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Nem hagyományos utakon
Fôszerkesztôi beköszöntô

A családi legendárium, és korai személyes emlékeim szerint is, néhai 
dédnagyanyám1 – nevelési célzattal – gyakorta mondogatta: „az adósság 
egy tálból eszik az emberrel”. Egy tálból eszik, mert a hitelezônek kifizetett 
kamat a család, a feudum, az ország gazdasága, fejlesztési lehetôségei 
elôl viszi el a pénzt. Elsô körben kamatot fizetünk, és ami a jövedelem-
bôl megmarad, fordítódhat csak a gyerekek iskoláztatására, a birtok 
mûvelésére, nemzetgazdasági beruházások megindítására. Ha marad 
egyáltalán elegendô pénz. A hitelezôk tulajdonsága, hogy behatárolják a 
család, a vállalkozás, az ország gazdálkodásának mikéntjét. Meghatároz-
zák a követendô módszert arra nézve, hogy milyen technikával, feltéte-
lekkel folyjék a gazdálkodás. A hitelezô szeret hitelezô maradni, hiszen ha a 
pénzét egy összegben visszakapná – valami csoda folytán –, nem tudná 
azt újra kihelyezni, nem kaphatna utána busás kamatjövedelmet. A hite-
lezô megélhetésének forrását veszítené. Mi sem természetesebb tehát, 
mint a földbirtokra adott jelzáloghitelnél, svájci frank alapú lakossági 
devizahitelnél, országnak kölcsönbe adott IMF-pénznél, hogy a hitelezô 
kiköti, hogy a gazdálkodás miként történjék, sôt, még jelzálogjogot is tesz a 
hitelezett meglévô vagyonára. A jövôben keletkezô jövedelmet is hitele 
fedezetének tekinti. Nem az az elsôdleges célja tehát a kölcsönt adónak, 
hogy a pénzét jól megpörgesse a hitelezett, általa jó jövedelemre tegyen 
szert, és holnapután már a bankot is elkerülje, hanem az, hogy a hitel ki 
legyen helyezve, termeljék ki a kamatát, még ha a birtok, a család, az or-
szág „egy kicsit” rá is megy. A lényeg: tartósan a hitelezôtôl függô helyzet terem-
tôdjék. Szenvedett ettôl a bankári felfogástól az egykori hazai elit, a hazai 
földbirtokos osztály. Ezért vesztek el a nemesi birtokok a Felvidéken, Ke-
menesalján, az Alföldön. Sôt, Erdélyországban az Albina Bank még rá is 
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segített, hiszen a betelepülô románoknak kommendálta a lecsúszó, jobb 
esetben dzsentrilétbe2 kapaszkodó földesúri osztály birtokait. Azután a 
magyarok kezében nem jövedelmezô mûködésûvé formált földbirtokok 
az ország kétharmadnyi területének elvesztését hozták 1920-ban. 

Így került adósságvákuumba Magyarország legújabb kori történelmében – im-
már sokadszorra – a rendszerváltást követô idôszakban is. Az 1980-as 
évek végén 20 milliárd dollár külsô államadóssággal bírtunk. A Szocia-
lista Párt 2010-es kormányzásból történt távozásakor 120 milliárd dollár 
állami külsô hitellel, 20 milliárd dollárnak megfelelô önkormányzati 
adóssággal és átszámolva 40 milliárd dollárnak megfelelô lakossági hitel-
tartozással nyomorítottak bennünket, hogy a vállalati és mezôgazdasági 
termelôk adósságairól ne is beszéljünk. A hitelezôink jól jártak, mi kiszol-
gáltatott helyzetbe kerültünk. Gazdaságunk tönkrement. Családi, nemzet-
gazdasági szinten egyaránt. Aztán egy olyan gazdaságpolitikára álltunk 
rá, amely lehetôvé tette, hogy kitisztázzuk az IMF kölcsöneit, megment-
sük a családokat a teljes széteséstôl, a vállalkozásoknak pedig a Magyar 
Nemzeti Bank új típusú monetáris politikáján keresztül 2750 milliárd 
forint kedvezményes hitelt adjunk. Saját jogon stabilizáljuk magunkat, 
új fiskális, monetáris és állami ellenôrzési gyakorlatot meghonosítva.

Errôl a fordulatról, új típusú, nem a hitelezôk kénye-kedve szerinti gaz-
daságpolitikáról szólt Domokos László, az Állami Számvevôszék elnöke és 
Matolcsy György, a fiskális, majd a monetáris politikai fordulatot levezény-
lô korábbi nemzetgazdasági miniszter, jó fél éve Nemzeti Bank-kormány-
zó 2013. szeptember 28-án, az 51. Közgazdász Vándorgyûlés fináléjában, 
Gyulán. A Közgazdasági Társaság elnökének szavaival élve, a nem éppen 
jobboldali ihletésû társaság, népes hallgatóság pedig – legnagyobb meglepetésünkre 
– döbbent csendben fogadta Domokos László és Matolcsy György szavait. Volt mit 
hallgatniuk. 9 év után kikerültünk az Európai Unió túlzottdeficit-eljárásá-
ból (EDP3). 40 éves történelmi mélypontra vittük le az inflációt. Harma-
dára csökkentettük a jegybanki alapkamatot. A Nemzeti Bankból eltûnt a 
veszteség. 2867 milliárd forinttal nôtt a lakosság nettó pénzügyi vagyona 
az elmúlt két évben. A 27 EU-tagországgal, az eurózóna-tagállamokkal, a 
mediterrán térséggel és a közép-európai térség többi országával összevet-
ve Magyarországon – egyedüliként – csökkent az államadósság. Rajtunk 
kívül máshol mindenütt nôtt. Hogy liberális barátaink elmúlt nyolc évérôl 
bôvebben ne is szóljunk. Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai kormányzása idején 
53,6%-ról 85,3%-ig emelkedett az államháztartás tartozása. Errôl a mélypontról 



8

Nem hagyományos utakon – Fôszerkesztôi beköszöntô

lett igazán szép nyerni. Igaz, nálunk a legmagasabb a bankadó (a GDP 0,5 
százaléka). Igaz, nálunk kivételes a foglalkoztatás növekedése. 207 ezer új 
munkahely 3 év alatt, és amelynek csak egyharmada köthetô közmunka-
programhoz. Nálunk a növekedés már mérhetô. Máshol, rajtunk kívül, 
még nincs. Európa még süllyed. Mi növekedünk. Magyarországon a nem 
hagyományos válságkezelés sikeres, mert 3 százalék alatti a deficit, csökken az ál-
lamadósság, nô a foglalkoztatás, beindult a növekedés, kikerültünk a túlzottdefi-
cit-eljárásból, miközben a déli eurózóna-tagállamok hagyományos válságkezeléssel 
ebbôl semmit nem értek el. Úgy tûnik, sôt, úgy van, hogy nekünk lett igazunk, és 
a bennünket kritizáló, kötelezettségszegési eljárásokkal fenyegetô EU jár rossz úton. 

A Polgári Szemle a polgári értelmiség, a polgári mûhelyek elismert tudo-
mányos folyóirata. Küldetését teljesítve, ezeknek az új típusú, nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt kutatásoknak, elôrevivô mûhelymunkáknak, 
tanulmányoknak ad helyet. Mostani számunkban a Magyar Nemzeti 
Bank tudományos mûhelyében készült, a magyarra hasonlatos, angol 
„funding for lending” refinanszírozási technikát és a Számvevôszék szak-
mai mûhelyében készült teljesítményértékeléssel foglalkozó dolgozatot 
mutatjuk be lapunk elsô hasábjain. E jegybanki és számvevôszéki szilánkok 
hûen tükrözik azt a megújuló, a nemzet egyetemes érdekeit szolgáló tudományos-
módszertani munkát, amelyre a magyar gazdasági kormányzás épít, amibôl a 
magyar gazdaság új erôre lelt. 

Unortodox alapokon rovatunkban olvashatnak még a nemzeti szintû fej-
lesztési bankokról, aztán Alvincz József professzortól, régi, megbecsült 
szerzônktôl, a Vidékfejlesztési Minisztérium fôtanácsosától, továbbá Ba-
ritz Saroltától, Laura nôvértôl az emberképen nyugvó gazdasági teória 
alapjairól. Laura nôvér vallja, hogy az ember értékrendjéhez, gondol-
kodásmódjához hozzátartozik az erkölcs, és a tevékenysége is erkölcsi 
alapokon áll. Ezt a fajta erkölcsi megközelítést a kereszténység írja le, 
amelynek „tudatosítását”, hirdetését Jézus Krisztus szolgálóleánya nagy 
elánnal, hála Istennek, közmegbecsüléssel övezve végzi.

A tudomány felsôfokon fejezetünkben pedig prof. dr. Hamza Gábor akadé-
mikus, prof. dr. Máthé Gábor, prof. dr. Török Gábor, prof. dr. Bukovics 
István, prof. dr. Samu Mihály egyetemi tanárok írásait morzsolgathatják,  
illetve Bódi Stefánia és Tóth Zoltán József alkotmányjogászok, Gereben Ág-
nes kutatóprofesszor értékes tudományos munkáiból kaphatnak ízelítôt. 

És hogy visszatérôen a fiatalabb generációnak is helyet adjunk, a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar és a Pécsi Tudo-
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mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kar tehetséges hallgatóinak dol-
gozatai ékesítik mostani számunkat. 

Sokasodnak tehát azok a tudományos mûvek, amelyek az elmúlt 
idôszak regnáló polgári kormányzásának alapjául szolgálhatnak.4 E cél 
vezérelte mostani számunk összeállítását is. Tudományos igényességgel 
megálmodni, bemutatni, majd kipróbálni és eredményeirôl beszámolni 
az újnak, a jónak, és mindannak, ami nemzetünk javát szolgálja.

Érdemes unortodox, vagyis az elmúlt negyven évvel összevetve nem 
hagyományos szemléletû dolgozatokat, könyveket olvasni!

Prof. dr. Lentner Csaba
egyetemi tanár, fôszerkesztô

je g y z e T e k

1  Nemeskéri Kiss Kálmánné (1892–1973). Gróf Nemeskéri Kiss Miklós (1820–1902) 
az 1848/49-es, majd a Garibaldi vezette olasz szabadságharc tábornokának, a fran-
cia Becsületrend lovagjának tágabb és szûkebb, idôben távolabbi és közelebbi csa-
ládi környezetében az 1848–49-es szabadságharcot követô jó másfél évszázada állan-
dósuló jelenséggé vált az örökös kapaszkodás a megmaradásért, a birtokvesztések, 
az eladósodás, a belsô és a külsô emigráció ellenében, illetve ellenére. Különösen az 
elbukott szabadságharcokat, háborúkat, nemzeti önállósodási törekvéseket követô 
megtorlások idején. 

2  Értem alatta, hogy amikor a birtok már nem tudott megélhetést adni a családnak, 
a részben (part time farming gazdálkodás mellett), majd teljes mértékben lesüly-
lyedô földbirtokos állami hivatal vagy katonatiszti pálya felé kellett orientálódjon.  
A világháborúkat megelôzô idôkben a mezôgazdasági birtokaikkal süllyedô dzsent-
ri fiúk utolsó reménysége a katonatiszti pálya maradt. A korábbi státushoz mért de-
klasszálódás, sôt, 1947 után a direkt pártállami eszközökkel történô státusrombolás 
jellemezte az egykori vezetô arisztokrata osztály helyzetét.

3  EDP = Excessive Deficit Procedure, vagyis túlzottdeficit-eljárás. Magyarország 2004-
tôl, ahogy belépett az Európai Unióba, túlzottdeficit-eljárás alá került. A leghosz-
szabb ideig, 9 éven át ült úgymond az európai szégyenpadon. 

4  Lapszámunk kiadásakor látott napvilágot az unortodox gazdasági kormányzás tudo-
mányos rendszertanát leíró újabb könyvem. Lentner Csaba: Közpénzügyek és Államház-

tartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013, 341 oldal. www.nktk.hu


