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tagjai a tudományos kritériumokat – a kuta-
tás és a közlemények mennyiségével és 
minõségével mért teljesítményt – a jelöltek 
ajánlóleveleinek kiértékelésekor komolyan 
mérlegelték. A politikai kritériumok és a 
kapcsolatok a legtöbbször mellékes szerepet 
játszottak. Mindazonáltal a kiválasztásos 
rendszernek is megvannak a hátulütõi, 
ugyanis a tagok hajlamosak közeli kollégá-
ikra szavazni. Így ugyan a megválasztottak 
kétségtelenül jók, tudományos eredetiség 
szempontjából viszont nem szükségképp õk 
a legkiválóbbak. Az utolsó fejezet összefog-
lalja a tudományos elit kialakulásának folya-
matát Kínában, és vizsgálja azt a társadalmi 
szerepet, amelyet e tudóscsoport tagjai a 
szakmájukba vágó területeken és értelmisé-
giként játszottak. A szerzõ arra a következte-
tésre jut, hogy a KTA tagjainak kiválasztása 
ma olyan rendszerben történik, amely nyitott, 
tisztességes és nem részrehajló, és hogy a 
KTA jelenlegi tagjai a tudományos kutatás 
legmagasabb színvonalát képviselik Kínában. 
Megállapítja azonban, hogy a KTA tagjai 
egyes, magasabb szintû tanulmányok céljá-
ból külföldre távozott kínaiakkal összeha-
sonlítva alulteljesítettek. Elõfordul, hogy 
KTA-tagok még frissen doktorált külföldi 
kínai kutatókkal sem állják az összehasonlí-
tást. Az egyik javasolt ellenszer a tagok telje-
sítményének ösztönzése, valamint kínai ál-
lampolgárságú, külföldön dolgozó tudósok 

befogadása a színvonal emelése céljából. Ezt 
a KTA 2001-ben megkezdte. A szerzõ feltár-
ja, hogy Kínában a kulturális forradalom 
idején az alapvetõ tudományos tevékenység 
nem szûnt meg teljesen, hanem néhány tu-
dós gondoskodott továbbvitelérõl, bár akko-
riban üldözték õket. A szerzõ arra a követ-
keztetésre jut, hogy a kínai kultúra alapjában 
véve ellenálló volt az erõteljes intézményi 
változásokkal és a modernizációval szemben. 
Öt jellemzõje, nevezetesen a formalizmus a 
megismerésben, a szûklátókörû empirizmus, 
a dogmatikus szcientizmus, a feudális bürok-
ratizmus és a kényszeres ritualizmus voltak 
a legfõbb tényezõk, amelyek miatt a kínai 
tudomány messze lemaradt a fejlett országok 
mögött. Ezen változtatni kell. Mindent egy-
bevéve a könyv kiválóan megvilágítja a tu-
dományos elit kialakulását és a nemzeti 
tudománypolitika megalkotásában játszott 
szerepét a Kínai Népköztársaságban, és 
fontos kézikönyvként szolgálhat, amely a 
témában részletes információt nyújt azoknak 
a tudósoknak, akik a kínai tudomány és 
technika politikai szemszögbõl történõ 
tanulmányozásával foglalkoznak. (Cong 
Cao: Kína tudományos elitje. London: Rout
ledgeCurzon, 2004, 256 p. ISBN41532757
1, 60 GBP) 
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A magyar reformkori gazdasági szakirodalom 
egy sajátos, a köztudatban az utóbbi idõkig 
igencsak háttérbe szorult gyöngyszemét 
vehette kézbe 2003-ban, reprint formában 
az érdeklõdõ olvasó: Iktári Gróf Bethlen 
Domokosnak (1810-1866) A’ Nemzeti Jól
létrõl címû mûvét, amely Bécsben jelent meg 
1831-ben. Mivel az eredeti könyvön csupán 

monogram (I. gr. B. D.) utal a szerzõre, így eu-
rópa-hírû közgazdánk és elmélettörténészünk 
Kautz Gyula (1829-1909) még mint anoni-
met említi, a mûvet „igen éles elméjû”-nek 
értékelõ Heller Farkas (1877-1954) azonban 
már nevesíti Bethlent.

A szerzõ a korszak egyik legnagyobb er-
délyi földbirtokosa, valamint császári és királyi 
kamarás volt, Bethlen Gábor (1580-1629) 
erdélyi fejedelem öccsének, Istvánnak (ki 
maga is fejedelem volt rövid ideig) egyenes 
ági leszármazottja. Mûve egyrészt szervesen 
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illeszkedik a Széchenyi István Hitel-e (1830) 
által megindított fõúri reformirodalomba, 
másrészt sajátos hiánypótló szerepet is betölt 
abban, amennyiben a korszak kiemelkedõ 
személyiségeinek döntõen gazdaság- és tár-
sadalompolitikai eszmefuttatásai között ez 
az írás a gazdaságelméleti alapok megadásá-
nak igényével lép fel. „A két magyar hazá-
nak” – azaz Erdélynek és Magyarországnak 

– ajánlott könyv bevezetõjében a korszak 
fõbb gazdaságpolitikai kérdéseit, melyek a 
pénz mennyiségére és forgalmára, a külön-
bözõ ágazatok fejlesztésének egymáshoz 
képesti fontosságára, a luxus megítélésére 
stb. vonatkoznak, veszi sorra, és a „praxison 
épült theóriá”-t ajánlja a megoldás iránymu-
tatójának, melyhez e mûvel õ – úgymond 

– oly fáklyát kíván átnyújtani, melyet nála 
sokkal bölcsebbek gyújtottak.

A fõszöveg a boldogságról és az erkölcsrõl 
szóló filozófiai alapvetésekkel kezdõdik, 
majd az alapfogalmak (gazdaság, ezen belül 
a status és a polgári gazdaság stb.) meghatá-
rozásaival folytatódik. Ezt egy a merkanti-
lizmust, a fiziokratizmust és a smithianizmust 
kritikailag áttekintõ elmélettörténeti rész 
követi, bibliográfiával kiegészítve. Ezután tér 
rá a szerzõ a nemzeti gazdaság rendszerére, 
mely szerinte a nemzeti vagyonnak a 1.) 
forrásairól, 2.) feltételeirõl, 3.) elosztásáról 
és szaporításáról 4.) felhasználásáról és 
fogyasztásáról szóló tudomány, s így a ki-
fejtésben ezt a tematikát követi. Az elméleti 
alap lényegében német gondolkodók által 

finomított és árnyalt smithianizmus, mely 
a skót tudós eredeti rendszerével szem-
ben hangsúlyozza a szellemi munka termelõ 
voltát, a termelésben a természet szerepét, az 
értékmeghatározódásban a keresleti oldal 
fontosságát. E német tudósok, kikre Bethlen 
is hivatkozik, fõképp Johann Friedrich Eu-
sebius Lotz (1771-1838), Karl Heinrich Rau 
(1792-1870), Heinrich Friedrich von Storch 
(1766-1835) és Georg Sartorius (1766-1828).

A modern olvasónak külön élmény Beth-
len azon igyekezete, hogy a közgazdasági 
szakkifejezéseket magyarra átültesse. Sokszor 
ennek eredményei ma már nem használatos, 
de sajátos zamatú, és viszonylag jól érthetõ 
kifejezések (noha biztonság okáért gyakran 
a német megfelelõt is megadja) melyek szerzõ 
nyelvteremtõ képességeit is dicsérik.

Látható tehát, hogy a mû érdemes volt 
arra, hogy teljes terjedelmében is olvashassa 
a nagyközönség a Magyar Közgazdasági 
Klasszikusok sorozat tagjaként, miután a köz-
tudatba való visszaemelésének elsõ lépése 
megtörtént azáltal, hogy a Gazdaságelméleti 
Olvasmányok 2. A magyar közgazdasági 
gondolkodás (szerk.: Bekker Zsuzsa, Bp., 
Aula, 2002) szemelvényeket közölt belõle. 
(Iktári Gróf Bethlen Domokos: A’ Nemzeti 
Jóllétrõl. Bécs, Nemes Haykul Antal betûivel, 
1831. Reprint, Bp., Aula, 2003.  Magyar Köz
gazdasági Klasszikusok sorozat, szerkeszti: 
Bekker Zsuzsa)

Horváth László
gazdaságtörténész

Inflációs kozmológia

Napjainkban kétségtelenül a csillagászat az 
egyik legnépszerûbb tudományág a nagykö-
zönség körében. Ez a kitüntetõ figyelem 
részben annak köszönhetõ, hogy a kozmi-
kus térség vizsgálata egzotikus tudományte-
rület, és a hétköznapi világtól teljesen eltérõ, 
már-már a fantasztikum határát súroló való-
ság mindig is érdekelte a kíváncsi természetû 

embert. E kíváncsiságban természetesen a 
kutatók járnak az élen, az õ tevékenységük 
pedig olyan hajtóerõ, amellyel elérhetõ, hogy az 
ígéretes kutatásokhoz jelentõs anyagi tá-
mogatás is rendelkezésre álljon. Az Univer-
zum titkainak feltárása ugyanis rendkívül 
költséges. Az égitesteket és kozmikus jelen-
ségeket néhány kivételtõl eltekintve csupán 
innen a Földrõl vagy annak környezetébõl 
vizsgálhatjuk. Az óriástávcsövek és a nem 




