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Blahó András 70 Éves!
Köszöntő
Kaponyi Erzsébet

Az olvasó egy liber amicorumot, egy olyan kötetet foghat a kezébe, amelyet nagyra becsült 
kollégánk, dr. Blahó András 70. születésnapja ihletett. Ez a kötet nem egy konkrét témakör, 
hanem egy konkrét személy köré épül, ugyanakkor tükrözi azt a sokféleséget és színvonalat 
is, amit Blahó András képviselt több évtizedes kiemelkedő oktatói és kutatói pályája során. 
Kinek Blahó András, kinek professzor úr, kinek csak Bandi, aki az élete egy jelentős részét 
a Budapesti Corvinus Egyetemen illetve jogelődjein töltötte, akinek a neve összeforrott a 
világgazdaságtan oktatásával és kutatásával, a Vilgazddal! A kollégái közül sokan va-
gyunk, akik kifogyhatatlan anekdotákat tudnánk erről a pár évtizedről beszélni, és ha sza-
bad eltekinteni a metrikus akadémiai sztenderdektől, akkor elmondhatjuk: egy igazi nagy 
professzort, színes egyéniséget, több nyelven beszélő, jó humorú embert köszönthetünk 70. 
születésnapja alkalmából! Mindannyian sok szeretettel kívánunk neki minden jót!

Ez a rövid kis méltatás nem Blahó András tudományos életművének értékelése – arra már szám-
talanszor sor került –, hanem annak az életpályának a felvillantása, amely szinte példa nélkül ível 
át a 70-es évektől napjainkig, Budapesttől New Yorkig és vissza. Feltehetjük a kérdést, mitől olyan 
különleges ez az életpálya? Hiszen mások is oktattak, kutattak, dolgoztak, utaztak eleget. A válasz 
egy szóban megadható: a hitelessége.

Blahó András miután 1970-ben befejezte tanulmányait az akkori Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán, a Minisztertanács Nemzetközi Kap-
csolatok Titkárságára került, mint gyakornok. 1972-től tanársegédként kezdte oktatói és kutatói 
pályáját az egyetemen, ahol végigjárva a ranglétrát, fokról fokra jutott előre. 1980-ban kandidált 
(CSc), majd 1996-ban habilitált és lett egyetemi tanár. 1998-tól 2007-ig a Világgazdaságtan Tan-
szék tanszékvezető egyetemi tanára volt. 2015 decemberében professzor emeritus címet adomá-
nyozott neki a Társadalomtudományi Kar tanácsa. Kiváló nyelvtudását (angol, francia, német, 
orosz, kínai) több külföldi tanulmányúton fejleszthette tovább, 1972-ben Moszkvában, 1974-ben 
Sussexben, 1975-ben Carleton (Kanada) majd 1982-ben Eisenhower ösztöndíjjal az USA-ban 
folyatott tanulmányokat. 1982 azért is volt jelentős év az életében, mert ekkor kezdett dolgozni az 
ENSZ titkárságán, ahonnan 15 év után tért vissza Budapestre, az egyetemi katedrára.

Blahó András kitűnő tanár, angol és magyar nyelven számtalan kurzust indított és kutatásai, 
publikációi nemcsak a manapság fetisizált darabszám és idézettség tekintetében nevezhetők ki-
magaslónak, hanem a minőség szempontjából is. Elég csak egy könyvét vagy egy tanulmányát el-
olvasni ahhoz, hogy meggyőződhessünk publikációinak a magas szakmai normáknak való meg-
feleléséről. Írásai nemzetközi szinten is megállják a helyüket, alapossága, elméleti és módszertani 
felkészültsége a legjobb közgazdászok közé emelte őt. Ha valaki, akkor Blahó András biztosan 
sokoldalúan kutatta az ezredforduló világgazdasági folyamatait, a világgazdasági rendszerben 
megfigyelhető globalizációs tendenciákat, a transznacionalizálódás differenciáló hatásait, a fejlő-
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dés és növekedés kölcsönös összefüggéseit, a nemzetközi versenyképesség elméleti és gyakorlati 
kérdéseit, a nemzetközi és világgazdasági trendek elemzési módszereit, a különféle regionális 
integrációkat, a nemzetközi kereskedelem és szolgáltatáskereskedelem összefüggéseit. Bár mind-
ezt nemzetközi kontextusban tette, rendszerint foglalkozott a magyar gazdaság világgazdaságba 
való kapcsolódásának kérdéseivel is. Amikor a magyar gazdaság világgazdasági helyzetét, ki-
látásait elemezte, nem az aktuális politikai kurzus igényeit tartotta szem előtt, hanem a saját 
belső mércéjét, és a szolid nemzetközi szakmai normákat. Bármilyen fórumról volt szó, mindig 
visszafogottan, de kritikusan szólalt meg, észrevételei mindig szakmailag megalapozottak voltak. 
Külön kiemelhetők a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kutatásai, mint gyakorlott ENSZ 
diplomata a nemzetközi szervezetek terén is nagyot alkotott. Szerzőtársával, Prandler Árpáddal 
és több más szerzővel együtt időtálló, nagy munkát tettek közzé:  „Nemzetközi szervezetek és 
intézmények” c. könyvük 2014-es megjelentetésével egy színvonalas, hiánypótló munka került 
az olvasók asztalára, amely Blahó Andrásnak nemcsak a könyvírás, hanem a könyv-szerkesztés 
terén való jártasságát is tanúsítja. 

Otthonosan mozgott az ENSZ-szel kapcsolatos témakörökben, valamint úttörő szerepet vál-
lalt az európai integráció kutatása, az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek átadása terén is. 
Számtalan munkája foglalkozik az integrációs folyamat fejlődésével, a főbb integrációs politikák 
kialakulásával, működésével és reformjaival is.

Annak felidézésével nem kísérletezünk, hogy hány nemzetközi konferencia, szimpózium, 
nyári egyetem stb. aktív szervezője és résztvevője volt Blahó András. Elég annyit leszögeznünk, 
hogy rendszeresen, fáradhatatlanul és nagy lelkesedéssel vett részt a különböző eseményeken, 
erre biztatta tanár kollégáit és a diákjait is. Neve fogalommá vált a Sorbonne-on éppúgy, mint 
New Yorkban vagy Krakkóban, és nehéz olyan helyére eljutni a világnak, ahol ne találkozna az 
ember őt ismerő kollégákkal, vagy volt tanítványaival. 

Az életpályájának szerves része volt a doktori képzésben való részvétel, a doktori iskolák 
megalakulásától napjainkig. Nagyrészt az ő érdeme is, hogy a nemzetközi kapcsolatok és a vi-
lággazdaságtan programok megerősödtek, szervezettebbé váltak, és a Nemzetközi Kapcsolatok 
Multidiszciplináris Doktori Iskola meg tudott felelni az egymást követő akkreditációk jelentette 
kihívásoknak. Mint a doktori iskola törzstagja, témavezetője és programigazgatója, Blahó And-
rás sok fiatal kutatót és kollégát indított el a tudományos pályán. Ha már professzor emeritusként 
nem is vesz részt mindezekben a tevékenységekben a tőle megszokott intenzitással, a termés bő, 
és teljesítménye így is figyelemre méltó!

Blahó András hajtóereje és éltető eleme volt a BIGIS-nek is (Budapest Institute for Graduate 
International and Diplomatic Studies), amelynek nemzetközi és oktatási igazgatójaként orosz-
lánrészt vállalt a diplomataképzésben. Blahó András a magyar diplomaták generációjának adta 
meg a szakmai alapokat, legendákkal övezett külföldi tanulmány utakra vitte őket, és sokak szá-
mára igen emlékezetes szabadidőprogramokat, pl. hajókirándulásokat is szervezett. Kár, hogy 
ezekről az eseményekről nem lehet képeket csatolni e könyvhöz, de így legalább mindenki sza-
badon felidézheti a számára legemlékezetesebbeket, legkedvesebbeket. 

Blahó Andrásról elmondhatjuk, együtt élt és lélegzett az egyetemmel, a hallgatóival, akik 
tudják, hogy 70 év ide vagy oda, Blahó tanár úrra mindig számíthatnak! E jeles nap elmúltával 
is kívánjuk, hogy Blahó András jó erőben, egészségben folytassa kutatásait és oktassa tovább az 
arra érdemes hallgatóságot.

Kedves Bandi, Isten éltessen!


