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keressük. Mert össztársadalmi szempontból
sem közömbös, hogy az agrártermelés
miként elégíti ki a hazai piaci igényeket,
az agrárium az export útján milyen mérték
ben járul hozzá a nemzeti jövedelem gya
rapításához, hogyan alakul az agrártársa
dalom szerkezete, településrendszere és
életnívója. A szerzõ feltûnõ óvatossággal
tekint a tulajdonformák jövendõ típusaira,
de a magántulajdonon alapuló, egyéni ér
dekeltséget biztosító kis- és középüzemi
gazdaságot tartja meghatározónak, ami
nem zárja ki az új típusú szövetkezések
különbözõ formáinak életképességét sem.
Közös felelõsségünk, hogy a paraszti gaz
daságok tízezrei miként indulnak eddig
jórészt ismeretlen, nem járt útjukra, hogyan
alakul a mezõgazdaságból élõk, a falun
lakók életmódja.
Nincs itt terünk a szerzõ ebbéli fejtege
téseinek bemutatására, ám az új évezred
ben bizonyosan változik a termelési és
üzemszerkezet, s ezek függvényében
újabb létesítmények, utak, közmûvek épül
nek. Az is várható, hogy az Európai Unió
feltételei közepette tovább csökken a fal
vak lélekszáma és a mezõgazdaságból élõk
aránya. Bár a nagyvárosokból bizonyára
folytatódik a kiáramlás a környezõ tele
pülésekre. Az intenzívebb, több munkaerõt igénylõ mezõgazdasági kultúrák megho

nosodása illetve kiszélesítése pedig segít
heti, hogy a foglalkoztatottak az ágazatban
maradjanak. Az ország egy részén ez ked
vezõen befolyásolhatja a falvak lakosság
megtartó képességét. Elsõsorban a keleti
országrészben, különösen a határ menti te
lepüléseken viszont már napjainkban is ta
lálhatunk tragikus sorsú falvakat, tanyákat.
Például az egykori Bihar megyei Geszt
mintegy 900 lakosából mindössze 60-nak
van állandó munkaviszonya és keresete,
200-an nyugdíjat kapnak, míg a családok
döntõ többsége segélyekbõl, családi pótlé
kokból, alkalmi munkákból él.
A kötet végén tanulságos írásokat olvas
hatunk a mezõgazdasági és élelmezési
világszervezetrõl, a FAO-ról, továbbá a fran
cia, a német, sõt a kínai agrárvilágról is.
Összegezve: a könyv nagyívû képét adja
újkori agrártörténelmünk lényegi sajátsá
gainak, különösen érdekesek számunkra
a magyar mezõgazdaság, a falvaink, a
szórványtelepüléseink jelenérõl és várható
alakulásáról olvasható fejezetek. Mindezek
a komplex tudományos megközelítésre a
tanulmányokon, új tudományos eredménye
ken túl a szintetizálásra is ösztönöznek ben
nünket. (Szaktudás Kiadó Ház, Budapest,
2002. 390 p.)

Beérkezett könyvek

eszméinek terjesztésével. A történész két
síkon tekinti át a kérdést: az egyik az ideák,
álmok és eszmék világa, a másik a közös
ségi együttélést szabályozó egyezmények
és alkotmányok fejlõdésének útja. A több
mint fél évezredet átfogó munka központi
kérdése: milyen szerepet töltött be az egy
séggondolat az európai történelemben; mi a
demokratikus Európa gondolat jelentése; ki
is nevezhetõ európainak. Az utolsó fejezet
három vitathatatlanul európainak tekintett
magyar gondolkodó, Eötvös József, Jászi
Oszkár és Bibó István nézeteit mutatja be.

Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlõdéstörténete. Napvilág Kiadó, Budapest,
2001. 304 o. Ára 1900 Ft.
A források és dokumentumok alapján mutatja
be az európai egységgondolat fejlõdését a
14. század elejétõl korunkig. Vizsgálja, miért
nem jött létre egy európai föderáció a törté
nelem során, az európai gondolkodók ho
gyan próbálták meg ellensúlyozni késõbb
az eluralkodó nemzetállami gondolkodás
negatívumait a konföderáció és föderáció

Pölöskei Ferenc
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Pierre Bourdieu: A gyakorlati észjárás. A
társadalmi cselekvés elméletérõl. Napvilág
Kiadó, 2002. 206 o. Ára 1700 Ft.
A kötet a kortársi szociológia klasszikusá
nak elõadásszövegeit közli. A különbözõ
európai, Egyesült Államok-beli és japán
egyetemeken elhangzott elõadások temati
kailag igen sokféle tárggyal foglalkoznak:
az állami bürokráciával, a család intézmé
nyével, az irodalmi alkotások társadalmi
jelentésével, az iskolarendszerrel. A külön
féle témák között Bourdieu nagyszabású
– magyarra többnyire még lefordítatlan
monográfiáiban közreadott – társadalomel
méleti rendszere teremt egységet. Ez a társa
dalomelméleti rendszer, mint az elõszóban
maga a szerzõ értelmezi, tudományfilozó
fiailag relacionális, cselekvésfilozófiáját
tekintve pedig diszpozicionális. A társadal
mi jelenségek magyarázata során tehát
egyfelõl nem egyének vagy csoportok
szubsztanciális létezõibõl, hanem a közöt
tük levõ viszonyokból indul ki, másfelõl
figyelemmel van a cselekvõ emberek
viszonyában rejlõ lehetõségekre. A társada
lom e fölfogás szerint társadalmi pozíciók
összessége, amelyek bizonyos – egymás
hoz képes meghatározott – tevékenységek
és javak együtteseinek feleltethetõk meg.
A szubtilis fogalmi apparátus segítségével
elvégzett elemzések a hagyományos társa
dalmi jelenségek gondolatébresztõen ere
deti értelmezését nyújtják.
Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan
alapjai. Napvilág Kiadó, Budapest, 2002.
492 o. Ára: 3100 Ft
A kétkötetes tankönyv többéves oktató
munka hozadéka. A szerzõ a nemzetközi
gazdaságtant oktató fõiskolák, illetve az
alapfokú közgazdasági egyetemi képzés
céljára szánta, de haszonnal forgathatják
mindazok, akik szeretnék megérteni
napjaink világgazdasági eseményeinek, a
pénzügyvilágnak hátterét. A mû témakörei:
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a világgazdaság fejlõdéstörténete; a nemzet
közi gazdaságtan fõbb elméleti irányzatai;
a nemzetközi kereskedelem és kereske
delempolitika; globalizáció és regionalizá
lás; az erõforrások nemzetközi áramlása,
különös tekintettel a külföldi mûködõtékeberuházásokra; a nemzetközi pénzügyi
rendszer mûködése. Az olvasó képet kap
napjaink nemzetközi pénzügyi rendszeré
nek központi intézményeirõl is.
Erich Fromm: Menekülés a szabadság elõl.
Fordította Bíró Dávid. Napvilág Kiadó, Bu
dapest, 2002. 105 o. Ára 1700 Ft.
Paradoxon: az ember szabadnak született, ám mégis menekül a szabadság elõl.
Hogyan, miért, miként? Pszichológiai
probléma-e a szabadság vagy társadalmi,
történelmi meghatározottságok függvénye?
Fromm, a világhírû német társadalomtudós
a hitleri fasiszta diktatúra elõl 1933-ban
Amerikába menekülve jelentette meg
elõször 1941-ben, azóta számos nyelvre
lefordított mûvét, amelynek központi kérdé
se az ember szabadsághoz való viszonya.
Társadalomtudósok, pszichológusok,
világhírû írók (pl. Balzac, Dosztojevszkij,
Kafka) vallomásaira is támaszkodva hatol
le a természet egyre több titkát feltáró em
ber lelki nyomorúságáig, aki szabadságra
vágyik, ám elbotlik a történelmi-társadalmi
meghatározottságok útvesztõiben.
Imre László: Mûfajtörténet és/vagy kompa
ratisztika (Irodalmi tanulmányok). Tiszatáj
könyvek, Szeged, 2002. 175 o. Ára 980 Ft.
A Debreceni Egyetem tanszékvezetõ pro
fesszora néhány fontos, 1971 és 1997 kö
zött keletkezett tanulmányát gyûjtötte egy
kötetbe a címben is jelzett mûfajtörténeti
tárgykörbõl. Arany János, Fáy András, Arany
László. Mikszáth Kálmán, Madách Imre
egy-egy mûve kerül elemzése fókuszába. A
mûvek esztétikai értékelése mellett azok társadalmi hátterét s a választott mûfaj egyedi

Könyvszemle
megvalósításának nemzeti és nemzetközi
irodalomtörténeti összehasonlító megjelenítését is vizsgálja. A kötet bevezetõ
tanulmánya (A mûfajtörténet esélyei az
ezredfordulón) iskolában és iskolán kívül
– mindenekelõtt a tanárokhoz szól. Hogyan
is oktassák, a világirodalomi nézõpontokat
sohasem nélkülözve, azt az ifjúságot, amely
a 21. században is képes klasszikus irodalmi
örökségünket a posztmodernnel együtt
élvezni, hiszen a folytonosság, az összekötõ
szálak századokon át feltalálhatók. A kötet
gondosan feltünteti az egyes tanulmányok
elsõ megjelenési adatait, s gazdag jegyzetanyaggal is szolgál.
Lengyelek és magyarok Európában. Nyelv, irodalom, kultúra – párhuzamok és kapcsolatok.
Tanulmányok D. Molnár István professzor
tiszteletére. Kossuth Egyetemi Kiadó – Debreceni Egyetem, 2001. 310 o.
Molnár István professzornak, aki 1974-tõl
a lengyel nyelv és irodalom szakon Debre
cenben oktatja a diszciplínát, születésnapi
tisztelgésül szánták e munkát. A kötet Nagy
László Kálmán üdvözlõ írásával indul, s
ezt követi a professzor 1965 és 2001 között
kelt tanulmányainak válogatott bibliográ
fiája. Méltón a tanárhoz, a tanítványok is a
humán tudományok széles spektrumából
(lengyel-magyar, szláv-orosz, szlovén-hor

vát nyelvészet, irodalomtörténet, mûvelõ
déstörténet) merítik tanulmányaik témáit.
28 szerzõ írásai közül 12 lengyel, 1 német,
a többi magyar nyelvû. Kár, hogy a lengye
lül írt tanulmányok rövid magyar nyelvû
rezüméjét nem adja a kötet.
Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti ér
dekérvényesítés és szövetkezetek Magyar
országon 1956–1967 (Politikatörténeti
füzetek XVIII.) Napvilág Kiadó, Budapest,
2001. 162 o. Ára 920 Ft.
A szûkebb idõhatárok között e témával már
1997-ben kandidátusi fokozatot kiérdemelt szerzõ jelen kötetében újabb források feltárásával,
kibõvítve bocsátja az olvasók elé e kérdéskörrel
kapcsolatos nézeteit. Cáfolja azt a korábbi állítást, mintha a szövetkezeti mozgalom bomlását az 1956-os forradalom indította volna
meg. A bomlás már korábban elkezdõdött, s
Nagy Imre 53-as miniszterelnöksége nyomán
– engedélyezetten is – tovább csökkent a
korábban erõszakosan alakított tsz-ek száma.
Szerzõ feltárja a központi irányítás; a tagok
érdekeltsége; az eszközellátás; a tsz-tagok
korlátozott és fokozott önállósodása terén
hátrányukra, illetve javukra bekövetkezett
(sokszor csak tervekben megfogalmazott) változásokat. A kötet végül részletes bibliográfiát
közöl választott témaköre korábban megjelent
irodalmából.
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Ajánlás a szerzõknek
1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo
mányterületek közötti kommunikációt szeretné
elõsegíteni ezért elsõsorban olyan kéziratokat
fogad el közlésre, amelyek a tudomány egészét
érintõ, vagy az egyes tudományterületek sajátos problémáit érthetõen bemutató témákkal
foglalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló,
magas szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy
tudományterület újabb eredményeit bemutató
tanulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat,
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai
szempontú könyvismertetéseket.
2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá
nyok esetében általában nem haladhatja meg
a 30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz,
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet.
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem
ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes kézira
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2
kinyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe
beküldeni.
3. A közlemények címének angol nyelvû
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcsszava
kat (maximum 10) is. A tanulmány címe után
a szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet,
telefonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt
általában elérhetik.
4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt,
(esetleg félkövér – bold) betû alkalmazható;
ritkítás, VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyze
teket lábjegyzetként kell megadni.
5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket:
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér;
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne
használjanak színeket. Általában: a grafikonok,
ábrák lehetõség szerint minél egyszerûbbek le
gyenek, és vegyék figyelembe a megjelenõ olda-

lak méreteit. A lemezen vagy emailben érkezõ
ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif vagy .bmp
formátumban kérjük; értelemszerûen feketefehérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és
a továbbítás megkönnyítése érdekében a kép
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak szánt) méreteket. A közlemény szövegében
tüntessék fel az ábrák kívánatos helyét.
6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a
közlemény végén, abc sorrendben adjuk meg,
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azo
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közlemé
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük
megkülönböztetni mind a szövegben, mind
az irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak
különös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a
szövegben, illetõleg az irodalomjegyzékben való
egyeztetésére! Miután a Magyar Tudomány nem
szakfolyóirat, a közlemények csak a legfontosabb
hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák.
7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben
kérjük. A tételek formája a következõ legyen:
• Folyóiratcikkek esetében:
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group
Selection, Altruism and the Levels of Organization of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474
• Könyvek esetében:
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Houghton Mifflin, Boston
•	Tanulmánygyûjtemények esetén:
von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical Models
in Biology and Psychology. In: Krech, D., Klein,
G. S. (eds) Theoretical Models and Personality
Theory. 155–170. Duke University Press, Durn
ham
8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány
kefelevonatokat nem tud küldeni, de még az
elfogadás elõtt minden szerzõnek elküldi egyez
tetésre közleménye szerkesztett példányát. A
tördelési munka során szükséges apró változ
tatásokat a szerzõ egy megadott napon a szer
kesztõségben ellenõrizheti.
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