
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
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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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nak sablonmegoldást: mind a mûfa-
jok, mind az értelmezési lehetôségek
esetében a sokféleségre, változatos-
ságra figyelmeztet, s megadja azokat
a legfontosabb paramétereket, ame-
lyek segítségével a diák eligazodhat és
választhat közülük. Folyamatosan az
írás gyakorlása, a színvonalas szakiro-
dalom olvasása, a biflázás mellôzése,
továbbá a szöveg kommunikatív hely-
zetként való felfogása mellett érvel.
Mindehhez a megfelelô empirikus
megalapozás, a megfelelô minôségû
szakirodalom olvasása, majd a szöveg
elkészítése, azaz a kutatás, az olvasás
és az írás munkafolyamatainak össze-
függô gyakorlatára van szükség.

A kötetben a tudományos írásmû
általános kereteinek, mûfajainak és
részeinek bemutatását követi az írás
munkafázisainak leírása és elemzése
idôrendben: munkatervkészítés, szak-
irodalom-gyûjtés, kutatás és írás. Vé-
gül az írás legfontosabb tartalmi és
formai kritériumai, az érvelés, a ma-
gyarázat és az értelmezés elsôsorban
retorikai fogásai, illetôleg a hivatko-
zás, idézés és a jegyzetek alapvetô je-
lentôsége és formai jellemzôi kerül-
nek sorra.

Havasréti az elsô fejezetben (A tu-
dományos írásmû) nem definíciókat
közöl, hanem közérthetô nyelven, jól
strukturált formában, szemléletes
szövegpéldák és -idézetek felhaszná-
lásával szól a kiindulópontot jelentô
önálló kutatásról, a meggyôzô közlés,
a módszeres kifejtés és az ellenôrizhe-
tôség jelentésérôl és jelentôségérôl, s
végül az írásmû és a tudományos in-
tézményrendszer, illetve a tudomá-
nyos diskurzus kapcsolatairól. Mind-
eközben folyamatosan figyelmeztet a
csapdákra (a spanyolviasz felfedezé-
se, a holisztikus szemléletben rejlô ál-
talánosítások, a túlbonyolított követ-
keztetések, a semmitmondó, homá-
lyos állítások, hajmeresztô vagy ezo-
terikus témaválasztás stb.).

A tudományos írásmû mûfajai feje-
zetben a tudományos értekezés, a
monográfia, a kritika, a szövegkiadás,
az esszé és néhány kisebb mûfaj
(rezümé, poszter, beszámoló, vita)
elengedhetetlen mûfaji szabályai és
történeti változatai kerülnek bemuta-
tásra, de Havasréti kitér a hibrid mû-
fajokra, mûfaj és kulturális gyakorlat
összefüggéseire, hatalmi-politikai

implikációikra, a mû és a közönség
kapcsolatára. Így az írás különféle
módjai nemcsak szétszálazva, hanem
egy értelmezô összefüggésrendszer-
ben, a tudományos diskurzuson belü-
li mozgásukban jelennek meg.

A harmadik fejezet (A tudományos
írásmû részei) a már általános iskolá-
ban is mondókaszerûen skandált be-
vezetés-tárgyalás-befejezés szövegré-
szek részletezô, szak- és szépirodalmi
példákkal illusztrált bemutatásán kí-
vül a cím, a tartalomjegyzék, az iro-
dalomjegyzék és a mellékletek formai
és tartalmi egységeit mutatja be. A
címadás és a hipotézis megfogalma-
zása kapcsán Havasréti folyamatosan
a tudatosság, az elôregondolkodás és
a következetesség mellett érvel, óva
int a túlzásoktól (túl poénos címek-
tôl, túl teoretikus hipotézisektôl).
Kellô körültekintéssel tárgyalja a bib-
liográfiai adatok és hivatkozások kü-
lönféle módjait, továbbá a figyelmet-
lenségbôl eredô tévesztési lehetôsége-
ket, végül a tudatosan és körültekin-
tôen felépített, rendszeres munkame-
tódus elônyeit.

A Témaválasztás és a munkaterv el-
készítése címû fejezetben a lehetôsé-
gek tárháza és a buktatók sorjázása
egyaránt helyet kap. Így a körülhatá-
rolhatóság, az aktualitás, a feldolgo-
zottság, a hozzáférhetôség, a kutatha-
tóság és az eredetiség szempontjai
mellett a szerzô néhány szemléletes
példán mutatja be, milyen a rossz
vagy legalábbis megkérdôjelezhetô
téma, s hogyan lehet indokolni a té-
maválasztást. Számos ötletet és rend-
kívül egyszerû, mégis elmaradhatat-
lan praktikus tanácsot ad, és ironiku-
san mutatja be a témaválasztás erede-
tiségével, a téma vélt „elméletiségé-
vel” kapcsolatos téveszméket is.

A legtöbb adatot érthetôen A szak-
irodalom gyûjtése címû fejezet tartal-
mazza a szakirodalom, a források és
lelôhelyeik egyre összetettebb könyv-
alapú és elektronikus világáról. Azt
természetesen nem vállalhatja, hogy
minden lehetôséget felsoroljon, de a
legfontosabb helyeket, továbbhaladá-
si irányokat és egy szemléleti kontex-
tust mindenképpen ad: a szakiroda-
lom minôségére és színvonalára tett
kritikus megjegyzésektôl a hálózati
kultúra elônyeinek és hátulütôinek
bemutatásáig. A releváns, színvona-

las, korszerû és sokoldalú szakiroda-
lom használata túlmutat az egyetemi
szemináriumi dolgozatok, a TDK- és
szakdolgozatok, illetôleg az elsô tudo-
mányos publikáció világán, de mégis
ezek azok a mûfajok, amelyeken a ké-
sôbbi tudományos munka módszerei
begyakorolhatók. Csak elsô látásra
tûnhet túl aprólékosnak és evidens-
nek, hogy a bibliográfiai adatok tel-
jességére, az oldalszámok pontossá-
gára, a fordítók nevének feljegyzésére
is figyelmeztet. Aki már tanított egye-
temen, tudja, hogy a hallgatók írott
munkáiban pontosan ezek a hiányok
és következetlenségek jelentik a legál-
talánosabb problémát.

Az empirikus kutatásról dióhéjban cí-
mû fejezet nem az empirikus kutatás-
ról mint olyanról szól – bár az alapve-
tô paramétereket, a továbblépéshez
szükséges, magyarul is elérhetô kézi-
könyveket felsorolja –, hanem arról,
hogy mi a szerepe az empirikus kuta-
tásnak a tudományos írásmû létreho-
zásában, s hogyan lehet az empirikus
kutatás eredményeit „beágyazni” a
tanulmány szövegébe. Havasréti a
praktikus, módszertani tanácsokon
túl tágabb elméleti kontextusba is be-
vezet, miközben újra csak a tudatos-
ságot és az érzékenységet hangsúlyoz-
za. A hétköznapi és tudományos ta-
pasztalatok írássá fordítása a tudo-
mányos munka egyik legfontosabb,
egyben legnehezebb része. „Kutatás
nélkül (ha az egy kritika esetében pél-
dául »csak« egy könyv figyelmes elol-
vasása is) színvonalas tudományos
írásmû nem létezhet, e nélkül a szö-
veg bármily okos, bármily elegáns,
csupán egy virtuóz retorikai teljesít-
mény.” (91. old.).

A munkafolyamatok értelmezô be-
mutatásához tartozó utolsó fejezet
(Az értekezés megírása) a tudományos
írás módszertani és lélektani minimu-
mától (épkézláb téma, kutatás, szak-
irodalom, idô és vázlat) egészen a
publikálható tanulmány megírásának
gyakorlati, módszertani és elméleti
feltételeiig jut el, hiszen: „a megírás
nem csak abból áll, hogy ülünk a kép-
ernyô elôtt, és kopácsoljuk a billen-
tyûzetet.” (103. old.) Az írás elôkészí-
tô, író és ellenôrzô szakaszának gyakor-
lati módszereit – hogyan készítsünk
használható vázlatot? miként céduláz-
zunk? majd miként használjuk a váz-
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latot és a cédulákat az írás munkafo-
lyamata során? – következetes alkal-
mazása során alakulhat ki az a szilárd
rutin, amely késôbb (akár észrevétle-
nül is) a kutatói habitus részévé válik.
A fogalmazás normáiról és a nyelv-
használatról adott szemléletes és tar-
talmas összefoglalót a szöveg átnézé-
sével, átdolgozásával kapcsolatos tud-
nivalók és a munka praktikus segéd-
eszközeinek (például: a mindig a zse-
bünkben lapuló jegyzetfüzet, a témá-
hoz kialakított „házi archívum”) fel-
sorolása zárja.

Ezután kerülnek terítékre az írás
legfontosabb tartalmi jegyei és formai
kritériumai a kötet leghosszabb, Ér-
velés, magyarázat, értelmezés címû fe-
jezetében – ami azt is jelzi, hogy a jó
érvelési mód, a helyes magyarázati
elvek kiválasztása és megfogalmazá-
sa, illetôleg az értelmezés különféle
rétegeinek megkomponálása a tudo-
mányos írásmûvek elkészítésének leg-
fontosabb része. Hogyan állítsuk a re-
torikát érveink szolgálatába? Milyen
érvelési technikát alkalmazzunk a
szöveg felépítésében? Mi a szerepe a
kérdésnek, a konklúziónak vagy épp a
performatív kifejezéseknek egy szö-
vegben? Mûködhet-e érvelések nél-
kül? Mit jelent a definíció? Mikor és
hogyan használjuk? A különféle jelen-
ségek leírása során milyen magyará-
zati eljárásokat válasszunk? Az értel-
mezés miként rekonstruálja a leírt
szimbólumot, cselekvést, jelenséget?
Miként választhatók el egymástól a
jelentések különbözô szintjei? Melyek
az értelmezés kultúrtörténeti és szö-
vegmagyarázati elôzményei? Mi az
„emeletes” írásértelmezés, az ikono-
lógia, a gyanakvás hermeneutikája, és
miként fordíthatók e megközelítések
az írás gyakorlati megvalósításába? A
kérdések megválaszolása során Ha-
vasréti szövegpéldákat mutat és ele-

mez, ami könnyen követhetôvé – és
nem utolsósorban – élvezetessé teszi
a gondolatmenetet. Gyakorlati taná-
csaiban pedig a jó és a rossz haszná-
lat lehetôségeit egyaránt bemutatja.

A tudományos írásmûvek (és e kö-
tet) végén jut el az olvasó a Hivatko-
zás, idézés, jegyzetek részhez: a szabá-
lyok, tanácsok, alkalmazási lehetôsé-
gek, formai eltérések korrekt példák-
kal kísért, jól használható, világos
megfogalmazásához.
Végül az utolsó fejezetben (Etikai
kérdések) kerül terítékre a szellemi tu-
lajdon védelme, az adatközlôk érde-
keinek szem elôtt tartása, az elkötele-
zettség, az ideológia, az értékítélet és
a politikai korrektség – normatív állí-
tások, szabályok, ismeretek és taná-
csok, társadalmi és kulturális kontex-
tusba állítva – ahogy kell!

A kötet a felhasznált bibliográfiával
és néhány, az egyetemi képzés során
készülô tudományos írásmû (szigor-
lati dolgozat, TDK-dolgozat, diplo-
mamunka) értékelését és bírálatát se-
gítô nyomtatvány bemutatásával
záródik.

Nem véletlenül hivatkoztam Clif-
ford Geertz írással kapcsolatos meg-
jegyzéseire a tudatosságról, a tudatos
tervezésrôl és az érzékenységrôl. Ez a tu-
datosság és érzékenység nemcsak ta-
nácsként van jelen Havasréti József
kézikönyvében, mely nem pusztán
egy egyébként „tûrhetô”, „elolvasha-
tó” tankönyv, hanem a gyakorlati ta-
nácsok, módszertani megfontolások
és elméleti következtetések remekül
hangolt egysége. Ahol kell, ott egysze-
rû, példákkal illusztrált „receptes-
könyv”, ahol viszont arra van szükség,
hogy az olvasó érezze, a tudományos
írásmû több néhány készen kapott
elembôl összeállítható puzzle-nál, ott
bátran hivatkozik különféle elméleti
kontextusokra, idéz széles körben

vagy kevésbé ismert szerzôk mûvei-
bôl. Könnyed és közvetlen hangneme,
szemléletes, változatos, széles kulturá-
lis skálán mozgó szövegpéldái is – az
irodalomelmélettôl az etnográfián ke-
resztül a képregényekig vagy a rapszö-
vegekig – a gondolkodó és megértô
befogadást szolgálják.

Fontos a kötet nagyon egyszerû,
mégis roppant hasznos tagolása is.
Minden fejezetcímet azon kulcsfogal-
mak megadása követ, amelyekrôl az
adott fejezetben szó esik, s minden
fejezet gyakorló feladatokkal zárul,
továbbá az adott résztémához kap-
csolódó legfontosabb fogalmak meg-
határozását tartalmazó „kislexikon-
nal” és irodalomlistával.

Végezetül Havasréti József Beveze-
tôjének záró soraival ajánlom a köte-
tet az olvasók figyelmébe: „Garaczi
László regényében Lemúr Miki – a
fôhôs kisfiú – a gyerek nemzésének
titkaival ismerkedik. Izgatottan lapoz-
za fel a Gólya hozza? címû felvilágosí-
tó könyvet, melynek elôszavában a
szerzô azért könyörög, hogy ne csak
»azokat« a részeket olvassák el (Ga-
raczi László: Pompásan buszozunk!
Egy lemúr vallomásai 2. Jelenkor,
Pécs, 1998. 54. p.). Én is ezt szeret-
ném tenni. Egészen bizonyos, hogy
nem lehet néhány receptszerû utasí-
tás alapján tanulmányt írni. Azt sze-
retném, ha az olvasó megértené, hogy
a tudományos értekezés, akár mint
vállalkozás – ha úgy tetszik, projekt –,
akár mint szöveg, többféle, egyaránt
fontos szempont alapján épül fel. A
kutatás meghatározza a szövegszerû-
séget és a szövegminôséget; az empi-
rikus megalapozás (»anyaggyûjtés«)
és a színvonalas szakirodalom, illetve
ennek szakszerû használata fonto-
sabb a szóvirágoknál.” (12. old.)
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