
rozás módjainak vizsgálatát. Az inter-
akció speciális definiáltsága (az anali-
tikus szituáció) olyan interakciót en-
ged meg, amelyben vizsgálható utalá-
sok történnek magára az interakció-
ra, azokra az elsô „aktusokra”, ame-
lyekben az interszubjektivitás létre-
jön. A „tükör-helyzet” a tanulmá-
nyokban maga is tükörré válik: a de-
finiált terápiás, „áttételi” helyzetek-
bôl visszakacsint az, amit „átte-
szünk”, és ami az ilyen helyzetet „át-
tételi”, azaz tükör-helyzetté teszi.

A Tér és tükör kötet a legkevésbé
sem interdiszciplináris manifesztum,
szándéka szerint arra sem hivatott,
hogy felhívja a gyakorló terapeuták fi-
gyelmét arra, hogy rendelôikben
„több dolgok vannak”. Mégis, a ta-
nulmányokban alkalmazott módszer-
tan a köszönô viszonyok helyreállítá-
sán túl felújíthatja a klinikai pszicho-
analízis és a tudás egyéb területei
közti eszmecserét. Az olvasó „repre-
zentációs – szimbolizációs” szokásain
és szocializációján múlik, merre viszi
fantáziája, meglepôdve ismerheti fel
tudományos és személyes problémáit
ismeretlen helyeken: vagy a tanulmá-
nyokban bemutatott „rendelôben”,
vagy a rendelôben bemutatott „vizs-
gálati laborban”.

A szerzô személyes konklúziót is
megfogalmaz: „A tükrözések megra-
gadásán keresztül azonban eljutot-
tam az alkotás és a nárcizmus csomó-
pontjához […]. Az alkotást olyan csá-
bításnak tekintem, amely mintha-va-
lóságunkban fejti ki hatását, a fantá-
ziavilágunkra hat, s a hatás elsôsor-
ban a tükrözések révén érvényesül.”
(53.old.) A szerzô tükre a szöveg, a
szöveg tükre az olvasó. Ez nem kizá-
rólag a kötet tanulmányaira vonatko-
zik, feltehetôen érint minden olyan
„interakciót”, amely szöveg és olva-
sója, valamint szöveg és létrehozója
között folyik. A Tér és tükör kötet sem
írhatja ki magát az alkotás mintha-te-
rébôl.
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Fertô Imre: 
Agri-Food Trade
between Hungary
and the EU
Századvég, Budapest, 2004. 257 old.,
2940 Ft

Fertô Imre Budapesten, angol nyel-
ven kiadott könyve az 1992 és 1998
közötti idôszakot fogja át. Magyaror-
szágon ekkor zajlott az átmenet a
tervgazdaságból a piacgazdaságba,
ekkor alkalmazkodott az ország az
összeomlott KGST-kereskedelem he-
lyett az 1991-ben, az Európai Unió-
val kötött társulási szerzôdés kínálta
új kereskedelmi lehetôségekhez.

Az átmenet éveiben a magyar ag-
rárélelmiszer-szektor szerkezete, fô-
ként a külföldi beruházások hatására
jelentôsen átalakult. Ezek a befekte-
tések jelentôsen hozzájárultak a szek-
tor versenyképességének javulásához.
Az átmenet a magyar agrárszektor-
ban 1998-ban véget ért, a tagjelölt
Magyarország ekkor a csatlakozás új,
intenzív alkalmazkodási szakaszába
lépett.

A könyv a kereskedelem, ezen belül
a mezôgazdasági termékek és élelmi-
szerek kereskedelmének magyaráza-
tához szükséges elméleti alapvetések-
kel és fogalmakkal indul, majd átte-
kinti az agrárkereskedelmet magyará-
zó hagyományos és a növekvô jelen-
tôségû „új” kereskedelem-elméletet.

Az elméleti felvezetést követi a ki-
lencvenes évek magyar gazdaságát és
mezôgazdaságát az európai 15-ökkel
folytatott kereskedelem összefüggésé-
ben bemutató rész. Fertô itt elemzi a
legfontosabb nemzetgazdasági mutató-
kat, a gazdasági környezet változásait,
Magyarország kereskedelempolitikai
környezetét. Bemutatja a mezôgazda-
ság és az élelmiszeripar gazdaságon be-
lüli súlyát, adatokat közöl a mezôgaz-
daság állami támogatásának mértéké-
rôl, a magyar mezôgazdaság versenyké-
pességérôl. Szektoronként vizsgálja a
kibocsátást, a foglalkoztatást, a jövedel-
meket, a munkanélküliséget, a termelé-
kenységet, a fogyasztói és a mezôgaz-
dasági termelôi árakat. Áttekinti a cse-

rearányok, a külkereskedelmi árfolya-
mok és más fontos gazdasági jelzôszá-
mok változásait és lehetséges hatásait a
mezôgazdasági és élelmiszerszektorra
és a kereskedelmi szokásokra. A válto-
zó kereskedelempolitikai környezeten
belül nagy figyelmet szentel az Európai
Unió és Magyarország társulási szerzô-
désének, ezen belül a mezôgazdasággal
kapcsolatos engedményeknek. Kitér az
európai szabadkereskedelmi megálla-
podás, az uruguayi kereskedelmi meg-
állapodás következményeire is. (A kor-
mányok által a mezôgazdaságnak nyúj-
tott támogatás mértéke és szintje jól
tükrözi ezeket a politikai és kereskedel-
mi változásokat.)

A magyar mezôgazdaság verseny-
képességérôl szóló részben a szerzô
bemutatja a nemzeti, ágazati és válla-
lati versenyképesség mérésének kü-
lönbözô módszereit és koncepcióit,
majd a magyar mezôgazdaság ver-
senyképességének fejlôdését vizsgál-
ja. A Magyarországnak a 15 tagú Eu-
rópai Unióval folytatott mezôgazda-
ságitermék-kereskedelmét elemzô
következô részben a szerzô a teljes
forgalom mellett sort kerít a fô ter-
mékcsoportok, térbeli eloszlások és a
tagországok szerinti forgalom elem-
zésére is. Nemcsak a kereskedelem
szerkezetét vizsgálja, hanem párhuza-
mosságait és koncentrációját is.

Ezután az úgynevezett konstans
piaci részesedés elemzésével értékeli
a Magyarország és az Európai Unió
közötti agrárkereskedelem forrásait,
majd a Balassa Béla és más szerzôk
által kidolgozott elmélet és mérési
módszerek alkalmazásával a magyar
mezôgazdaság komparatív elônyeit
vizsgálja. A következô fejezetek tárgya
az ágazaton belüli kereskedelem mé-
résének elmélete és módszertana. Ezt
alkalmazza a teljes – s azon belül a
15-ök Európájába irányuló – magyar
export és import vizsgálatakor. Az
utolsó fejezetben tömören összefog-
lalja a fôbb eredményeket és a jövô-
beli kutatás lehetséges irányait.

A korántsem teljes felsorolás is jel-
zi, hogy Fertô Imre nemcsak jól is-
meri, de nagy kedvvel és gondosság-
gal alkalmazza is a kereskedelmi vi-
selkedési módok elemzésének mód-
szertanát és szemléletét. A kapott
eredményeket statisztikai és ökono-
metriai módszerekkel is ellenôrzi.
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A rendre a nagyobb egységektôl a
részletek felé haladó, gondos elemzé-
sek számos figyelemre méltó új tudo-
mányos eredményt hoztak.

A szerkezeti elemzés meglepô ered-
ménye például, hogy miközben a ma-
gyar mezôgazdaság belsô és külsô
környezete alapvetôen átalakult, az
Európai Unóval folytatott magyar ag-
rárexport termékszerkezete szinte
semmit sem változott. A konstans
piaci részesedés elemzése pedig ki-
mutatta, hogy a magyar agrárexport
növekedésének fô forrása az, hogy az
EU agrárimportja a vizsgált idôszak-
ban mintegy 15 százalékkal emelke-
dett. Másként: az európai 15-ökkel
folytatott agrárkereskedelemben Ma-
gyarország versenyképessége romlott.
Fertô mérései szerint Magyarország-
nak az állattenyésztésben és a szántó-
földi termelésben vannak komparatív
elônyei, amelyek azonban jelentôsen
csökkentek az átmenet során.

Úgy találta továbbá, hogy az Euró-
pai Unió és Magyarország között az
ágazaton belüli kereskedelem vi-
szonylag alacsony szintû, ami arra
utal, hogy a kilencvenes években a
magyar agrár-élelmiszeripari szektor
külsô integrációja az EU-hoz vi-
szonylag alacsony szintû volt. Ezt az-
zal magyarázhatjuk, hogy a kezdeti
idôszakban, a kilencvenes években, a
társulási szerzôdéssel ezen a piacon
csak elkezdôdött a kereskedelmi nyi-
tás Magyarország számára. Az elem-
zés további figyelemre méltó eredmé-
nye, hogy az ágazaton belüli kereske-
delmet olyan termékek uralják, ame-
lyekben viszonylag jelentôs a különb-
ség az egységnyi export és az import
értéke között. Az ágazaton belüli ver-
tikális kereskedelem túlsúlya pedig
azt jelzi, hogy az agrár-élelmiszeripa-
ri szektorok Magyarországon és az
EU-15-ben egymás kiegészítôjeként
fejlôdtek. Ez csökkentette az alkal-
mazkodás költségeit.

Az ágazaton belüli kereskedelem
növekedése a vizsgált idôszakban vi-
szont a Magyarország és az EU-15
között a piaci integráció elmélyülését
jelzi. Ez a rendszerváltás utáni keres-
kedelemliberalizálási erôfeszítésekre
éppúgy visszavezethetô, mint a ma-
gyar mezôgazdasági és élelmiszeripa-
ri szektor átalakulására, a gazdaság
élénkülésére és a termékek egy részé-

nek a kétoldalú forgalmában mutat-
kozó növekedésre. A még részlete-
sebb elemzés viszont azt mutatja,
hogy ez az általános összefüggés nem
érvényes minden termékre vagy ter-
mékcsoportra, minden idôszakra és
minden EU-tagország viszonylatá-
ban. Mindez összefügg azzal, hogy az
átmenet, a rekonstrukció, valamint a
kereskedelmi és üzleti viszonyok át-
rendezôdésének a folyamata az unió
és Magyarország között még koránt-
sem fejezôdött be.

Fertô Imre könyve messze több
mint az elméletek, módszertanok és
közelítések egyszerû alkalmazása az
Európai Unió és Magyarország ag-
rárkereskedelmére. Az agrár-élelmi-
szeripari kereskedelemmel, az átme-
nettel, a magyar–unió viszonylatú ke-
reskedelemmel és az integrációs fo-
lyamattal foglalkozók számára nélkü-
lözhetetlen referenciakönyvet jól le-
het majd használni a posztgraduális
képzésben és az alkalmazott közgaz-
dasági elemzés módszertanának ok-
tatásában is. Továbbá haszonnal for-
gathatják a nemzeti és az uniós agrár-
politikai döntéshozók és a felelôs in-
tézmények munkatársai is. Megtanul-
hatják például belôle, hogy a kereske-
delemnek a kormányzati politikák és
beavatkozások által okozott torzulásai
hogyan befolyásolják nemcsak a ver-
senyelônyöket, a versenyképességet,
de a kereskedelmi módokat is.
nnnnnnnnnnnnn ŠTEFAN BOJNEC

Havasréti József:
Tudományos 
írásmû
Bölcsész Konzorcium, Budapest, é.n.
[2006] PDF formátum, 176 old.

Clifford Geertz amerikai antropoló-
gus Jelen lenni: Az antropológia és az
írás helyszíne címû tanulmányában
(Az értelmezés hatalma. Antropológiai
írások. Századvég, Bp., 1994.
352–368. old.) az empirikus kutatás,
az írás és az olvasás összefüggéseit
vizsgálja. Észrevételei tágabb antropo-
lógiatörténeti és módszertani területre
vezetnek, ahonnan most két elemet

szeretnék kiemelni: a tudatos tervezést
és az érzékenységet. A terepmunka so-
rán kialakított figyelem és érzékeny-
ség, majd a tapasztalatok írásba fordí-
tása során megvalósított aprólékos ter-
vezés és kifinomult szerkesztés együt-
tesen teremthetik meg a tudatos és ér-
zékeny olvasó és író tudós ideáltipikus
figuráját. Az etnográfiában, a kulturá-
lis antropológiában, az irodalomtudo-
mányban vagy bármely más, írással,
szöveggel, szövegszerûséggel foglalko-
zó tudományban fontos szerepet kap
az empíria és az írás viszonya, elvá-
laszthatatlansága. „Azt hiszem, éppen
ez volt a nagy dolog Geertz munkái-
ban, hogy összehozta az empirikus te-
repmunkát, az antropológiai munkát a
messzebbi – filozófiai, irodalom- és
szövegelméleti – dolgokkal” – meséli
egy beszélgetésben (Kontinensek, is-
kolák, antropológiák. Fejôs Zoltán be-
szélgetése Östör Ákossal. Tabula,
2001. 2. szám, 180. old.) Östör Ákos,
aki 1965-tôl több éven át volt Geertz
PhD-hallgatója a chicagói egyetemen.
Ezen látszólag egyszerû, alapkövetel-
ménynek tekinthetô összefüggés mód-
szertani vonatkozásait tárgyalja Ha-
vasréti József egyetemi tankönyve, a
Tudományos írásmû, mely egyszerre
használható kézikönyv és szórakoztató
olvasmány a társadalomtudományi
kutatás és az írás, a kutató és a szerzô,
a tanulás és a tanítás összefüggéseirôl.
(A könyv a Bölcsész Konzorcium
tananyag-fejlesztési projektjének kere-
tében jött létre. A pályázati rendszer-
ben elbírált munkák közül 2006 ôszé-
re 73 nyomtatott és digitális bölcsész
BA-tananyag készült el, melyeket egy
záró konferencián mutattak be a szer-
zôk vagy felkért elôadók 2006 szep-
temberében.)

Havasréti tíz fejezetre tagolt mun-
kája gyakorlati segítséget kínál a BA-
szinten tanulóknak a különféle tudo-
mányos írásmûvek olvasásához és írá-
sához. Részletesen bemutatja a tudo-
mányos írásmû különféle mûfajait, a
tudományos praxisban betöltött sze-
repüket a tudományos szövegek írá-
sához nélkülözhetetlen alapelveket,
szabályokat, elôírásokat. A kötet több
ponton is különbözik a hasznosnak
tetszô, ám nehezen használható ka-
lauzoktól. Nem olyan tanácsokkal,
mûveletekkel és feladatokkal szolgál,
amelyek csak a hogyan? kérdésre ad-
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