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gyarországi fogadtatásukat is beárnyékolták 
a felszínes és politikai indíttatású reakciók. A 
19. századi magyar progresszívek körében 
azonban minden kétséget kizáró elismert-
ségre tett szert Eötvös angol kortársa, John 
Stuart Mill. A brit filozófus fontosabb mûvei-
nek fordítása a kiegyezést követõ alig egy 
évtized alatt elkészült, és írásai a századvégi 
diskurzusok számára szinte megkerülhetet-
lenné váltak. Mester Béla Mill magyar recep-
cióját értelmezve azt is megvizsgálta, hogy 
miképpen hatott Mill filozófiája Asbóth János 
és Kállay Béni politikai elképzeléseire. Két 
rendkívüli magyar tudós pályafutásának 
szentelte esettanulmányát Kovács Gábor. A 
jogfilozófus Horváth Barna és híressé vált 
tanítványa, Bibó István az európai felzárkó-
zást szorgalmazó nemzeti urbánus réteg örö-
köseiként a humánus értékeket mindig szem 
elõtt tartó társadalmi reformok elkötelezettjei 
voltak. Kivételes felismeréseik ellenére 

karrierjüket mégis derékba törte a huszadik 
század történelme, hiszen sorsuk a külsõ és 
belsõ számûzetés lett, s így munkájuk befe-
jezetlen mû maradt.

A magyar filozófia történetének ismerete 
és mûvelése napjainkban még nem számít 
evidenciának, bár az elmúlt évtizedben 
kibontakozó ígéretes vállalkozások arra utal-
nak, hogy a témakörben mozgó kutatások 
egyre inkább létjogosultságot nyernek. A 
Közelítések a magyar filozófia történetéhez 
feltétlenül jelentõs eredménynek tekinthetõ 
a nemzeti kultúra fontos szeletének feldolgo-
zásában, és a recenzens abban bízik, hogy 
rövidesen a jelen kötet folytatását is olvas-
hatja. (Mester Béla – Perecz László szerk.: 
Közelítések a magyar filozófia történetéhez. 
Magyarország és a modernitás. Áron Kiadó, 
Budapest, 2004, 432 p.)

    Dinnyei Béla 
tanár, PhD-hallgató, ELTE BTK

Monográfia a térszerkezet mik-
roelemeinek összekapcsolásáról
 

A 20. és a 21. évszázad határán, az EU-csatla-
kozási folyamat közepette a hazai térszer-
kezet átalakításának is kiemelt fontossága 
van – a regionális szint és az önkormányzatok 
kapcsolódásai terén egyaránt. Nyilvánvaló, 
hogy a politikai döntések háttéranyagát ku-
tatóintézetek dokumentumai jelentik. Ilyen, 
az elõbb vázolt változások tudományos 
megalapozásában szerepet játszó eredmé-
nyek, monográfiák sorában tarthatjuk számon 
Somlyódyné Pfeil Edit bemutatásra kerülõ 
munkáját is.

Az argumentációt elõsegítõ irodalmi anyag 
több mint kétszázhúsz tételével imponáló. 
Az összehasonlításra lehetõséget ad az a 
körülmény, hogy ennek közel harmada 
idegen nyelvû, elsõsorban német, és éppen 
a szerzõ munkájának közvetítésével lesznek 
hozzáférhetõk. A saját publikációk sora meg-
gyõzõen demonstrálja, hogy a monográfiá-

ban több mint egy évtizedes eredményeivel 
építkezik a szerzõ. 

A bevezetés problémamegjelölõ és 
ugyanakkor kutatástörténeti is. Megfogalma-
zásra kerülnek a szervezeti modell mellett a 
funkcionális teljesítõképesség hiányára utaló 
lehetséges, sajátos válaszok is.

A munkában csak helyeselhetõ a jogtör-
téneti és a történeti fogalomértelmezés. A 
korábbi struktúrák közül indokolt a tanács-
igazgatási rendszer integrációs intézmé-
nyeinek, variánsainak történeti felfogásban 
(is) történõ bemutatása a harmadik feje-
zetben. A munka negyedik fejezetét (Az 
önkormányzatok közötti együttmûködések 
alkalmazott megoldásai a német jogrendszer-
ben) különösen kiérleltnek minõsíthetjük, 
hiszen teljes történeti ívet rajzol több mint 
egy és kétharmad évszázad községi alapjog-
szabályaiból, kiemelve a közös jellegû for-
mák, a célszövetségek intézménytörténetét. 
Példamutató, ahogy a 19. század aprólékos 
vizsgálata után az utolsó negyedévszázad 
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reformjaihoz, ezeknek a törekvéseknek a né-
met újraegyesítés által történõ újjáélesztéséig 
jut el. Módszertanilag példás lehet ez a ma 
jogfejlõdése számára történeti tanulságokat 
kínáló jogtörténész és a modern szakjogász 
számára egyaránt, aki a vizsgált intézmény 
(folyamat) gyökereire is kíváncsi.

Az ötödik fejezet a fogalmi és az alkotmá-
nyos szabályozás szintjén vizsgálódik, egy-
ben indokolja a kötelezõ társulás kiépítését. 
Az internacionális példák (az osztrák, svájci, 
olasz, spanyol, francia megoldások) után 
a szerzõ a magyar tendenciákról értekezik 

– részletesen megvilágított baranyai példák-
kal is érvelve.

A monográfia szerzõje tudatában van 
annak, hogy megfelelõ terjedelemben 
ki kell munkálnia a területfejlesztés és az 
önkormányzati rendszer kapcsolódási pont-
jait. E téren a városok integratív funkciója, 
a kistérségek foglalkoztatják, a mûködési 
tendenciák és a két megközelítési mód 
jogintézményei sem kerülik el figyelmét. 
Uniós összehasonlítást is találunk – így a 
francia pay, a német városhálózatok érde-
melnek említést.

A településközi együttmûködések finan-
szírozási kérdéseit tárgyaló hetedik fejezet 
metodológiailag csiszolt módon ad értelme-
zõ, nemzetközi összehasonlító megállapítá-
sokat. A társulások szempontjából kardinális 
kérdés lehet a saját bevételek aránya, esetleg 
a jogi szabályozás fejlesztésének igényével, 
és az állam támogatási politikájának formái, 
társulásösztönzõ hatásai – a támogatás mód-
jának kiválasztási módjai.

A szerzõ az önkormányzati integráció 
szabályozásának távlatait a zárófejezetben 
precíz módszerességgel, sokoldalúan rajzolja 
meg. Ennek során a tárgyalt reformfolyamat 
idõbeli tagolását, a tanulságok rögzítését a 
jogalkotás jövõbeli feladatainak körvonala-
zása követi, kiemelhetõ az alkotmányi sza-
bályozás mellett az államigazgatási körzet 
kategóriája. A gyakorlat szempontjából nagy 

hatásúak lehetnek a szerzõ által kifejtett kon-
cepcionális és szervezetfejlesztési javaslatok. 
Ezek közül kiemelendõ például az önkor-
mányzati alapellátás minimumának megálla-
pítása, a kötelezõen ellátandó feladatok 
elmulasztásának rögzítése.

A továbbfejlesztés útja a komplex társu-
lási típus meghonosítása, melyre a tagköz-
ségektõl jogok és kötelességek szállnak 
át, és magánjogi joganyagok fogadására is 
alkalmas. A szerzõ szükségesnek tartja a 
térségi feladatellátásnál az ellentételezést, az 
alapfeladat-finanszírozási rendszer elválasz-
tását a támogatási szisztémától, és síkra száll 
a társulás önálló gazdasági megjelenése és a 
felé irányuló kiegészítõ állami támogatások 
rendszerbe foglalása mellett. Fejtegetései 
zárása a kétszintû helyi igazgatási szerv 
irányába való elmozdulás mint megoldás 
megjelölése. A térszerkezet mögött közigaz-
gatási ellenõrzési funkciók is jelen vannak. 
A megyei és fõvárosi hivatalok vezetõinek 
szélesebb törvényességi ellenõrzési jogkörrel 
kellene rendelkezniük a helyi önkormányza-
tok társulásai tekintetében, melyeket a szerzõ 
de lege ferenda hat pontban részletesen is 
összegez.

Nyugat-Európában a kérdések között 
felmerült, hogy a régi, lokális autonómiákból 
mi az, ami átmenthetõ a modern tervezõ 
államba. Ez nem lehet más, mint a decentrali-
záció. A decentralizált egységeknek pedig 
kezdeményezési és döntési jogosítványokat 
kell birtokolniuk, míg a koordináció a köz-
ponti hatalom feladata. A tervezés vonatko-
zásában az önkormányzati autonómiát 
felváltotta a participáció, az önmeghatá-
rozás helyébe a részvétel joga lépett. Egyes 
vélemények szerint a hagyományos önkor-
mányzati alapelvek új normákban oldódnak 
fel, melyek tervek formáját öltik.

A monográfia utolsó bekezdése a szerzõ 
értékelése: „Tehát a feladat hatalmas. Az ön-
kormányzati közigazgatás jövõképe és jövõje 
csak a magyar állam területi struktúrájának 

Könyvszemle
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átalakulásához kötötten nyerhet értelmet. 
A végrehajtásban az önkormányzatközi 
kapcsolatoknak és intézményesülésüknek 
kiemelkedõ szerep fog jutni. E folyamatban 
a kooperáció és a partnerség elve meghatá-
rozó jelentõségûvé válik.”

A munka a Dialóg Campus kiadásában, 
OTKA támogatással jelent meg  a Területi és 
települési kutatások sorozat 21. köteteként. 
Szerzõjének PhD-fokozattal is elismert tu-

dományos teljesítménye a pécsi akadémiai 
regionális kutatómûhely eredményei között 
is figyelemreméltó. (Somlyódyné Pfeil Edit: 
Önkormányzati integráció és helyi közigaz-
gatás. Dialóg Campus Szakkönyvek Területi 
és Települési Kutatások 21. Dialóg Campus 
Kiadó. Budapest-Pécs, 2003. 295 p.)

Kajtár István
jogtörténész, Pécs
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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 e-mail 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.


