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A szép könyvek közül is kie
melkedik igényességével, a benne 
foglalt és tárgyalt ismeretek gondos 
előadásával e mű, amely eredendően 
csupán katalógus kívánt lenni. A 
British Múzeumban rendezett pénzki
állítás katalógusa, amelynek meg
rendezését a Hongkong Shanghai 
Banking Corporation tette lehetővé.

A könyv a legszélesebb olvasókö
zönségnek szól, olvasmányos stílusá
val, a benne szereplő kifejezések szak
mailag pontos használatával azonban 
a szakmai-tudományos igényeket is 
teljes mértékben kielégíti. S ezen eré
nyek nem csak az eredeti mű sajátjai, 
hanem azokat a fordítás is maradékta
lanul megőrizte, mivel a szaklektorá
lást múzeológusok, numizmatikusok 
végezték. A mű másik nagy erénye 
ugyanakkor az a hihetetlenül gazdag s 
számunkra mindeddig ismeretlen kép
anyag, amely alapvetően az írott szö
veg kiegészítője, de a saját lábán is 
megállja a helyét.

A pénz eredendően értékpénz volt 
a súlyának megfelelő elektron, arany, 
ezüst értéke, amelyeket csak később 
formáztak érmékké. De pénz volt az 
az obelos nevű fémnyárs is, amelynek 
birtoklása a görög agorákon darab
szám arányosan jogot adott az áldoza
ti hús bizonyos mennyisége felett.

A görög pénzekből szinte kiol
vasható az egyes városállamok tün
döklése és bukása: ki volt az ural
kodó, ki volt a védőisten, milyen volt 
a gazdasági helyzet. Ez a motívum

rendszer élt tovább a római pénzve- 
részetben, százszoros-ezerszeres lép
tékben és kifejezőerőben.

Az újkor beköszönte, a világgaz
daság rohamos fejlődése meghozta 
az értékpénz alkonyát, majd teljes 
bukását. Nagytömegű fém szállítása 
gyakorlatilag megvalósíthatatlan -  s 
alkalmilag veszélyes is -  volt. Az 
arany kivonult a pénzforgalomból, s 
a bankok trezorjaiban keresett -  és 
talált? -  menedéket. Helyét -  néhány 
kivételtől eltekintve -  mindenütt a 
papírpénz vette át, amely azonban a 
pénztörténetnek talán már inkább 
egy másik fejezete. A fémpénzverés 
térbeli -  háromdimenziós -  művé
szet, amely az ötvösség csúcsteljesít
ményeit igényli és használja fel. 
Nincs más művészet, amely ilyen 
mennyiségben volna képes nagy tö
megek művészet iránti igényét kielé
gíteni. A papírpénz síkbeli -  kétdi
menziós -  művészet, amelynek azon
ban sok alkalmazási területtel kell osz
toznia, például a postai bélyegekével.

A könyv mindezeket a témákat 
érinti. Különlegességek, helyi sajá
tosságok végtelen skáláját tárja az 
olvasó elé. Akár csak beleolvasunk a 
könyvbe, akár rendszeres olvasásába 
kezdünk, nem fogunk csalódni ben
ne, hiszen érdekes s akár szórakoz
tató információk szinte a könyv min
den lapján csak arra várnak, hogy 
kíváncsisággal feléjük forduljunk.

Talán egyetlen hiányérzetünk, 
amely bennünk a könyv gazdag téma
választéka ellenére mégis felmerül az 
lehet, hogy a kiállítás szerzőinek fi
gyelmét nem keltette fel sem a bizánci 
pénzek csodálatos világa, sem az 
Erdélyt Fejedelemség egyedi szépségű 
és megismételhetetlen pénzverése.
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A nemzetközi üzlet magyar nyel
vű szakirodalma csak az utóbbi né
hány esztendőben kezdett gyarapodni, 
annak ellenére, hogy mára a globali
zálódó világ mindenki számára egy
értelművé tette: a sikeresség egyik 
alapfeltétele a nemzetközi szinten tör
ténő üzleti tevékenység és az ehhez 
kapcsolódó elméleti háttér ismerete.

A Poór József és Farkas Ferenc 
által jegyzett könyv megjelentetése a 
nemzetközi vállalatok működtetésé
nek témakörében, a fejlett országok
ban is friss ismereteknek és élenjáró
nak tartott módszereknek a bemutatá
sával segíti az e téren működő szak
embereket praxisuk bővítésében, 
módszertani arzenáljuk fejlesztésében.

A könyv szándéka szerint kettős 
célt lát el. Az egyik az ismeretközlés 
szándéka, hiszen nincsen olyan sok 
és sokféle kiadvány magyar nyelven 
forgalomban és a szakemberek pol
cain, hogy ne kellene egy ilyenfajta 
összegzést „kötelező irodalomnak” 
tekintenünk. A másik cél az alapos 
tudás nyújtása, és a mélységre való 
törekvés. Ez utóbbi cél kétféle vál
tozatban jelenik meg a könyvben. A 
könyv szerzőinek egy része arra 
törekedett, hogy a tudományterület 
legújabb felismeréseit, meglátásait, 
eredményeit közvetítse az olvasónak, 
míg mások szinte kézikönyvszerű 
konkrétsággal ismertetik a tudo
mányterület legfontosabb összefüg-
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