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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-
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tálja angolul – méltó külsõvel – a mai magyar
történetírás felfogását. Engel mindig figyel-
met fordít a nem magyar népekre, de egyér-
telmûvé teszi, hogy Szent István birodalma
magyar állam volt, az adott kor felfogása sze-

rint is. (Engel Pál: Szent István birodalma. A
középkori Magyarország története. História
Könyvtár. Monográfiák 17. História–MTA
Tört.tud. Int., Bp., 2001. 343 p., 7 térkép)

(-r. -r.)

Farkas János: Információs-
vagy tudástársadalom?

 Farkas János könyve egy olyan informatív
„mankó” vagy térkép, amely minden érdek-
lõdõ számára eligazítást nyújt az információs
társadalom témájának útvesztõiben. Mind-
amellett olyan értékelésekkel, elemzések-
kel találkozhatunk a könyv olvasása közben,
amelyek a témában már jártas kutatók szá-
mára is értékes anyagként szolgálnak.

A könyv fejezetei igen jól épülnek egy-
másra, folyamatosan építik fel a szerzõ állás-
pontját, amelyet a végén összefoglalóan,
külön fejezetben is tárgyal. A függelékben
pedig nemcsak az általa áttekintett irodalmat
találhatjuk meg, hanem egy rövid fogalomtár
is segít bennünket az eligazodásban. Nagyon
is szükség van erre a segítségre, hiszen olyan
új és alig tisztázott fogalmakkal találjuk szem-
be magunkat, mint például a globális társada-
lom és gazdaság, az információs és kommu-
nikációs technikák (IKT), a posztfordizmus
vagy a posztindusztriális gazdaság.

Az utóbbi évtized elméletalkotói – a leg-
fejlettebb mobilkommunikációs technikák
értékelésével – már a tudástársadalom ter-
minust használják a legszívesebben. Farkas
János munkájának talán legnagyobb erénye,
hogy minden értelmezést megpróbál meg-
felelõ távolságtartással kezelni. Szocioló-
gusként világosan látja, hogy a technikai kör-
nyezet változásainak elemzése nem ad tel-
jes képet a valóságról. Ugyanakkor az is egy-
értelmû számára, hogy az információs társa-
dalom hagyományos fogalma csak egy na-
gyon merev társadalmi valóságot képes
rögzíteni. A tudás társadalmi szerepének
túlhangsúlyozása is nagyon sok szempontból

problematikus: oktatási kérdéseket vet fel,
megmerevítheti a társadalmi mobilitást stb.
Ugyanakkor – a kor liberális gondolkodóihoz
hasonlóan – õ is a demokratikus intézmény-
rendszer legfontosabb eszközeként kezeli
egy ilyen hálózati alapon szervezett társada-
lom létrejöttét. Ezzel együtt, inkább hajlik az
információs-kommunikációs társadalom
fogalmának használatára, ami sokkal jobban
írja le azt az alapvetõen gazdasági érdekeken
alapuló, információ (és/vagy tudás) adás-
vétele köré szervezõdõ (vagy másként: szim-
bolikus tõkefajták átválthatóságán alapuló)
világot, amely egyre inkább jellemzi az új
évezred elejét.

Farkas helyesen utasítja el a forradalmi
változások eszméjét, hiszen – történeti kon-
textusba helyezve – a technikai-társadalmi
változások nagyon is kontinuus módon, szer-
vesen egymásba kapcsolódva, interdepen-
dens viszonyban (a szerzõ szavaival élve:
dialektikusan) mennek végbe. Ugyanilyen
jól világítja meg azt is, hogy a technikai deter-
minizmus – egykor igen népszerû tudo-
mányszociológiai iskolája – mennyire egy-
oldalú magyarázatokat eredményez, ha a
társadalmi hatásoknak nem tulajdonítunk
kellõ jelentõséget. Mindamellett nem biztos,
hogy az általa javasolt evolúciós szemlélet
megfelelõ módon írja le a technikai-gazda-
sági-társadalmi változások egészét. Sokkal
pontosabban fogalmaz akkor, amikor – az
Actor-Network modellre utalva – a technikai
és társadalmi hálózatok szövetérõl beszél,
amelyek elválaszthatatlan közelségben,
egymásba ágyazva „fejlõdnek”.

A könyv egyik nagy elõnye, hogy a szo-
ciológiában járatlanok számára is érthetõ,
mivel az elsõ fejezetben Farkas számba veszi

Könyvszemle


