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nére a FÁK-országok jelentõs piaci része-
sedést õriztek meg/szereztek vissza: a bolgár
agrárkivitel 34, a lengyel 32, a litván 47
százaléka továbbra is a keleti piacokon talál
fölvevõre (58. p.). A továbbiakban sor kerül
a birtokszerkezet elemzésére, ahol minden
átalakuló országban egyértelmûnek mutat-
kozik az egykori szövetkezetekbõl átalakult
társas nagyvállalkozások versenyképességi
elõnye (78. p.).

A kötet legnagyobb részét kitevõ harma-
dik fejezetben az egyes átalakuló országok
mezõgazdaságáról olvashatunk tömör le-
írást. Ebbõl részletesen megismerhetõ az
egyes országok eltérõ átalakulási pályája, ami
részben az eltérõ történelmi és földrajzi adott-
ságokra, részben viszont az eltérõ gazdaság-
politikai prioritásokra vezethetõ vissza.

Az ágazati elemzéseket összefoglalva a
szerzõ kiemeli (183. p.), hogy az ágazat terme-
lése még sehol sem érte el a 80-as évek telje-
sítményét, tehát – különösen a Jánossy-féle
értelmezést követve – a recesszió e területen
még messze nem ért véget. Az uniós csatla-
kozás összefüggésében különösen fontos
adottság, hogy a tizenkét térségbeli tagjelölt
közül csak Magyarország és Bulgária agrár-
szaldója pozitív (bár a magam részérõl az ága-
zati szaldó közgazdasági jelentõségét sosem

tudtam értelmezni). Burgerné meggyõzõen
emeli ki: a belsõ kereslet mértéke és a hazai
termelés versenyképtelensége erõs korláto-
kat szab(ott már) a CEFTA-beli piacnyitásnak
is. A mennyiségi többlet a minõségi, higiéniai,
választéki és értékesítési nehézségekkel tár-
sult, és ez a magyarázata a – különösen az
orosz válságot követõen terjedõ – agrárpro-
tekcionizmusnak. Érdekes lett volna megtud-
ni, mit gondol a szerzõ, várhatóan mennyiben
tud az efféleképp évtizedes szinten is „gyer-
mekcipõben” maradó ágazat az EU-piac erõs
versenyének megfelelni.

Mindent egybevéve a kötet tárgyszerûen
és kiegyensúlyozottan szól egy, a közbe-
szédben az érzelmi túltelítettség, a költõi túl-
zások és a fékezhetetlen álmodozás jelle-
mezte témakörrõl, reprivatizációról, nyerte-
sekrõl és vesztesekrõl, sok-sok tényt és ada-
tot reálisan olvasható terjedelemben egybe-
gyûjtve. Nemcsak az egyetemi hallgatóknak
érdemes elolvasniuk! (Burgerné Gimes
Anna: A közép-európai átalakuló országok
gazdaságának és mezõgazdaságának
összehasonlító elemzése. Századvég Kiadó,
Budapest, 2001. 196 p.)

 Csaba László
 az MTA doktora, egyetemi tanár,
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Fodor István: Környezetvédelem
és regionalitás Magyarországon

A szerzõ két, logikusan összekapcsolódó, a
gyakorlatban mégis alig találkozó cselekvés-
sort helyez tudományos vizsgálódása közép-
pontjába: a környezetvédelmet és a regioná-
lis fejlesztést. Mindkét cselekvéssor soksze-
replõs, ugyanazokkal a szereplõkkel, az ál-
lamigazgatástól a civil szervezeteken át a
vállalatokig, háztartásokig, egyénekig. Mind-
két cselekvéssor konkrét földrajzi terekben
fejti ki hatását, gyakran összehangolatlanul,
egymás célkitûzéseit gyengítve. Maga a
„környezetvédelem” szakkifejezés is defen-

zív értelmû: a gazdasági növekedés kárte-
véseitõl kell óvni környezetünket. A regio-
nális fejlõdés alatt meg többnyire az egyes
régiók gazdasági növekedésére gondolunk
– pedig a fejlõdés és a növekedés nem szino-
nímák. A kompromisszumot kínáló fenntart-
ható fejlõdés fogalom ugyan már két évti-
zedes, s elterjedése is kétségtelen, de még
mindig erõsebb a koncepcióalkotásban, mint
a gyakorlati tervezésben.

A szerzõ a környezetvédelmet állítja vizs-
gálódásainak középpontjába. A környezet-
védelembõl hiányzik az átfogó regionális
szemlélet. A vízvédelem vízgyûjtõk szerint
rendezõdik, a felszín alatti vizek védelme
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vízbázisok szerint; a természetvédelem ter-
mészeti tájhatárokat követ, az épített környe-
zet fõleg esztétikai értékével szerepel, az
emberi életfeltételeket formáló szerepe fe-
ledésbe merül (pedig például a zajártalom-
nak ez a fõ helye), a regionális fejlõdés tér-
egységeit közigazgatási határok veszik kö-
rül. A fenntartható fejlõdés olyan színielõadás,
amelyben – az egységes szövegkönyv elle-
nére – a színészek nem végszavaznak egy-
másnak, s mindegyik más színpadon játszik.

A könyv fõ érdeme, hogy újra meg újra
kihangsúlyozza a környezet s a benne gazdál-
kodó-települõ társadalom térbeli egységét és
kölcsönhatásait. Fodor kitûnõ elméleti felké-
szültségû terepi ember, hatalmas tapasztalati
ismeretanyag birtokában van Magyarország
környezetérõl. A környezet terhelésének vál-
tozásait taglaló fejezet világosan összekapcsol-
ja e terhelést a gazdasági szerkezet változásai-
val és a regionális fejlõdés korszakaival. A
Magyarország környezeti állapotának 20.
század végi változásait taglaló terjedelmes

(közel kétszáz oldalas) fejezet az egyes kör-
nyezeti elemek elemzésén kívül nem feled-
kezik meg az épített környezetrõl, s a környe-
zetnek az ember egészségére gyakorolt hatá-
sáról sem. Azután esettanulmányokat olvasha-
tunk három eltérõ szintû tér-egység – a Duna-
Dráva Nemzeti Park, a Duna-völgyi régió és a
Dél-dunántúli régió – környezet-, természet-
védelmének és társadalmi-gazdasági ténye-
zõinek összefüggéseirõl, s külön fejezetet kap
a környezeti cél-állapot meghatározása tele-
pülési, kistérségi és regionális szinten.

A szerzõ – a MTA Regionális Kutatások
Központja Dunántúli Tudományos Intézeté-
nek (Pécs) kutatásvezetõ professzora –
negyven év kutatási tapasztalatát összegezte
a környezetvédelmi szakirodalomban hé-
zagpótló könyvében. (Fodor István: Kör-
nyezetvédelem és regionalitás Magyaror-
szágon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–
Pécs, 2001. 488 p.)

 Enyedi György
      az MTA rendes tagja

Engel Pál: Szent István birodalma.
A középkori Magyarország
története

A sajnálatosan korán elhunyt akadémikus
angol felkérésre írta meg ezt a munkát, ango-
lul korábban is jelent meg, mint a magyar
kiadás. A felkérés nyilván nem volt véletlen,
hiszen Engel Pál saját bevallása szerint tuda-
tosan törekedett a mai angolszász történet-
írás követésére, hogy tudniillik csak a lénye-
ges dolgokat írja meg, és közérthetõen. Itt is
ez történt. Engel kiváló áttekintést adott, jó-
részt az elfogadott szemléletben, de közli
saját új megállapításait is (honor, a 14. századi
„új birtokadományozás”). Nagyobbrészt
politikai eseménytörténetet ír, hiszen ezt
várja el egy ilyen összefoglalás olvasóközön-
sége, de a terjedelemnek majdnem egyhar-
mada a társadalmi viszonyokat, az intézmé-
nyeket, vagyis a struktúrát vizsgálja, miköz-

ben kellõ figyelmet szentel a gazdasági fejlõ-
désnek is. Az Árpádok utáni korban a már
korábban, régóta tisztelt Nagy Lajos és Má-
tyás mellett két másik uralkodót sorol a
nagyok közé, I. Károly Róbertet (õt már a
20. sz. elsõ felében kezdték becsülni) és Zsig-
mondot (akire talán Mályusz terelte a figyel-
met). Szakít számos megrögzött értékeléssel.
„Hunyadi pozícióját, ambícióival és ravaszsá-
gával együtt, de úgy látszik, tehetsége nél-
kül, idõsebb fia … László örökölte” (247. p.).
Kissé más ez, mint az Erkel-opera nyomán
megszokott értékelés, de bizonyára Engel-
nek van igaza. A nemzeti pátosztól, helye-
sen, távol áll. Ahogy elõszavában írja: „Remé-
lem, hogy ebben a könyvben a Kárpát-me-
dence egyetlen olyan lakosa sem fog élveze-
tet találni, akit erõs nemzeti érzések fûtenek.”
(XI. 1.) Sok egyéb környékbeli állam törté-
netfelfogásától nagyon eltérõ ez a könyv.
Ezért is örülni kell, hogy ez a kötet reprezen-


