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Recenzió

Megjelent a Central European Political Science 
Review legújabb száma

Folyóiratunk jelen számával egy idő-
ben jelenik meg a Central European Po-
litical Science Review legújabb száma, 
melynek szerkesztője intézetünk tudo-
mányos tanácsadója, Simon János� A 
CEPSR folyóirat Közép-Európa legna-
gyobb társadalomtudományi folyóirata, 
mely a CEPOLITI gondozásában jelenik 
meg 2000 óta, évente négy alkalommal� 
A periodika nyílt hozzáférésű interdisz-
ciplináris nemzetközi felületet biztosít a 
társadalomtudomány, a politológia, a szo-
ciológia, az antropológia, a kommunikáció 
és a kultúra számára, valamint az ezen 
tudományágakhoz kapcsolódó releváns 
kutatások eredményeit terjeszti� A CEPSR 
várja a kutatások eredményeit, elemzése-
ket, ismertetéseket, rövid közleményeket 
és konferencia-összefoglalókat, amelyek 
a társadalomtudományok, a kultúra és 
kapcsolódó szakterületek eredményeit 
mutatják be� A 2 000 példányban megje-
lenő folyóiratot világszerte terjesztik, 32 
ország 94 rangos könyvtárába, tudásköz-
pontokba, egyetemekre és neves tudósok-
hoz is eljut�

A nemzetközi periodika mostani számá-
ban többek között megjelenik Matolcsy 
Györgynek, a Magyar Nemzeti Bank elnö-
kének írása, amely történelmi perspektívá-
ban elemzi Magyarország elmúlt nyolcéves 
gazdasági eredményeit� A stabilizációtól 
a gazdasági növekedéshez vezető utat 12 
lépcsőre bontja, elemzi az előző évek esz-
közeit, melyek között úgy hagyományos, 
mint unortodox módszereket is használtak 
a nemzetgazdaság versenyképessé tételé-
hez� Az egyes lépéseket fogaskerékszerű 
szerkezetként értelmezi, melyben az egyik 
mozgásba lendülése a másikat is beindítja�

A lapban helyet kap egy, a délkelet-eu-
rópai regionális együttműködés és az EU 
viszonyát elemző tanulmány (Lőrinczné 
Bencze Edit)� A szerző kiemeli, hogy az 
1989 utáni időszakban most jutottak el 

odáig a térség országai, hogy különböző 
mértékben, félretéve nemzeti érdekeiket 
és sérelmeiket a közös célok érdekében 
együttműködjenek� Ezen célok között sze-
repel a belbiztonság, a politikai stabilitás 
és a piacgazdaság kiépítése� A határon át-
ívelő kooperáció ebben a térségben külö-
nösen izgalmas kérdéseket vet fel, ezeket a 
tanulmány részletesen kibontja, valamint 
külön hangsúlyt fektet az EU szerepére a 
fenti kérdések tekintetében�

Mercè Corretja e számban megjelenő ta-
nulmányában a katalánok függetlenségi 
törekvésével foglalkozik� Három fő kér-
désre keresi a válaszokat: miért nem elé-
gedett a katalánok többsége a spanyol 
alkotmánnyal? Lehetséges-e, hogy ün-
nepeljék Katalóniában az önrendelkezési 
népszavazást? Alkotmányos-e az október 
28-a óta Katalónia fölé kiterjesztett köz-
ponti spanyol hatalom?

A korábbi számokhoz hasonlóan ebben is 
szerepel konferencia-összefoglaló és re-
cenzió, valamint absztraktok és a szerzők 
rövid bemutatása�




