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Könyvszemle

Közgazdasági Nobeldíjasok, 
19692004

Korszerûtlennek tûnhet a mai világban egy 
közel ezeroldalas kötetet az olvasók figyel-
mébe ajánlani. Most mégis jó szívvel teszem 
ezt, mert a Corvinus Egyetem könyvtárában 
2005. november végén bemutatott írásmû 
egyszerre hézagpótló és fontos, szórakoztató 
és alapos, egyszóval izgalmas olvasmány.

A közgazdasági könyvkiadás elsõ számú 
gazdájává vált – mert a Kerszöv közgazdasá-
gi, hagyományos könyvkiadói részlegét 
átvevõ – Akadémiai Kiadó nemes küldetést 
vállalt magára akkor, amikor évtizedes adós-
ságot törlesztett. Mivel a magyar közgazdá-
szok nemzedékei csak szûrve és/vagy 
önszorgalomból ismerhették meg a világ 
közgazdaságtanát, annak is a fõ áramát, így 
ismeretünk elkerülhetetlenül töredékes. 
Sovány vigasz, de tény, hogy a szakma 
elsõ számú lapja, a Journal of Economic 
Literature negyedévente olyan szemléket 
közöl, amiben a részterület egy-egy vezetõ 
szakértõje a többiek – a normális többség 

– számára is hozzáférhetõvé teszi azt, amit 
egy-egy túlszakosodott és nemritkán túl-
technicizált részterület mûvelõin kívül senki 
sem ért. A gyakorlat mûvelõi számára pedig 
az Amerikai Közgazdasági Társaság külön 
lapot indított, a nem kevésbé nagy presztízsû 
Journal of Economic Perspectives-t, ahol nem 
ritkán a vezetõ elméleti lapokban megjelent 
elemzések fõbb gazdaságpolitikai és kor-
mányzati szinten hasznosítható következtetéseit 
ugyanazon szerzõk írják meg, immár kevésbé 
technikai formában.

Ehhez hasonló küldetést tölt be a Bekker 
Zsuzsa szerkesztésében, igényes kivitelben 
és hozzáférhetõ áron megjelentetett refe-
renciakötet. A harmincöt év ötvenöt Nobel-
díjasának munkáját olyan szerzõk mutatják 
be, akik maguk is az adott mester tanítványá-
nak, barátjának vagy követõjének tudhatják 
magukat. Ebbõl adódóan nincsenek kedvet-
len, kötelezõ gyakorlatként megírt tanulmá-
nyok. De elkerülte a szerkesztõ az efféle 
örömzenélés másik veszélyét is, ahol is egé-
szen más zsánerû, tartalmú, felépítésû esszék 
sorakoznak egymás mellett. A  korábbi – ma-
gyar és nemzetközi – elmélettörténeti gyûj-
teményei fölépítését követve húsz-harminc 
oldalas arcélek születtek. Ez sajátos mûfaj, 
ami tartalmazza a Nobel-díjas életpályáját, 
fõbb mûveit, szakmai pályafutását, fontosabb 
eredményeit és azok értelmezését, népszerû 
formában. Értelemszerûen a Nobel-díjasok 
fõbb mûveinek bibliográfiája is szerepel a 
fejezet végén, megjelölve a magyar nyelvû 
elérhetõséget is. A kötetet ezért kétféleképp 
is olvashatjuk. Az egyik oldalról encik-
lopédiaszerûen, a fõbb állítások ellenõrzé-
sére. A másik oldalról ízelítõként ahhoz, hogy 
kedvvel vegyük kézbe az immár könnyen 
hozzáférhetõ eredeti mûveket is.

Izgalmas kérdéseket vetnek föl a párhu-
zamos életrajzok, például Gunnar Myrdalé és 
Friedrich August von Hayeké. Míg az elõbbi 
a svéd jóléti állam és a segélyezésen alapuló 
államközi fejlesztés apostola, az utóbbi a 
szabadpiac, köztük a központi bankot is 
nélkülözõ szabad pénzkibocsátás feltétlen 
híve és hirdetõje. Azonos háttér, azonos kiin-
dulópontok – gyökeresen eltérõ szakmai és 
közéleti következtetések. Az elemzésbõl ki-
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derül, hogy a tapasztalatok és az értékrendek, 
a módszertan eltérõ kezelése miképp hozta 
létre ezt az eltérõ eredményt.

Kik írták e könyvet? Van köztük akadémi-
kus – mint Kornai János és Török Ádám 

– és van köztük doktorandusz, mint Dankó 
Dávid és Madarász Kristóf. A kötetet dicséri 
egyebek mellett az a ritka vonása is, hogy 
a  kifejtések egyenszilárdságúak, ugyan-
akkor az egyes szerzõk sajátos hangsúlyai 
és stílusjegyei sem vesztek el. A kötet – 
értelemszerûen – a fõáram köré szervezõdik, 
ami a közgazdasági oktatás egészérõl a 
legtöbb egyetemen és fõiskolán még ma 
sem mondható el. A fõáram – a szerkesztõ 
bevezetõje szerint – a homo oeconomicus, a 
vagyonmaximálás és az egyensúly hármasá-
ra építkezõ, egyre inkább a formalizált elem-
zés eszközeit kizárólagos módon alkalmazó 
közelítést jelenti.

Mint gondoljunk e fölfogásról? Bizonyára 
sokunkban maradnak kérdõjelek, például 
az, hogy miért is maradnak el az olyan 
iskolaformáló egyéniségek, mint Albert 
Hirschman, Mancur Olson, William Baumol, 
Walter Eucken, a nemzetközi pénzügyek 
pápája, Maurice Obstfeld, vagy a mikroök-
nómiából Edward Lazear? Biztos-e, hogy a 
közgazdasági Nobel-díj jobb iránytû, mint 
mondjuk az irodalmi vagy a béke Nobel-díj 

volt az elmúlt évtizedek során? Hol a határ a 
közgazdasági és nem közgazdasági között, 
hiszen 2005-ben a hadászati kihívások meg-
oldására kifejlesztett játékelmélet képviselõit 
díjazták? És mit gondoljunk arról a Myrdal és 
Hayek által is említett különösségrõl, hogy 
egyidõben az egymás fõ ellenfelének számító 
irányzatokat díjazták? 

 De ne legyünk telhetetlenek. A közgaz-
dasági Nobel-díjasokról szóló gyûjtemény nem 
a teljes XX. századi elmélettörténet, nem is az 
utolsó szó. Inkább az elsõ, de az igen jókor 
és jól kimondott ige. Élvezetes stílusban szól 
mindenkihez, akiben kételyek merülnek föl 
a tekintetben, mit is mondanak már megint 
azok a közgazdászok. És nem utolsósorban 
kedvet csinál ahhoz, hogy  végre elolvassuk 
az eredeti mûveket is.

 Mindezek alapján jó szívvel állíthatom: 
nemcsak szakkönyvtáraknak, hanem a mai 
világra nyitott, mûvelt háztartásoknak is 
hasznos – és nem utolsósorban tartós – da-
rabja lehet ez a kitûnõ, szép és igényes kötet. 
(Közgazdasági Nobeldíjasok, 1969–2004. 
Szerkesztette: Bekker Zsuzsa. Budapest, KJK/
Akadémiai, 2005. 927 p.)
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É. Kiss Katalin:
Anyanyelvünk állapotáról

Romlik-e a magyar nyelv? – teszi fel könyvé-
ben a kérdést É. Kiss Katalin. A válasz a 
nyelvész számára egyértelmû: a magyar 
nyelv, mint minden más élõ nyelv, állandóan 
változik, és ez a változás legjobb esetben 
a mindenkori normától való eltérésként 
értelmezhetõ. A normától való eltérés és a 
nyelvromlás nyelvész számára nem szino-
nim fogalmak. Tudnunk kell, hogy maga a 
norma is állandóan változik, a mai mûvelt 

nyelvhasználat szempontjából már a Nyugat 
nagy nemzedékének nyelve sem tekinthetõ 
normának. A kodifikált norma sohasem tudja 
a nyelvi változásokat követni.

A könyv sorra veszi a legfeltûnõbb mon-
dattani, alaktani, hangtani és szókészletbeli 
változásokat. A mondattani változások 
közül szóba kerül az e kérdõszócska helye 
(Nem tudom, hogy neme csengettek), a 
természetesen, hogy… szerkezet terjedése, 
a szükségtelennek ítélt igekötõk (például 
kiértékel, leszerzõdik, bebiztosít stb.) megje-
lenése, az állítmány szerepû határozói igenév 
használata (Zoltán el van utazva), a tárgyas 
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