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AA kilencvenedik életévében járó Kopátsy Sán-
dor új könyve egyfajta összefoglalása a szerzõ
elmúlt 20 évi munkásságának. A könyv címébõl
eredõen közgazdaságtani tartalomra következ-
tethetnénk, azonban a szerzõ tapasztalatokban
gazdag életútja, valamint mûszaki és történelmi
érdeklõdése determinálja, hogy a három önálló,
azonban erõsen összefüggõ terület szinergiája-
ként adódó érveléseket és következtetéseket
olvashatunk.

A bevezetéssel együtt összesen hét fejezet-
bõl álló könyv szerkesztése eltér a hagyomá-
nyostól – az egyes fejezeteket ugyanis úgy állí-
tották össze, hogy a feldolgozott témák iránt
érdeklõdõknek ne kelljen elolvasni az egész
könyvet ahhoz, hogy megfelelõ kontextusba
tudják helyezni az író mondanivalóját. Ez egy-
ben hátrányt is jelent, hiszen a témák nem 
válnak el szignifikánsan egymástól, ezért sok
ismétlés található benne, ami egy idõ után ke-
vésbé köti le az olvasó figyelmét. A könyv sajá-

tos szerkezeti felépítése indokolja, hogy az ne
fejezetenként, hanem gondolatkörönként ke-
rüljön bemutatásra. 

PURITANIZMUS

A szerzõ szerint az egyes népek sorsát hosszú
távon azok kultúrája és viselkedési módja hatá-
rozza meg – csak átmenetileg függhet különbö-
zõ politikai és gazdasági módszerektõl. A kul-
túrák, amelyek a történelmi tapasztalatok alap-
ján sikeresnek bizonyultak, mind puritán eré-
nyeket képviselnek. Ezek az erények: 

beosztás, 
takarékosság, 
munkaszeretet, 
fegyelmezettség, 
idõgazdálkodás, 
tisztaságigény és 
a tanulás iránti elkötelezettség. 

Kopátsy Sándor

Új közgazdaságtan
A minõség társadalma

AKADÉMIAI KIADÓ, 2011
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A puritán erények – a szerzõ szerint – azon-
ban csak ott fejlõdtek, illetve fejlõdhettek ki,
ahol a hosszú teleket át kellett vészelni. Ezzel
magyarázza azt, hogy a sikeres kultúrák mind
a mérsékelt égövön alakultak ki (Nyugat-
Európa1, Kelet-Ázsia). A szerzõ kritikát is
megfogalmaz a közgazdaságtan2 hagyomá-
nyos felfogásával szemben, mert nem veszi 
figyelembe ezeket a puritán erényeket, ame-
lyeket modern megfogalmazásban, jelen vi-
szonyok között egy nemzet sikerességfak-
toraiként értelmezhetünk. Megjegyzendõ
azonban – adaptálva Porter (1998) gondolat-
menetét –, hogy ha minden nemzet a fent em-
lített puritán erényeket követte volna a múltban,
akkor azok nem jelentettek vagy jelentenének
elõnyt számukra. 

DEMOGRÁFIA

A humán történelmet demográfia szempontjá-
ból több szakaszra bontja a szerzõ. Az elsõ két
szakaszban, amikor fõként a gyûjtögetés, a 
vadászat és halászat volt a jellemzõ az emberi-
ségre, a népesség számát a környezet eltartóké-
pessége jelentõsen korlátozta. Az eltartóképes-
ség növelésére ekkor még nem volt mód, ezért
újabb és újabb területek népesültek be. 
A fordulatot a növénytermesztés, illetve pász-
torkodás megjelenése jelentette – ezzel ugyan-
is az ember képessé vált jelentõs mértékben
növelni egy adott térség eltartóképességét. 
A szerzõ ehhez a fordulathoz köti az osztály-
társadalmak kialakulásának kezdõ idõpontját.
Az osztálytársadalmak egyik fõ funkciójaként
pedig a népesség növekedésének kordában tar-
tását jelöli meg, amelyet a vezetõ réteg „ki-
zsákmányolás” útján ért el. Az idõ múlásával, a
technológiai és egyéb innovációknak köszön-
hetõen azonban a mai „fejlett társadalom” elté-
rõ módon próbálja kezelni a túlnépesedés kér-
dését. Ha az iskolázottság foka és a jövedelem-
szint meghalad egy bizonyos szintet,3 akkor a

népesség növekedési üteme automatikusan
csökken – ezt a jelenséget nevezi Torado
(1989) demográfiai átmenetnek (demographic
transition).

A szerzõ szerint a probléma forrása ebben
az „új társadalomban” az, hogy túlsúlyban van-
nak azok (fõként globális szinten), ahol az is-
kolázottság és/vagy a jövedelemszint nem éri
el azt a bizonyos szintet. Ez pedig predeszti-
nálja azt, hogy a globális népesség növekedési
üteme nem fog csökkenni, így indirekt (auto-
matikus) népességnövekedési ütemcsökkenés
csak akkor várható, ha a keletkezõ nemzeti jö-
vedelmek nagyobb ütemben nõnek, mint a né-
pesség. A szerzõ kritikája ebben az esetben ar-
ra irányul, hogy a közgazdaságtan nem veszi fi-
gyelembe a népességnövekedésbõl eredõ va-
gyonigényt, illetve, hogy a népességcsökkenést
nem szabad egyoldalúan negatív folyamatként
értékelni.

MUNKAERÕ

A könyv alcímében szereplõ „minõség” jelzõt
leginkább a munkaerõre értelmezi a szerzõ. Ál-
láspontja szerint részben a technikai fejlõdés-
nek is köszönhetõen a mai világban egyre in-
kább nem pusztán az olcsó munkaerõre, hanem
minõségi munkaerõre (a szerzõ megfogalmazá-
sa szerint: „tehetséges és erkölcsös értelmiségre”)
van szüksége a társadalmaknak. Ezt azzal ma-
gyarázza, hogy a mûködõ tõke elsõsorban
azokba az országokba áramlik, ahol a munka-
erõ ára – így feltételezhetõen a minõsége is – a
legmagasabbak között van. A humán tõkébe
való befektetést ezért kiemelten fontosnak
tartja, valamint azt is, hogy a tehetségek mobi-
litását nem szabad korlátozni. A szerzõ kritiká-
jának tárgya ezúttal a kormányok oktatási
rendszerhez való hozzáállására irányul, misze-
rint mindenhol csak az oktatási rendszerben
felmerülõ költségeket mérlegelik, az oktatásból
eredõ elõnyök kimutatása nélkül. 
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Megjegyzendõ, hogy a szakirodalom szerint
a nemzetközi tõkeáramlásokat (beleértve a
mûködõ tõkét is) leginkább a kockázat és a
hozam kettõse befolyásolja (Lõrinczné, 2004)
– a helyi munkaerõ képzettsége csupán egy (a
szerzõ prioritásait figyelembe véve) fontos té-
nyezõje ennek. Továbbá, a szerzõ a minõségi
munkaerõ alatt elsõsorban az értelmiségi –
nagy hozzáadott értéket teremtõ – munkaerõt
érti. Nem szabad elfeledkezni azonban arról
sem, hogy a szerzõ által „fejlettnek” nevezett
társadalmakban a megfelelõ minõségû szak-
munka egyre inkább hiány. Ezen kiegészítések
figyelembevételével a lényegi mondanivaló az,
amit korábban már Thomas Jefferson és Sir
Francis Bacon is megfogalmazott: „A tudás ha-
talom”, így egy megfelelõen megalapozott ok-
tatási rendszer fenntartása, amely az anyagilag
kevésbé tehetõsek – többek között a hátrányos
helyzetû kisebbségek – oktatását is felvállalja,
illetve elõsegíti azt, sokkal több hasznot hoz
hosszú távon a társadalom egésze számára,
mint annak könnyen számszerûsíthetõ mûkö-
dési költségei. 

A MAGYAR HELYZET

A szerzõ konzisztens a korábban leírtakhoz, és
a magyarság történelmét sajátos módon elemzi,
rávilágítva olyan aspektusokra, amelyek magya-
rázatként szolgálhatnak jelenkor Magyarorszá-
gának habitusára, történelmi (gazdasági) sike-
reinek, illetve kudarcainak hátterére. 

A szerzõ magyarázata szerint a magyarság
pásztornépként érkezett a Kárpát-medencébe.
A pásztornépek fõ jellemzõi a következõk: 

individualizmus, 
erõn felüli vendéglátás, 
költekezés, 
a pénz lenézése,
kiváló (lovas) katonák és 
a vezetõk jó szervezõk. 

Az imént felsorolt tulajdonságok a magyar

nemességben jobban megmaradtak, mert az õ
feladatuk a megszervezett államban továbbra
is a katonáskodás, míg a nép feladata immár a
földmûvelés volt. A nyugati példával ellentét-
ben azonban a földesurak hatalma nem jobbá-
gyaik munkájától függött, mint inkább a hata-
lomhoz való viszonyuktól. A királyi hatalom
is erõsebbnek bizonyult, mint tõlünk nyuga-
tabbra. Fontos tényként állapítja meg azt is,
hogy az urbanizáció alacsony foka, a városi
népesség magyartól eltérõ etnikuma egyrész-
rõl a jó szervezõképesség eredménye, más-
részrõl késõbbi lemaradásunk egyik fõ okozó-
ja is egyben. Nemzetközi szinten Spence
(2009) gyûjtötte össze azokat a tanulmányo-
kat, amelyek az urbanizáció és a gazdasági fej-
lõdés kapcsolatával foglalkoznak, és amelyek
egyben igaznak bizonyultak a szerzõ vélemé-
nye szerint Magyarországra is. A könyv részle-
tekbe menõen taglalja a magyarországi zsidóság
és cigányság mai helyzetét is. Megállapítja,
hogy a zsidóság XX. századi üldöztetése az
emberáldozatokon túl jelentõs gazdasági hát-
rányt okozott Magyarország számra, valamint
azt is, hogy a cigányság helyzetének kezelése a
rendszerváltást követõ Magyarországon több
generációra elõre visszavetette asszimilációs
képességüket. 

Új megvilágítás – ezzel a szóösszetétellel le-
het a könyv egészét legrövidebb és legjobb
módon összegezni. A szerzõ interdiszcipliná-
ris látásmódjával számos olyan, a történelmet
alakító tényezõ újraértékelését – pontosabban
fogalmazva: újrasúlyozását – vázolja fel, ame-
lyek valódi jelentõségérõl a társadalom megfe-
ledkezett. A szerzõ egyéni megközelítésével
találjuk szembe magunkat akkor is, amikor a
jelen társadalom által axiómaként kezelt jelen-
ségekrõl, gazdasági és társadalmi folyamatok-
ról mond eltérõ véleményt, amitõl a könyv
hozzáadott értéke jelentõsen megnõ. A szerzõ
maga is hangsúlyozza, hogy nem szükséges
egyetérteni vele minden területen – jelen re-
cenzió írójának véleménye is ez. 
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A kiadvány könnyen érthetõ nyelvezete mi-
att meglehetõsen széles rétegnek ajánlható. En-
nek ellenére leginkább a látásmódjukat szélesí-
teni kívánó közgazdászok figyelmébe ajánlom a

könyvet, illetve azok számára, akik tudomá-
nyos jellegû munkásságukhoz szeretnének el-
térõ nézõpontot, új színt vinni.

Béres Dániel

Szerzõi útmutató 
a Pénzügyi Szemlében publikálók részére

A kéziratokat elektronikus formában, mellékletként kérjük beküldeni a szemle@asz.hu 
e-mail címre. A Microsoft Office programcsomag használatát kérjük.

A közlemények hossza a 40 000 karaktert (szóközökkel) nem haladhatja meg.
A kézirat a következõket tartalmazza: 

címoldal, 
magyar összefoglalás, kulcsszavak; angol összefoglalás (angol címmel), key words,
szöveg, 
irodalomjegyzék, 
táblázatok, 
ábrák.

A címoldalon sorrendben a következõk szerepeljenek: a kézirat címe, esetleg alcíme,
a szerzõk neve, a szerzõk tudományos fokozata, titulusa, a szerzõk munkahelye (feltün-
tetve a várost is), a szerzõk beosztása. Továbbá adják meg a levelezõ szerzõ1 e-mail címét,
telefonszámát és a beadás dátumát.

Az összefoglalást magyar és angol nyelven kell beküldeni, külön-külön lapon. Nem
tartalmazhat rövidítéseket. Megszerkesztésénél a következõket kell figyelembe venni:
„Bevezetés”, „Célkitûzés”, „Módszer”, „Eredmények” és „Következtetések” lényegre 
törõ megfogalmazása történjék oly módon, hogy csupán az összefoglalás elolvasása is ele-
gendõ legyen a dolgozat lényegének megértéséhez. A magyar és angol összefoglalás hosz-
sza igazodjon egymáshoz, maximális karakterszám 1000. Maximum öt kulcsszó adható
meg a magyar és az angol nyelvû összefoglaló után, JEL-kód.

A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó számára. Az eredeti köz-
leménynél a bevezetõben, néhány mondatban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. A részle-
tes történelmi bevezetést kerülni kell. A módszertani részben világosan és pontosan kell 
bemutatni a módszereket vagy hivatkozni azokra, amelyek alapján a szerzõk az eredmé-
nyeket megkapták. Az eredmények és a diszkusszió részeket külön és világosan kell 

1 A levelezõ szerzõ e-mail címét a lapban feltüntetjük.
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megszerkeszteni. A diszkusszió rész legyen kapcsolatban az idevonatkozó legújabb isme-
retanyaggal, valamint azokkal a megállapításokkal, amelyekbõl a szerzõk a következteté-
seket levonták. Az eredmények újszerûsége világosan tûnjön ki.
A módszerek, eredmények, megbeszélés részek megfelelõ alcímeket kapjanak. A kéziratban
az ábrák helyét, címét kérjük arab számokkal jelölni. 

Irodalmi hivatkozások. Az irodalmi hivatkozásokat a legújabb eredeti közlemények-
re és összefoglalókra kell korlátozni. Csak azok az irodalmi hivatkozások sorolhatók fel,
amelyekre a szövegben utalás történt és direkt kapcsolatban vannak a kutatott problémá-
val. Háromnál több szerzõ esetén a három szerzõ neve után „et al” írandó. A szövegközi
szakirodalmi utalásokat zárójelben kérjük feltüntetni, például (Osipian, 2009). Ha vala-
melyik szerzõtõl több, azonos évben megjelent munkára hivatkozik, a mûvek megkülön-
böztetésére használja az évszám mellé írt a, b, c stb. indexet. Oldalszám megadása esetén
(szó szerinti idézetnél az oldalszám kötelezõen jelölendõ). 

Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén abc-sorrendben közöljék, a következõképpen
oldva fel a szövegközi utalásokat: 

Könyveknél: Felföldi B. – Németh E. – Tarr K. – Vass Gy. (2002): Kommunikáció
mint az európai integráció önkormányzati szempontból kiemelt kérdése, Municipium Ma-
gyarország Alapítvány, Budapest

Tanulmánykötetekben, gyûjteményes kötetekben megjelent publikációknál:
Menard, C. (2004): A new institutional approach to organization. In: Menard, C. –
Shirley, N (ed.): Handbook of new institutional economics. Kluwer: Boston-Dordrect.
Pp. 281–318

Folyóiratban megjelent cikkeknél: Osipian, A. L. (2009): Corruption hierarchies in
higher education in the former Soviet Bloc. International Journal of Educational
Development. 29. pp. 321–330

Web címeknél: World Bank Institute (2010): Governance matters 2009. Worldwide
Governance Indicators, 1996–2008. Online: http://info.worldbank.org/governance/
wgi/index.asp

A táblázatokat címmel kell ellátni, minden táblázatot külön lapon kell megadni. 
A táblázat ne legyen kép, a táblázatokat wordben, excelben kérjük elkészíteni. 

Az ábrákat címmel kell ellátni. Az ábrákat mindig grafikus rajzolja, ezért, hogy ponto-
sak legyünk, kérjük az adatsorokat. Kérjük a mértékegység, jelmagyarázat szükség szerinti
megadását. Az ábra forrását kérjük megjelölni; a szövegben megfelelõ helyen jelenjen meg az
ábrákra, táblákra, jegyzetekre való hivatkozás.

Köszönjük, hogy megfelelõen elõkészített kézirattal segíti munkánkat!

a Pénzügyi Szemle szerkesztõsége


