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illeszkedik a Széchenyi István Hitel-e (1830) 
által megindított fõúri reformirodalomba, 
másrészt sajátos hiánypótló szerepet is betölt 
abban, amennyiben a korszak kiemelkedõ 
személyiségeinek döntõen gazdaság- és tár-
sadalompolitikai eszmefuttatásai között ez 
az írás a gazdaságelméleti alapok megadásá-
nak igényével lép fel. „A két magyar hazá-
nak” – azaz Erdélynek és Magyarországnak 

– ajánlott könyv bevezetõjében a korszak 
fõbb gazdaságpolitikai kérdéseit, melyek a 
pénz mennyiségére és forgalmára, a külön-
bözõ ágazatok fejlesztésének egymáshoz 
képesti fontosságára, a luxus megítélésére 
stb. vonatkoznak, veszi sorra, és a „praxison 
épült theóriá”-t ajánlja a megoldás iránymu-
tatójának, melyhez e mûvel õ – úgymond 

– oly fáklyát kíván átnyújtani, melyet nála 
sokkal bölcsebbek gyújtottak.

A fõszöveg a boldogságról és az erkölcsrõl 
szóló filozófiai alapvetésekkel kezdõdik, 
majd az alapfogalmak (gazdaság, ezen belül 
a status és a polgári gazdaság stb.) meghatá-
rozásaival folytatódik. Ezt egy a merkanti-
lizmust, a fiziokratizmust és a smithianizmust 
kritikailag áttekintõ elmélettörténeti rész 
követi, bibliográfiával kiegészítve. Ezután tér 
rá a szerzõ a nemzeti gazdaság rendszerére, 
mely szerinte a nemzeti vagyonnak a 1.) 
forrásairól, 2.) feltételeirõl, 3.) elosztásáról 
és szaporításáról 4.) felhasználásáról és 
fogyasztásáról szóló tudomány, s így a ki-
fejtésben ezt a tematikát követi. Az elméleti 
alap lényegében német gondolkodók által 

finomított és árnyalt smithianizmus, mely 
a skót tudós eredeti rendszerével szem-
ben hangsúlyozza a szellemi munka termelõ 
voltát, a termelésben a természet szerepét, az 
értékmeghatározódásban a keresleti oldal 
fontosságát. E német tudósok, kikre Bethlen 
is hivatkozik, fõképp Johann Friedrich Eu-
sebius Lotz (1771-1838), Karl Heinrich Rau 
(1792-1870), Heinrich Friedrich von Storch 
(1766-1835) és Georg Sartorius (1766-1828).

A modern olvasónak külön élmény Beth-
len azon igyekezete, hogy a közgazdasági 
szakkifejezéseket magyarra átültesse. Sokszor 
ennek eredményei ma már nem használatos, 
de sajátos zamatú, és viszonylag jól érthetõ 
kifejezések (noha biztonság okáért gyakran 
a német megfelelõt is megadja) melyek szerzõ 
nyelvteremtõ képességeit is dicsérik.

Látható tehát, hogy a mû érdemes volt 
arra, hogy teljes terjedelmében is olvashassa 
a nagyközönség a Magyar Közgazdasági 
Klasszikusok sorozat tagjaként, miután a köz-
tudatba való visszaemelésének elsõ lépése 
megtörtént azáltal, hogy a Gazdaságelméleti 
Olvasmányok 2. A magyar közgazdasági 
gondolkodás (szerk.: Bekker Zsuzsa, Bp., 
Aula, 2002) szemelvényeket közölt belõle. 
(Iktári Gróf Bethlen Domokos: A’ Nemzeti 
Jóllétrõl. Bécs, Nemes Haykul Antal betûivel, 
1831. Reprint, Bp., Aula, 2003.  Magyar Köz
gazdasági Klasszikusok sorozat, szerkeszti: 
Bekker Zsuzsa)

Horváth László
gazdaságtörténész

Inflációs kozmológia

Napjainkban kétségtelenül a csillagászat az 
egyik legnépszerûbb tudományág a nagykö-
zönség körében. Ez a kitüntetõ figyelem 
részben annak köszönhetõ, hogy a kozmi-
kus térség vizsgálata egzotikus tudományte-
rület, és a hétköznapi világtól teljesen eltérõ, 
már-már a fantasztikum határát súroló való-
ság mindig is érdekelte a kíváncsi természetû 

embert. E kíváncsiságban természetesen a 
kutatók járnak az élen, az õ tevékenységük 
pedig olyan hajtóerõ, amellyel elérhetõ, hogy az 
ígéretes kutatásokhoz jelentõs anyagi tá-
mogatás is rendelkezésre álljon. Az Univer-
zum titkainak feltárása ugyanis rendkívül 
költséges. Az égitesteket és kozmikus jelen-
ségeket néhány kivételtõl eltekintve csupán 
innen a Földrõl vagy annak környezetébõl 
vizsgálhatjuk. Az óriástávcsövek és a nem 
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optikai hullámhosszú sugárzás észlelésére 
szolgáló ûrszondák elkészítése és üzemelte-
tése viszont igen sokba kerül. Az elõbb em-
lített kivételek közé a Naprendszer égitestjei 

– a bolygók és azok holdjai, a kisbolygók, az 
üstökösök és maga a Nap – tartoznak. Ezek-
hez már ember alkotta ûreszközök is eljutot-
tak, részletes vizsgálat alá vonva a néhány év-
tizede még elérhetetlennek tûnt, mégis közeli 
égitesteket. Persze ez is költséges módja a 
tudományos megismerésnek, de a Nap és a 
Naprendszer kutatásában elért eredmények is 
igazolták a ráfordítások jogosságát.

A tapasztalatok szerint a csillagászat iránt 
érdeklõdõket két szélsõség foglalkoztatja a 
leginkább: egyrészt a közeli, tehát az imént 
felsorolt naprendszerbeli égitestekkel kap-
csolatos felfedezések, másrészt a Világegye-
tem térben és idõben legtávolabbi vidékei. 
A tér és idõ elválaszthatatlansága folytán az 
utóbbi lényegében az Univerzum kialakulá-
sát és történetét, azaz a kozmológiát helyezi 
az érdeklõdés középpontjába.

Mivel a Naprendszer kutatásával kapcso-
latos eredmények a bolygókhoz, holdakhoz, 
üstökösökhöz stb. eljutott ûrszondák kame-
ráival készített képekkel gazdagon szemlél-
tethetõk, és a világnak ez a szomszédos része 
amúgy is „könnyen felfogható” a bolygólakó 
emberiség számára, e témának rendkívül 
gazdag az ismeretterjesztõ irodalma. Nem 
úgy a kozmológiáé! Földhözragadt (vagy 
ha úgy tetszik, a Naprendszerhez kapcso-
lódó) szemléletünk teljességgel alkalmatlan 
az Univerzum leírására, ezért a nagyközönség 
inkább érdeklõdik csak a kozmológia iránt, 
és szeretné megérteni azt. Ám mindeddig 
hiányzott e tudományterület részletekbe 
menõ, magyar nyelvû áttekintése, az olvasók 
csupán alkalmanként megjelent ismeretter-
jesztõ cikkekbõl tájékozódhattak.

Frei Zsolt és Patkós András Inflációs koz
mológia címû könyve ezt a hiányt pótolja, 
noha a szerzõk tankönyvnek szánták mûvü-
ket. Az alapfogalmak tisztázására azonban 

ez esetben is nyilvánvalóan szükség volt, s 
ezért tekinthetõ a könyv egyben bevezetõ-
nek a kozmológiába. Legalábbis az elsõ 
négy fejezet, amelyek összességükben a 
könyv terjedelmének negyven százalékát 
teszik ki. S hogy miért nem lehet ennél rövi-
debbre sûríteni a bevezetést? A kozmológia 
sajátosságai közé tartozik, hogy megérté-
séhez (és mûveléséhez) számos szaktudo-
mányt kell ismerni: a csillagászat (azon belül 
is az asztrofizika) mellett a részecskefizika, 
a relativitáselmélet és a kvantumtérelmélet 
fogalmai és eszköztára egyaránt fontos 
szerepet töltenek be napjaink kozmológiá-
jában. A könyv külön erénye, hogy ezekben 

– a forró Univerzumról, a kozmikus mik-
rohullámú háttérsugárzásról, az Ia típusú 
szupernóvák megfigyelésérõl, valamint az 
Univerzum nagyléptékû szerkezetérõl szóló 
– bevezetõ fejezetekben a lehetõ legkeve-
sebb a megértéshez szükséges, de a pontos 
tárgyaláshoz elengedhetetlen matematikai 
apparátus. 

Aki csak ismerkedni akar a kozmológia leg-
újabb eredményeivel, az is nyugodtan olvassa 
tovább a könyvet. Igaz ugyan, hogy az 5. 
fejezettõl kezdve megtapasztalhatjuk, hogy 
a fizikai diszciplínák mellett a matematika 
szintén nélkülözhetetlen a kozmológiában, de 
bízvást állíthatom, hogy az olvasó a levezetések 
közepette sem veszíti el a megértés fonalát. És 
ez a könyv másik nagy erénye. A gondolatmenet 
akkor is végig követhetõ, ha az olvasó a matema-
tikai formulák közötti szövegre fordítja csupán a fi-
gyelmét. E tekintetben szerzõk néhai mesterük, 
Marx György nyomdokain haladnak, vélhetõleg 
tudatosan, mégis e törekvésük deklarálása 
nélkül. A hétköznapi világtól egészen távoli 
tudományterület ismertetése így mindvégig 
élvezhetõ marad. A jó felépítést és a megértést 
elõsegíti a szerzõpárosnak az a fogása, hogy a 
kozmológiai állandót a tömegsûrûség függ-
vényében ábrázoló diagram vissza-visszatér 
a könyvben, ám az 1.8, 2.5, 3.4 és 4.5 ábrák 
minden esetben mást szemléltetnek.

Könyvszemle
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A recenzens – és bizonyára a kozmoló-
giával megismerkedni kívánó olvasó is 
– nagyon hiányolja a könyv végérõl a glosszá-
riumot 20-25 fontos fogalom tömör magya-
rázatával, és hasonlóképpen jó lett volna a 
legfontosabb szakirodalmi utalások biblio-

gráfiáját tartalmazó irodalomjegyzék. A jog-
gal remélt újabb kiadásban ezek a hiányok 
könnyen kiküszöbölhetõk lesznek. (Frei 
Zsolt – Patkós András: Inflációs kozmológia. 
Budapest, Typotex, 2005, 254 p.)

Szabados László
kozmológus
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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 egé-
szét érintõ, vagy az egyes tudományterületek 
sajátos problémáit érthetõen bemutató témák-
kal 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 email címet, 
telefonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt 
általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (eset-
leg félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás, 
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket 
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 fekete-
fehérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és 
a továbbítás megkönnyítése érdekében a kép 
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak 
szánt) méreteket. A közlemény szövegében tün-
tessék 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 legfonto-
sabb 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 Organizati-
on of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474

 • Könyvek esetében:   
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Hough-
ton Mifflin, Boston

 • Tanulmánygyûjtemények esetén: 
von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical Models in Biology 
and Psychology. In: Krech, D., Klein, G. S. (eds) Theo
retical Models and Personality Theory. 155-170. 
Duke University Press, Durnham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatot nem küld, de az elfogadás elõtt 
minden szerzõnek elküldi egyeztetésre közlemé-
nye szerkesztett példányát. A tördelés során 
szükséges apró változtatásokat a szerzõ egy adott 
napon a szerkesztõségben ellenõrizheti.




