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A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja által 2003-ban 
indított sorozat a Kárpát-medence régióinak XXI. század eleji gazdasági-társadalmi 
viszonyait, főként pedig az egyes régiók térbeli folyamatait elemzi, különös tekin-
tettel a régióközi újjászervez ődő  kapcsolatokra. A Kárpát-medence gazdasági teré-
nek fejlődésében az 1990-es évtizedben lezajlott politikai változások és gazdasági 
átalakulások ellentmondásos folyamatokat indítottak el. Az európai uniós tagság 
távlatos eredménye ugyanakkor a Kárpát-medence évszázadok során formálódott, 
majd a XX. század közepétől megszakadt integrációs kapcsolatainak modern for-
mában történő  újjászervezése lehet. Ez a folyamat azonban a közismert történelmi-
politikai okok és a gazdasági nehézségek miatt is csak lassan, lépésr ől-lépésre való-
sulhat meg. E könyvsorozat is e folyamatot szeretné el őmozdítani. 

A sorozat tizedik kötete a Dél-alföldi régió gazdasági-társadalmi viszonyait tárja 
fel az újjáéledő  régióközi kapcsolatok elemzésével. A Dél-Alföld Magyarország 
legnagyobb területű  régiója, az 1950. évi megyerendezés során kialakított Bács-
Kiskun, Csongrád és Békés megyéket fogja össze. A régióközpontként számon tartott 
Szeged népességszáma szerint az ország negyedik városa, oktatási intézményei, pezsg ő  
kulturális élete alapján ugyanakkor még ennél is kedvez őbb helyet vívott ki magának. 
A régió kistérségeinek többsége azonban az elmúlt két évtized átalakulásának veszte-
sévé vált, így e térségek felzárkózásához is szeretne hozzájárulni a könyv. 

A kötet megírásában főként az RKK Alföldi Intézetének békéscsabai és kecske-
méti munkatársai működtek közre, de megtalálhatók a szerz ők között az intézet 
korábbi kutatói és a régió szakemberei is. A sorozat szerkeszt ője Horváth Gyula, az 
MTA doktora, egyetemi tanár, az MTA Regionális Kutatások Központjának 
Széchenyi-díjas főigazgatója, az Academia Europaea tagja. Jelen kötetet pedig 
Nagy Gábor, a földrajztudományok kandidátusa, a Regionális Kutatások Központja 
Alföldi Intézetének vezetője szerkesztette. 
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Lengyel Imre: 

Regionális gazdaságfejlesztés — 

Versenyképesség, klaszterek 

és alulról szerveződő  stratégiák 

Modern Regionális Tudomány Szakkönyvtár 
sorozat 

(Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. 385 o.) 

Bolti ár: 4250 Ft 

Internetes ár (-20%) 3400 Ft 

A valósághoz, a körülvevu világunkhoz való alkalmazkodás ma a fennmaradás, 
vagy mondhatjuk így is: a megmaradás, feltétele. A körülvev ő  tér látása és abban 
magunk elhelyezése nélkül nem tudunk tájékozódni, s ő t arra sem vagyunk alkalma-
sak, hogy megkülönböztessük — József Attila szavaival élve — a valódit az igazitól. 
Ha tudni akarjuk helyünket, akkor ismernünk kell azokat a regionális összefüggése-
ket, amelyeket Lengyel Imre legújabb munkája tárgyal. A könyv nem csak kiváló, 
eligazítást adó tudományos munka, hanem olyan olvasmány is, ami a rész és az 
egész dimenzióit teszi elérhet ővé, hozza közel. Érdemes kézbe venni. 

Kovács Árpád 
A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának professzora, 

A Magyar Közgazdasági Társaság elnöke 

A területi-társadalmi egyenl ő tlenségek mérséklését szolgáló állami beavatkozás 
(s ezzel a beavatkozás helyét, módját, célját megalapozó regionális kutatás) lénye-
gesen módosul a 21. század elején. A globális verseny átlépi a nemzetállami hatá-
rokat (különösen az integrált európai uniós gazdaságban), a gazdaság szerkezeti 
átalakulása — a tudásalapú gazdaság — új beavatkozási formákat s lehet őségeket 
kínál; a központi, illetve kormányzati beavatkozások mellett felértékel ődik a helyi 
kezdeményezésű  regionális gazdaságépítés. A szerz ő  — nemzetközi összehasonlí-
tásban is kitűnő  — átfogó szintézist ad napjaink regionális versenyképességének 
elméleti alapjairól s gyakorlati megoldásairól. 

Enyedi György 
Az MTA rendes tagja 

Internetes rendelés esetén 20% árkedvezmény, ha a megrendelt könyvek értéke 
meghaladja a 8.900 Ft-ot, akkor ingyenes házhozszállítás az ország egész területén: 
http://www.alckrt.huirnain.php ?folderID=2625&catID=&prodID=65615&pdetails=1 
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Pénzügyi piacok 
a globális térben 

MEGJELENT 

Gál Zoltán: 

Pénzügyi piacok a globális térben 

A válság szabdalta pénzügyi tér 

(Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 2010. 776 o.) 

Furcsa könyvet tart kezében az olvasó: csupa olyan dologról szól, amir ől már több 
tucat szakkönyv, cikk, internetes tanulmány megjelent — azaz t őzsdéről, bankokról, 
pénzügyi válságokról, intézményi befektet őkről — és mégis döbbenten vesszük észre, 
hogy a „gálzoli"-féle olvasatban egy másik világot fedezhetünk fel. Ebben a 
vékonynak egyáltalán nem nevezhető , igencsak súlyos könyvben aprólékosan össze 
vannak gyűjtve erről a pénzvilágról azok a tények, amiket itt meg ott, szétszórva 
akár meg is találhatunk, de így egy keretben sokkal hangsúlyosabban mutatják: 
igencsak sajátos a pénzügyi „centrum" és a pénzügyi „periféria" elhelyezkedése és 
viszonya. Tények, nagyságrendek, áramlások, térképek követik egymást — a szerz ő  
nem ítélkezik — bemutat. Néhol, egy-egy fél megjegyzésb ől úgy érzem inkább a 
globalizált pénzügyi tér harsány kritikusaival ért egyet — és ekkor kezdenék vele 
vitatkozni, meggy őzni, bemutatni az ellenérveket —, de mivel mint minden vérbeli 
tudóst sokkal jobban izgatja a tárgy maga, semminthogy zsigeri alapon azonnal 
véleményt mondjon tárgyáról — a vitánk most elmarad, helyette marad az olvasó 
ámulattal vegyes csodálata: köszönjük Zoli ezt a könyvet, évekig, évtizedekig fog-
juk kézikönyvként használni! 

Király Júlia, alelnök 
Magyar Nemzeti Bank 
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Gál, Zoltán: 

The Golden Age of Local Banking - 

The Hungarian Banking Network 

in the Early 20th  Century 

(Gondolat Kiadó, 

Budapest, 2010. 202 o.) 

Gál Zoltán könyve a magyarországi pénzintézeti hálózat kialakulásának és fejl ő -
désének 20. század eleji aranykorát, a bankhálózat fejl ődésében megfigyelhet ő  
regionális sajátosságokat mutatja be. A korabeli bankrendszer az ún. „egyfiókos" 
helyi pénzintézetek rendszerén nyugodott, amelyben az önálló, s nem a fiókbankok 
domináltak. A bankok helyi gazdasági és társadalmi szerepvállalása sokkal jelent ő -
sebb volt, mint napjainkban. A pénzintézetek számára nemcsak a szorosan vett üz-
leti tevékenység hozott hírnevet és helyi közmegbecsülést, de a bankárok mecénási, 
jótékonysági és városfejleszt ő  tevékenysége is meghatározó volt. A szerz ő  párhu-
zamokat von a 20. század eleji és végi bankrendszer építés között, de emellett a 
„aranykor" tanulsággal szolgál napjainkra vonatkozóan is, amikor a pénzügyi vál-
ság felhívta a figyelmet arra, hogy azokban az országokban, ahol a helyi banki 
struktúrák hiányoznak vagy gyengék, a globális bankoktól való egyoldalú finanszí-
rozási függés jelent ős destabilizáló erő  lehet. 

A könyv a pénzügytan, a regionális tudomány és a banktörténet számára egyaránt 
kiemelkedően fontos témakört vizsgál. Újszerű  módszertani megközelítéssel tárja fel 
a bankszektor, a korabeli városfejl ődés és a regionális fejlettség kapcsolatát. A könyv 
bemutatja a banktőke területi megoszlását, a megtakarítások és a hitelállomány válto-
zásának regionális sajátosságait, a bankközpontok területi átrendez ődésére ható 
tényezőket. A szerző  a korabeli magyarországi városok rangsorát a lokális és regionális 
banki funkciók nagysága alapján állítja fel. Ennek keretében bemutatja a bank-piacok 
területi koncentrálódásának, Budapest er ősödő  bankközponti dominanciájának a 
vidéki bankközpontokra gyakorolt hatásait. A történeti régiók szintjén is elvégzett 
vizsgálatok alkalmat nyújtottak az egyes térségek (Felvidék, Dunántúl, Alföld, 
Erdély) bankhálózatának, illetve gazdasági fejl ődésük összehasonlító elemzésére. 

A könyv korrekt adatkezelése, jól megválasztott módszertani apparátusa egyaránt 
dicsérendő , a térképek és fényképek szemléletessé teszik a vizsgált témát. A kötet 
angol nyelven való megjelentetését indokolja a Nyugat-Európában tapasztalható 
érdeklődés a banktörténet, illetve Közép-Európa, ezen belül is az Osztrák-Magyar 
Monarchia iránt. Hasonló tárgykör ű  könyv még nem jelent meg angol nyelven. 
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