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létre, a módszertani munkák iránt érdeklődő 
réteg még igen gyér volt.

Módszertani művekre nem volt szükség, 
mivel a térképezés és várépítés ismereteinek 
továbbadása generációról generációra az egyes 
műhelyekben, sokszor az egyes családokon 
belül történt.       

Pálffy Géza történésznek, az MTA Törté-
nettudományi Intézet főmunkatársának az 
Angielini várépítész-família térképészeti mun-
kásságát új kutatási eredményei alapján fel-
táró, kiváló, 94 oldalas, 32 térképet és váralap-
rajzot színes táblán közlő magyar és német 
nyelvű kismonográfiája négy fejezetre oszlik.

Az első fejezet, a Bevezetés, a 16. századi 
törökellenes határvédelmi rendszer első térké-
peit ismerteti térképtörténeti források alapján.

A hét országot átfogó közép-európai törté-
netírás szakemberei majd egy évszázada jól 
ismerik és használják a Bécsben, Karlsruhé-
ban és Drezdában fellelhető vaskos albumo-
kat (térképgyűjteményeket), összesen öt kö-
tetet, amelyek nagy számban tartalmazzák 
egykori magyar- és horvátországi várak alap-
rajzait vagy oldalnézeti ábrázolását.4 A váráb-
rázolások mellett a díszesebb megjelenésű 
bécsi és a karlsruhei gyűjtemény öt térképen 
mutatja be a 16. század második felére újon-
nan kiépített törökellenes határvédelem sok 
száz kilométer hosszú rendszerét az Adriai-
tengertől északkelet felé húzódó irányba. A 
horvát és szlavón végvidéki főkapitányságot, 
a Mura és a Duna között fekvő kanizsai és 
győri generalátust, a komáromi erődítmény 
hátországát jelentő Csallóközt, a Garam men-
tén fekvő alsó-magyarországi bányavárosokat 
oltalmazó ún. bányavidéki végeket és a felső-
magyarországi főkapitányságot.

A drezdai kötet értékét egy kéziratos Ma-
gyarország-mappa növeli, amely a legkoráb-
bi kéziratos Magyarország-térképeink kiemel-
kedő darabja. A térkép szerkesztését első 
publikálója 1566 előtti időre tette, az újabb 
kutatások szerint azonban az 1570-es években 
keletkezett. A térkép Nicolo Angielinihez 
köthető, akihez egyébként a karlsruhei, álta-
la szignált Felsőmagyarország-térképe alapján 
a teljes atlaszok anyagát is kötik. A legújabb 
művészettörténeti vizsgálatok egyenesen úgy 
vélik, hogy a kódexcsoportban található 
munka kompiláció, amelyet Nicolo Angielini 
saját és más szerzők lapjai alapján másolt 
egybe.

A második fejezetben, Az Angielini család 
a magyar–horvát hadszíntéren, a szerző egy, a 
térképtörténészek által sokáig homályba vesző 
rejtély megoldását adja.5

Pálffy Géza kimutatta, hogy az eddigi 
elképzelésekkel ellentétben az 1560–1570-es 
években nem egy, hanem három Angielini 
nevű várépítész működött a Habsburg Mo-
narchia törökellenes magyar- és horvátorszá-
gi hadszínterén. Natale és Nicolo testvérek 
voltak, míg Paolo az előbbi fiaként folytatta 
apja és nagybátyja mesterségét, a térképezést.         

A harmadik fejezet Egy családi vállalkozás: 
az Angielinik térképészeti tevékenysége címet 
viseli, és a megjelent munkákat állítja sorba, 
írja le létrejöttük körülményeit. 

Az Angielinik a Kárpát-medencében ez 
időben szolgált itáliai várépítészek közül, ter-
mészetesen a várfelmérések mellett, elsősor-

4 A kötetek a horvát, szlovén, osztrák, magyar, német, 
szlovák és román térképtörténet-írás nagy forrásértékei.

5 Szathmáry Tibor 1993-ban felfigyelt arra, hogy Nicolo 
Angielini mellett felbukkan egy bizonyos Natal Angie-
lini is. A térképtörténész úgy vélte, hogy Natal és Nicolo 
valószínűleg ugyanaz a sze mély. Egy bizonyos Nicolo 
Angielini, aki karácsonykor szü letett. Karácsony ugyan-
is olaszul natale. Hasonló véleményt vallott több tör-
ténész kutató, s ko rábban maga a szerző is.     

ban az új határvédelmi rendszer ekkor kiépü-
lő nagyobb egységei, az ún. végvidéki főkapi-
tányságok helyszíni felmérésére és térképi 
ábrázolására specializálódtak.

A történész szakember széles körű és ala-
pos vizsgálataira bizony nagy szüksége volt a 
közép-európai történetírásnak, mert az Angie-
lini-térképek szerzőivel és keletkezésük körül-
ményeivel kapcsolatban több probléma várt 
tisztázásra.

A szerző kutatásai során az Osztrák Nem-
zeti Könyvtárban megtalálta Natale Angielini 
mindeddig ismeretlen határvidék-térképét a 
születőben lévő kanizsai főkapitányságról, és 
a bécsi Udvari Haditanács és az Udvari Ka-
mara újonnan feltárt iratanyaga alapján bi-
zonyította, hogy a szinte „családi vállalkozás-
ban” egymás térképeit rendszeresen javították, 
többször átdolgozták.

Tevékenységük bizonyíték arra, hogy az 
oszmán hódítás jelentős fejlődésre késztette 
a közép-európai Habsburg Monarchia térké-
pészetét. Munkájuk a 18. századi katonai fel-
mérések legkorábbi előzményének tekinthe-
tő, és kiemelt helyet foglal el az európai to-
pográfiai térképészet történetében.

A negyedik fejezet az Összegzés: a rendsze-
res haditérképészet közép-európai kezdetei.

Pálffy Géza munkája fontos tapasztalatul 
szolgál arra, hogy a közép-európai és magyar 
térképtörténetnek nem szabad csupán egy-
egy térképben gondolkodnia, miként például 
a Nicolo Angielini-féle országmappa esetében 

ez ideig történt, hiszen Közép-Európa török-
ellenes magyar és horvát végein már a 16. 
szá zad közepén is helyszíni felmérésekre épí tő, 
rendszeres térképezés folyt, amelynek során 
az elkészült térképeket időről időre újra átdol-
gozták.

Bár a korabeli munkák közül napjainkra 
alig néhány példány maradt fenn, ez mégsem 
kérdőjelezheti meg a kötetben forrásadatok-
kal is bizonyított igen jelentős országfelmérési 
tevékenységet, amelyre a térség mai országai-
nak térképészete méltán lehet büszke.       

 A szerző munkája azt is bizonyítja, hogy 
a 16–17. századi kéziratos térképek kutatása-
kor az első lépés mindig a mappákat készítő 
mesteremberek életének és tevékenységének 
levél-, kézirat- és térképi forrásokra építő, 
szisz tematikus feltárása. A korabeli államigaz-
gatás és a katonai bürokrácia fennmaradt 
iratai: a kinevezési és megbízási okmányok, a 
fizetési listák, a költségtérítés iratai, a panaszos 
beadványok és kérvények mind életpá lyát és 
tevékenységet bizonyító forrásdokumentu-
mok. Ezzel a kutatási módszerrel ugyan is az 
Angielinik és térképeik számos rejtélye már 
korábban megoldódott volna. (Pálffy Géza: 
A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monar-
chiában. Budapest: Archívum–Magyar Orszá-
gos Levéltár magyar és német nyelvű kiadása az 
MTA Történettudományi Intézet, a NKÖM és 
az NKA támogatásával, 2011, 94 o., 32 térkép)

Klinghammer István
egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

A fejlődésértelmezés 
új opus magnuma
Nagy fába vágta fejszéjét Szentes Tamás, ami-
kor elfogadta a Nemzetközi gazdaság sorozat 
(Akadémiai Kiadó) sorozatszerkesztőjétől a 
felkérést: egy kötetben összegezze a nemzet-

közi és hazai szakirodalom eddigi eredménye-
it a Fejlődésgazdaságtan mesterkurzus számá-
ra. Világos volt, hogy egy tankönyv méretű 
tanulmányba nem férhet bele az elmúlt öt 
évtized minden kutatási eredménye. Az is 
tudható volt, hogy a tankönyvi követelmé-
nyek mellett szükséges lesz egy kézikönyvsze-
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rű megközelítésre is, amely segítségével alap-
összefüggések, hátterek, esetleges megoldási 
lehetőségek is kimutathatók, fellelhetők.

Illő már az ismertetés elején leszögezni: a 
szerző maradéktalanul eleget tett e kettős 
felkérésnek, a tőle már korábban megszokott 

– és valljuk be, el is várható – módon tömören, 
a bizonyítási logikát követve, az általa már 
korábban megírt világgazdasági elemzési 
mód szert (is) felhasználva bontotta ki a ko-
rántsem egyszerű folyamatokat, azok össze-
függéseit. Ez persze nem jelenti azt, hogy 
Szen tes Tamás kötete könnyű olvasmány. 
Nem könnyű abban az értelemben, hogy a 
fejlődés értelmezésének, mérésének folyama-
tait sokoldalú, s néha egymástól nagyon is 
eltérő megközelítésű felfogásokkal ismerteti, 
s ezt is polemizálva teszi. A kötet talán leglé-
nyegesebb vonása az elfogultságmentesség. A 
tömérdek elméleti felfogást azonos hévvel és 
azonos kritikai szellemmel ismerteti, értelme-
zi. A kritikai elkötelezettség végig átsüt a 
köteten, az olvasót segítve, hol és mikor bi-
csaklott ki egy-egy nézet logikája, vagy az az 
alapján alkalmazott gazdaságpolitika. Ez a 
kritika abban is következetes, hogy ideológia-
mentes. Egyaránt górcső alá veszi a kezdeti 

– ma már talán kissé leegyszerűsítőnek ne ve-
zett – felfogásoktól kezdve, az újkeynesiá nus 
nézeteket, az újbaloldali és egyéb „reform”-
koncepciókat. Az elemzésben végig érezhető 
az eltökéltség arra, hogy a szerző kimutassa, 
miként lehetséges a makroökonómiai követ-
kezetesség és a társadalmi-szociális haladás, 
azaz a fejlődés nem ökonomista értelmezését 
vállalta fel.

Talán előreugrottunk egy kissé, illő a kö-
tet logikai szerkezetét és belső ívét bemutatni. 
Maga a kötet hat részre – mindegyike több és 
más, mint egy fejezet – tagolja a mondaniva-
lót. Ezeket egy bevezetés indítja, amely a 

Fejlődésgazdaságtan diszciplína helyét taglalja 
a társadalomtudományok sorában. Érdemes 
e bevezető rész fő alpontjait külön is megem-
líteni, mert szépen mutatják a kötet egészének 
jellegét. Íme: 1. A fejlődés általános és társa-
dalomtudományi értelmezése. 2. A fejlődés-
tan önállósulása és kapcsolata a „komparatív 
rendszerek” gazdaságtanával. 3. A fejlődéstan 
kapcsolata a „nemzeti versenyképesség” té-
makörével. 4. A konvencionális szemlélet-
mód kritikája és egy korszerű szemléletmód 
követelménye.

A hat rész tartalma a következő: I. A gaz-
dasági növekedés, illetve a fejlődés témaköre 
a közgazdaságtan-elmélet történetében. II. 
Az önállósult fejlődéstan kibontakozása és 
elméleti gazdagodása. III. A fejlődési utak 
elválása a világgazdaság történelmében. IV: 
A fejlődés feltételei és kritériumai a mai világ-
gazdaságban. V. Módszertani kérdések: 
Tár sadalmi-gazdasági rendszerek megkülön-
böztetésé nek kritériumai és az országok 
fejlettségi szintjének és versenyképességének 
mutatószámai. VI. Összefoglaló: tanulsá-
gok és sorsdöntő kérdések.

Jelen ismertetéstől nem várható el, hogy 
egy ilyen átfogó, részletes és több szempont-
ból is összetett kötet teljes, kimerítő elem-
zését adja. Igyekszünk ugyan a recenzenstől 
elvárható követelményeket teljesíteni, de 
élni szeretnénk azzal a jogunkkal is, hogy 
egyes – talán nemcsak számunkra – érdekes 
és érdemes részekről behatóbban írjunk. 
Ilyen témáknak tekintjük az új fejlődéskon-
cepció szemléletmódjával kapcsolatos részt, 
a versenyképesség értelmezése körül újab-
ban kialakult vitára adott szintézist, vala-
mint a fejlődés távlatait vizsgáló részeket.

A jelenleg is zajló világgazdasági válság 
élesen rávilágított a fejlődés értelmezésének 
fontosságára. (Lásd Ki, mi és miért van vál-

ságban? A leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód 
kritikája című kötetét a Napvilág Kiadónál, 
2009.) Szentes Tamás – maga is a nemzetkö-
zi szakirodalom folyamatos résztvevője az 
1960-as évek óta – egyszerre „bombázza” a 
leegyszerűsítő nézeteket, valamint a tény-
leges társadalmi összefüggéseket nélkülöző 
megközelítéseket. Bírálja azt a szemléletet, 
amelyben egymástól alapvetően független 
entitásokként felfogott nemzetek, illetve 
országok fejlődéséről, versenyképességének 
alakulásáról és társadalmi rendszerének 
megválasztásáról értekezve a szerzők a 
meghatározó tényezők voltaképpen kizáró-
lag vagy döntően belső tényezők. Ily mó don 
az egyes országok vonatkozó sajátosságai, 
fejlettségbeli, versenyképességi és rendszer-
jellemzői minden további nélkül összeha-
sonlíthatók, illetve szembeállíthatók. 

Ezt a módszert, illetve szemléletmódot – 
mint említettük – a fejlődés gazdaságtanában 
igen találóan „kivonásos megközelítésnek”, míg 
ugyanennek a szemléletmódnak a kompara-
tív rendszerek gazdaságtanában tapasztalt 
változatát pedig afféle „szembeállításos megkö-
zelítésnek” nevezhetjük. Szentes Tamás köny-
vében végigviszi mindkét megközelítés színét 
és fonákját, s egy sajátos, a mai viszonyokra 
is jól alkalmazható szintézist alkot. Világossá 
teszi, hogy a „nemzeti versenyképesség” – nap-
jainkban oly sokszor hangoztatott fogalma 

– igencsak keveredik a gazdasági fejlődés fo-
galmával. Határozottan leszögezi, hogy a 
nemzeti versenyképesség mérésére alkalma-
zott mutatószámok mögötti elméleti koncep-
ciók döntően a belső tényezőkre összponto-
sítanak, a nemzetközi körülmények befolyá-
sától eltekintenek. Nem arról van szó, hogy 
a vállalati (üzleti) szempontok alapján ne le-
hetne a fejlődés koncepcióját egyben verseny-
képességi fogalomnak is felfogni – s ez alapján 

ilyen jellegű mutatószámokkal is operálni –, 
de ez nem mentesíti a gazdaságpolitika elmé-
letét és gyakorlatát attól, hogy a nemzetre 
vonatkozó versenyképesség koncepcióját lé-
nyegesen árnyaltabban dolgozza ki. Éles, de 
jól érvelő kritikát fogalmaz meg a hazai gya-
korlatban is hangoztatott World Economic 
Forum jelentéseivel szemben.

A kötet logikusan jut el egy ’világgazda-
sági versenyképesség’ fogalomhoz, amely  
sokkal inkább a hosszabb távon ható ténye-
zőktől, míg a ’világpiaci versenyképesség’ in-
kább a jelenben, illetve rövid távon érvénye-
sülő hatásoktól függ. Lényeges kölcsönhatás-
ra hívja fel a szerző a figyelmet. A kölcsönös 
összefüggés ugyanis nemcsak pozitív értelem-
ben, vagyis egymás erősítésében nyilvánul 
meg, hanem negatív értelemben is. E két 
fajta versenyképesség egymást gyengítheti is, 
sőt akár az egyik érvényesülése a másik kárá-
ra történhet, történik. A megközelítés a mé-
rőszámok tekintetében is megfontolt, árnyalt, 
összehasonlító elemzéseket is figyelembe vevő 
módszereket javasol. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy az aszimmetrikus kölcsönös függőségek 
ténye – a nem egyenlő gazdasági és társadal-
mi erejű partnerek közötti kapcsolatok rend-
szere –, valamint jövedelemtermelésre, nem-
zetközi elosztásra gyakorolt hatása egyértelmű-
en a nemzeti fejlődés és versenyképesség 

„külső” és „belső” tényezőinek kölcsönös 
meg  határozódását igényli. E kölcsön hatások 
vizsgálata azonban különösen elhanyagolt a 

„nemzeti versenyképesség” kül földi irodalmá-
ban és a vonatkozó jelentésekben.

A kötet behatóan elemzi a fejlődési utak 
elválását is a világgazdaság eddigi történelme 
folyamán (lásd III. fejezet). Itt nem csupán 
kronológiai áttekintést ad, hanem szigorú 
kritériumok alapján vizsgálja a fejlett, fejlődő 
és volt szocialista fejlődési utakat, irányzatokat. 
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tan önállósulása és kapcsolata a „komparatív 
rendszerek” gazdaságtanával. 3. A fejlődéstan 
kapcsolata a „nemzeti versenyképesség” té-
makörével. 4. A konvencionális szemlélet-
mód kritikája és egy korszerű szemléletmód 
követelménye.

A hat rész tartalma a következő: I. A gaz-
dasági növekedés, illetve a fejlődés témaköre 
a közgazdaságtan-elmélet történetében. II. 
Az önállósult fejlődéstan kibontakozása és 
elméleti gazdagodása. III. A fejlődési utak 
elválása a világgazdaság történelmében. IV: 
A fejlődés feltételei és kritériumai a mai világ-
gazdaságban. V. Módszertani kérdések: 
Tár sadalmi-gazdasági rendszerek megkülön-
böztetésé nek kritériumai és az országok 
fejlettségi szintjének és versenyképességének 
mutatószámai. VI. Összefoglaló: tanulsá-
gok és sorsdöntő kérdések.

Jelen ismertetéstől nem várható el, hogy 
egy ilyen átfogó, részletes és több szempont-
ból is összetett kötet teljes, kimerítő elem-
zését adja. Igyekszünk ugyan a recenzenstől 
elvárható követelményeket teljesíteni, de 
élni szeretnénk azzal a jogunkkal is, hogy 
egyes – talán nemcsak számunkra – érdekes 
és érdemes részekről behatóbban írjunk. 
Ilyen témáknak tekintjük az új fejlődéskon-
cepció szemléletmódjával kapcsolatos részt, 
a versenyképesség értelmezése körül újab-
ban kialakult vitára adott szintézist, vala-
mint a fejlődés távlatait vizsgáló részeket.

A jelenleg is zajló világgazdasági válság 
élesen rávilágított a fejlődés értelmezésének 
fontosságára. (Lásd Ki, mi és miért van vál-

ságban? A leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód 
kritikája című kötetét a Napvilág Kiadónál, 
2009.) Szentes Tamás – maga is a nemzetkö-
zi szakirodalom folyamatos résztvevője az 
1960-as évek óta – egyszerre „bombázza” a 
leegyszerűsítő nézeteket, valamint a tény-
leges társadalmi összefüggéseket nélkülöző 
megközelítéseket. Bírálja azt a szemléletet, 
amelyben egymástól alapvetően független 
entitásokként felfogott nemzetek, illetve 
országok fejlődéséről, versenyképességének 
alakulásáról és társadalmi rendszerének 
megválasztásáról értekezve a szerzők a 
meghatározó tényezők voltaképpen kizáró-
lag vagy döntően belső tényezők. Ily mó don 
az egyes országok vonatkozó sajátosságai, 
fejlettségbeli, versenyképességi és rendszer-
jellemzői minden további nélkül összeha-
sonlíthatók, illetve szembeállíthatók. 

Ezt a módszert, illetve szemléletmódot – 
mint említettük – a fejlődés gazdaságtanában 
igen találóan „kivonásos megközelítésnek”, míg 
ugyanennek a szemléletmódnak a kompara-
tív rendszerek gazdaságtanában tapasztalt 
változatát pedig afféle „szembeállításos megkö-
zelítésnek” nevezhetjük. Szentes Tamás köny-
vében végigviszi mindkét megközelítés színét 
és fonákját, s egy sajátos, a mai viszonyokra 
is jól alkalmazható szintézist alkot. Világossá 
teszi, hogy a „nemzeti versenyképesség” – nap-
jainkban oly sokszor hangoztatott fogalma 

– igencsak keveredik a gazdasági fejlődés fo-
galmával. Határozottan leszögezi, hogy a 
nemzeti versenyképesség mérésére alkalma-
zott mutatószámok mögötti elméleti koncep-
ciók döntően a belső tényezőkre összponto-
sítanak, a nemzetközi körülmények befolyá-
sától eltekintenek. Nem arról van szó, hogy 
a vállalati (üzleti) szempontok alapján ne le-
hetne a fejlődés koncepcióját egyben verseny-
képességi fogalomnak is felfogni – s ez alapján 

ilyen jellegű mutatószámokkal is operálni –, 
de ez nem mentesíti a gazdaságpolitika elmé-
letét és gyakorlatát attól, hogy a nemzetre 
vonatkozó versenyképesség koncepcióját lé-
nyegesen árnyaltabban dolgozza ki. Éles, de 
jól érvelő kritikát fogalmaz meg a hazai gya-
korlatban is hangoztatott World Economic 
Forum jelentéseivel szemben.

A kötet logikusan jut el egy ’világgazda-
sági versenyképesség’ fogalomhoz, amely  
sokkal inkább a hosszabb távon ható ténye-
zőktől, míg a ’világpiaci versenyképesség’ in-
kább a jelenben, illetve rövid távon érvénye-
sülő hatásoktól függ. Lényeges kölcsönhatás-
ra hívja fel a szerző a figyelmet. A kölcsönös 
összefüggés ugyanis nemcsak pozitív értelem-
ben, vagyis egymás erősítésében nyilvánul 
meg, hanem negatív értelemben is. E két 
fajta versenyképesség egymást gyengítheti is, 
sőt akár az egyik érvényesülése a másik kárá-
ra történhet, történik. A megközelítés a mé-
rőszámok tekintetében is megfontolt, árnyalt, 
összehasonlító elemzéseket is figyelembe vevő 
módszereket javasol. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy az aszimmetrikus kölcsönös függőségek 
ténye – a nem egyenlő gazdasági és társadal-
mi erejű partnerek közötti kapcsolatok rend-
szere –, valamint jövedelemtermelésre, nem-
zetközi elosztásra gyakorolt hatása egyértelmű-
en a nemzeti fejlődés és versenyképesség 

„külső” és „belső” tényezőinek kölcsönös 
meg  határozódását igényli. E kölcsön hatások 
vizsgálata azonban különösen elhanyagolt a 

„nemzeti versenyképesség” kül földi irodalmá-
ban és a vonatkozó jelentésekben.

A kötet behatóan elemzi a fejlődési utak 
elválását is a világgazdaság eddigi történelme 
folyamán (lásd III. fejezet). Itt nem csupán 
kronológiai áttekintést ad, hanem szigorú 
kritériumok alapján vizsgálja a fejlett, fejlődő 
és volt szocialista fejlődési utakat, irányzatokat. 
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Különösen figyelemre méltó elemzésének az 
a része, ahol a „szocialista” – Szentes Tamás 
jelölése – rendszerek bukását és átalakulását 
vizsgálja. Ezt a folyamatot nem átmenetként, 
hanem összetett átalakulásként írja le.

A fejlődés általános és egyedi feltételeit, 
kritériumait veszi a szerző górcső alá köteté-
nek IV. fejezetében. A szerzőtől már megszo-
kott módon itt már a korábbi elemzések 
szin tézisét adja, okok és következmények 
egymás közötti viszonyának árnyalt kifejté-
sével. Nem véletlen, hogy a nemzeti fejlődést 
itt már a globalizáció viszonyaiban értelmezi, 
s a nemzeti előrehaladás szintjeit is meghatá-
rozza. Viszonylag röviden foglalja össze a 
globalizáció-értelmezéseket, igaz, ezt korábbi 
művében már részletesen megtette (Világgaz-
daságtan. Elméleti és módszertani alapok. Aula 
Kiadó, 2005.). Az elemzési és – ha szabad ezt 
így írni –, gazdaságpolitikai ötletadói szem-
pontok itt (is) a fejlesztési stratégia általános 
kritériumaira, a világgazdasági alkalmazkodás 
és strukturális igazodás értelmezésére irányul-
nak. Részletesen foglalkozik a felzárkózás 
sokat, sokszor és sokféle módon elemzett 
követelményével. Szentes Tamás e kérdésnél 
behatóan kitér az állam szerepére a felgyorsult 
globalizáció korában, s általában az állam 

szerepére a gazdaságban, a nemzeti fejlődés 
folyamatában. Világosan láttatja, hogy e glo-
bális és regionális folyamatok – gondoljunk 
az euróövezet válságára! – új összefüggésbe 
helyezték az állam gazdasági szerepét, nem 
csökkentve, hanem inkább módosítva azt 
(389.). Felfogásából világosan kitűnik, hogy 
egy, a hozzánk mérhető országokhoz történő 
felzárkózást célzó fejlesztéspolitika csak akkor 
lehet eredményes, ha egyaránt hat a külső, 
aszimmetrikus, kölcsönös függési viszonyok 
egyenlősítésére, valamint a belső társadalmi 
és gazdasági integrációra. 

A kötetet – az olvasó és a recenzens számá-
ra örvendetes módon – tömör összefoglalás 
és kitekintés zárja. Szentes Tamás itt foglalja 
össze a tanulságokat és általa „sorsdöntőnek” 
nevezett kérdéseket. Képet kapunk a világ-
társadalom fejlődési perspektívájáról, a 20. 
század ellentmondásos örökségéről, a lehet-
séges alternatívákról. Ezt követően – a Szen-
tes Tamástól elvárható módon –, egy új, 
demokratikus világrend kibontakozási felté-
teleit sorjázó elemzést kapunk további elmé-
leti útravalóul. (Szentes Tamás: Fejlődés-gazda-
ságtan. Budapest:  Akadémiai, 2011, 531 p.)

Blahó András
egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
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