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Két új kötet a Magyar
Közgazdasági Klasszikusok

sorozatban

Berzeviczy Gergely:
A közgazdaságról

(Budapest, Aula Kiadó, 2006,
130 old.)

Az 1800-as századforduló
polihisztor gondolkodója
volt Berzeviczy Gergely
(1763–1822), akit a hazai
szociológia és néprajz épp-
úgy egyik legjelentõsebb
elõfutárának, illetve korai
képviselõjének tart, mint a
közgazdaságtan. A Ber-
zeviczy-életmû közgazda-
sági vonulatában fontos
helyet foglal el a most megjelent, szakkörökben
is kevéssé ismert gazdaságelméleti munkája, A
közgazdaságról címû, eredetileg latin nyelven írt,
a szerzõ életében kiadatlan mû.

A sokoldalú társadalomtudós életútja, a
felvilágosodáskori gondolkodó kor- és jellemrajza
a ma élõ generációk s fõként történészkörök
számára elsõsorban a nemrég elhunyt H. Balázs
Éva munkássága nyomán vált ismertté. A köz-
gazdász-gondolkodó Berzeviczy elsõ nagy rene-
szánsza egy századdal korábbi ugyan, de kevés-
bé él a mai kutatók tudatában. Az akkori nem-
zetgazdaságtan neves professzora, Gaál Jenõ tet-
te közkinccsé magyar nyelven a többnyire lati-
nul vagy németül író Berzeviczy közgazdasági
írásait 1902-ben.

A göttingai egyetemen tanuló Berzeviczy ta-
nárai, fõként a kor neves tudósai, Schlözer és
Beckman révén, továbbá tehetségének, mûvelt-
ségének és széles látókörének köszönhetõen
megismerte a korabeli közgazdasági gondolko-
dás legfrissebb eredményeit. Az 1797-ben meg-
jelent A Magyarország kereskedelmérõl és ipa-

ráról címû, latinul írt s néhány évvel késõbb
németül is kiadott mûvét az elsõ magyar szerzõ-
tõl származó önálló közgazdasági szakkönyvként
tartjuk számon. Gazdaságelméleti munkásságá-
nak most újra kiadott fõ mûvét, eredeti címén a
De Oeconomia Publico Politicát, élete alkonyán,
1819-ben írta. A mûnek kiemelt fontosságot ad,
hogy ez a tudományág elméletének elsõ ismert
hazai összefoglalója, arról tanúskodva, hogy
nálunk is megindult az önálló gazdaságtani esz-
mefejlõdés, s terjedt az akkor legkorszerûbbnek
tartott smith-i rendszer, mégha a korabeli német
felfogás néhány átértelmezési-kiegészítési kísér-
letén átszûrten is.

A könyv kísérõ tanulmányt közöl Berzeviczy
fõbb gazdaságelméleti nézeteirõl Horváth Lász-
ló tollából, õ végezte el Gaál magyar nyelvû
fordításának korszerûsítését is.

Heller Farkas:
Etikai tudomány-e
a közgazdaságtan?

(Válogatott írások, Budapest,
Aula Kiadó, 2006, 302 old.)

A kötet a XX. század elsõ
felének talán legismertebb és
leginkább elismert magyar
közgazdásztudósa, Heller
Farkas (1877–1955) tanul-
mányaiból közöl válogatást.
A mûvek eredetileg folyó-
iratcikként, önálló elõadás-
ként, akadémiai székfoglaló-
ként jelentek meg, így ma
már elsõ megjelenési helyü-

kön sem férhetõk hozzá könnyedén.
A kötet címadó írása, az Etikai tudomány-e a

közgazdaságtan? például a Szent István Akadé-
mia székfoglaló értekezéseként hangzott el 1926-
ban. A téma és a problémakezelés azonban ma
is érvényes, a mindenkori közgazdaságtan
egyik nagy dilemmájával viaskodik: azt elem-
zi, lehet-e összhangot teremteni a gazdasági
élet önálló törvényszerûségeit vizsgáló felfogá-
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sok és az ember társadalmi beépítettségét egé-
szében tanulmányozni akaró organikus szemlé-
letmód között.

A sokáig méltánytalanul mellõzött helleri élet-
mû legfontosabb írásai így már újabbkori kiadás-
ban is hozzáférhetõk. 1988-ban tört meg elõször
a második világháború utáni hallgatás kétkötetes
Közgazdaságtanának reprint kiadásával. 2001-
ben a Magyar Közgazdasági Klasszikusok soro-
zatban napvilágot látott a magnum opus, az 1943-
ban megjelent A közgazdasági elmélet története
címû grandiózus tematikus összefoglalás. A cik-
kek, önálló tanulmányok azonban Heller élet-
mûvében jelentõs szerepet töltenek be, a mai
olvasó számára még elevenebben hozzák vissza
a kor nagy elméleti vívódásait, mint a nagy össze-
foglaló munkák. Az 1906 és 1946 között szüle-
tett írások a kor, mi több, a közgazdaságtan
másfél évszázada elméleti fejleményeinek meg-
értéséhez (érték-, konjunktúra-, hitelelmélet, a
közgazdaságtan és a gazdaságpolitika kapcsola-
ta, a statikus és dinamikus közelítés szerepe stb.)
hiteles fogódzókat nyújtanak. A kortárs Navratil
Ákossal csak egyetérthetünk: „Heller tudása
imponáló, jólesõ. Aki ennyit ismer, annak az
olvasó elhiszi és el is hiheti, hogy sem fölösle-
geset, sem lehetetlent nem tanít.”

A kötet szövegeit Madarász Aladár válogat-
ta, értõ bevezetõ tanulmányában felveti azt az
izgalmas kérdést is: lehet-e sikeresen ötvözni a
nemzetközi tudományosság adaptálását és az
eredetiség igényét.

Bekker Zsuzsa

„…segédeszköz és
információs forrás lehet…”

Maros megye retrospektív
helyismereti könyvészete
Érdekes és figyelemre méltó kísérlet tanúi lehe-
tünk: a marosvásárhelyi Biblioteca Judeteana
Mures (Maros Megyei Könyvtár) pár hónappal
ezelõtt, még 2005-ös impresszummal közreadta
a saját állományában fellelhetõ és 1944 elõtt
nyomtatott, lokális jellegû önálló kiadványok
címjegyzékét és a hozzá kapcsolódó, folyamatos
oldalszámozással ellátott mutató kötetet.

Két tapasztalt könyvtáros, a magyarországi
szakmai berkekben személyesen is jól ismert
Fülöp Mária (aki jó néhány bibliográfiával gya-
rapította már a helyismereti irodalmat) és a ko-
rábban inkább a katalógusépítés, a formai és
tartalmi feltárás terén jeleskedõ Ferencz Klára
szánta rá magát, hogy nyugdíjas éveiket cselek-
võen hasznosítva egykori munkahelyük gazdag
anyagából megpróbálják kiszemelni a helyi vo-
natkozású mûveket. Hármas cél vezérelte õket.
Alighanem az érzelmi indíték lehetett a legerõ-
sebb, mert a korrekt bevezetõ sorai ezt hangsú-
lyozzák: „Szeretjük a tájat, ami körülvesz, a
szülõföldünket, a helyet, ahol élünk, dolgozunk,
s ahol talán pihenni fogjunk (vagy már örökre
pihennek hozzátartozóink, szeretteink).” Egyút-
tal segíteni kívánták a könyvtári tájékoztató te-
vékenységet, megkönnyíteni a megye, az ottani
települések múltja és jelene iránt érdeklõdõk
felvilágosítását, eligazítását. S természetesen
gondoltak a tudományos kutatókra, fõként a
helytörténet-írás mûvelõire. Dicséretes törekvé-
süket támogatta az intézmény vezetése, kollektí-
vája; a most ismertetett könyvhöz az igazgató,
Dimitrie Poptamas írt rövid, ám lényegre törõ
elõszót. Ebbõl derül ki, hogy a két kolléganõ hat
esztendõ alatt mintegy százezer példányt (ezek
között számtalan több kötetre rúgó munkát) vett
kézbe, nézett át, és kereste meg azokban a Ma-
ros megyei adatokat. Aki valaha is készített ha-
sonló bibliográfiát, messzemenõen tudja méltá-
nyolni ezt az erõfeszítést, ezt a kivételes teljesít-
ményt.

A Bibliografii Muresene címû sorozat hete-
dik darabjaként napvilágot látott opus számos
módszertani tanulsággal szolgálhat, megoldásai-
nak egy része igencsak elgondolkodtató, bizo-
nyos esetekben viszont vitatható. Miként az al-
címében – Szerzõk, kiadványok, helyi vonatko-
zások, 1944-ig megjelent könyvek – olvasható, a
két összeállító a helyismereti jelzõt tágan értel-
mezte. Kiindulva a mai közigazgatási határok-
ból, mindenekelõtt a Maros megyében kiadott
(esetleg csak nyomtatott) könyveket vették szám-
ba. A helyi szerzõk önállóan megjelent mûveit
szintén igyekeztek feltárni; a minõsítésnél há-
rom tényt (együtt, illetve vagylagosan) mérle-
geltek: az illetõ a megyében, annak valamelyik
településén született, élt, alkotott. A harmadik
csoportot – attól függetlenül, hogy hol mûködött
a kiadójuk, illetve hol élt a szerzõjük – a helyi


