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Előszó

E könyv középpontjába, a tényeknek megfelelően, de szinte véletlenül Keynes
páratlan egyénisége és lenyűgöző életműve került. Azért így, mert, mint szinte
mindenki más, úgy tudtam, hogy Keynes életműve az Általános elmélet-tel
lezárult. Sokunk e súlyos tévedését az okozta, hogy az Általános elmélet után
nem jelent meg könyve, sőt még tudományos folyóiratban közölt cikke is alig.
A Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának szabadpolcos rendszere tette lehetővé, hogy megismerjem összegyűjtött írásainak harminc kötetét, és kitáruljon előttem először élete utolsó, a II. világháború kezdetétől az
e háború végét követő nemzetközi rendezés kezdetéig terjedő éveinek, majd
egész életének rendkívüli, páratlan teljesítménye.
Világossá vált előttem, hogy Keynes elsősorban nem tudós, hanem államférfi volt. Nem az irodalom alapos ismeretén alapuló és azt továbbfejlesztő
könyvtári és oktatói munkásságának eredményeit foglalta össze kötetekben,
hanem hazájának, majd az egész emberiségnek a problémáira keresett megoldást. Könyvei ennek a gyakorlati, társadalmi és a legjobb értelemben vett
politikai, hazája és az egész emberiség javát szolgáló munkásságának eredményeit foglalták össze tudományos igényeket kielégítő színvonalon. Legutolsó
és mérhetetlenül fontos, az Általános elmélet-tel egyenrangú vagy akár annál is
fontosabb munkája esetében ezt sem tudta megtenni, mert ebben megakadályozta az erejét meghaladó feladatok vállalását követő tragikus halála, amely
miatt ezek az eredményei szinte teljesen feledésbe merültek.
Keynes egész munkássága egységes egész, és művei nem érthetők meg életének ismerete nélkül. A könyv ezért eredetének, ifjúkorának, valamint közismert műveinek és e művek létrejöttének ismertetésével kezdődik, az Általános
elmélet kiadásáig. Ezt követi utolsó művének leírása, amelynek az általános nemzetközi elmélet nevet merészeltem adni, valamint a Nemzetközi Valutaalap elképzelései szerinti létrehozásának megkísérlése és hazája háború alatti és háború
utáni pénzügyi egyensúlyának megőrzése egészen tragikus haláláig, és a művét
követő vita néhány fontos elemének ismertetése mindmáig.
Az ezen könyvben kifejtett gondolatokat megalapozó felismeréseimet először
cikkek formájában tettem közzé. Azt, hogy ezekből könyv lett, elsősorban Halm
Tamásnak köszönhetem, aki javasolta e cikkek összevonását, és vállalta a kötet
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szerkesztését, valamint a Pallas Athenae Domus Animae Alapítványnak, amely az
ő javaslatára megadta az ehhez szükséges anyagi támogatást. Köszönettel tartozom még Csaba László akadémikusnak, aki már a cikkek megjelentetését is
támogatta szakmai tanácsaival, és végül a lektori szerep vállalásával nagyban
hozzájárult a könyv végleges szövegének kialakításához. Ugyanilyen köszönettel
tatozom a könyv másik hivatalos lektorának, Szapáry Györgynek, valamint Ábel
Istvánnak, akik tanácsának megfelelően alakult ki a könyv végleges szerkezete.
Legnagyobb köszönettel azonban feleségemnek, Kincses Máriának tartozom, aki
megadta nekem azokat a körülményeket, amelyek között dolgozhattam, és, ami
sokkal nehezebb volt, elviselt ebben az időben.
Szakolczai György

ISBN ISBN 978-963-89769-3-2
http://dx.doi.org/10.26447/Szakolczai.2018
Kiadja a Közgazdasági Szemle Alapítvány
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évtized legbefolyásosabb szelleme, az „új normalitás” ihletője Lord Keynes. Miközben a nemzetközi közgazdasági irodalomban – mindenekelőtt Lord Skidelsky
monumentális munkája és Axel Leijonhufvud, az utolsó tanítvány írásai nyomán –
élénk vita bontakozott ki a nagy angol közgazdász időszerűségéről, nálunk ritkán
és legföljebb instrumentálisan idézik őt. A magyar szakirodalmat a neoklasszikus
főáram és az intézményi iskola vitája hatja át, nem számítva az egyre kiterjedtebb,
elmélet nélküli vagy épp ezoterikus nézetekre alapozott gazdaságpolitikai és tisztán leíró munkákat.
Ebben a helyzetben mind az elmélet, mind a gyakorlat szempontjából joggal
tekinthető hiánypótlónak Szakolczai György professzor munkája. Az évtizedes kutatómunkáját összegző monográfia egyedülálló a magyar szakirodalomban, mind
extenzitását, mind pedig mélységét tekintve. Műfajilag nehezen besorolható írás.
Sok tekintetben a fiatalok kedvelte három az egyben (3 in 1) kávéra emlékeztet.
Egyrészt a hazai közönség által nem ismert, önmagában is könyvet érő regényes
életrajz. Másrészt a második világháború és az azt követő, közel három évtizeden át
működött pénzügyi rendszer kialakulását bemutató diplomáciatörténet, amely jelentős új szempontokkal gazdagítja a nemzetközi tanulmányok diszciplínáját. Különösen érdekes, ahogyan a szerző bemutatja a győztes hatalmak már ekkor is jórészt
egymás ellen folytatott játszmáit egy eddig kevéssé feltárt területen. Harmadrészt,
de korántsem utolsósorban egy jelentős, kiterjedt elmélettörténeti áttekintést kapunk az egyes belátások és megoldások kialakulásának összetevőiről, aminek révén
a nemzetközi pénzügyek kritikai elméletének bemutatására is sor kerül.
Szerencsés, hogy az évtizedes kutatás előzetes eredményei lektorált folyóiratokban is megjelentek. A jelen kötet fő erénye az, hogy egységes szemléletben és
koherens makrostruktúrában kifejtve adja elő mondanivalóját. A részletes dokumentáció a mű forrásértékét javítja, és mindhárom felsorolt terület iránt érdeklő
elemzők – és a szélesebb szakközönség számára is – fontos ismereteket közöl.
Csaba László akadémikus, egyetemi tanár lektori véleményéből

Szakolczai György John Maynard Keynes, a nemzetközi gazdaság
keynesi rendje és a Nemzetközi Valutaalap

A 2007–2009. évi nagy pénzügyi válságot követően aligha kérdéses, hogy a jelen

Szakolczai György

John Maynard Keynes,
a nemzetközi gazdaság
keynesi rendje és a
Nemzetközi Valutaalap

Közgazdasági Szemle Alapítvány

A 2007–2009. évi nagy pénzügyi válságot követően aligha kérdéses, hogy a jelen

den tiszteletet Keynes eddigi ismertetőinek és elkö-

évtized legbefolyásosabb szelleme, az „új normalitás” ihletője Lord Keynes. Mi-

telezett híveinek – egy általánosan elterjedt súlyos

közben a nemzetközi közgazdasági irodalomban – mindenekelőtt Lord Skidelsky

félreértés eloszlatása. Keynesnek nem az Általános

monumentális munkája és Axel Leijonhufvud, az utolsó tanítvány írásai nyomán –

elmélet az egyetlen fő műve, hanem van egy másik

élénk vita bontakozott ki a nagy angol közgazdász időszerűségéről, nálunk ritkán

is. Ennek a szinte teljesen ismeretlen fő műnek az

és legföljebb instrumentálisan idézik őt. A magyar szakirodalmat a neoklasszikus

általános nemzetközi elmélet nevet merészeltem adni,

főáram és az intézményi iskola vitája hatja át, nem számítva az egyre kiterjedtebb,

és amely éppen olyan fontos, mint az előbbi. Az

elmélet nélküli vagy épp ezoterikus nézetekre alapozott gazdaságpolitikai és tisz-

Általános elmélet közzététele után Keynesnek

tán leíró munkákat.

kétéves súlyos betegséget kellett elviselnie, és fel-

Ebben a helyzetben mind az elmélet, mind a gyakorlat szempontjából joggal

tehetőleg ez volt az, ami életét hatvan évre szál-

tekinthető hiánypótlónak Szakolczai György professzor munkája. Az évtizedes ku-

lította le arról a kilencven fölötti aktív életről, amit

tatómunkáját összegző monográfia egyedülálló a magyar szakirodalomban, mind

robusztus életerejű családjának más tagjai, például

extenzitását, mind pedig mélységét tekintve. Műfajilag nehezen besorolható írás.

szülei és nagyszülei megéltek. Amint kitört a II. vi-

Sok tekintetben a fiatalok kedvelte három az egyben (3 in 1) kávéra emlékeztet.

lágháború, John Maynard Keynes – éppúgy, mint

Egyrészt a hazai közönség által nem ismert, önmagában is könyvet érő regényes

az I. világháború kezdetén – azonnal szolgálatra

életrajz. Másrészt a második világháború és az azt követő, közel három évtizeden át

jelentkezett a brit Pénzügyminisztériumban, és

működött pénzügyi rendszer kialakulását bemutató diplomáciatörténet, amely je-

küzdött, a szó legszorosabb értelmében halála per-

lentős új szempontokkal gazdagítja a nemzetközi tanulmányok diszciplínáját. Külö-

céig, hazájáért és az egész emberiségért. Az

nösen érdekes, ahogyan a szerző bemutatja a győztes hatalmak már ekkor is jórészt

általános nemzetközi elmélet csak előterjesztések és

egymás ellen folytatott játszmáit egy eddig kevéssé feltárt területen. Harmadrészt,

vitaanyagok formájában maradt ránk, és így is csak

de korántsem utolsósorban egy jelentős, kiterjedt elmélettörténeti áttekintést ka-

egy emberöltővel halála után jelent meg, nem kelt-

punk az egyes belátások és megoldások kialakulásának összetevőiről, aminek révén

ve fel a megérdemelt érdeklődést e nézetek iránt.

a nemzetközi pénzügyek kritikai elméletének bemutatására is sor kerül.

E könyv talán legfontosabb célja e forradalmi és

Szerencsés, hogy az évtizedes kutatás előzetes eredményei lektorált folyóiratok-

időtálló, sőt meggyőződésem szerint a jövőben kö-

ban is megjelentek. A jelen kötet fő erénye az, hogy egységes szemléletben és

vetendő nemzetközi gazdaságpolitikát is megala-

koherens makrostruktúrában kifejtve adja elő mondanivalóját. A részletes doku-

pozó nézetek újbóli és valóságos érdemüknek meg-

mentáció a mű forrásértékét javítja, és mindhárom felsorolt terület iránt érdeklő

felelő előadása.

elemzők – és a szélesebb szakközönség számára is – fontos ismereteket közöl.
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Csaba László akadémikus, egyetemi tanár lektori véleményéből

Szakolczai György John Maynard Keynes, a nemzetközi gazdaság
keynesi rendje és a Nemzetközi Valutaalap

E könyv egyik legfontosabb célja – megadva min-

Szakolczai György

Ez a könyv – noha a cím első három szava Keynes
teljes neve – nem Keynes-életrajz, noha életrajznak megfelelő pontossággal írja le Keynes és csa-

John Maynard Keynes,
a nemzetközi gazdaság
keynesi rendje és a
Nemzetközi Valutaalap

ládja felemelkedését a kefekötő- és nyomdászinasként kezdő nagyapáktól a világ egyik legnagyobb
gazdaságpolitikai és világgazdasági hatású közgazdászáig és egy olyan családig, amelynek tagja volt az első nő, aki Cambridge polgármestere
lett, majd a nagy Darwin unokája, majd még két
Nobel-díjas is. A könyv – noha a cím második néhány szava szerint a nemzetközi gazdaság keynesi
rendjét írja le – nem elmélettörténeti mű, noha a
legnagyobb pontosságra törekedve írja le Keynes
75 évvel ezelőtt kialakított elképzeléseit, mert azt
az álláspontot képviseli, hogy Keynes akkori javaslatai ma is időszerűek, sőt hogy csak rájuk épülhet
föl – az ő szóhasználatát követve – az emberek fiai
legszebb reményeinek megfelelő gazdasági világrend. Végül ez a könyv – noha a címében megjelenik a Nemzetközi Valutaalap – nem a Valutaalap
története és méltatása, mert félreérthetetlenül kiderül belőle, hogy ez a szervezet Keynes kezdeményezésére ugyan, de nem az ő elképzelései szerint
jött létre. Ez a könyv gazdaságpolitika mű, amelynek minden szaván átizzik, hogy Keynes nem a
múlt, hanem a jövő gazdaságpolitikusa, és mai
célunk csak az ő múltbeli eszméinek jövőbeli megvalósítása lehet.
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