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rekben, arra azonban nincsenek tekintettel, 
hogy e jogrendszerek mely jogcsaládokhoz 
tartoznak. A legtöbb kutató megelégszik a 
magánjogtörténet esetében is a historia ex
terna felvázolásával – hogy a jogtudomány-
ban is maradandót alkotó német polihisztor, 
Gottfried Wilhelm Leibniz által bevezetett 
distinkcióval éljünk –, a jogdogmatikai példá-
kat pedig kizárólag mintegy illusztrációként 
hoznak; megint mások, mint például Franz 
Wieacker tudomány- és kutatástörténeti 
aspektusból rendezik a bemutatandó maté-
riát. René David klasszikussá vált munkája 
ugyanakkor éppen a történeti fejlõdésnek 
szentel a szükségesnél csekélyebb teret, ezt 
az egyes jogrendszereknek olykor túlságo-
san mesterkélten jogcsaládokba való besoro-
lásával helyettesítve. Mindezidáig Helmut 
Coing mûve volt az egyetlen olyan kísérlet, 
amely megpróbált a magánjog egyes jogin-
tézményeinek történeti fejlõdésérõl átfogó 
képet adni. E szintetizáló módszer alkalma-
zásával Hamza Gábor elsõsorban és méltán 
a római jog továbbélésének és hatástörté-
netének vizsgálatára teszi a vizsgálódás fõ 
hangsúlyát, hisz a római jog – lévén a görög 
filozófiával és a zsidó-keresztény hagyo-
mányt jelentõ Bibliával együtt az európai kul-
túra három fõ tartópillérének egyike – jelenti 
a jogtudomány számára a téren és idõn, az 
ókortól napjainkig átívelõ kontinuitást. Ha e 

továbbhatást figyelmen kívül hagyjuk, amint 
erre a Leopold Wenger nevével fémjelezhetõ 
antike Rechtsgeschichte irányzata részérõl tör-
téntek is kísérletek, úgy nem csupán korunk 
jogtudománya válik gyökértelen, identitását 
tekintve légüres térben lebegõ diszciplínává, 
hanem a romaisztikát csupán önmagáért 
mûvelendõ, korunk jogi problémáitól 
elzárt, hosszú távon legitimációjára nézve 
megkérdõjelezhetõ tudományággá tesszük.

E tartalmi és metodikai nóvumok mellett 
érdemes méltatni a kötet igényes tipográfiai 
kivitelét és áttekinthetõ szerkezetét: az egy-
szerû eligazodást a munka végén található 
rövidítések jegyzéke, kivételes gazdagságú 
szakirodalmi tájékoztató, név-, cím- és tárgy-
mutató könnyíti meg. Itt meg kell említeni 
Buzády Csongor meritumát is, amivel a 
munka veretes nyelvi hagyományokat idézõ 
németségéhez hozzájárult, valamint ki kell 
emelni Boóc Ádám kontribúcióját, aki a 
mutatók összeállításában vállalt oroszlán-
részt. (Hamza Gábor: Die Entwicklung des 
Privatrechts auf römischrechtlicher Grund
lage unter besonderer Berücksichtigung der 
Rechtsentwicklung in Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und Ungarn. Band I. Budapest: 
Andrássy Schriftenreihe,  2002, 282 p.)

Nótári Tamás 
egyetemi adjunktus, Károli Gáspár Református Egye-

tem Római Jogi Tanszék

A fizika százada
A Természet Világa különszáma
Alighogy véget ért a 2005. év, amelyre a 
tudományok iránt érdeklõdõk mint a fizika 
évére emlékeznek vissza, napvilágot látott a 
Természet Világa újabb, sorrendben a 22. 
különszáma, A fizika százada. Míg a fizika 
éve keretében – arra emlékezve, hogy Albert 
Einstein három nagy hatású közleménye 
éppen egy évszázaddal korábban jelent 
meg – a fizika mûvelõi igyekeztek a nagy-
közönség számára is bemutatni, hogy az 

1905-ös Einstein-cikkek miért és hogyan 
befolyásolták a fizika továbbfejlõdését, A 
fizika százada a centenáriumról sem meg-
feledkezve cikkeivel tovább árnyalja a fizika 
20. századi fejlõdését és szerepét bemutató 
képet, közelebb hozva az olvasóhoz mind az 
eredményeket, mind a tudomány mûvelõit.

A különszámban 25 tanulmány kapott 
helyet, melyek szerzõi között egyaránt ta-
lálunk magyart és külföldit, akadémikust és 
középiskolai tanárt. Ami közös a közremûkö-
dõkben, az a tudomány népszerûsítése iránti 
elkötelezettségük, valamint az a képességük, 
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hogy a legmagasabb szinten mûveljék ezt. 
A tudományos kutatás ellen napjainkban 
felerõsödõ támadások egyik kiváltó oka 
kétségtelenül az lehet, hogy a kutatók jó 
része nem képes saját feladatának és ered-
ményeinek, illetve azok hasznának, fontos-
ságának közérthetõ bemutatására. A Magyar 
Örökség díjas Természet Világa szerencsére 
mindig meg tudja szólaltatni a legkiválóbb 
tudományos ismeretterjesztõket, akik között 
a tudományos kutatás nemzetközi hírû mû-
velõi is jelen vannak. Már csak ezért is elis-
merés illeti a különszám összeállítóit: Silberer 
Verát és Staar Gyulát. A szerzõk között a már 
elhunyt Marx György és a Nobel-díjas Paul 
Dirac mellett szerepel Abonyi Iván, Bencze 
Gyula, Hargittai István, Jéki László, Kovács 
László, Meskó Attila, Nagy Károly, Patkós 
András, Radnai Gyula és Vicsek Tamás is, 
és ez már önmagában garancia az érdekes 
és színvonalas cikkekre.

A tematikus gazdagság mellett jól körvo-
nalazódik néhány szerkesztõi szándék: 
például a 20. század fizikájának árnyalt bemu-
tatása Einstein tevékenységén keresztül, va-

lamint néhány jeles magyar tudós fizikához 
kapcsolódó munkásságának ismertetése, 
hogy személyük közelebb kerüljön a mai 
olvasóhoz. Gábor Dénes, Gothard Jenõ, Neu
mann János és Szilárd Leó emlékét egy-egy 
cikk idézi fel, míg Eötvös Lorándról három 
írás is megemlékezik – személyének nagy-
sága és tevékenységének sokoldalúsága ezt 
a „kivételezést” egyaránt indokolja.

A visszatekintés mellett a fizikai kutatások 
jelenével is megismerkedhetünk, sõt elõre is 
tekinthetünk a szilárdtestfizika, az elektronika, 
a biológiai rendszerek modellezése és a koz-
mológia közeljövõjére vonatkozóan.

Aki eddig idegenkedett a fizikai témájú 
cikkek olvasásától, annak a különszám há-
rom írása ajánlható: Marx György Szépség és 
fizika címû esszéje, Victor Weisskopf Ember
telene a fizika? címû elõadása és Toró Tibor 
gondolatai József Attila transznegatívum-
elméletérõl. Ezek mint cseppben a tenger egy-
aránt azt igazolják, hogy a fizika mindenütt 
jelen van. Lehetetlen fizika nélkül élni!

Szabados László
csillagász



1167

cOnTenTS
Europe and Hungary Catching up Following the Lisbon Agenda
 Guest Editors: Ádám Török and Péter Halmai 

Ádám Török: Quo Vadis, Europa? Lessons from the Lisbon Agenda in Early 2006  … 1040
Tibor Palánkai: The Feasibility of Lisbon Program  ……………………………………… 1045
Péter Halmai: Europe’s Chance: The Lisbon Strategy
 The Impacts of the Integrated Structural Reforms  ………………………………… 1057
László Csaba: Economic Growth, Balances and Employment
 in the European Union  ………………………………………………………………… 1072
László Kecskés: Eu-Accession: Problems for Hungarian Constitutional Law  …………… 1081

Study
Erzsébet Nováky: Future’s Studies and Responsibility  …………………………………… 1090
Tamás Halmos: Partnership in Doctor-Patient Relation
 and It’s Consequencies to the Health State.
 Implementation of the Democratic Principles Into Clinical Praxis  ………………… 1099
György Berencsi – Zoltán Kis – Mónika Rózsa –
 Sarolta Benkovich – István Jankovics:
 Is There a Real Reason To Be Afraid from the Avian Influenza Viruses?  …………… 1106
Attila Nagy: Reading as a Privilege
 Data and Meditation on ”The Big Read” Campaign)  ……………………………… 1113
János Veliky: The Course of Modernization in the Carpathian Basin  …………………… 1120
Tamás Kemény – Imre Vincze: International comparison
 of the R+D funding in Hungary  ……………………………………………………… 1128

Academy Affairs
Intelligent Design  ………………………………………………………………………… 1134
 Creation Theories and Scientists – László Elek’s interview with György Kampis  1134
 A Statement by the Royal Society on Evolution,
       Creationism and Intelligent Design   ……………………………………………… 1139
Alajos Kálmán: Impact Factor and What Else? As “Publicare Necesse Est…”   ………… 1141
Rózsa Kiss – János Marton: Neuroscience Publication Activity
 in Eight European Countries  ………………………………………………………… 1148

Discussion
Károly Nagy: On the Utility of Basic Research  ………………………………………… 1153

Outlook (László Jéki – Júlia Gimes)   ………………………………………………………… 1158

Book Review (Júlia Sipos)  …………………………………………………………………… 1162



Magyar Tudomány • 2006/9

1168 A lap ára: 646 forint

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 egészét érintõ, 
vagy az egyes tudományterületek sajátos problé-
máit érthetõen bemutató témákkal foglalkoznak. 
Közlünk témaösszefoglaló, magas szintû isme-
retterjesztõ, illetve egy-egy tudományterület újabb 
eredményeit bemutató ta nulmányokat; a társadalmi 
élet tudományokkal kapcsolatos eseményeirõl szóló 
beszámolókat, tudománypolitikai elemzéseket és 
szakmai szempontú könyvismertetéseket, de lapunk 
nem szakfolyóirat, ezért a szerzõktõl közérthetõ, egy-
egy tudományterület szaknyelvét mellõzõ cikkeket 
várunk.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg a 
30.000 leütést (ez a szóközökkel együtt kb. 8 
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat is tartalmaz, kérjük, ezek 
várható felületével csökkentsék a szöveg mennyisé-
gét. Beszámolók, recenziók terjedelme ne haladja meg 
a 7-8000 leütést. A teljes  kéziratot .rtf formátum-
ban, mágneslemezen (CD-n) és 2 kinyomtatott 
példányban kell a szerkesztõségbe beküldeni. 

3. A közlemények címének angol fordítását 
és a legfeljebb 10, magyar kulcsszót külön olda-
lon kérjük. A tanulmány címe után a szerzõ(k) 
nevét, tudományos fokozatát, a munkahely(ek) 
pontos megnevezését, és ha közölni kívánja(ják), 
e-mail címét(eit) 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 (italic), 
(esetleg félkövér – bold) formázás alkalmazható; 
ritkítás, VERZÁL  (kiskapitális, small capitals, 
kapitälchen) és aláhúzás nem. A jegyzeteket 
lábjegyzetként kérjük megadni. 

5. A képek, ábrák érkezhetnek papíron, lemezen 
vagy e-mail útján. Kérjük azonban a szerzõket: tartsák 
szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; formátuma 
B5 – tehát ne használjanak színeket, és vegyék fi-
gyelembe a megjelenõ oldalak méreteit. Általában: 
a képek, ábrák és magyarázataik legyenek 
egyszerûek és áttekinthetõk. A lemezen vagy 
e-mailben érkezõ képeket lehetõleg .tif vagy 

.bmp formátumban kérjük; értelemszerûen feke-
te-fehérben, min. 150 dpi felbontással, és nagysá-
guk ne haladja meg a végleges (vagy annak szánt) 
méreteket. A közlemény szövegében tüntessék 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 – Feuer et al., 
2002 ). Ha azonos szerzõ(k)tõl ugyanazon évben 
több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közlemé-
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkülönböztetni mind a szövegben, mind az 
irodalomjegyzékben. Fordítsa nak különös figyel-
met a bibliográfiai adatoknak a szövegben, ille-
tõleg az iro dalomjegyzékben való egyeztetésére! 
Kérjük: csak olyan és annyi hivatkozást írjanak, 
amilyen és amennyi elõsegíti a megértést. Számuk 
ne haladja meg a 10-15-öt.

7. Az irodalomjegyzéket abc-sorrendben 
kérjük. A tételek formája a következõ legyen:

• Folyóiratcikkek esetében:
Feuer, Michael J. – Towne, L. – Shavelson, R. J. et al. 
(2002): Scientific Culture and Educational Research. 
The Educational Researcher. 31, 8, 4–14.

• Könyvek esetében:
Rokkan, Stein – Urwin, D. W. – Smith, J. (eds.) (1982): 
The Politics of Territorial Identity: Studies in 
European Regionalism. Sage, London

• Tanulmánygyûjtemények esetében:
Halász Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD 
tevékenysége az oktatás területén. In: Bábosik 
István – Kárpáthi Andrea (szerk.): Összehasonlító 
pedagógia – A nevelés és oktatás nemzetközi 
perspektívái. Books in Print, Budapest 

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatokat nem tud küldeni, de még az 
elfogadás elõtt minden szerzõnek elküldi egyez-
tetésre közleménye szer kesztett példányát. A 
tördelési munka során szükséges apró változtatá-
sokat a szerzõ idõpontegyeztetés után a szerkesz-
tõségben ellenõrizheti.

9. A cikkeket a lap internetes oldalán, s az 
idõszakos CD-mellékleten is megjelentetjük. Kérjük, 
jelezzék, ha ehhez nem járulnak hozzá.


