
ága za tá nak a „vegy ro kon sá gá ról” ér te kez −
tünk, de a re le váns kör ze tek az iro da lom tu −
do mány ban is ki je löl he tők. (Vö. A po zso nyi
ma gyar tan szék múlt ja és je le ne. Po zsony,
Kalligram Könyvkiadó–A Ma gyar Köz tár sa ság
Kul tu rá lis In té ze te, 2002, 41–50. p.; úgy szin −
tén Fa ze kas Jó zsef: A po zso nyi ma gyar tan −
szék. Fó rum Tásadalom tu dományi Szem le,
2005, 4. sz. 3–4. p.; Zeman Lász ló: Nyelv tu -
do mány és nyelv ok ta tás. Uo. 5–20. p.).

A szer ző pá ros köny vé nek tar tal mas sá gá −
hoz, s ahogy fel zár kóz tat ja Rá kos té te le it s a
vo nat ko zó szak iro dal mat, még stí lu sá nak
mind mí ves sé gé re, mind tar tal mi sá gá ra is ki −
te kint ve (lásd 11., 126. p.), nem fér két ség.
A Jegy ze tek és a Köny vé szet vis  sza la po zó
össze ge zé se, va la mint a Rá kos fény kép al bu −
má ból vett meg idé zés te szi tel je seb bé a fel −
tér ké pe zést.

Rá kos Pé ter mun kás sá ga és ha gya té ka a
szlo vá ki ai ma gyar hun ga ro ló gi á nak is egyik
alap pil lé re. A recen zált könyv szám ba ve szi
sok ré tű sé gét és tá jé koz tat, a to váb bi ku ta −
tás tól függ a be ágya zá sa; ami kor is az ol va −
sást fel te he tő en a szer ző „bel ső” fo ga lom tá −
rá hoz iga zít juk, így pró bál va fel fog ni „tű nő dé −
sét az iro dal mon”.

Zeman Lász ló

Keszegh Béla–Török Ta más (sz erk.): Gaz da −
sá gi vál tás Szlo vá ki á ban. Ko má rom, Kem −
pe len Far kas Tár sa ság, 2006, 332 p.

A 2006. jú ni us 17−i elő re ho zott szlo vá ki ai
par la men ti vá lasz tá sok tét je a gaz da sá gi és
szo ci á lis re for mok foly ta tá sa vagy azok mó −
do sí tá sa, le ál lí tá sa, a szo ci á lis kö vet kez mé −
nyek eny hí té se volt. A vá lasz tá si ered mé −
nyek ből ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy a szlo −
vá ki ai vá lasz tók több sé ge el uta sí tot ta a gaz −
da sá gi re for mok ed di gi üte mét, sú lyos nak
érez te an nak tár sa dal mi kö vet kez mé nye it. 

A fen ti té nyek a szlo vá ki ai ma gyar dok −
toran dus zok és fi a tal ku ta tók ér de ke it vé dő
Kem pe len Far kas Tár sa ság ta vas  szal meg je −
lent Gaz da sá gi vál tás Szlo vá ki á ban c. ki ad vá −
nyát kü lö nö sen ak tu á lis sá te szik. A pub li ká −
ci ó ban ös  sze gyűj tött ta nul má nyok – a Kem −
pe len Far kas Tár sa ság ál tal tá mo ga tott ösz −
tön díj rend szer ben részt ve vő fi a tal szak em −

ber gár da ku ta tá si ered mé nyei – azon tár sa −
dal mi−gaz da sá gi re for mo kat te kin tik át, ame −
lyek az el múlt évek ben kü lön bö ző eu ró pai
szak mai tes tü le tek po zi tív kri ti ká ját vív ták ki,
és je len tő sen elő se gí tet ték az or szág el is −
mert sé gét az Eu ró pai Uni ó ban. A szer zők a
re for mok gaz da sá gi ered mé nyes sé gé nek
vizs gá la tán túl a re for mok tár sa dal mi vissz −
hang ját is elem zik, ami az el kö vet ke ző évek
so rán je len tős se gít sé get nyújt hat to váb bi
köz po li ti kai vál to zá sok és hos  szú tá vú irány −
vo na lak meg fo gal ma zá sá ban és meg ha tá ro −
zá sá ban. A tár sa ság, fel is mer ve a szlo vá ki ai
tár sa da lom po li ti kai je len sé gek és gaz da sá gi
ered mé nyek fel tá rá sá ból ere dő ta pasz ta lat −
át adás le he tő sé gét más or szá gok szá má ra,
a ta nul má nyo kat két nyel ven, ma gya rul és
an go lul te szi köz zé a ki ad vány ban.

Rész le te seb ben néz ve a könyv tar tal mát,
az el ső fe je zet a re for mok po li ti kai kör nye ze −
tét és elő fel té te le it mu tat ja be. A ta nul mány
szer ző je, Keszegh Bé la, át fo gó ké pet nyújt az
1989−es rend szer vál to zást kö ve tő más fél év −
ti zed vál to zó gaz da ság po li ti kai és tár sa da −
lom po li ti kai idő sza ka i ról, meg ál la pít va azt,
hogy az 1990−es évek je len tős le ma ra dá sá −
ban nagy sze re pe volt a ko ráb bi hasz no sít ha −
tó po li ti kai, tár sa dal mi és gaz da sá gi ta pasz −
ta lat hi á nyá nak, majd a ké sőb bi ek ben en nek
volt kö szön he tő a re for mok át fo gó és bá tor
jel le ge.

A kö tet má so dik ta nul má nyá ban Bara Zol −
tán a gaz da sá gi rend szer el mé let mód szer ta −
nát al kal maz za a szlo vá ki ai re form fo lya ma −
tok ala po sabb át te kin té sé hez és meg ér té sé −
hez, va la mint ös  sze fog la ló szin té zis ként be −
mu tat ja az adó rend szer, az egész ség ügyi és
a szo ci á lis el lá tó rend szer, va la mint a mun ka −
erő pi ac re form lé pé se it.

A kö vet ke ző ta nul mány a kö tet leg több in −
no vá ci ót tar tal ma zó írá sa, mely ben Es té lyi
Krisz ti na, Keszegh Bé la, Ko vács Pé ter és
Mikóczy Ilo na a ma gyar–szlo vák ha tár men −
tén tör té nő mun ka erő moz gá sok irá nyát, mér −
té két, jel le gét és irány vo na la it mu tat ja be,
vizs gál ja azok ha tá sa it a ha tár men ti ré gi ók
gaz da sá gá ra és tár sa dal mi vál to zá sa i ra. A
ta nul mány el ső ré sze a mun ka erő moz gás jo −
gi hát te rét vizs gál ja, mely nek ke re tén be lül
be mu ta tás ra ke rül nek azok az Eu ró pai Unió
ál tal hasz nált jo gi fo gal mak, ren del ke zé sek
és eset le ges jo gi le he tő sé gek, ame lyek a
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mun ka erő moz gá sát hi va tot tak ér tel mez ni
és fel ügyel ni. A jo gi hát tér be mu ta tá sa kü lön
fi gyel met szen tel a mun ka erő−köl csön zés le −
he tő sé ge i re és sza bá lyo zá sá ra, amely nem
várt mér ték ben je lent meg a mun ka erő pi a −
con. A ta nul mány má so dik ré sze a mun ka −
erő moz gást a gaz da sá gi mu ta tók vi szony la −
tá ban vizs gál ja, mely mu ta tók se gí te nek
meg  ér te ni bi zo nyos tár sa dal mi re ak ci ó kat,
to váb bá se gí te nek meg cá fol ni vagy alá tá −
masz ta ni a na pi po li ti kai csa ták fel ve té se it
és eset le ges rém ké pe it. A ta nul mány kö vet −
ke ző ré sze a té ma gya kor la ti, mun ka ügyi ol −
da lát mu tat ja be, va gyis azt, hogy mű kö dik a
mun ka erő−in gá zás a min den nap ok ban, és
mi lyen kö rül mé nyek idéz ték elő az in gá zók
szá má nak meg sok szo ro zó dá sát. Ezen fe je −
zet tár gyal ja a mun ka erő moz gás góc pont ja it,
ahol az in gá zók szá ma a leg na gyobb mér té −
kű, to váb bá ké pet ad ar ról, hogy az el múlt
más fél év ben az in gá zók szá ma mi lyen ará −
nyo kat öl tött. Az in gá zás mé re té nek be mu ta −
tá sá val pár hu za mo san be mu ta tás ra ke rül a
mun ka erő pi ac át ala ku lá sa a ha tár men tén,
amely kü lön bö ző ha tás sal volt a tár sa da lom −
ra a ha tár mind két ol da lán, va la mint ja vas la −
tot fo gal maz meg egy át fo gó ha tár men ti
mun ka ügyi kon cep ció ki dol go zá sá ra. A ta nul −
mány zá ró egy sé ge a szak te rü let érin tett
kép vi se lő i nek vé le mé nyét fog lal ja ös  sze.

A kö tet ne gye dik ta nul má nyát Áren dás
Csa ba, Du dás Ta más, Il lés Gá bor és Szinek
Kénesy Ma ri an na ír ta az zal a cél lal, hogy be −
mu tas sa a Szlo vá ki á ban 2004−ben vég be −
ment adó re for mot és an nak gaz da sá gi−tár sa −
dal mi kö vet kez mé nye it. A ta nul mány szer zői
há rom fő célt de fi ni ál tak, me lyek kö zül az el −
ső, hogy be mu tas sák azo kat a friss gon do la −
to kat és re for mo kat, me lyek a szlo vá ki ai
adó re for mok hát te ré ben áll tak. A ta nul mány
má so dik fon tos cél ja, hogy be mu tas sa a
Szlo vá ki á ban vég re haj tott adó re for mok kö −
vet kez mé nye it, mind a la kos ság, mind a
szlo vák gaz da sá gi rend szer szem pont já ból.
A ta nul mány har ma dik (nem ke vés bé fon tos)
cél ja az, hogy rá mu tas son azok ra az ele mek −
re a szlo vák adó re form ban, me lyek jól si ke −
rül tek, és azok ra is, me lye ket – a szer zők
sze rint – nem ta ná csos kö vet ni egy eset le −
ges más or szág ban ter ve zen dő adó re form −
ban. A fel ál lí tott cé lo kat tük rö zi a ta nul mány
szer ke ze ti fel épí té se is, mely há rom egy más −

ra szer ve sen épü lő rész ből áll. Az el ső rész
egy be ve ze tő rész, mely be mu tat ja az adó −
rend szer sze re pét a mo dern pi ac gaz da ság −
ban és fel vá zol ja a le het sé ges adó re for mo −
kat. Ez a rész ki te kin tést nyújt a kö zel múlt −
ban vég re haj tott adó re for mok ra is, me lyek
nagy ban ins pi rál ták a szlo vák adó re for mot. A
ta nul mány má so dik ré sze – ta lán a leg fon to −
sabb rész –, mely be mu tat ja a szlo vák adó −
re form egyes lé pé se it és vá zol ja a re for mok
ha tá sát a la kos ság ra néz ve. A har ma dik rész
szin tén a re for mok kö vet kez mé nye it elem zi,
csak hogy itt a re for mok a költ ség ve tés re és
a gaz da sá gi mu ta tók ra gya ko rolt ha tá sa ke −
rül elő tér be. 

Ki rály Zsolt, Kürthy Pé ter, Sidó Pé ter és
Szá raz Krisz ti na ta nul má nya a szo ci á lis el lá −
tó rend szer re form ját mu tat ja be. A szer zők
fel vá zol ják és rész le te sen elem zik a szo ci á −
lis el lá tó rend szer há rom fő for má ját, a tár sa −
da lom biz to sí tás, a szo ci á lis se gé lye zés és
a szo ci á lis tá mo ga tás rend sze rét. A ta nul −
mány önál ló rész ben tag lal ja a csa lád jo gi tör −
vény re form ját, mely szá mos lé nye ges vál to −
zást ho zott re a gál va az el múlt évek ben vég −
be ment de mog rá fi ai és tár sa dal mi vál to zá −
sok ra. A ta nul mány a nyug díj re form át te kin −
té sé vel zá rul, ké pet ad va az I–III. pil lér ről, va −
la mint a nyug díj re form tár sa dal mi meg íté lé −
sé ről.

A ki ad vány utol só ta nul má nyá ban Bara
Zol tán, Da ni Ta más, Fraenkel Emil, Tok ár
Gé za szer zői né gyes a szlo vá ki ai egész ség −
ügyi re for mot vizs gál ja, mi köz ben há rom kér −
dés kör ke rül át te kin tés re. A szer zők a ta nul −
mány el ső fe lé ben az eu ró pai és ame ri kai
ten den ci á kat ös  sze vet ve egy ál ta lá nos kör −
ké pet vá zol nak fel az ol va só szá má ra az
egész ség ügyi rend sze rek ről. A ta nul mány
má so dik ré szé ben az el múlt évek szlo vá ki ai
ta pasz ta la tai és re form lé pé sei ke rül nek be −
mu ta tás ra. A ta nul mány zá ró ré sze a re form −
lé pé sek elő é let ét és tár sa dal mi ha tá sa it fog −
lal ja ös  sze, be mu tat va töb bek közt a re for −
me rek né ze te it (az egész ség ügyi mi nisz ter
és kör nye ze te), a po li ti kai pár tok prog ram ja −
in ke resz tül a po li ti kai hát te ret, il let ve a
szak ma hoz zá ál lá sát az egész ség ügyi re −
form cso mag hoz.

Ös  sze gez ve meg ál la pít ha tó, hogy a Kem −
pe len Far kas Tár sa ság ta nul mány kö te té vel
a szlo vá ki ai ma gyar köz gaz da sá gi szak iro da −
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lom egy hi ány pót ló kö tet tel gaz da go dott,
mely nek ér té két nö ve li, hogy a ta nul má nyok
an gol for dí tá sát is tar tal maz za. Aján lom e kö −
te tet azok nak, akik át te kin tést sze ret né nek
nyer ni az el múlt 8 év re form fo lya ma ta i ról,
ame lyek nek kö szön he tő en Szlo vá ki át sok
gaz da sá gi szak ér tő „kö zép−eu ró pai kis tig ris”−
ként jel lem zi.

Lel kes Gá bor

Az elő ke lő ide gen. III. Nem zet kö zi Vám béry
Kon fe ren cia. Ös  sze ál lí tot ta Dobrovits Mi −
hály. Dunasz er da he ly, Lil i um Aurum Ki adó,
2006, 310 p.

Ke zem be fog va a köny vet az ju tott eszem be,
mi lyen jó len ne, ha vis  sza ad ná an nak a rend −
kí vül jó han gu la tú kon fe ren ci á nak a lég kör ét,
amely re bi zo nyá ra so kan szép em lé kek kel
gon do lunk vis  sza. A kö tet ben sze rep lő ta nul −
má nyok sok fé lék. Be mu ta tá suk ra en nek
meg fe le lő en több fé le szem pont is kí nál ko −
zik: 

a) Te ma ti ka: köz vet le nül Vám béry, a Ke −
let−ku ta tó tu dós mun kás sá gá hoz és sze mé −
lyé hez kap cso ló dó ta nul má nyok, il let ve a ko −
ra be li tár sa dal mi−kul tu rá lis vi szo nyok hoz,
Vám béry ku ta tá si té má já hoz, a Kö zel − és Kö −
zép−Ke let hez, a „zsi dó té má hoz” kap cso ló dó
ta nul má nyok. b) Mű faj: tu do má nyos ta nul −
má nyok, is me ret ter jesz tő és egyéb írá sok. c)
Kro no ló gia: az a fesz táv, ame lyen a kö tet írá −
sai át ível nek, nap ja ink tól egé szen az idő szá −
mí tá sunk előt ti idő kig ér. d) A ku ta tók szár −
ma zá sa sze rin ti be so ro lás: ha zai, ma gyar or −
szá gi és más kül föl di szer zők írá sai; a szer −
zők kö zött aka dé mi kus és egye te mi hall ga tó
egy aránt sze re pel. e) A kö tet ben va ló meg je −
le nés sor rend je. Írá som ban ez utób bi szem −
pont alap ján mu ta tom be a dol go za to kat. 

Bujna Zol tán nak a szó szo ros ér tel mé −
ben él mény sze rű be szá mo ló ja (Vámbéry tú -
ra ke rék pá ros ex pe dí ció, 7–30. p.) a könyv be −
li tu do má nyos ta nul má nyok hoz ké pest más
jel le gű ol vas mány, de ér de kes szín folt ja a
kö tet nek. A spor to ló−szer ző, „bi cik lis der vis”
ar ra vál lal ko zott, hogy mint egy 140 év vel
Vám béry után – 80 nap alatt ke rék pá ron,
töb bé−ke vés bé Vám béry út vo na lát kö vet ve –
meg is mé tel je a nagy előd út ját.

Dobrovits Mi hály ta nul má nyá nak cí me
Deguignes Ma gyar or szá gon (31–46. p.). A
szer ző a Vám béry előt ti Ke let−ku ta tó nem ze −
dék is me re te it ve szi gór cső alá. Ter je del mi
kor lá tok mi att azon ban „be éri” a kí nai for rá −
sok fel hasz ná lá sa kö rül tör tén tek rész le ges
be mu ta tá sá val. A fran cia arisz tok rá ci á nak
Kí na irán ti ra jon gá sa eu ró pai kor di va tot te −
rem tett. E ra jon gás előz mé nye pe dig a je zsu −
i ták kí nai mis  szi ó ja volt. Az ő te vé keny sé gük
kap csán is mer te meg elő ször az eu ró pai köz −
vé le mény Kí nát. Ez a meg is me ré si fo lya mat
azon ban ko ránt sem volt súr ló dá sok tól men −
tes. A Kí nát hos  szú idő után elő ször új ra fel −
fe de ző je zsu i ták ugyan je len tős sze re pet ját −
szot tak ab ban, hogy kö ze lebb hoz zák egy −
más hoz a két kul tú rát, mód sze re ik azon ban
nem nyer ték meg a pá pai kú ria tet szé sét.
Egye bek mel lett en nek a kér dés nek a rész le −
te i be is be avat a szer ző. 

A Kí nát meg is me rő fo lya mat ter mé ke egy
ha tal mas mű volt, amely nek ha tá sá val – kü −
lö nö sen pe dig ma gyar or szá gi re cep ci ó já val –
rész le te sen is fog lal ko zik Dobrovit s. Ép pen
har mad fél év szá za da, 1756 és 1758 kö zött
je lent meg Pá rizs ban, öt kö tet ben Joseph
Deguignes nagy mű ve, a His toire générale
de Huns, des Turcs, des Mogols et des
autres Tartares occi den taux, az el ső olyan
mű, amely az ázsi ai lo vas−no mád né pek re vo −
nat ko zó nyu ga ti le írá sok és a kí nai tör té ne ti
for rá sok egy be ve té sén ala pult. E mű nek kö −
szön he tünk szá mos olyan „köz he lyet”, to −
poszt, ame lyet az eu ró pai tör té net írás nap ja −
in kig hasz nál. 

Ha zai Györ gy pro fes  szor tö mör ta nul má −
nyá ban (Egy osz mán-tö rök me se gyûj te mény
ki adá sá hoz, 47–49. p.) egy kü lön le ges Vám −
béry−könyv sor sá nak most már min den bi −
zonnyal sze ren csés ki me ne te lű be tel je se dé −
sé ről szá mol be. 

Az Ezer egy éj sza ka cí mű mes egyűtemény
fel fe de zé se ar ra ösz tö kél te a kor Ke let−ku ta −
tó it, hogy to váb bi ha son ló for rá sok után ku −
tas sa nak. A ne ki buz du lást ha mar si ker ko ro −
náz ta. Egy je les fran cia tu dós, Antoine Gal −
land – egy ben az Ezer egy éj sza ka fran cia for −
dí tá sá nak el ké szí tő je az Osz mán Bi ro da lom
fő vá ro sá ban va ló ku ta tá sa so rán nem kis
sze ren csé vel – egy ha son ló, pá rat lan pers −
pek tí vá kat ígé rő, osz mán−tö rök nyel ven író −
dott me se gyűj te mény re buk kant.

Könyvek 203

szemle-2006-3:szemle-2006-3.qxd  24.10.2006  9:15  Page 203


