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„vaksága” Nagy alapján úgy határozható meg 
közelebbrõl, hogy Erdei nem vette észre a 
nemzeti urbánus réteg jelentõségét. Ez a 
kettõs struktúrában sajátos, köztes helyet 
elfoglaló réteg ugyanis bázisa lehetett vol-
na e koncepció szerint egy demokratikus 
átalakulásnak. Talán nem túlzás azt állítani, 
hogy a cikk értelmezhetõ hittételként is az e 
réteg által képviselt értékek mellett, mely ér-
tékek és beállítódások olyan személyekben 
nyilvánultak meg, mint Ady Endre, Babits 
Mihály és Bibó István. Bár a szerzõnek talán 
érdemes lett volna az Erdeivel kapcsolatban 
újabban megjelent kritikai igényû írásokra 
(Gyáni 1997; 1998; 2001, és Bognár, 2003) is 
reflektálnia, a munka így is sokatmondó.

Külön csoportot alkotnak a kötetben a 
társadalmi struktúrával foglalkozó írások. Itt 
kapott helyet az a két tanulmány, amely a 
Replika hasábjain zajlott, meglehetõsen élénk 
vita dokumentumai. Ezen írásokban Nagy 
Endre Kolosi Tamás egy rétegzõdésvizsgá-
latával kapcsolatban fogalmazott meg ki-
hegyezett kritikát. E cikkek önmagukban 
is érdekesek, azonban csak akkor igazán 
érthetõk, ha a Replika 1990-es évfolyamait 
elõvéve a vita többi résztvevõje is megszólal-
hat. A Képzelt levél a polgárosodás állásáról 
közvetlenül a rendszerváltás után született. 
Nagy azt hiányolja az újabb magyar polgári 
fejlõdésbõl ebben a stílusos és egy „szocio-
lógus barátnak” címzett képzelt levelében, 
hogy bár az intézményrendszer külcsínében 
a nyugati mintákhoz igazodik, e homlokzat 
mögött az emberek beállítódásai nem változ-
tak meg. Talán ma sem mellékes rámutatni, 
hogy a polgárosodás nem képzelhetõ el 
etikai átalakulás nélkül.

A Szociokrónika fejezetben Nagy Endre 
falukutatással kapcsolatos írásai találhatók. 
Van ezek között egy inkább elméleti beállí-
tottságú elemzés is, amely francia szerzõk 
nyomán a növekedési pólus és a notabi-
lizáció fogalmainak központba állításával 
akarja megérteni a beruházási és fogyasztási 
ciklusok Kádár-korszakbeli alakulását. Két 
további írás konkrét terepmunkákhoz kap-
csolódik, és érzékletes, hol tragikusra, hol 
ironikusra hangolt stílussal elevenítik meg 
a rendszerváltás elõtti két kisközség életét. 
A Szociopolitika elnevezésû csoportban a 
szerzõ éleslátó politikai kommentátorként 
jelenik meg. A Szociojurisztika rész cikkei 
pedig jogi szempontból elemzik többek 
között a taxisblokád eseményeit és a „hét-
köznapi jogállamiatlanságot”. 

A kötet tehát igen sokszínû, szerteágazó 
mind a témaválasztás, mind a bevont pers-
pektívák tekintetében, olyan, amilyennek 
a szociológia iránt érdeklõdõ közönség 
Nagy Endrét megismerhette. (Nagy J. Endre: 
Szociokalandozások. Szombathely, Savaria 
University Press, 2003)
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Székelyföld
történeti-kulturális régió
A regionális tudomány új keletû diszciplína, 
keretei s céljai közismerten Nyugaton alakul-
tak ki, innen terjedt el Közép-Európában az 

1989-es változások után. Az utóbbi években 
tovább gyûrûzött kelet felé, s ennek során jutott 
el Erdélybe, Romániába.

Erdélyben elsõként a Székelyföldön, 
pontosabban Csíkszeredában eresztett gyö-
keret nem kis mértékben az MTA Pécsett 
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mûködõ Regionális Kutatások Központja 
kezdeményezésére és támogatásával. A cél-
zatos és szervezett régiókutatás mûvelésére 
alakult meg Csíkszeredában a Székelyföld 
2000 elnevezésû munkacsoport, amely már 
három konferencián számolt be eredmé-
nyeirõl. A Tusnádfürdõn 2000-ben tartott 
Székelyföld 2000 konferencia lényegében 
véve alapozó jellegû tudományos értekezlet 
volt, amelynek elõadásait A kulturális térsé-
gek szerepe a regionális fejlesztésben címû 
kötetben tették közzé 2001-ben. Ez a fiatal 
kutatók (dr. Papp Kincses Emese, Kassay 
János, Kánya József) által szerkesztett kötet 
a romániai regionális kutatások terén pre-
cedensteremtõnek bizonyult.

Mind tartalmában, mind módszerében 
továbblépést jelent a Székelyföld címû kötet, 
amelyet az MTA Regionális Kutatások Köz-
pontja adott ki 2003-ban Horváth Gyula egye-
temi tanár szerkesztésében. Ha A kulturális 
térségek szerepe a regionális fejlesztésben 
címû, elõbb már említett könyv szerzõi arra 
vállalkoztak, hogy a Székelyföldnek mint 
kulturális régiónak tudományos igényû meg-
határozását felvázolják, az új kiadványt kissé 
sarkítva alkalmazott régiótudomány eredmé-
nyének tekintjük. Ezt a kötet Bevezetõjében 
Horváth Gyula, a pécsi régiókutató központ 
fõigazgatója pontosan megfogalmazta: „a 
magyar társadalomtudományban gyökeret 
eresztett regionális tudomány szervezeti 
kereteinek határokon túlra való kiterjesztése 
mellett a pozitív döntésben az is szerepet 
játszott, hogy e tudományágazat vizsgálati 
bázisa egy korábban kevésbé kutatott térség-
re is kiterjedjen, a regionális tudomány eddig 
jórészt a magyarországi folyamatok alapján 
megfogalmazott ellenõrzését elvégezhesse, 
ezáltal új eredményeket szülhessen”.

Vagyis a magyarországi régiótudomány 
alkalmazhatóságának és alkalmasságának 
a próbáját is el kellett végezni a székelyföldi 
kutatások során. Igen figyelemreméltó, 
õszinte szempont ez, annál inkább, mivel 

a kötet tervezõi nem feledkeztek meg az 
európai regionalizmus politikai szerepérõl és 
természetesen a Székelyföld fejlesztési pers-
pektíváiról sem. A magyarországi régiótudo-
mány erdélyi-székelyföldi alkalmazásának a 
gondolata azért sem volt légbõlkapott, mert 
a Székelyföld kötet szerzõi nagyrészt az MTA 
pécsi Regionális Kutatások Központjában,  
felkészítésben vettek részt, s ezáltal elmélyít-
hették ismereteiket az európai regionális 
politika fontosabb elméleti és gyakorlati 
kérdéseirõl, elsajátíthatták a kutatás Magyaror-
szágon már kipróbált módszereit.

A székelyföldi sajátosságok ismeretében 
az új regionalizmusnak nevezett irányzat 
látszik célravezetõbbnek, amely „a tradíciót 
a modernizáció eszközeként kívánja felhasz-
nálni” (Michael Keating). Nos, a Székelyföld 
kötet írásai kivétel nélkül az említett új 
regionalizmus szellemében készültek. 
Testes tanulmány foglalkozik a székelység 
történeti múltjával (Kánya József), egy 
másik terjedelmes írás pedig a kulturális 
örökség védelmének lehetõségeit elemzi 
(Ferencz Angéla, Kánya József). Egy ilyen 
szemléletmód, amely a történetiséget nem 
sepri abrosz alá, lehetõvé teszi, hogy az a rend-
kívül színes és értékes múltbeli örökség, amely 
ránk testálódott, beépüljön a Székelyföld 
fejlesztési tervébe. A tanulmányok többsé-
ge egyébként helyzetfeltárásra vállalkozik 
a székelyföldi térszerkezettõl a közigaz-
gatásig, a népesség s munkaerõpiactól a 
különbözõ foglalkozásokig, hogy az utolsó 
három írás a fejlesztés kérdéseit boncolgat-
hassa. A XV. fejezet a Székelyföld fejlesz-
tési stratégiájának alapelveit és összetevõ 
elemeit vázolja fel, külön is hangsúlyozva 
a fejlesztési prioritások szerepét; ezek: a 
régiószervezés, intézményesítés, a régió 
nemzetközi közvetítõ szerepének erõsítése, 
a lakosság életminõségének javítása, a gaz-
daság versenyképességének biztosítása. A 
programok címû alfejezetben a felsõoktatás 
kiemelt helyen szerepel. 

Könyvszemle
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A Székelyföld megyéi: Maros, Kovászna, 
Hargita megye, tulajdonképpen a régi székely 
székek, elégedetlenek a mai romániai beso-
rolásokkal, mivel Brassó, Fehér és Szeben 
megyékkel képezik az ún. közép-romániai 
régiót. Ugyanis a Székelyföld nem földrajzi, 
hanem történeti-kulturális egység, régió, 
amely egyedül is joggal tart igényt az auto-
nómia státusára.

Az ismertetett kötet a régiókutató tudo-
mány mûfajában biztató munka, amely a 
további kutatások eredménye, ösztönzõje 
lehet.(Horváth Gyula szerkesztõ: Székelyföld. 
A Magyar Tudományos Akadémia Regioná-
lis Kutatások Központja–Dialóg Campus 
Kiadó, Budapest–Pécs, 2003. 452 p.)

Egyed Ákos
az MTA külsõ tagja

Közelítések a magyar filozófia 
történetéhez

A hazai véleményformálókat évszázadok óta 
foglalkoztatja az a kérdés, hogy miképpen 
kapcsolódnak a magyar szellem teljesítményei 
az eszmék nemzetközi forgalmához, és 
hogyan helyezhetõek el a magyar tudósok 
eredményei az európai kultúrában. 

Közép-Európában a szóban forgó prob-
léma létjogosultsága egyetlen tudományág 
esetében sem vitatható, így a filozófiatörté-
net vonatkozásában is megkerülhetetlen. 
Bár a kortárs filozófusok jelenléte és hatása 
a magyarországi közéletben rendszerint jól 
érzékelhetõ, a magyar filozófia történetérõl 
azonban a közvélemény kevésbé tájéko-
zott.

A magyar filozófia történetét elemzõ 
legfrissebb kutatásokat összegezi a Közelí-
tések a magyar filozófia történetéhez címû 
tanulmánykötet, amely 2004 tavaszán látott 
napvilágot. A könyv szerzõi magyarországi 
és határainkon túli filozófusok és eszmetörté-
nészek. Bár a magyar filozófiatörténet egé-
szének feldolgozása pillanatnyilag még nem 
lehet elérhetõ közelségben, a szerzõk mégis 
sikerrel vállalkoztak egy rendkívüli terjedel-
mû eszmetörténeti anyag rekonstruálására 
és értelmezésére.

A szerkesztõk, Mester Béla és Perecz 
László, a téma iránt tanúsított alapossággal, 
ám a kreativitást sem nélkülözve rendezték 
tematikus blokkokba a szerzõk munkáit. A 

szerkesztõi elgondolás egy kialakulóban 
lévõ diszciplína mûvelõinek írásait foglalta 
egységes keretbe, mégpedig úgy, hogy a 
magyar filozófia történetét fejezetenként egy-
egy fontos aspektusból veheti szemügyre az 
olvasó. A kötet írásai tárgyilagosságban és 
elmélyült kutatói attitûdben fogantak, távol-
ságot tartva a specifikusan magyar témák 
feldolgozásánál idõnként kísértõ érzelmi 
fellángolásoktól.

Az elsõ fejezet tanulmányai a magyar filo-
zófia intézményrendszerének és szaktermi-
nológiájának kialakulására reflektálnak, 
és arról is beszámolnak, hogy miképpen 
hatottak Európa eszmeáramlatai az újkor 
Magyarországán. A felvilágosodás örök-
sége, valamint Immanuel Kant és Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel gondolatainak 
hatása hazánkban is tetten érhetõ volt a 19. 
század elejétõl a reformkor diskurzusain át 
a századfordulóig. A kor vitáinak visszatérõ 
kérdése, hogy lehetséges-e sajátosan magyar 
filozófiát mûvelni, avagy beépülhet-e a ma-
gyar gondolkodók munkássága az európai 
kánonba.

Mester Béla a magyar filozófiai közeg ki-
alakításának igényét és az önálló intellektuális 
teljesítmények iránti elkötelezettség példáját 
mutatta be a Szontagh Gusztáv pályaképét 
ismertetõ írásában. Perecz László a hazai 
filozófiai intézményrendszer kialakulását nyo-
mon követõ írásában az eszmék fogadtatás-
történetét, valamint a magyar bölcselet auto-
nómiájának kérdését és a szaknyelv alakulását 
értékelve arra következtetett, hogy a filozófiai 


