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Könyvszemle

Élelmezés
és táplálkozásegészségtan

A tizenkét neves szakértõbõl álló szerzõcsoport 
által írt könyv 13 fejezetbõl áll, 548 oldalon 
foglalkozik a táplálkozással, élelmiszer-
fogyasztással kapcsolatos kockázatokkal, 
valamint azok csökkentésének lehetõségeivel 
és módjaival. A közérthetõen fogalmazott 
olvasmányos szöveget 64 ábra és 88 táblázat 
illusztrálja, jól szerkesztett tárgymutatót is 
tartalmaz.

A kérdést orvos-egészségügyi megköze-
lítésben tárgyalja. A téma minél teljesebb 
megértésében az elsõ három fejezet van az 
olvasó segítségére: az  emésztõcsatorna ana-
tómiája és mûködése, energia- és tápanyag-
forgalom. Késõbbiekben az oxidatív stressz 
és az azt követõ szöveti és sejtkárosodások 
ismertetésével, a táplálkozással összefüggõ 
krónikus megbetegedések kialakulásában 
jelentõs szerepet játszó történéseket mutatja 
be. Ezt a célt szolgálja az immunfolyamatok 
ismertetése és krónikus megbetegedésekben 
játszott szerepének leírása is.

Egy-egy fejezetben részletesen megismer-
hetjük a táplálkozással összefüggõ krónikus 
megbetegedéseket, és a kialakulásukban 
szerepet játszó kockázati tényezõket. A 
szerkesztõ itt tárgyalja a tápláltsági állapot 
vizsgálatának módszereit. A szerzõk a táp-
lálkozást mint életmódi tényezõt vizsgálják, 
a mozgással, fizikai aktivitással, az alkohol-
fogyasztással és dohányzással való kapcso-
lataival és komplex egészségi hatásával 
egyetemben.

A magyar lakosság táplálkozásának 
ismertetése miatt különös érdeklõdésre tart-

hatnak számot azok a fejezetek, melyekben 
a populáció rossz egészségi állapotának 
magyarázatát is fellelhetjük. Logikusan 
következik, hogy megismertetik az olvasóval 
az egészség megõrzését, krónikus megbete-
gedések megelõzését szolgáló táplálkozási 
ajánlásokat. Az egészséges felnõtt lakosság 
számára készített tápanyagokra és élelmi-
szercsoportokra is kiterjedõ ajánlásokon túl 
tájékoztatást kapunk a különösen érzékeny 
népességcsoportok – gyermekek, idõsek, 
terhes- és szoptató anyák egészséges táplál-
kozásának alapelveirõl is. A könyv ismerteti 
a szerzõk különleges táplálkozási formákkal 
kapcsolatos állásfoglalását is.

A könyv teljes terjedelmének felét kitevõ 
10-13. fejezetekben az élelmiszerbiztonságot 
veszélyeztetõ makro- és mikrokörnyezeti 
tényezõket, és a megelõzés lehetõségeit, 
módszereit tárgyalják magas szakmai színvo-
nalon. Az élelmiszerfertõzések, -mérgezések 
részletes ismertetése értékes információkat 
tartalmaz a diagnózis, a beteggel kapcsolatos 
teendõk és a szükséges járványmegelõzõ 
tevékenység vonatkozásában.

Közismert tény, hogy hazánk lakossá-
gának várható élettartama szignifikánsan 
alacsonyabb, mint a hozzánk hasonló gazda-
sági helyzetû európai országoké. E jelenség 
egyik tényezõje – nagy valószínûséggel – a 
magyar táplálkozási szokásokban rejlik. Ezért 
is különös jelentõségû az élelmezésügyi 
és táplálkozásegészségtan problémáinak 
legmodernebb adatait tartalmazó könyv 
megjelenésének. (Ródler Imre szerkesztõ:  
Élelmezés és táplálkozásegészségtan. Buda
pest, Medicina, 2005)

Tigyi József
az MTA rendes tagja
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Losonczi Ágnes: Sorsba fordult 
történelem

Valamikor a nyolcvanas évek elején, amikor 
még szociológiát tanultam az ELTÉ-n, egy évfo-
lyamtársammal fönt jártunk a Várban, a Szocio-
lógiai Intézetben. Miközben jöttünk le a lépcsõn, 
velünk szemben egy rendkívüli kisugárzású je-
lenség haladt fölfelé. Amikor kiértünk a kapun, 
megkérdeztem az évfolyamtársamat: „– Te, ki 
volt ez a nõ”? „– Losonczi Ágnes!” – hangzott 
a válasz. Amikor megtudtam, hogy õ jött 
velünk szembe, kifejezetten megilletõdtem, 
hiszen abban az idõben már nem csupán 
zeneszociológiai munkáit ismertem, hanem 
friss és meghatározó olvasmányélményem 
volt a Békés megyei kutatáson alapuló nagy 
életmódkönyve is. Mindezek alapján az õ 
munkássága egy rendkívül vonzó példa 
alternatíváját kínálta számomra a hazai szak-
mai erõtérben. Egy olyan magatartás, illetve 
tudományos szemléletmód és ethosz képvi-
seletében jelent meg számomra õ, amelyet 
szociológia szakos diákként példaértékûnek 
tartottam a nyolcvanas évek elején. Neveze-
tesen: egy igen sokszólamú, sokféle beágya-
zottságú, sokféle asszociációs irányba nyitott, 
ugyanakkor a szakmai tudást magabiztosan 
birtokló szerzõt ismerhettem meg munkáiból, 
aki – és ez annak idején különösen csábító 
és imponáló volt egy bölcsészet felõl érkezõ 
és a rezsimmel szemben kritikusan gondol-
kodó fiatalember számára – nagyon tud írni, 
ráadásul munkái mentesek az átideologizált, 
fölösleges marxista lózungoktól. 

Amikor tehát megpillantottam Losonczi 
Ágnest, egy pillanatra visszabillent számom-
ra a kizökkent világ; megéreztem valamit 
abból az erõbõl és harmóniából, vagy ha 
tetszik, erõs harmóniából, mely a slampos 
fogyasztói szocializmus tisztátalan világában 
is képesnek tûnt közös nevezõre hozni a 
személyiséget és a tudományos életmûvet. 
S noha ilyen világosan, ahogy most teszem, 

talán nem fogalmaztam meg akkoriban, de 
a magas színvonalú szakmaiság és az emberi 
tisztaság Losonczi Ágnes személyiségében 
inkorporálódó harmonikus koegzisztenciája 
valamiféle reményt kínált számomra a jövõre 
nézve is. Talán ez volt az a pillanat, amikor egy 
olyan sejtés kezdett körvonalazódni bennem, 
hogy talán szociológusként van lehetõség 
arra, hogy valaki ne csupán okos és fölkészült, 
hanem a szó legtágabb, legemelkedettebb ér-
telmében szép és tisztességes is maradhasson. 
Eme személyes élményen gondolkodva vált 
egyértelmûvé számomra az is, amit persze 
évek óta sejtettem. Nevezetesen, hogy Loson-
czi Ágnesnek milyen meghatározó jelentõsége 
volt saját pályám alakulása szempontjából is. 
Persze most nem rólam van szó, de erre a 
személyes vonatkozásra mindenféleképpen 
szeretnék még visszatérni. 

Mindezek elõrebocsátása után szeretnék 
egy részletet idézni a Sorsba fordult történe
lem-bõl. Egy olyan szövegrészt választottam, 
melyben kikristályosodott formában ragad-
hatjuk meg a Losonczi Ágnesre jellemzõ kutatói 
attitûd és tudományos szemléletmód lényegét. 
A 291. oldalról idézek:

„A helyzet megjelenítéséhez hadd idézzünk 
fel egy képet. Fantáziakép, de szereplõi és az 
egyes történetek valósak. A hosszan kígyózó, 
százakra, majd százezrekre tehetõ sorban 
itt öten állnak egymás mögött a Kárpótlási 
Hivatal elõtt: 

1. Elöl áll a deportált zsidó ember, a ha
láltábor túlélõje. A háború alatt mindenétõl 
megfosztották, családját megölték.

2. Mögötte a csendõr, aki 1944ben részt 
vett a zsidók deportálásában, s ezért a hábo
rú után évekig börtönben ült.

3. A csendõr mögött egy zsidó munka
szolgálatosból lett rendõr áll, aki 1945ben 
a csendõrt letartóztatta. Késõbb ávós lett, a 
koncepciós perek idején saját társai meg
vádolták, megkínozták, börtönbe vetették.

4. Mögötte áll az az ’56os forradalmár, 
aki egy pártembert mentett meg a lincse
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léstõl, a lakásában bújtatta. A forradalom 
után mégis börtönbüntetést kapott ’ellen
forradalmisága’ miatt, mert a pártember 
ellene tanúskodott.

5. A forradalmár mögött az a pufajkás áll, 
aki az ellenforradalmárok felszámolásakor 
ellene tanúskodott, majd katonatisztként a 
vád szerint ’baloldali’ összeesküvésben vett 
részt, s több év börtönre ítélték, így õ is ’kon
cepciós per’ áldozata lett.”

Ebben a fantáziaképben az a rendkívüli, 
hogy egyszerre több jelentésszinten is értel-
mezhetõ. Minden további nélkül elképzel-
hetõ ugyanis, hogy a fizikai valóságban létezõ 
hivatal elõtti sorban fizikai valóságukban is 
ott álltak az említettek, mégpedig pontosan 
ebben az összetételben. Ugyanakkor a szer-
zõ retorikailag egyértelmûvé teszi („a hosz-
szan kígyózó, százakra, majd százezrekre 
tehetõ sorban” – írja), hogy e kép az emberi 
sorsokba fordult, sorsokban inkorporálódott 
magyar történelem metaforikus sûrítményé-
nek is tekinthetõ.

Sokféle kvalitásra van szükség ahhoz, 
hogy egy szociológus ilyen lényegre törõen 
és több jelentésszinten is képes legyen fo-
galmazni. A továbbiakban néhány, Losonczi 
Ágnes szociológiájára jellemzõ sajátosságot 
szeretnék kiemelni, elõrebocsátva, hogy 
meglátásom szerint mindezek nem csupán 
a most megjelent könyvre, hanem az életmû 
egészére is érvényesek.

Mindenekelõtt az empirikus szociológiai 
kutatáshoz szükséges módszertaniszakmai 
tudás fölényes birtoklását, valamint a kü-
lönbözõ kutatási módszerek és technikák 
magabiztos ötvözésének, összeegyeztetésé-
nek képességét említeném. Losonczi Ágnes 
egyik fõ jellemzõje – mely egész életmûvé-
ben: zeneszociológiai munkáiban, a Békés 
megyei kutatásban vagy az egészségüggyel 
foglalkozó könyveiben is érvényesül –, hogy 
kiválóan tudja alkalmazni az intenzív kvalita-
tív kutatási módszereket a mélyinterjúktól 
a mikrojelenségeket is figyelemmel követõ, 

érzékeny résztvevõ megfigyelésig. Ugyan-
akkor nemcsak a kvalitatív technikák kifi-
nomult használatára képes; jól ismeri a kvan-
titatív szociológia eszköztárát, valamint eme 
eszköztár magyar társadalomtudományban 
felhasznált eredményeit is. E komplex tudás 
érvényesítésének bizonysága most megjelent 
könyve is.  

A második sajátosság, amely Losonczi 
Ágnest megkülönböztethetõvé és kiemel-
kedõ jelentõségû alkotóvá teszi a magyar 
szociológiában, mûveinek komplexitása. Az 
imént említettek mellett természetesen ren-
delkezik azzal az elméleti fölkészültséggel, 
amely kellõ alapot teremt számára, hogy 
problematikáját a szakirodalom kontextu-
sába illessze, valamint, hogy mindenkori 
tárgyát megkonstruálja. E fölkészültség 
lényegi eleme, hogy a szorosan vett szocio-
lógiai irodalom mellett otthonosan mozog a 
huszadik századi magyar társadalomtörténeti 
szakirodalomban is: jelzésértékû, hogy az új 
könyvében hivatkozott szerzõk listája Karády 
Viktortól Romsics Ignácig terjed. Következés-
képpen a Losonczi-féle tudományosság disz-
ciplináris határai nyitottak: széles értelemben 
vett társadalomtudományt mûvel, mely nem 
zárkózik el a rokon diszciplínák ismereteinek 
és eredményeinek fölhasználásától. Vagyis: 
több húron képes játszani. 

Ám nem csupán több húron, hanem több 
hangszeren is tud játszani – mégpedig igen 
magas szinten. Az általa belakott regiszterek 
a kamaramuzsika legintimebb formáitól a 
Mahler-szimfóniák totális világáig terjednek. 
Ráadásul az õ szövegeit nagyon jó olvasni. 
Losonczi Ágnes olyan szépen ír, hogy tudo-
mányos prózája sokszor, szinte észrevétlenül, 
olykor szépirodalmi jellegû szociográfiává 
alakul, míg máskor egyenesen szépprózai 
magasságba emelkedik. Mindennek termé-
szetesen megvannak a tudatosan alkalmazott 
stilisztikai és retorikai eszközei; nem sok 
társadalomtudós akad ma Magyarországon, 
aki hozzá hasonló színvonalon képes a nyel-
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vet használni, illetve a nyelv által kifejezhetõ 
komplex, sokszólamú és -vegyértékû jelen-
téstartalmakat érzékeltetni. 

E komplexitásra törekvõ, tudatos retori-
kai stratégia része, hogy referenciahorizontja 
nyitott az irodalom irányába is. Az olvasó 
számára mélyen megérintõ – meggyõzõdé-
sem, hogy nemcsak én vagyok ezzel így 

–, hogy új könyvét meri Pilinszky-idézettel 
kezdeni. És mer József Attilára, Rakovszky 
Zsuzsára és sokmindenki másra hivatkozni. 
Vagyis: a referenciahorizont bõvítésével az 
értelmezési horizontot is tudatosan tágít-
ja; olyan asszociációkat képes beemelni 
mondjuk a Fodor Ákos által újraértelmezett 
József Attila megidézésével, amelyeket egy 
szociológiába zárt, naivan objektivitáselvû 
munkában gyakorlatilag lehetetlen volna 
kontextualizálni. Nem csekély részben ép-
pen e diszciplína- és mûfaji határokon bátran 
átlépõ alkotói stratégiának köszönhetõ, hogy 
a csoda megtörténhet: mûvében a szerzõ 
képessé válik annak érzékletes megjelení-
tésére, ahogyan a történetileg meghatározott 
társadalmi viszonylatok egyedi, tragikus, 
komplex, ám mégis típusjegyekkel megra-
gadható emberi „sorsokba fordulnak”.   

A következõ sajátosság, mely ebben a 
könyvben – az életmû korábbi alkotásaihoz 
hasonlóan – példaértékû tisztasággal jelenik 
meg, a történeti szemléletmód. Azt gondolom, 
hogy mindannyiunknak, akik a szocioló-
giát hivatásszerûen igyekszünk mûvelni, 
kötelességünk volna, hogy az általunk 
elsõsorban vizsgált jelenbéli viszonylatokat 
ne csupán egy szinkron összefüggésrend-
szerben, hanem a lehetõ legbõségesebben 
és legkomplexebben beágyazott történeti 
kontextusukban is próbáljuk megragadni. 
Nos, a Sorsba fordult történelem – mint 
ahogy már címe is jelzi – valóban komo-
lyan veszi e feladatot. S a könyv elolvasása 
után megállapítható, hogy a maga számára 
támasztott követelménynek minden tekin-
tetben megfelel.

A történeti szemléletmód természetesen 
sokféleképpen érvényesülhet egy szocioló-
giai munkában. Legegyszerûbb, iskolás 
formájában sokszor nem jelent mást, mint 
egymás után következõ események diakron 
logika által történõ, többé-kevésbé leíró szem-
léletû fölsorolását, melyet aztán az – úgymond 

– „érdemi”, jelenorientált elemzés követ. Talán 
mondani sem kell, Losonczi Ágnes messze 
fölötte áll eme kvázi történelemszemléletnek 

– mely különben sokszor képzett szocioló-
gusok munkáiban is érvényesül. Õ ugyanis 
ismeretelméletileg is kifejezetten rafinált és 
reflektált módon viszonyul a történelemhez, 
és tudatosan törekszik a szubjektív módon 
átélt történelem, azaz a „megélt történelmi idõ” 
relacionális megragadására. 

Anélkül, hogy a fenomenológiai tudás-
szociológia hivatkozásaival terhelné agyon 
munkáját, gondja van arra, hogy az idõ 
beágyazottságát – jövõhöz, múlthoz, szemé-
lyes életúthoz kötöttségét – tudatosan vegye 
figyelembe, és ily módon sikeresen oldja 
meg kutatásának legfontosabb ismeretelmé-
leti problémáját. Nevezetesen, hogy a vizs-
gálatba vont különbözõ társadalmi pozíciójú, 
élethelyzetû, életkorú, tudáshorizontú – s 
ilyeténképpen idõkezelésû – ember szub-
jektív életvilágában megkonstruált történelmi 
idõt összhangba hozza a történeti folya-
matokat föltárni igyekvõ társadalomtudós 
által megalkotott történelmi idõvel. Vagyis a 
történetiség kifejezetten rafinált és reflektált 
módon jelenik meg, így a könyv e tekintet-
ben is jogosan állítható példaként más kuta-
tók, illetve megközelítések számára. 

A fentiekben megkíséreltem összefoglal-
ni a Losonczi Ágnes munkásságára jellemzõ 
fõbb sajátosságokat. A talán legfontosabb 
alkotói vonást azonban még nem azonosítot-
tam: véleményem szerint ugyanis az említett, 
egymást kiegészítõ kvalitások kéz a kézben 
járnak oeuvre-jének differentia specificá
jával: rendkívüli eredetiségével. Azzal az 
eredetiséggel, mely nem csupán eme kva-
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litások kombinált jelenlétében ragadható 
meg, hanem abban is, hogy képes új téma- 
és tudásköröket, új problémahalmazokat 
meghonosítani a hazai társadalomtudomá-
nyosságban. Véleményem szerint – és e 
megállapítással hozzászólásom legfontosabb 
eleméhez érkeztem – e könyv egy ilyen, 
kiemelkedõ fontosságú új kutatási terület 
intézményesítését szolgáló alkotásnak tekint-
hetõ. Ez a terület pedig nem más, mint a 
társadalmi traumák történetszociológiai 
kutatásának problémahalmaza, mely termé-
szetesen nem a semmibõl teremtõdik, hiszen 
a trauma, a traumatizáltság jelenségköre az 
életmû korábbi alkotásaiban is jelen volt már. 
Ugyanakkor vitathatatlannak érzem, hogy 
a Losoncziféle traumaszociológia ebben 
a könyvben jut el a legmagasabb szintû és 
leginkább kikristályosodott állapotába.

Miképpen talán a bevezetõként fölolva-
sott rövid részlet is szemléltette, az új mû az 
emberi sorsokból rekonstruált mikrotörténe-
lem, valamint a huszadik századi magyar 
történelem metszéspontjaira koncentrál, s ily 
módon sok esetben megrázó sûrítettséggel 
és hitelességgel képes megjeleníteni a társa-
dalmi traumáknak ama dimenzióit, amelyek 
a hazai társadalomtudományosságban a 
szociológusok számára eddig többé-kevésbé 
rejtve maradtak, mivel mostanáig elsõsor-
ban a pszichológusok figyelmét keltették 
föl. Pedig az elfojtások, az elhallgatások, a 
szorongások, a generációkon keresztül 
megõrzött titkok, az elmaradt katarzisok, a 
bûn- és veszteségélmények földolgozatlan 
traumái a huszadik századi Magyarországon 
egyértelmûen rendszersajátos társadalmi 
jelenségeknek tekinthetõk. Amennyiben 
tehát szeretnénk megérteni azokat a paradox 
sorsokat, tudáskonstrukciókat és abszurd 
függõségi viszonyokat, amelyek a világ e 
pontján tipikusan meghatározták az emberi 
kapcsolatok és a társadalmi intézmények 
mûködését, egy traumákat középpontba 
állító történetszociológiai megközelítés igen 

komoly eredménnyel kecsegtethet. És e 
tekintetben Losonczi Ágnes szerepe megha-
tározó a hazai szociológiában. 

Egy név ötlik most a recenzens eszébe, Don
na Haraway neve. Õ a társadalmi nemekkel 
foglalkozó, második-harmadik hullámos 
feministák nagyasszonya, aki egyik legújabb 
könyvének címében modest witnessnek, 
azaz szerény tanúnak nevezi magát. A sze-
rény tanú ugyanakkor elkötelezetten, szen-
vedélyesen és hitelesen próbálja vizsgálni 
azt a jelenségegyüttest, amely személyes 
beágyazottságából – élethelyzetébõl, sorsából 

– meghatározottan számára kijelöltetett. Mind-
azonáltal mindent elkövet annak érdekében, 
hogy e beágyazottságának esetlegességére 
ismeretelméletileg is reflektáljon, azaz, hogy a 
szerény tanú szituációba ágyazott szenvedé-
lyes elkötelezettségét tegye meg az objektivitás 
föltételéül. Kétségtelen, Losonczi Ágnes eme 
új könyvében nem hivatkozik Donna Hara-
way-re. Mégis, úgy vélem, megismerõi státusa 
lényegében azonos amerikai kolléganõjével, 
amennyiben kutatásának tárgyát reflektált 
módon, egyfajta szenvedélyes személyesség 
alapján konstruálja meg, s nem utolsósorban 
éppen ennek köszönhetõen jut el egy minden 
tekintetben eredeti problémahalmaz körülha-
tárolásához.

És akkor ez az a pont, amikor visszatér-
nék a korábban kilátásba helyezett vonatko-
záshoz; ahhoz nevezetesen, hogy milyen 
erõteljesen határozta meg Losonczi Ágnes 
szellemisége, szemléletmódja, munkássága 
a sajátomat. És azért merek – némileg talán 
tolakodónak tûnõ módon – a saját pályám 
alakulására hivatkozni, mert úgy vélem, e 
tekintetben nem vagyok egyedül a magyar 
szociológusok között. Amikor ugyanis a 
kilencvenes évek elsõ felétõl fogva olyan 
témákkal kezdtem el foglalkozni, amelyek 
valamiféleképpen a személyességen átszûrt 
szenvedélyesség hitelesség-garanciájának 
esélyét rejtették magukban, akkor lényegé-
ben ugyanazt a stratégiát próbáltam követni, 

Könyvszemle
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amely – véleményem szerint – Losonczi 
Ágnes életmûvének egészét is jellemzi. Jó tíz 
évvel ezelõtt magam is leszámoltam azzal az 
illúzióval, hogy lehetséges volna objektivitás-
igényû tudományos munkát végezni anélkül, 
hogy tudatosan reflektálni igyekeznék saját 
részleges pozicionáltságomból fakadó be-
ágyazottságomra. 

A Sorsba fordult történelem-mel Lo-
sonczi Ágnes egy igen jelentõs munkával 
ajándékozta meg a hazai társadalomtudo-
mányi közéletet. (Losonczi Ágnes: Sorsba 
fordult történelem. Bp., Holnap Kiadó, 2005. 
329 p.)

Hadas Miklós
szociológus, Budapesti Corvinus Egyetem

Kornai János:
A gondolat erejével – Rendha
gyó önéletrajz
 

Kornai János önéletrajza, amely a 2005-ös év 
intellektuális szenzációja, inkább rendhagyó, 
mint önéletrajz, a szó hagyományos értelmé-
ben. Bár a fõcímként választott szókapcsolat, 
a „gondolat erejével” kissé jelszószerûen 
cseng, mégis a lényegre utal. A 426 oldalból 
sokkal nagyobb teret foglalnak el ugyanis 
Kornai János gondolatai, mint Kornai János 
élete. A kettõt talán nem is lehet igazán szétvá-
lasztani, életének epizódjai (még a gyermek-
kori történések is) mintha csak a mûvekhez 
festenének hátteret, vagy a könyvben rész-
letesen bemutatott írásaihoz szolgálnának 

„elõtanulmányul”. A hiány szerzõjének életét 
a kutatás mozgatja, minden más mozzanat 
elhalványul a mûvek sugárzásában. A Har-
vard Egyetem professzorának, a Collegium 
Budapest tanárának fél évszázadot felölelõ 
pályafutását egyetlen szenvedély vezérli. Ezt 
a legjobban egy Szókratészre vonatkozó 
megjegyzéssel írhatjuk le: „Van egy jellemzõ 
pillanat az Állam IV. könyvében, amikor 
Szókratész és társai vitájuk során körülkerí-
tenek egy elvont igazságot. Úgy hallaliznak, 
mint a vadászok, akik felverték és elejtették 
a zsákmányt… Nem a dicsõségért, nem az 
emberi faj üdvéért, nem a társadalmi iga-
zságosság vagy az anyagi haszon kedvéért, 
hanem olyan erõtõl hajtva, amely erõsebb 
a szeretetnél, erõsebb még a gyûlöletnél is, 

és ez az erõ nem más, mint az érdeklõdés 
valami iránt. Titokzatos önmaga kedvéért. 
Mert ott van.1 

Kornai János minden érzelemnél erõsebb 
érdeklõdése a szocialista rendszerre irányult, 
számára a szocialista gazdaság „volt ott”. 
Számosan akadtak persze rajta kívül, hatá-
rokon belül és túl, akik ugyanezt a tárgyat 
választották, s olyanok is, akik életüket tették 
e kutatási témára. Miben áll mégis a Kornai 
életmûvének egyedisége, sikerének titka, 
kiemelkedõ nemzetközi elismertségének 
magyarázata? Rendhagyó életrajzát olvasva e 
recenzió írója a magyarázatot öt jellegzetes vo
nás együtthatásában véli felfedezni, amelyek 
pályájának kezdetétõl  a mai napig jellemzõk 
munkásságára: 1. úszás az árral szemben; 
2. valóságérzékenység; 3. elméletalkotás; 
4. rendszerszemlélet; 5. kettõs „anyanyelv”. 
A továbbiakban e sajátosságokat kíséreljük 
meg az önéletrajz alapján bemutatni. 

Amikor Kornai János 1955 júniusában a 
Szabad Nép szerkesztõi székét a Közgazda-
ságtudományi Intézet kutatói státusával 
cserélte fel, az uralkodó „tudományos” nézet 
a marxista-leninista-sztálinista dogma volt. 

„Maroknyi ember ismeri csak a nyugati köz-
gazdaságtant; ezek a szellemi élet perifériá-
ján helyezkednek el, és nincs befolyásuk. 
Mindenki, aki a gazdasági életben, valamint 

 1 Steiner, George (1989): Has Truth a Future. In: Dixon, 
Bernard (ed.): From Creation to Chaos. Basil Blackwell, 
Idézi: Calvin, William H.: A gondolkodó agy. Az intelli
gencia fejlõdéstörténete. Kulturtrade Kiadó,  Budapest, 
1996. 165–166. 
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a közgazdasági felsõoktatásban tevékenyke-
dik, magától értetõdõen, belsõ ellenállás nél-
kül fogadja el a hivatalos ideológiát.”2  Kornai 
már pályájának e kezdeti idõszakában sem 
a „mindenkik” népes csoportját gyarapította, 
hanem szívós tanulással ahhoz a maroknyi 
emberhez csatlakozott, akik a nyugati köz-
gazdaságtant tekintették gondolkodásuk 
fundamentumának. A fiatalabb generáció 
számára már történelem, mégsem árt fel-
idézni, hogy olyan  idõket éltünk, amikor 

„Magyarországon közgazdasági kutatás nem 
folyt, eredeti írásokat közlõ közgazdasági 
folyóiratok vagy hetilapok nem léteztek… 
rendszeres statisztikai adatszolgáltatás 
nem jelent meg a nyilvánosság számára.”3  
Ebben a közegben értékelhetõ csak Kornai 
elsõ mûvének,  A túlzott központosítás-nak 
a jelentõsége.4 Ennek ismeretében válik 
érthetõvé, hogy a látszólag „unalmas té-
mát”: a hazai könnyûipar helyzetét taglaló 
munka miért robbant be megjelenésével 
egy idõben nemcsak a hazai, hanem a 
nemzetközi köztudatba. Már maga az attitûd, 
ami Kornai elsõ fontosabb mûvét jellemezte, 
szentségtörés az ötvenes évek nyomasztó 
légkörében.  Az önéletrajz szerzõje így ír 
errõl: „Nem volt semmiféle elõzetes pozitív 
hipotézisem, amikor a kutatást megkezdtem. 
Viszont kérdéseimet jelentõsen befolyásolta 
egy negatív hipotézis: Bizonyára nem állja 
meg a helyét az, amit a hivatalos tanköny-
vek és a pártpropaganda állít, miszerint a 
tervhivatal elõírja a terveket, és a valóságos 
gazdasági folyamatok e tervek elõirányzatait 
követik. Habozás és kísérletezés nélkül 

választottam ki kutatási módszereimet. En-
nek középpontjában a gazdaságirányítási 
és tervezési folyamat szereplõinek alapos 
kikérdezése állt. Ösztönösen úgy éreztem, 
õk és csak õk azok, akik igazán tudják, mi 
megy végbe az irányítást végzõk fejében 
és cselekedeteiben. Kérdeztem magas, 
középszintû és alacsony beosztású embereket.” 
(96.) Ha tüzetesen megvizsgáljuk a fenti né-
hány mondatot, Kornai könyve születésérõl, 
érzékeljük, hogy az adott közegben a fenti 
attitûd minden elemében lázadás és botrány. 
Hogyhogy nincs elõzetes hipotézise, amikor 
a marxizmus-leninizmus elveibõl kellett vol-
na kiindulnia (nem is csak hipotézisként, ha-
nem megrendíthetetlen igazságként kezelve 
õket)! Hogyhogy középszintû és alacsony 
beosztású vezetõktõl tudakolja, hogy miként 
mûködnek a dolgok, amikor a párt és bölcs 
vezetõi az igazság egyedüli letéteményesei! A 
lázadás – bár Kornai Közgazdaságtudományi 
Intézetbõl való eltávolításával fizetett érte 

– nem nyílt, nem látványos. A szovjet típusú 
rendszerekben tudományosság egyetlen 
terepe az empirikus vizsgálat maradt, mert 
a tények puszta leírása nem cáfolta köz
vetlenül a skolasztikus tételeket. „Honnét 
jött a sugalmazás, hogy elsõsorban a sze-
mélyes kikérdezésre építsem dolgozatom 
empirikus anyagát? Bizonyára az újságírói 
gyakorlat is rászoktatott erre… Egy-két mun-
katársammal együtt felkerestünk egy üzemet, 
napokat töltöttünk ott, és megkérdeztük az 
embereket, a vezetõktõl a munkásokig, mit 
gondolnak az üzem munkájáról”. (97.) Ér-
dekes fintora a sorsnak, hogy Kornai János 
Szabad Népnél eltöltött évei, amelyet õ maga 
élete mérlegének negatív serpenyõjébe tesz, 
s e periódusát megbocsáthatatlan vétek-
ként könyveli el (70.), más oldalról olyan 
mûvének genezisében jutnak szerephez, 
amelyek iskolateremtõ személyiséggé tették 
szerzõjüket, mégpedig a korszak egyetlen, 
tudományosnak nevezhetõ iskolájában, az 
empirikus iskolában. 

 2 Kornai János: Péter György a reformközgazdász: 
In: Árvay János – Hegedûs B. András (szerk.): Egy re
formközgazdász emlékére. Péter György, 1903–1969. 
Cserépfalvi Kiadó – T-Twins, Budapest, 1994. 
 3 Szamuely László – Csaba László (1998): Rendszervál
tás a közgazdaságtanban – közgazdaságtan a rend
szerváltásban. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Bp.
 4 Kornai János (1957): A gazdasági vezetés túlzott 
központosítása. Kritikai elemzés könnyûipari tapaszta
latok alapján. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.
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Az empirizmus egyfajta kitérés, elhajlás 
volt a kor kanonizált, megmerevedett és a 
valóságnak szembeszökõen ellentmondó el-
méletei elõl.  És még azt a kitérést és elhajlást 
is kevesen vállalták fel. Az ideológiai ellen-
õrök, akik késve ugyan (1958-ban), de pél-
dás büntetést róttak ki a valóság kendõzetlen 
bemutatásáért Kornaira, jól sejtették: az em-
pirikus kutatás nála nem csupán „hallgatag 
ellenállás” az ideológiával szemben, hanem 
a szocializmus kritikai elméletének megala
pozása. „Saját munkám nem állt meg… az 
empíria egyszerû közlésénél... A tapasztalati 
anyagot igyekezett szigorú gondolati szer-
kezetben elrendezni. Kísérletet tett annak 
bemutatására, hogy a jelenségek milyen sza
bályosságokat mutatnak. Megpróbálkozott 
az okozati analízissel. Igaz, nem jutottam el 
a kidolgozott elméletig.” (98.) 

Azt hihetnõk, hogy amint a közgazda-
ságtudomány „normalizálódik”, és kitör a 
sztálinista dogmák kalodájából, Kornai János 
már belesimulhat a magyarországi „fõáram-
ba”. Ez azonban egyáltalán nem következik 
be. A vitathatatlanul legtekintélyesebb ma-
gyar közgazdász késõbb sincs szinkronban 
a magyar közgazdaságtudomány fejlõdésé-
vel. Amikor kollégáinak színe-java a 68-as 
reform elõkészítésén dolgozik, Kornai az 
AntiEquilibrium-ot írja, amely mû annak a 
piacgazdasági modellnek a harmóniáját és 
a nyugati mainstream által hangsúlyozott 
egyensúlyát vonja kétségbe, amelyet a 
reformközgazdászok magától értetõdõ axió-
maként állítanak a tervgazdaság diszharmó-
niájával szembe. Mindazonáltal – és ez me-
gint ritka tudósi attitûd – nem szólja le azokat, 
akik a szocializmus megreformálásával 
foglakoznak, hanem ahogy könyvének egy 
fejezetcímével fogalmaz, „barátságos, távol-
ságtartó kritikával” kezeli õket. (281.)

Bár az AntiEquilibrium fontos új gondo-
latokat tartalmazott, nem volt tökéletesen 
kiérlelt munka. A nyugati közgazdászszakma 
pedig – kihasználva a mû „gyemekbeteg-

ségeit”– mereven elzárkózott az általános 
egyensúlyelmélet Kornai-féle kritikájától. Az 
AntiEquilibrium szerzõje pályafutásának 
késõbbi szakaszában – a többi között ebben 
az önéletrajzban is – bírálja a fõáramlatú 
közgazdaság képviselõit azért, mert azok 
lenyesik a fiatal kutatók szárnyait, s az iskola 
elfogadott tételeinek kalodájába szorítják be 
õket. „Mind több másod- és harmadosztályú 
egyetem próbálja utánozni az öt vagy tíz 
vezetõ egyetem példáját, és megkövetelni 
a tanársegédektõl, hogy agyuknak minden 
sejtjét préseljék keresztül a publikációs hús-
darálón, s még csak egy pár cellát se tartsanak 
fel kockázatos gondolatokra… Fal mellett 
lapuló óvatosságra szoktatja a kutatókat, 
ahelyett, hogy bátorságra nevelné”. (278.) A 
Kornai-féle látlelet az amerikai közgazdaság-
tan belvilágáról messze van attól az idilli 
képtõl, amelyet az 1-2 éves kurzusokon ott 
tartózkodó, de magukat máris a fõáramlat 
korifeusainak érzõ „kiküldöttek” festenek 
róla. Kritikus látásmódjával Kornai minden 
sorból kilóg, minden kényszert elutasít 
a  kutatásban, legyen az primitív „keleti 
ácsolatú” ideológiai kaloda vagy  finomabb  
nyugati „elvárás” az érvényesülni vágyó 
ifjú tudósjelöltekkel szemben. Különállását 
a hazai „fõáramtól” is mindvégig megõrzi 

– nemcsak a keményebb idõkben, hanem a 
reformperiódusokban is.

Amikor a magyar közgazdászok prog-
resszív vonulata nyakig elmerül a politikában, 
és a szocializmus megreformálásán fáradozik, 
Kornai antitézise ezzel a felfogással szemben 
A hiány, amelyben bebizonyítja, hogy a rend-
szer törvényszerûen olyan, amilyen, azaz 
a lényeget tekintve megreformálhatatlan. 

„Meghatározott társadalmi viszonyok, intéz-
ményi adottságok meghatározott magatartási 
formákat, gazdasági szabályosságokat, nor-
mákat szülnek. A hiánygazdaság a szocialista 
rendszer immanens, rendszerspecifikus 
tulajdonsága. A reformok enyhíthetnek a 
problémákon, de nem szüntetik meg azokat. 
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Ez volt a hiány címû könyv üzenete.” (251.) 
Kornai a rendszerváltás után is megõrizte 
különállását. Miközben a közgazdasági 
eszmék piacát keleten és nyugaton egy-
aránt a „gyors érlelésû” és késõbb rendre 
tévesnek bizonyult tranzitológiai mûvek 
árasztják el, Kornai tartózkodik attól, hogy 
felüljön erre a hullámra. 1988 és 1993 között 
a nagy szintézisen: A szocialista rendszer 
címû könyvén dolgozik, nem sokat törõdve 
azzal, hogy mûve – a dolog természeténél 
fogva – már csak egy lezárult korszak búcsú-
szimfóniája lehet. Az öt év munkájaként 
megszületõ szintézis nem a pillanatnak szól, 
ellentétben azokkal a kurrens gazdaságpo-
litikai szakácskönyvekkel, amelyekbõl az 
újdonsült piacgazdaság tudatlan szakácsai 
fõznek. Kornai hosszú távra dolgozik, és 
hosszú távon készíti elõ életmûve összefogla-
lásának szánt, terjedelemre is nagy mûvét. 

„Szükségem volt hosszú elõkészületre, hiszen 
rendkívül ambiciózus vállalkozásba fogtam. 
Annyi összecsapott írás jelent meg az 1990-es 
évek elején, amelyben a szerzõk sebtiben 
elmondtak néhány igaz vagy félig igaz tételt 
a kommunizmusról! Míves munkát akartam 
kiadni a kezembõl, amelyben minden érve-
lés átgondolt és szigorúan logikus, amelyben 
pontos minden hivatkozás, s amelyet sok 
meggyõzõ adat illusztrál.” (346.) Az indoklás, 
hogy miért foglalkozik egy letûnt rendszerrel, 
amikor mindenki más az újjal van elfoglalva, 
meggyõzõ: „Mi vagyunk a tanúk. Itt különös 
jelentõsége van, legalábbis Kelet-Európában 
az én nemzedékem tanúvallomásának, hiszen 
mi ott voltunk.” (346.) 

 Bár már korábbi mûveiben, elsõsorban 
A hiány-ban is markánsan  jelentkezik,  A 
szocialista a rendszer-ben „tetõzõdik”  Kor-
nai Jánosnak az a  közgazdász-kutatók 
körében fehér hollónak számító tulajdon-
sága, amit John Maynard Keynes „az igazi 
közgazdásszal” szembeni mellõzhetetlen 
követelményként ír le. „A részleteket az 
egész tükrében kell szemlélnie, a valósat 

és az elvontat ugyanazzal a gondolattal kell 
megközelítenie.”5  Ez  a tulajdonság, azaz az 
elméleti következtetések összekapcsolása 
az empirikus kutatások eredményeivel, a 
modellszerû gondolkodás kombinálása a 
tényekhez való hûséggel, szinte egyedülálló 
Kornainál. A legtöbb szakmabelinél szétvál-
nak a tények és az elméletek. A modellalko-
tók megvetik a szorgalmas „gyûjtögetõket”, 
az empirikus kutatók pedig léggömbhámo-
zásnak, öncélú matematizálásnak minõsítik 
az elméletalkotásra való törekvést. Kornai 
Jánosnál harmonikusan simul össze a kétfajta 
attitûd, miközben kritikával illeti mindkettõ 
egyoldalúságait. 

Kornai veszélyesnek tartja a kizárólagos-
ságra törekvést, ami fõként a nyugati, a 
mainstream közgazdaságtanra jellemzõ. 

„Elsõsorban a közgazdaság-tudományban, de 
mindinkább a többi társadalomtudomány-
ban is a matematikai eszközök használata 
ad tekintélyt az írásnak. Még ha a gondolatot 
el lehetne mondani egyszerûen, hétköznapi 
szavakkal, akkor is célszerûbb bonyolultab-
ban, matematikai formulák segítségével elõ-
adni… Sokszor a képlet vagy egyenlet úgy 
csüng a fejtegetésen, mint egy díszítõ sallang 
a ruhán, nincs igazi magyarázó funkciója 

– de odateszik, mert azt hiszik így impozán-
sabb. Mindaz, amit itt kritikai éllel kifejtettem, 
nem irányul az elméletek formalizálása, a 
matematikai technika felhasználása ellen. 
Ennek híve és szerény mûvelõje voltam, és 
leszek. Csak a túlzás és az egyoldalúság 
ellen, bármely módszer vagy megközelítés 
agresszíven kikényszerített monopóliuma 
ellen emelek szót… Sokszor szomorkodva 
gondoltam arra, de kár, hogy nem tölthettem 
az életemet a nyugodt amerikai akadémiai 
világban… Máskor azonban úgy érzem:  
talán jól jártam azzal, hogy nem így történt. 

 5 Keynes, John Maynard (1972): Alfred  Marshall. In: 
Essays In Bigraphy. The Collected Writings of John 
Maynard Keynes. Vol. 10. McMillan St. Martin Press, 
London, 173.
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Amióta kutatói pályára léptem, sohasem ve-
tettem magam alá semmilyen kívülrõl rám 
kényszerített dogma fegyelmének. Inkább 
vállaltam az outsider szerepét, de nem váltam 
gépies mintakövetõvé.” (278–279.) 

Ha van üzenete Kornai János önéletrajzi 
írásának az utána következõ közgazdász-
generációk számára, akkor ez az. E sorok 
írója is aggodalommal figyeli, hogy mennyire 
terjed a kopírozó mintakövetés a tudomány 
világában. Félreértés ne essék, nem a közgaz-
daságtan (vagy bármely más tudomány) 
nemzetköziesedése aggasztó, ez természe-
tes trend. Csak a külföldi minták kritikátlan 
átvétele fosztja meg a magyar és a kelet-eu-
rópai közgazdaságtant attól, hogy érvényes 
mondanivalója legyen a világ számára. A 
nemzetközi közösség ugyanis nem a saját 
hangját akarja sokadszor hallani, az egyéni 
szólónkra, mindenki máséval összetéveszt
hetetlen hangunkra kíváncsi. Az utánzással 
nem jutunk messzire. Eredeti gondolatainkat, 
csak általunk megélhetõ tapasztalatainkat 
azonban magától értetõdõen „biztos hang-
szertudás” birtokában, a közgazdaságtan 
eddig kifejlesztett eszközeinek alapos ismere-
tében tudjuk a tudományos közösség számá-
ra hozzáférhetõvé és élvezhetõvé tenni.  

Kornai János útja ebbõl a szempontból 
is tanulságokkal teli. Pekingtõl Washingtonig 
azért tekinthetnek tisztelettel rá, mert a térsé-
günkrõl felhalmozott, személyes tapasztala-
tokkal hitelesített tudását konkrét és átvitt 
értelemben egyaránt a közgazdaságtan 
anyanyelvén adja elõ, azaz angol nyelven 
és matematikai szimbólumokkal. Már elsõ 
mûvét, a Túlzott központosítást is 1959-ben 
megjelentette angolul,6 késõbbi mûveiben 
pedig magától értetõdõ természetesség-
gel jelenik meg a nyugati közgazdaságtan 
fogalomrendszere és ahol azt a mondanivaló 
megköveteli, matematikai eszköztára.

 „A közgazdaságtani módszertanban a 
legutóbbi idõkben végbement változás leg-
fontosabb eredménye a kifejezés szabatos
ságának, világosságának létrejött magas 
szintje. A közgazdasági fogalmak pontos 
definíciója legtöbbször nagyfokú kétértelmû-
séget tartalmaz. Az axiomatikus elmélet az 
elmosódott közgazdasági fogalom helyébe 
egy matematikai objektumot helyez, amely 
már pontosan meghatározott gondolkodási 
eljárásokkal vizsgálható.”7  Kornai János be-
hozhatatlan elõnye: mûveinek a kezdetektõl 
meglévõ szabatossága, fegyelmezettsége 
nyilván nem választható el ettõl a nyelvtõl, 
bár legalább ennyire következik alapvetõ 
személyiségjegyeibõl: pontosságából, rend-
szeretetébõl is. A rendet nemcsak munkájá-
ban igyekszik megteremteni, hanem a társa-
dalmi mozgásokban is a rendet, a szabályos-
ságokat, a koherens logikát keresi.

Kornai János mûveinek fontos vonása a 
rendszerben való gondolkodás. Mind a hiány, 
mind a szocialista rendszer, amely utóbbi cí-
mével hangsúlyozza a rendszer meghatározó 
voltát, a gazdaságot koherens egészként ábrá-
zolja. „A könyv egyik alapgondolata az, hogy 
a klasszikus szocialista rendszer különbözõ 
elemei között – nem utolsósorban az intézmé-
nyek természetes kiválasztódása, az evolú-
ciós fejlõdés eredményeként – affinitás van. 
Mint a fogaskerekek jól illeszkednek egymás-
hoz a zsarnokság gépezetében.” (345.) Nem 
elégszik meg a gazdaság (és a társadalom) 
különféle szféráinak egymás melletti elem-
zésével, a rendszerben való gondolkodás 
valami többletet ad az izolált elemzéshez, 
és hogy mi ez a többlet, azt Orthmayr Imre 
egy szemléletes  ház-hasonlatával világít-
hatjuk meg a leginkább. Nem vitás, hogy a 
ház semmi másból nem áll, mint téglákból, 
malterbõl, csövekbõl, gerendákból stb. Tehát 
itt sincs semmiféle „hozzátett entitás”, amitõl 

7 Debreau, Gerard (1987): Közgazdaságtan axiomati
kus módszerrel. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 15. 

6 Kornai János (1959): Overcentralization in Eco
nomic Administration. Oxford University Press, 
Oxford
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az alkotórészek házzá válnának. A ház nem 
több, mint megfelelõ módon elrendezett 
alkotórészeinek összessége. Mindazonáltal a 
ház rendelkezik olyan emergens tulajdonsá-
gokkal, amelyekkel egyetlen része sem ren-
delkezik: megvéd esõtõl és széltõl, fûthetõ, 
bebútorozható… stb. Egyrészt tehát nincs 
a háznak egyetlen olyan atomja sem, amely 
ne valamelyik alkotórészének atomja lenne, 
másrészt viszont számos olyan tulajdonsá
ga van, amellyel egyetlen alkotórésze sem 
rendelkezik. Továbbá maguknak az alkotóré-
szeknek is vannak tulajdonságaik, melyekkel 
csak a ház részeként rendelkeznek”8 

 Kornai János életmûvének egyes darabjai 
is csak az egész részeként szemlélhetõk, 
elemezhetõk, értelmezhetõk igazán. Fele-
sége szelíd unszolásán kívül nyilván ez indí-
totta a Gondolat erejével szerzõjét arra, hogy 
az Olvasók kezébe adja életének és munkái-
nak rendszerbe foglalását. (Kornai János: 
A gondolat erejével – Rendhagyó önéletrajz. 
Budapest, Osiris Kiadó, 2005. 426 p.)

Hámori Balázs 
     közgazdász

Könyvszemle

8 Orthmayr Imre (1997): Módszertani individualizmus. 
Szociológiai Szemle, 3. 
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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.
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