
* Az aláb bi in ter jút, amelynek tel jes szö ve ge a Med ve tánc 1986/4–1987/1. szá má ban je lent meg, He ge dűs B.
And rás, Ko zák Gyu la és Szabóné Dér Ilo na ké szí tet te. Az in ter jú „több be szél ge tés össze vo ná sá val ké szült, 
az utol só ki egé szí té se ket Jánossy Fe renc 1984. má jus 25-én tet te hoz zá, már a Med ve tánc ban va ló pub li ká lás 
szá má ra. Az élő be szé den, Jánossy Fe renc fo gal ma zá sán – ame lyen ér ző dik, hogy  év ti ze de kig ide gen nyelv
te rü le ten élt – csak ak kor vál toz tat tunk, ha az ért he tő ség fel tét le nül meg kí ván ta.”
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Hogy let tél köz gaz dász? Be ül tél egy szo bá
ba, ezek a for mai fel té te lek tel je sül tek.

Kezd jük az zal, hogy mit csi nál tam eb ben a 
szo bá ban. Mert köz gaz dász fé lig már a
KGMTI-nek az utol só éve i ben is vol tam, de
az OÉH-ban az már majd nem gya kor la ti
köz gaz da sá gi mun ka volt. Emel lett mind ig 
te o re ti kus köz gaz da sá gi kér dé sek, mond juk 
mar xi új ra ter me lé si sé mák, hogy mennyi re 
és hogy van, ez mind ig ér de kelt. A mar xi 
köz gaz da sá gi ka te gó ri ák kal és az ő ál ta la 
meg ál la pí tott össze füg gé sek kel már azt hi 
szem ezek kel szü let tem va la mi kor. Nem tu -
dok vissza em lé kez ni, hogy mi ó ta volt ez ne -
kem vi lá gos. Te hát ez az alap meg volt. És 
va ló ban, ha most er re rá té rünk, hogy mi vel 
fog lal koz tam, fog lal koz ta tott az a prob lé ma, 
hogy Rosa Lu xem burg nak a kri ti ká ja a mar-
xi új ra ter me lé si sé má val, a bő ví tett új ra ter
me lés sel, én ev vel a kri ti ká val egyet ér tet tem. 
Hogy eb ben a kér dés ben Rosa Lu xem burg-

nak iga za van, még pe dig, hogy a bő ví tett új ra ter me lé si sé mák ahogy A tő kében ben ne van-
nak, úgy nem mű köd het nek azért, mert föl té te le zik a fog lal koz ta tott bér mun kás ok nak a 
szá má nak a nö ve ke dé sét, még pe dig nem csak va la mi lyen nö ve ke dé sét, ha nem ahogy a 
bő ví tett új ra ter me lés le van ír va mint egy geo met ri ai sor, ev vel a geo met ri ai sor ral kell nő ni 
a mun ká sok szá má nak is. Ki is de rül a sé mák ból, mert egy ál lan dó bért föl té te lez ve, és itt 
még a sé mák ban a ter me lé keny ség nö ve ke dés nincs ben ne, min den ér ték ben van le ír va, a „v” 
ará nyo san a töb bi vel nő. Ha ará nyo san nő, ak kor a mun ká sok szá ma, ha mond juk a mun ka
órák szá mát kons tans nak tar tom, ak kor a mun ká sok szá ma nő. Ha a mun ká sok szá ma nő, 
ak kor ezek va la hon nan kell hogy jöj je nek. A Marx nak az, hogy a ter me lé keny ség gel a tő ke 
min dig sza bad dá te szi a mun ká so kat, az ab szo lút egy non szensz, mert at tól a mun ká sok szá-
ma az össz tő ké re nem nő, hogy az egyik ki dob ja és a má sik föl ve szi, ak kor ál lan dó ak. Csak 
kí vül ről le het a mun kás lét szá mot bő ví te ni, és Rosa Lu xem burg jön rá, hogy kell egy kül ső, 
még nem tő kés szfé ra, eb ben a kül ső szfé rá ban megy ez a bő ví tett új ra ter me lé se a tő ké nek, 
és en nek mind ig na gyobb ré sze ak kor tő kés sé vá lik. De ha ez így van, ak kor az a mo dell, ami 
Marx nál le van ír va, ami nek nincs kül ső szek to ra, mert zá rul a tő kés rend szer ön ma gá ban, 
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ez le het egy pil la nat ban igaz, mi kor a tő ke el ér ke zett oda, hogy – ahogy Rosa Lu xem burg 
mond ja – csak mun kás és tő kés ma radt már, nincs más ré teg. De eb ben az idő pont ban be is 
fe je ző dik. Te hát nem egy pe ri ó dus ra vo nat ko zik, se ezen idő pont után, se előt te, ha nem csak 
er re az idő pont ra. Van egy idő pont, ami kor a mar xi sé mák meg va ló sul hat nak. Ez volt a prob
lé ma, ami en gem ab ból a szem pont ból ér de kelt, hogy ez a hely zet ahol gya kor la ti lag, nem 
is gya kor la ti lag, ha nem nagy meg kö ze lí tés sel le het úgy szá mí ta ni, hogy be kö vet ke zett az, 
hogy nincs kül ső tér a tő ké nek, vagy a kül ső tér olyan szűk, hogy már az egész új ra ter me lé
si me ne tet nem erő sen be fo lyá sol ja, hogy ez va la mi kor be kö vet ke zett, vagy hogy megy a 
do log, hogy ez mi kor fog be kö vet kez ni. Vég ered mény ben, hogy a Rosa Lu xem burg ál tal 
el mé le ti leg rög zí tett idő pont előtt va gyunk, vagy már utá na va gyunk. Ez en gem ér de kelt.

És ak kor kezd tem eb ből a szem pont ból bo ga rász ni a sta tisz ti ká kat, USAstatisztikát 
el ső sor ban azért is, mert az USA egy elég nagy gaz da sá gi rend szer, elég zárt gaz da sá gi 
egy ség. Ott a kül ke res ke de lem nek egé szen alá ren delt sze re pe van, te hát zárt gaz da sá gi 
rend szer. És ke vés bé meg za vart, mint az eu ró pai, te hát há bo rúk kal, min den fé lé vel. Nem 
ala kul át a te rü let, hogy ah hoz csa tol nak még egy pár ál la mot, az megint el ha nya gol ha tó. 
Te hát kezd tem ezt a sta tisz ti kát néz ni. Egy kis rész let kér dés, de azt hi szem, nem lé nyeg te-
len: én táb lá za tok ból gaz da sá gi fo lya ma to kat néz ni olyan nak tar tom, mint táb la nél kül 
sak koz ni. Le het, van nak zse nik, akik táb la nél kül tud nak egy sakk par tit le ját sza ni. Én nem 
va gyok olyan zse ni, emi att táb lá za tok ból va la mit meg lát ni, ah hoz zse ni nek kell len ni. Meg 
kell ta lál ni mind ig, at tól füg gő en, hogy az em ber mit ke res, hogy hogy le het eze ket a szá
mo kat gra fi kon ban áb rá zol ni. Te hát ha ez egy geo met ri ai sor, ak kor lo ga rit mi kus pa pí ron 
kell áb rá zol ni, mert egy geo met ri ai sor sze rin ti nö ve ke dés, az lo ga rit mus pa pír ra raj zol va 
egy egye nes. Egy egye nest föl le het is mer ni. Kezd tem elő ször raj zol ni egé szen ál ta lá nos 
dol go kat, ipa ri ter me lé si in dex, nem ze ti jö ve del met… Már ott be le üt köz tem ab ba, hogy itt 
a pénz zel mért dol gok kal ba jok an nak. In kább áb rá zol ni kel le ne olyan dol go kat, ami na tu-
rá lis egy sé gek ben mér he tő és jel leg ze tes az össze fej lő dés re. A XIX. szá zad ban, még a XX. 
szá zad ele jén is, eb ből a szem pont ból az acél, ce ment, vil la mosener gia ké sőbb. És mind
ezek ben tény leg meg ta lál tam azt a geo met ri ai sort, te hát a trend vo nal, ami re egy szép 
egye nes, amit vár tam. Eb ben is volt egy kér dés, ami to vább se gí tett, még pe dig hogy ezek 
a föl raj zolt so rok nál nem az át la got kell pró bál ni be húz ni, ha nem a csú cso kon ke resz tül, 
mert a csú csok az egész sé ges pon tok. Az egész sé ges pon to kat kell össze köt ni, és ak kor 
ki jött, sok kal szeb ben, mint én vár tam, a geo met ri ai sor.

És a ne ga tív csú csok eb ben ho gyan sze re pel nek?

Se hogy. Nem ér de kes.

Ez a trend vo nal nem tor zít?

Nem. A trend vo na la kat csak a ma xi má lis pon tok ha tá roz zák meg, és a köz be ni vissza esé-
sek csak a vál sá gok mély sé gét jel zik. Eb ből ne kem még a má sik könyv ben nagy ba jom 
volt a ma te ma ti ku sok kal, akik azt mond ják, hogy én nem hasz ná lom elég gé a ma te ma ti kai 
mód sze re ket, és emi att ez az egész ér vény te len. Vo nal zót hasz nál tam, de a vo nal zót nem 
fek tet tem úgy be, ahogy ők sze ret nék, mert ők vagy min dent ma xi mu mon ke resz tül, de 
ak kor min dent ma xi mu mon ke resz tül köt nek össze, és nem le het va la mit el hagy ni. Vagy a 
leg job ban sze re tik az el té rés-négy ze tek nek a mi ni ma li zá lá sát. Te hát ak kor megy min den 
vál ság a kö ze pén ke resz tül, és sem mi ér tel me nincs. Az utol só idő ben en gem a leg job ban 
az iz gat, hogy a tu do mány fej lő dé sé vel tény leg az egyes sza kok olyan szint re ju tot tak, ahol 
nem le het egy uni ver zá lis szak em ber, nem le het egy Leonardo da Vinci, aki mindezeket 
át te kin ti, ha nem sza ko sod nak, és ez a sza ko so dás le he tő vé te szi, hogy mind egyik ront ja az 
egé szet, kü lönkü lön sa ját ér de ké ből.



* Jánossy „trend vo nal”köny vé nek két ki adá sá ról van szó: A gaz da sá gi fej lő dés trend vo na la és a hely re ál lí tá si 
pe ri ó du sok, Köz gaz da sá gi és Jo gi Könyv ki adó, Bu da pest, 1966, ill. A gaz da sá gi fej lő dés trend vo na lá ról. 
Má so dik, bő ví tett ki adás. Bu da pest, Mag ve tő Könyv ki adó, 1975. (A szerk.)

replika 23

Rosa Lu xem burg tól egy ki csit el ka nya rod tunk.

Nem, most jön vissza Rosa Lu xem burg, mert ha a Rosa Lu xem burg idő pont ja va la mi kor 
be kö vet ke zik, ak kor ez a bő ví tett új ra ter me lé si do log ban a gra fi ko non egy tö rést kell hogy 
je lent sen. Egy éles tö rést vagy egy át me ne tet egy más trend be. Ezt a tö rést a leg több gra-
fi ko non meg is ta lál tam, még pe dig a tö rés kö rül be lül az el ső vi lág há bo rú ide jé ben vagy 
előt te van. Van egy ilyen tö rés. És egy ki csit könnyel mű en ezt Rosa Lu xem burgpont nak 
fog tam föl, nem egé szen in do ko lat la nul, és ez volt az, amit ak ko ri ban én a tő kés új ra ter
me lés nek a két sza ka szá nak ne vez tem, az ex ten zív és az in ten zív. Ex ten zív ad dig, amed dig 
a bér mun kás ok nak a lét szá ma nő, még pe dig nő gyor sab ban, mint a la kos ság. Utá na már 
ez a szer ke zet tő kés és nem tő kés kö zött, mert nem szű nik meg a nem tő kés, egy olyan 
pont hoz ju tott, hogy már csak a la kos ság nö ve ke dé sé vel nő a mun ká sok szá ma, vagy a 
tő ke ál tal fog lal koz ta tot tak szá ma, nem kell, hogy mun kás le gyen.

[…]
A II. vi lág há bo rú után kez dő dik va la mi Né me tor szág ban, ami nem en nek a trend nek 

egy sze rű en a foly ta tá sa, ha nem kb. pár hu za mo san megy az I. vi lág há bo rú ig tar tó trend del. 
Te hát itt van egy ilyen ki esett rész, egy le las sí tott, ki esett rész. Bo nyo lult. Ha ér de kel va la
kit, hogy mi a vé le mé nyem kö zött a kü lönb ség, ak kor az el ső és a má so dik ki adást kell 
össze ha son lí ta ni. Ma gya ror szá gon is már a ja ví tott ki adás ak kor meg je lent.* Ott a té ve dés 
vé le mé nyem sze rint nem nagy. Ja pán nál egy ko mo lyabb té ve dés van, még pe dig az, hogy 
az az ütem, ame lyik a II. vi lág há bo rú után so ká ig tar tot ta ma gát, hogy ez rész ben hely re-
ál lí tá si pe ri ó dus, és en nek kell egy tö rés. A tö rés be is kö vet ke zett, csak a tö rés utá ni nö ve-
ke dé si ütem még mind ig sok kal na gyobb, mint más tő kés or szá gok ban. Itt va ló szí nű leg alá 
van nak be csül ve a ja pán sa já tos sá gok, és mond juk az is, hogy ez egy fi a tal ka pi ta liz mus, 
ame lyik mást tud, mint az öreg ka pi ta liz mu sok. Ja pán nak eb ből a szem pont ból fél re is mer
tem a tar ta lé ka it. De en nek el le né re azt mon da nám, hogy to vább ra is fönn tar tom azt, hogy 
volt egy hely re ál lí tá si pe ri ó dus, fönn tar tom azt, hogy van az ex ten zív sza kasz ban az in ten
zív sza kasz ba egy tö rés, ami a ja pá nok nál csak azért bo nyo lul tab ban ját szó dik most is le, 
mert ők az ex ten zív sza ka szát egy tech ni ka fö lénnyel – amit nem vár tam – kül ke res ke de
lem mel foly tat ják. A nyu ga ti vi lág nak is az a kon ku ren ci ák, amit a ja pá nok most ké pe sek 
csi nál ni, azt nem lát tam elő re. Van mind ig az einholen und überholen. Te hát uto lér ni és 
túl ha lad ni. Vég ered mény ben ar ról van szó, hogy ha úgy ve szem, hogy van mond juk egy 
fej lő dé si trend vo nal a tő ké sek nél, mi lej jebb kez dünk, kö ze le dünk, kö ze le dünk me re de
keb ben, és azon a pon ton met szi egy mást a két gör be, és túl me gyünk azon most. Ez a 
ja pá nok nál va ló ban nagy já ból föl raj zol va a nyu gateu ró pai és ame ri kai tren det, és a ja pán 
tren det, ak kor a ja pá nok lej jebb kez dik, uto lé rik és sem mi tö rés ab ban a pont ban, ami kor 
túl men nek. Nem túl men nek az össz ter me lés ben, mert azt nem le het össze ha son lí ta ni, de 
az össz ter me lés/fő és a tech ni kai szín vo na lon ők na gyon jó tech ni kát át vesz nek, ko pí roz
zák, de a sa ját tech ni ka fej lesz té se ak kor is van, csak nem az ér vé nye sül annyi ra, mert még 
van át ven ni va ló. És utá na si mán túl men nek. Ez a ja pán pont, ahol ke resz te zi és ugya naz-
zal az ütem mel to vább ha lad, de fö löt te, el vi leg ki van zár va. Itt van a Ja pán nak ez a túl ha
la dá sa a nyu ga ti tő kés or szág nak. Na gyon kel le met len, mert elő ször egy bi zo nyí tá sa 
an nak, amit én leg alább ré gen ál lí tot tam, csak nem volt a ke zem ben sem mi bi zo nyí ték ar ra, 
hogy az el ma ra dott ság nak a be ho za ta la, az ha meg tör tént, ak kor kezd a szoc. tá bor túl ha - 
lad ni. Ha be hoz za a szoc. tá bor az el ma ra dást, most az el ma ra dás be ho za ta la a föl ada ta, és 
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ha uto lér te, ak kor jön az überholen, a túl ha la dás. És most le he tett ar ra rá mu tat ni, hogy ez 
a túl ha la dás nem fog be kö vet kez ni va ló szí nű leg, vagy ott, ahol már a be ho za tal van, ott 
kezd le las sul ni stb. De ép pen emi att na gyon fon tos. Ez a ja pán pél da rá mu tat a cent rá lis 
terv gaz dál ko dás nak ar ra a gyen ge sé gé re, hogy ké pes egy ex ten zív ipa ro sí tást vég re haj ta ni, 
gyor san vég re haj ta ni, gyor san ipa ro sí ta ni, egy for szí ro zott ipa ro sí tás sal stb., de nem tud ja 
a tech ni kát, a tech ni ka át vé te lé től el te kint ve ma ga úgy fej lesz te ni, hogy a tő kés rend szer 
tech ni ká ban, mun ka ter me lé keny ség ben, te hát a ter me lő erő fej lesz té sé ben túl ha lad jon, sőt, 
a ter me lő erők be be le tar to zik a szak ma struk tú ra is, de szak mai struk tú rá ban sem, sem mi
ben nem más ra ké pes, mint át ven ni. És ha csak át ven ni tud, ak kor nem tud túl ha lad ni. Ez 
a kér dés ben a ko moly ta nul ság. A té nyek, amit a Trend vo nalkönyv is fel tár, és ezt már 
föl ve tik, bár ma éle seb ben, mi kor már a Ja pán nem állt meg, mint ak kor. De ak kor is le he
tett már sej te ni. Más részt én úgy fo gal maz nám ezt a ka pi ta liz mus–szo ci a liz must, hogy a 
ka pi ta liz mus ból a szo ci a liz mus ba van egy út, de vé le mé nyem sze rint ez az az út, amit 
pró bá lok egé szen vál to za to san, az evo lú ci ós al ter na tí vá ban le raj zol ni, nem ve zet ke resz tül 
a cent rá lis terv gaz dál ko dá son. A cent rá lis terv gaz dál ko dás egy va ló szí nű leg vi lág po li ti ka
i lag és vi lág hely zet ben kény szer, nem egy té ve dés ál tal ki ala kí tott do log, ha nem egy kény-
szer ke rü lő út. És emi att van az, hogy Luk ács éle té nek utol só évé ben azon az ál lás pon ton 
volt, hogy eb ből a zsák ut cá ból a leg fej let tebb tő kés or szá gok vál to zá sa fog min ket csak 
ki húz ni. A fő prob lé mám nem az, hogy ez így, ahogy van, egy jóe, ha nem az, hogy le hete 
ezt úgy re for mál ni, hogy rend ben le gyen.

Itt ne kem Marx ból kell ki in dul ni, aki a tő kés gaz da sá got egy részt na gyon po zi tív nak 
tart ja, mert ez az el ső olyan gaz da sá gi vagy tár sa dal mi rend szer, ame lyik a ter me lő erő ket 
gyor san fej lesz ti, és a ne ga tí vum, ami mi att va la mi kor meg kell szün tet ni, az, hogy min
dent en nek alá ren del. A szo ci a liz mus az a rend szer vol na, ame lyik sza ba dul et től – és én 
ezt most egy szó val mon da nám – a ro ha nás kény szer től, a l’art pour l’art gaz da sá gi ro ha
ná si cél tól és emi att ké pes az összes töb bi fon tos em be ri dol go kat elő tér be he lyez ni, te hát 
egy hu má nus rend szer.

A terv gaz dál ko dás sal va ló ban meg sza ba du lunk a tő kés bel ső ro ha ná si kény szer től, 
nincs meg a kon ku ren cia a vál la la tok kö zött, nem kell min dent föl so rol ni, hogy mi ért nem 
mu száj bel ső okok mi att ro han ni. És emi att az em ber el vár ná, hogy most más em be ri szük
ség le tek job ban lesz nek ki elé gít ve, hu má nu sabb lesz a do log, nem kell haj ta ni stb. De elő  
ször a Szov jet unió, utá na az egész szoc. tá bor csak a belsőro ha ná si kény szer től sza ba dul, 
a kény szer, mint külsőkényszermeg ma rad, mert a vi lág pi a con tar ta ni kell a ver senyt, már 
egy sze rű en gaz da sá gi szem pont ból is. Ah hoz, hogy le hes sen im por tál ni, ex por tál ni, ah hoz 
va la hogy lé pést kell tar ta ni a mű sza ki fej lő dés sel és fej lesz tés sel, tehátezisegykényszer.
Olyan kény szer ez, amit a szo ci o ló gu sok de monst ra tív effektnek ne vez nek. De a leg fon to
sab bak a ha di dol gok, ami mi att kell ro han ni. És eb ből kö vet ke zik a ro ha ná si kény szer, 
ami től Marx sze rint sza ba dul ni kel le ne. Et től vi szont nem sza ba dult meg ez a rend szer. De 
azt, ami a ro ha nás hoz a leg be vál tabb és leg jobb esz köz, a tő kés pi ac, ver seny, kon ku ren cia, 
azt el ve szí tet te. És emi att azért rossz, mert a gaz da sá gi esz kö zök a ro ha nás ra nin cse nek 
meg és ad mi niszt ra tív esz kö zök kel kell he lyet te sí te ni a gaz da sá gi esz kö zö ket. Ma xi mum 
azt le het, hogy a ro ha nás ra job ban ké pes sé tesszük, te hát a ter me lő erők fej lesz té sé re job
ban ké pes sé tesszük és ev vel jobb a do log, de nem lesz in kább szo ci a liz mus et től. Te hát a 
tő kés rend szer hez va ló kö ze le dést annyi ban hasz nos nak tar tom, mert ha az em ber már 
kény te len ro han ni, ak kor le gyen meg az esz kö ze is hoz zá. Te hát az esz kö zök a ro ha nás hoz 
ja vít ha tók, de Marx nak a fő el kép ze lé se, hogy ne kell jen ro han ni, nem va ló sít ha tó meg. 
Te hát pi ac he lyett kel lett kény szer-ren de let, mun ka pi ac he lyett el kel lett ven ni az em be rek-
től a sze mély azo nos sá gi iga zol ványt és a tszel nök nek le ad ni, hogy ne pisz ko lód jon be. 
Te hát egy ilyen hű bé ri sé get kell be ve zet ni azért, mert a mun ka erő pi ac is lé nye gé ben  
meg szűnt. A pi ac hi á nya helyettesült sztá li niz mus sal. Te hát a sztá li niz must nem Sztá lin ta  
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lál ta ki, ha nem ha ro han ni kell és eh hez nincs gaz da sá gi esz köz, ak kor eb ből ez kö vet ke zik. 
Nem le het el ke rül ni, és emi att is van a gu lyásef fek tus: las san, lé pés ről lé pés re be le jön nek 
ugya nab ba, ugya naz zal a kény szer ál tal, ugyan azok a tor zu lá sok.

Azon kí vül en nek a rend szer nek a hi á nyos sá ga nem az, hogy nem sta bil, hogy nem tud-
ja ma gát új ra ter mel ni, ha nem, hogy nem tud fej lőd ni. Ez töb béke vés bé sta bi lan így rep
ro du ká ló dik, csak egy sze rű új ra ter me lés sel és nem bő ví tett új ra ter me lés sel. Mert Marx ból 
ve szem, hogy ez a rend szer mi ért nem le het jó, mert ah hoz a ro ha ná si kény szert kell meg-
szün tet ni. És még egy, Marx hoz vissza tér ve, hogy a ter me lés ma rad a szük ség sze rű ség 
bi ro dal ma és ezen kí vül szé le se dik a sza bad ság bi ro dal ma, azt én az evo lú ci ós al ter na tí vá-
val pró bál tam le ír ni, hogy egy ilyen pers pek tí va lé te zik, és eb be le het, hogy a vi lág be fog 
tor ko lód ni, csak – amit ott nem mon dok ki – egyet nem sza bad: a tő kés rend szert meg
szün tet ni, mert az ve zet be eb be a le he tő ség be.

De Luk ács azt is mond ta, ma már ez idé zet, hogy a leg rosszabb szo ci a liz mus is jobb, 
mint a leg jobb ka pi ta liz mus. Ez fon tos eb ben az össze füg gés ben.

Ezt, sze gény, mond ta. Ké sőbb – mert ez egy előb bi, sok kal előb bi, egy év ti zed del előb bi 
ál lás pont – na gyon nem sze ret te, hogy ha ezt idé zik. Ak kor az ar ca mind ig úgy ko mor lett. 
Igen, ezt mond tam, de be szél jünk más ról. De egy szer ne ki azt mond tam, mi kor ez föl me
rült, hogy Gyu ri bá csi, te ezt azt hi szem úgy mond tad, mint el vi és nem mint föld raj zi dol got. 
Er re föl vil lant az ar ca: ter mé sze te sen nem föld raj zi, ha nem el vi. Egy iga zi szo ci a liz mus 
mind ig, ha rossz is, de én szo ci a liz mus ról be szél tem. Nem az, hogy a Pol Pot Kam bo dzsá-
ja jobb, mint a Kreisky Auszt ri á ja. Te hát, mi kor én ezt úgy fo gal maz tam meg, hogy nem 
föld raj zi, ha nem el vi, an nak na gyon örült.

[…]

Ho gyan lá tod e pil la nat ban, 1984 ja nu ár leg ele jén a jö vőt? A je lent és a jö vőt, mint 
te o re ti kus köz gaz dász?

Ne kem a vi lág nak a gaz da sá gi po li ti kai trend jé ről van va la mi el kép ze lé sem, de az, hogy 
Ma  gyar or szág eb ben a trend ben hol fog me ne tel ni, és mennyi re kü lön fog jár ni, az nem az 
én asz ta lom.

Ak kor hall juk a nagy tren det.

Vé le mé nyem sze rint elő ször egy dol got kap cso lok ki: az atom há bo rút. Én saj nos nem tar
tom ki zárt nak, de ak kor nem ér de kes. A kér dés ér de kes, hogy ho va megy a vi lág, hogy ha 
fönn ma rad. Ha fönn ma rad a vi lág, ak kor vé le mé nyem sze rint elő ször jön egy nagy bank
krach az USA-ban. De le het, hogy ugyan úgy té ve dek, mint a ja pá nok nál, hogy ez nem is 
bank krach for má ban, de min den, ami eh hez kel le ne, elő van ké szít ve. Hogy mi kor, ez 
megint a cikk cakk kér dé se. Mert az, hogy még ez tart ja ma gát öt évig, két évig vagy tíz 
évig, ah hoz sok kal konk ré tab ban kel le ne tud ni. De a nagy gaz da sá gi fo lya ma tok ban elő 
van ké szít ve. Még pe dig elő van ké szít ve kö rül be lül úgy, mint az ex ten zív–in ten zív át me
ne té ből ve ze tem én le, ne kem még ezt mind ig Nyu ga ton se hi szik el, a ’28–30as nagy 
krac hot, úgy lá tok most ha son ló ilyen mély okot ar ra, hogy megint van egy for du ló. Még
pe dig az ex ten zív–in ten zív ből az át me net az olyan, hogy Marx nál az egy sze rű új ra ter me 
lés egy sé ma, ott va ló ság ban csak bő ví tett új ra ter me lés van. És ez az ex ten zív vel nagy já 
ból be fe je ző dik, és lét re jön egy nagy já ból tő kés egy sze rű új ra ter me lés, ami egé szen más 
fel épí tés, mint az egy sze rű új ra ter me lés. Most be le ke rül tünk vagy be le ke rült már a leg fej
let tebb nyu ga ti vi lág va la mi be, ami ről Marx még ál mod ni se mert vol na, még pe dig a tő 
kés rend szer még lé tez ni fog, egy zsu go ro dó új ra ter me lés mel lett. Még pe dig zsu go ro dó 



26 replika

azért, mert Marx ré szé re so ha nem az, hogy ter mé kek ben mér ve, hasz ná la ti ér té kek ben 
mér ve bő ví tett új ra ter me lés, ha nem ér té kek ben mér ve. Az ex ten zív pe ri ó dus ban a fog lal
koz ta tott bér mun kás ok szá ma nő, a le dol go zott mun ka órák szá ma nő, te hát bő ví tett új ra
ter me lés. Az in ten zív ben egy majd nem stag ná ló új ra ter me lés, le dol go zott mun ka órák 
szá má val, mert még a la kos ság nö ve ke dé se rész ben mun ka időcsök ken tés sel el len sú lyoz
va van, te hát ha van egy nö vek vő, ak kor na gyon las sú, mert nem az, ami Marx nak a mar
xi sé mák bő ví tett új ra ter me lés nél egy 10 %/év bő ví té sé hez kell. Most le dol go zott mun ka
órák szá má val nem is annyi ra a mun ka időcsök ken tés, mint az óri á si mun ka nél kü li ség 
mi att van egy zsu go ro dó új ra ter me lés, és ak kor ez azt je len ti, hogy át kell gon dol ni egy 
cso mó dol got, amit ta nul tunk, mert min dent, amit ta nul tunk, az a tő ke bő ví tett új ra ter me
lé sé re vo nat ko zik. Lét re jött egy idő re egy egy sze rű új ra ter me lés, és most a zsu go ro dó 
új ra ter me lés. Ez zel kap cso la to san konk ré tan mi zaj lik le? Ez a zsu go ro dó új ra ter me lés 
pon to san mi kor kez dő dik, nem vi lá gos. A hat va nas évek ben. Kez dő dik olyan, hogy egy 
lap pan gó túl ter me lés. Lap pan gó azért, mert még mind ig pró bál ják va la ho va ezt a plusz 
ter me lést, ami ter me lé keny ség nö ve ke dés sel lét re jön, még va la ho vá el he lyez ni, de ha a 
fo gyasz tás nem nő, be ru ház ni na gyon kor lá to zot tan le het, mert nincs bő ví tés, ak kor va la
ho va ezek től a ter mé kek től sza ba dul ni kel le ne. De a nem fej lett ka pi ta lis ta or szá gok – 
nem csak mi – olyan só he rek, hogy so kat oda szál lí ta ni nem le het. Ah hoz, hogy le hes sen 
szál lí ta ni, ezek nek hi telt kell ad ni. És kez dő dik a hat va nas évek ben egy nagy hi tel adás a 
har ma dik vi lág nak el ső sor ban, és ne künk, a szo ci a lis ta or szá gok nak. Ez össze függ a bank
rend szer lé nye gé vel. Még pe dig mind ig azt gon dol ják, hogy a fi nánc tő ké nek az ere je ab ból 
áll, hogy sok pén zük van. A fe nét! Ab ból áll, hogy nincs pén zük. A fi nánc tő ké nek – még 
Marx ból le het na gyon szé pen lát ni – az a sze re pe, hogy min den hol, ahol a vál la lat mű kö
dé se köz ben pénz ben vol na egy ré sze a tő ké nek, az megy a bank hoz, és a bank oda te szi, 
ahol ezt megint be ru ház ni le het. Te hát, ha a pénz mint egy áram lat a ke let ke ző ta va kat a 
mi ni mum ra csök ken te né, hogy ne le gyen tó, ne le gyen stock. És a fi nánc tő ké nek az ere
de te nem a stockból áll, ha nem, hogy min den flow a gyom rán ke resz tül megy, és ott min
dent tud be fo lyá sol ni, át irá nyí ta ni stb. És vi gyáz ni kell ar ra, hogy ná la se le gyen stock, 
mert min den stock, ami pénz ben van, az vesz te ség. Mert, ha az ér ték több le tet nem ter mel, 
te hát még egy sze rűb ben, ami pénz hoz zá be fut, azért ka ma tot fi zet, és ha ná la ma rad, 
ak kor az nem ka ma to zik. Va la ki nek oda kell ad ni, aki va la mi vel ma ga sabb ka ma tot fi zet, 
mint amit ne ki kell fi zet ni. A ka mat kü lönb ség ből él a bank. A zsu go ro dó új ra ter me lés 
kö vet kez té ben a ban kok hoz bő ven fo lyik pénz, mert a vál la lat csak rész ben ak ku mu lál ja, 
vagy rész ben a tő két annyi val bő ví ti, mint volt, mert a ter me lé si mennyi ség kor lá toz va 
van, te hát a be vé tel nem biz tos, hogy át vált ha tó gép be és épü let be, ha nem, mi u tán ő nem 
tud ja, a pénzt le ad ja, ez most ál ta lá nos. Át lag ban több pénz fut a ban kok hoz, mint a tő ke 
pénzt a ban kok tól föl ven ne. És saj nos a la kos ság is eb ben részt vesz, mert ha igaz, hogy 
kez dő dik egy re la tív te lí tett ség, ak kor most nem kell ne kem sem mi olyan sür gő sen, amit 
én jö ve del mem ből tud nék fe dez ni, de én biz to sí ta ni aka rom a kö vet ke ző éve ket, mert úgy 
néz ki, hogy mi nél job ban vál sá gos sá vá lik a hely zet és mi nél több a mun ka nél kü li ség, 
an nál in kább kell el ten ni a jö vő be, ez is vi szi a pénzt a bank ba. Va la ki nek oda kell ad ni, és 
a bank nem ül het a pén zén. Ez az egyik ok, hogy a bank ér de kelt meg bíz ha tat la nok nak is 
oda ad ni. A má so dik ér de kelt ség mind ezek ben az or szá gok ban, ahol föl ve szik, az az, hogy 
azt hi szik, hogy ev vel a hi tel lel tud nak úgy ipa ro sí ta ni, hogy utá na bő ven vissza tud ják 
fi zet ni. Leg éle seb ben ki mond va ez a len gye lek nél volt, Giereknél. Hogy úgy ipa ro sí tunk, 
annyi hi telt ve szünk föl, hogy vissza tud juk fi zet ni, nem kö vet ke zik be. A har ma dik vi lág
ban is van nak ha son ló or szá gok, akik szin tén ilyen ipa ro sí tás sal akar nak fönn ma rad ni, és 
eb ből a köl csön ből azt gon dol ják, hogy ez most meg va ló sít ha tó. Te hát a bank szí ve sen ad, 
a kli en sek szí ve sen ve szik, a fej lett or szá gok nak az ipa ra ér de kel ve van, mert a kül ke res
ke de lem mel tud ja csök ken te ni vagy elo dáz ni a lap pan gó túl ter me lé si vál sá got.
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A kér dé sen Bródy Fe ri vel na gyon so kat ta na kod tunk, hogy emi att ahogy ed dig le ír tam 
a bank rend szert és min dent, hogy le het sé ges, ami egy fá zis sal ké sőbb kö vet ke zik csak be, 
az utol só, Re a gan óta, va la mi vel előbb, há romnégy éve, hogy a bank ka mat ma ga sabb ra 
emel ke dik, mint az át lag pro fit rá ta, il le tő leg amennyit a pro fit rá ta még a leg jobb vál la la tok
nál el ér. Ez Marx sze rint egy ab szur dum, mert ha a pénz ka mat egy ré sze a pro fit nak, a 
vál la la ti pro fit nak, egy ré sze az ér ték több let nek, ak kor hogy le het ez ál ta lá ban több, mint 
a pro fit? Itt va la mi el lent mon dás van. Bródyval pró bál tunk kü lön bö ző ma gya rá za to kat 
er re ta lál ni, de nem na gyon ta lál tunk. Egy do log még eb be be le vág, hogy ha a pénz ka mat 
alat ta van a pro fit rá tá nak, ak kor ez ser ken ti be ru há zás ra, te hát elő nyös a tő ke bő ví tett új ra
ter me lé se. For dít va: hogy ha a pénz ka mat ma ga sabb, mint a pro fit rá ta, ak kor vissza tart a 
be ru há zás tól, és a meg lé vő ipar vég ered mény ben ér de kel ve van a vissza tar tás ban. A tő kés 
bő ví tett új ra ter me lés nél a XIX. szá zad ban sen kit nem ér de kel, hogy még va la ki be lép, 
mert annyi le he tő ség van be lép ni, és annyi ra bő vül ez zel együtt a pi ac, hogy sen ki nek nem 
el len ér de ke. De most az, hogy ha a Ford nem tud ja el ad ni a ko csi ja it, már itt van a General 
Mo tors, de hogy még va la ki bank ka mat tal még egy au tó gyá rat is tud jon épí te ni, az el len-
ér de ke. Ne lép jen be sem mi új tő ke, te hát a zsu go ro dást elő se gí ti a ma gas ka mat, ami most 
csak annyi, hogy a meg lé vő ipar nak egy ré sze, aki sa ját tő ké ből gaz dál ko dik, ér de kel ve 
van, hogy más ne lép jen be köl csön tő ké vel. Jó, ez ma gya ráz za az ér de ket ab ban, hogy a 
bank ka mat ma ga sabb le gyen a pro fit rá tá nál, de hogy te szi le he tő vé a bank nak, mert ha a 
ka mat láb még nem csök ken, ha nem nő, ak kor még ke ve sebb van, aki ki vesz pénzt és még 
több, aki be tesz pénzt, és ez az egyen leg ará nya még rosszab bo dik, ha a ka mat nő. Még 
több pénzt kel le ne ak kor ne künk és a har ma dik vi lág nak to vább sí bol ni.

Gyu ri bá csi gyak ran el me sél te és gyö nyö rű en ki szí nez ve, na gyon em lé ke ze tes ma radt 
már Bécs ben, mint gye rek nek, hogy még egy szer me séld el azt az ame ri kai höl gyet, aki jött 
az év szá zad ele jén va la mi kor Pá rizs ba, lu xus ha jón ér ke zett, a leg elő ke lőbb szál lo dá ban a 
leg elő ke lőbb appartemantt bé rel te, ké sőbb már ver seny is tál lót tar tott, a leg elő ke lőbb em  
be re ket fo gad ta, Gyu ri bá csi ezt egy ne gyed órán ke resz tül me sél te, és a happy end: tíz évig 
volt így Pá rizs ban, és utá na el tűnt. El tűnt, so ha nem ta lál ták meg – ez volt a happy end – 
ak kor a ban kok össze ha son lí tot ták a szám lá ju kat, és ki de rült, hogy en nek a nő nek so ha egy 
sa ját fil lér je nem volt. Az utol só pén zét Ame ri ká ban be le fek tet te ab ba, ahogy ki öl tö zött, és 
mi lyen ha jó val ér ke zett, és még hogy Pá rizs ban szál lo dát vett ki, utá na egy ilyen elő ke lő 
hölgy nek egy kis köl csönt ad ni egy bank nak, a ban kok va ló szí nű leg sorbaálltak, hogy ki 
től ve gyen. És utá na, tíz évig azt csi nál ta, hogy  mind ig pon to san vissza fi zet te, úgy hogy 
vé gül mind ig na gyobb köl csönt vett föl. Ez a szél há mos ság egy ré gi szél há mos trükk, csak 
ilyen szé pen csak ezt az egy ese tet tu dom, hogy ez si ke rült. Az el ső az, hogy eb be a szél
há mos ság ba még csak be le ke rü lünk. Le het, hogy még az ele jén egy jó hi sze mű szél há mos
ság, hogy föl ve szik a pénzt, ab ból ki tud ják fi zet ni a tar to zást. Ah hoz, hogy vissza tud ja 
nak fi zet ni, mint ez a szél há mos hölgy, megy, még pe dig egy geo met ri kus sor sze rint föl fe  
le a hi te lek nagy sá ga. Azért geo met ri ai sor, ami nek a leg ki sebb ki te vő je, ha sa ját pénz 
nincs, a ka mat láb. A kamatlábot is kell tö röl ni, te hát ha mond juk öt szá za lé kos ka mat tal, 
ak kor 1,05 az évek szá má nak a hat vá nyán. Ha még eb ből el fo gyaszt va la mit – mint mi csi
nál tuk – ak kor még ma ga sabb a ki te vő, és nő nek ezek a tar to zá sok. Az ame ri kai ban kok 
nál még min den rend ben van, mert ő azt a pénzt, ami hoz zá be fut, köl csön ad ja, és ezek fi  
ze tik is még a ka ma tot, csak egy más hol föl vett köl csön ből, de min den eset re fi ze tik. Most 
jön az, hogy a har ma dik vi lág, a len gye lek majd nem nyil vá no san ki je len tik, hogy fi ze tés
kép te le nek. A fi ze tés kép te len sé get a nagy ban kok, a világbankrendszer pró bál ja meg aka
dá lyoz ni, mert ez rosszabb, mint a szélhámosnőnek az el tű né se, ahol le kell ír ni eze ket a 
dol go kat. Az is egy bank krac hot elő idéz het nek, mert van Né me tor szág ban olyan bank, aki 
nek a len gye lek töb bel tar toz nak, mint az ő sa ját tő ké je. Te hát, ha ott ezt is le kell ír ni, ak  
kor kell a cső döt be je len te ni, és ez to vább gyű rű zik. Te hát nem sza bad a cső döt be je len te 
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ni, ezt to vább ra is fenn kell tar ta ni. De a ban kok nem a sa ját pén zü ket ad ták a har ma dik 
vi lág nak, ha nem kli en sek kel be fi ze tett pénzt, azok nak to vább ra is, ha a har ma dik vi lág azt 
mond ja, hogy nu ku, ak kor is azok nak to vább kell fi zet ni a ka ma to kat meg a vissza fi ze tést 
is. Ez in takt ma rad a bank és azok a kli en sek kö zött, akik a pénzt be tet ték. És most be le-
kény sze rül az ame ri kai bank is ugya nab ba a szél há mos me net be, mint azok, akik ne ki 
tar toz nak, ha ezek nem fi zet nek, ak kor ne ki ah hoz, hogy fi ze tő ké pes ma rad jon, még 
fo koz ni kell a be fi ze tést. Er re egyet len egy mód ja van: a ka mat láb eme lé se. Az ame ri kai 
ban kok a ka mat lá bat már olyan ma gas ra emel ték, hogy az egész eu ró pai tő ke, pénz tő ke 
oda fo lyik, mert ki tud el len áll ni an nak, hogy ha ti zen hat szá za lé kos ka ma tot fi zet nek. 
Te hát itt az a rej tély, hogy hogy le het ka mat láb ma ga sabb, mint a pro fit rá ta, ab ból ol dó dik 
meg, hogy ha ez a pénz már nem ev vel a ka mat láb bal va la mi ter me lé si célt szol gál, ha nem 
szol gál ja már az adós sá gok vissza fi ze té sét. Te hát nem azért vesz föl most annyi pénzt, 
hogy to váb bad jon ter me lés re, ha nem azért, hogy a sa ját adós sá gát ki tud ja fi zet ni, és itt 
be lép még egy szél há mos, a Re a gan, mint ál lam, aki – nyu ga ti for rá sok ból tu dom – ezek
nek a bank ka ma tok nak az eme lé sét az zal ma gya ráz za, hogy ez a pénz a ha di dol gok hoz a 
kor mány nak kel le nek, ál lam köl csön, és va ló ban az ál lam ház tar tás de fi cit je és az ál lam nak 
a tar to zá sa nő most szin tén a geo met ri ai sor ral, de az is ugyan olyan meg bíz ha tat lan, mert 
nem tud ja so ha vissza fi zet ni, mert nem ter me lés be te szi be, ha nem ha di ba te szi be, az 
vissza nem té rül, ha nem há bo rút csi nál be lő le. Re mé lem, hogy azt nem. Most én vá rom, 
hogy az ame ri kai hölgy ki lesz és mi kor tű nik el.

Az in ter jú bAn érin tett kér dé sek hez kAp cso ló dó jánossy-művek

[…]
A gaz da sá gi fej lő dés mér he tő sé ge és új mé ré si mód sze re. Bu da pest, Köz gaz da sá gi és Jo gi Könyv ki adó, 1963. 

(Ehrlich Évá val kö zö sen.)
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