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Lámfalussy Sándor, az euró bölcse – recenzió 

A kötet megjelenését a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatta. 

 

Lámfalussy Sándor, az euró bölcse – a kitartás és felelősségtudat története 

Lámfalussy Sándor neve méltán az egyik legnagyobb a nemzetközi pénzügyi életben, hiszen 

szerteágazó munkássága, és elért eredményei tiszteletet vívtak ki számára az egész világon. 

Elismert szaktekintély, az „euró atyja”, az Európai Unió Bölcsek Tanácsának elnöke. 

Mindezek ellenére első ismereteim Lámfalussy Sándorról nem a jegybankokhoz, vagy az EU 

szabályozó szerveihez, hanem a Mathias Corvinus Collegium-hoz kötődnek, melynek 

védnökeként tevékenykedik az intézmény alapítása óta. Ennek következtében meghatározó 

élmény, és egyben nagy megtiszteltetés volt kezembe vennem e kötetet, hiszen olvasás közben 

Lámfalussy szakmai eredményei és karrierje mellett kitárult előttem egy hihetetlen életút is, 

melyből sugárzik a kitartás, a példamutatás és a tettvágy időtlen értékeinek hármasa. 

Az olvasó a kötet elején egy távoli, ám nagyon is életszerű közegbe csöppen: a két világháború 

közötti Magyarország mindennapjaiba. Az interjúkérdések sorozatán keresztül feltárul előttünk 

Lámfalussy fiatalkora, valamint az ő nézőpontján keresztül megelevenedik ez a világ, 

bepillantást engedve és kritikát mondva a korról. Az olvasó szinte átéli a kialakuló 

döntéshelyzeteket, megismeri azokat a körülményeket, melyek hatására 19 évesen úgy döntött, 

távoznia kell Magyarországról, hogy előbb Belgiumban, majd Oxfordban tanulhasson. 

Végigkövethetjük, hogy miként válik Lámfalussy nélkülöző, újonnan bevándorló külföldiből 

az egyik legnagyobb belga bank, a Bank de Bruxelles munkatársává, majd később 

vezérigazgatójává, majd miért áll tovább a bázeli székhelyű BIS-hez. Mélyebben 

megismerhetjük az itt végzett munkáját, mely igazi jegybankárrá tette, és így felkészítette az 

előtte álló nagy feladatra, az Európai Unió közös valutájának, az eurónak a bevezetésére, illetve 

a monetáris unió létrehozásának gigászi feladatára. Mindezt közvetlenül, életszerűen és 

rendkívül izgalmasan élhetjük át, hiszen a tények és adatok mellett minden időpillanatban 

tisztában lehetünk Lámfalussy véleményével, következtethetünk érzéseire. Ez az, ami végül 

közelebb hozza az olvasót hozzá, így lesz belőle szinte „ismeretlen ismerős”. 
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Számomra – közgazdaságtant hallgató diákként – az előbb vázolt életút szakmai és személyes 

szempontból is hihetetlennek tűnik, elismerést ébreszt. Elképesztő, hogy míg az Európai Unió 

létezése nekünk, fiataloknak természetszerűleg következik, és élvezzük a rendszer egyedülálló 

mobilitását akár utazás, akár ösztöndíjasként külföldön töltött oktatási félév formájában, addig 

ez nem egészen régen mennyire másképp működött. Ennek fényében kiemelkedő jelentőséggel 

bír, hogy miként vált Lámfalussyból az első igazi európai polgárok egyike, aki élete során 

mindvégig az egységes Európa megteremtésén munkálkodott, hiszen fiatalkori meggyőződését 

a megosztottság romboló hatásáról sosem feledte. 

Ugyancsak figyelemreméltó, hogy miként állta meg a helyét minden olyan tudományos és 

üzleti területen, mellyel élete során találkozott, hiszen míg az egyetemen jórészt 

mikroökönómiával és vállalatokkal, iparágakkal foglalkozott, addig a Bank de Bruxelles 

esetében már a pénzügyi szférában munkálkodott, ezt követően pedig jegybanki 

problémakörökkel, szabályozással és monetáris politikával foglalkozott. Az alapos olvasó 

felfigyelhet azokra az értékekre, melyek ezt a multi-funkcionalitást biztosították számára, és 

több esetben olvashat olyan példákat, melyek rávilágítanak Lámfalussy kivételes szakmai 

éleslátására. Különösen érdekesek ezek a példák a 2007-es globális pénzügyi válság fényében, 

hiszen olyan kockázatokra világított rá évekkel bekövetkezésük előtt, melyek fundamentálisan 

megváltoztatták a jelenlegi gazdasági gondolkodók pénzügyi rendszerekre vonatkozó 

elképzeléseit – ennek megfelelően olvashatunk a pénzügyi innovációk szabályozást kikerülő 

működéséről, illetve Görögország EU-s csatlakozásának, illetve későbbi válságkezelési 

eljárásának fundamentális problémáiról. 

Végül, de nem utolsó sorban e kötet bepillantást nyújt az euró mint közös valuta létrehozásának 

folyamatába, méghozzá egy olyan ember nézőpontjából, aki ezen folyamat gyakorlati 

megvalósításáért felelt. Ez által az olvasó olyan, máshol fel nem lelhető tudásra tehet szert, 

mely rávilágít ennek a folyamatnak a nehézségére, fő szereplőire, illetve dinamikájára. Mivel 

mára az euró vált az Uniót a válság ellenére összetartó egyik alappillérré, ezen ismeretek 

birtokba vétele korántsem csak történelmi érdeklődés szempontjából fontos, hanem olyan 

előremutató tanulságokat is hordozhat magában, melyek meghatározhatják az Európai Unió 

sorsát a jövőben is. 
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És hogy mindezek alapján kinek ajánlom figyelmébe e kötetet? Úgy gondolom, bátran 

ajánlhatom e művet mindenkinek, aki közgazdaságtani, üzleti érdeklődésű, és kíváncsi a kötet 

szakmai mondanivalójára. Emellett úgy gondolom, hogy hatalmas értéket hordoz azok számára 

is, akik kíváncsiak egy érdekes élettörténetre, vagy azokra a már elmúlt korokra, melyek a kötet 

időtávját képezik. Ezen felül nyugodt szívvel ajánlom ezt a könyvet minden érdeklődőnek, aki 

szeretne hiteles és közvetlen forrásból többet megtudni Lámfalussy Sándorról, az egyik 

legnagyobb magyar pénzügyi szakemberről, akire méltán lehet büszke minden magyar ember. 
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