
TEFNER ZOLTÁN

A „forint atyjának” külföldi kapcsolatai 
Varga István és a lengyelek

Lehet, hogy talán valamikor 1916-ban kezdődött. Lehet, hogy csak az 1920-as években, 
amikor a Magyar Gazdaságkutató Intézet1 igazgatójaként működött az Alkotmány utcá-
ban. Hogy volt-e Varga István professzorban egy morzsányi abból a kötődésből, amely 
a magyarok és a lengyelek között évszázadok óta fennáll? Momentán nincsenek erről 
megbízható értesülések. Varga István, mint I. világháborús hős a galíciai fronton, ahol 
kitüntetéseit is szerezte2, bizonyára kapcsolatban állhatott lengyelekkel. Más esetekben 
hallunk történeteket, hogy a régi frontkatonák és a helyi lakosság között évtizedes barát-
ságok szövődtek. Lehet, hogy neki is lehettek ilyen kapcsolatai? Bár az is ismert, hogy 
a galíciai fronton, valamint a megszállt orosz területeken a lakosság nem mindenütt és 
nem egyformán szimpatizált a magyar kiegészítésű ezredekkel.3 De bárhogy is lehetett 
ezekben a régi időkben, annyi bizonyos, hogy már mint tekintélyes professzor az akkori 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen jó néhány lengyellel állt rendszeres 
levelezésben, s gyakori külföldi konferencia-részvételei alatt személyesen is létrejöttek 
ezek a kapcsolatok. Naplót nem vezetett, leveleire vagyunk hagyatkozva.

(Életrajz dióhéjban) A „forint atyja” kitüntető elnevezést manapság már csak néhány 
régi sajtótermékben lehet olvasni, valamint az egykori tanítványok és kollégák elbe-
széléseiben lehet hallani. De az elnevezéssel azonos értékűek szakmai tevékenységét 
tágabb rendszerbe állító dolgozatok, tanulmányok. Olyan megállapítások, mint „Varga 
Istvánnak az 1946. évi stabilizációhoz kapcsolódó tevékenysége nemcsak a magyar, 
hanem a nemzetközi közgazdasági gondolkodás történetének is jelentős momentuma.”,4 
vagy: „Ő ugyanis szilárd elméleti alapon olyan konzisztens rendszert dolgozott ki a ha-
zai ár- és bérrendezésre vonatkozóan, amely sikeres megoldást jelentett Magyarországon 
a rendkívül súlyos 1945–46. évi hiperinflációs helyzet felszámolására.”5 Arra mutatnak 
rá, hogy a folyamat lényegét ő ragadta meg, s az általa született. Kiemelkedő érdemét 
a szakma abban látja, hogy nem elvont spekuláció útján jutott el a reform lényegének 
megfogalmazásáig, hanem a valós gazdasági folyamatokat elemezte, és ezekből vonta le 
a tanulságokat. Az elméleti rendszert, amit bevezetett a stabilizációs elméletek körében 
addig nem ismerték. Elszakadt minden korábban ezen a téren elfogadott alapelvtől és 
új alapokra helyezte a sikeres stabilizáció megvalósításának programját. Az intézkedé-
si sort nem is stabilizációnak, hanem „szanálásnak” nevezte. „Varga István egyrészt a 
forint 1946. augusztus 1-i bevezetését és az egyidejűleg elindított szanálási folyamatot 
rendhagyó jelentőségűnek ítélte az ország életében, másrészt a szanálás általa különle-
gesnek és egyedülállónak ítélt vonásai alapján újrafogalmazta a valutareform, a valuta-
stabilizálás és a szanálás fogalmát.”6

Varga István 1897. július 5-én született Budapesten. Édesapja Varga Emil jómódú 
kereskedő volt, akit 1902-ben bekövetkezett halálával, kora gyermekkorában vesztett 
el. Édesanyja az apa elhunyta után részben varrással tartotta fenn magát és gyermekeit. 
Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte; a Vas utcai kereskedelmi iskolában. 1916-
ban felsőkereskedelmi érettségi vizsgát tett, majd 1918-ban a Markó utcai gimnáziumban. 
1915-ben, amikor elérte 18. életévét, katonai szolgálatra kellett bevonulnia. A háború fo-
lyamán 1917-ben tartalékos hadnagy lett.7 Sebesülése miatt leszerelték.8 A katonakönyvét 
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bevonták, ugyanakkor egy emléklapot kapott, melyen a következő kitűntetések sze-
repeltek: Signum Laudis; I. osztályú vitézségi érem; csapatkereszt; sebesülési érem 
és rokkantjelvény.9

Következett a Műegyetem, ahol 1919-ben közgazdász diplomát, és a Pázmány Péter 
Tudományegyetem, ahol 1920-ban jogi doktorátust szerzett. 1928-ban megalapítja a 
Magyar Gazdaságkutató Intézetet, amely komoly szellemi műhellyé válik. A Statisztikai 
Hivataltól kapott adatokat kiértékelik, s Navratil Ákossal, Fellner Frigyessel, Heller 
Farkassal rendszeres jelentéseket adnak ki az ország gazdasági helyzetéről. Az intézet 
egyik legjelentősebb, és talán máig is a legismertebb műve, amely 1936-ban jelent meg 
és a nemzetijövedelem-számítással foglalkozik, Varga István és Matolcsy Mátyás ne-
véhez fűződik. A harmincas évektől tanít a budapesti egyetemen. 1944-ben a Gestapo 
letartóztatja. A vád szerint 1943-ban Bethlen István felkérésére az intézetben egy 
olyan gazdasági koncepción dolgoztak, amely a németek vereségével számolt. Több 
mint egy év után szabadult a berlini Moabitból. Hazatérését követően főcsoportveze-
tő az Újjáépítésügyi Minisztériumban, 1946-ban államtitkár, közben nyilvános rendes 
egyetemi tanárrá nevezik ki a Pázmány Péter Tudományegyetemre. 1945-ben az MTA 
levelező, 1946-ban rendes tagja. Ugyanebben az évben az Anyag- és Árhivatal elnöke 
(ekkor hajtja végre nagy jelentőségű reformját), majd 1948-ban eltávolítják az egyetem-
ről.10 Az ötvenes években nehéz körülmények között él (60-70 álláspályázatát utasítják 
vissza11), fordításokból tartja fenn magát, lakáskörülményei a háborúban kapott belövés 
miatt nem jók.12

Elszigeteltsége – bár Varga erősen a margóra lett szorítva – egyáltalán nem látszik 
hermetikusnak. Ehhez persze bizonyos merészség és elszántság is kellett. Egy példa 
még ebben a veszélyes korszakban is működő nyugati irányú kapcsolataira: Max K. 
Adler, a londoni közgazdászprofesszor az ESOMAR13 nevében folytatott levelezést 
Vargával. „Megkaptam szeptember 19-i érdekes levelét. Közlései figyelemre méltóak. 
Tájékoztatása céljából elküldök Önnek egy listát cikkekkel és tanulmányokkal, amelyek 
a Szovjetunióban és a népi demokráciákban a piackutatás kérdéseivel foglalkoznak. 
Sajnos nincs lehetőségem arra, hogy ezeket elküldjem Önnek. Azt is megjegyezném, 
hogy a cikkek – természetes módon – legkülönbözőbb értéket képviselnek, kezdve 
egészen rövid jegyzetekkel, amelyek épphogy csak rámutatnak a piackutatás jelentő-
ségére, egészen azokig a cikkekig, amelyek a jövő módszereit kimerítően tárgyalják. 
Mindenesetre a piackutatás gyakorlata a Szovjetunióban és a népi demokráciákban 
fejlettebb, mint annak problémáit tárgyaló irodalom.”14 Varga – nyugodtan mondhatni 
– „ellenzéki”, de legalábbis kívülálló habitusát jól mutatja ez a megállapítás: piackuta-
tással a szocialista táborban foglalkozni lehet, de beszélni róla nem.

Majd egy egészen meglepő információ a Szovjetunió gazdaságpolitikájából valahol 
már indulásra kész, de még rejtőzködő reformszándékokról. Ilyen levelekért pár évvel 
korábban akár internálást is lehetett kapni: „Mint ahogy azt korábbi levelemben tettem, 
most is hangsúlyoznám, hogy a korábbi kereskedelmi miniszter, Mikoján, aki most a 
miniszterelnök első helyettese, különböző beszédeiben nyomatékosan hangsúlyozta a 
piackutatás, ill. fogyasztáskutatás vagy keresletkutatás (különbözőképpen használt fo-
galmak) jelentőségét. Ugyanazt tették a népi demokráciák különböző kereskedelmi mi-
niszterei is, így a magyar Bognár István belkereskedelmi miniszter is. Piackutatással – 
ha jól tudom – csak akkor foglalkoznak a Szovjetunióban és a népi demokratikus orszá-
gokban, ha azok valamilyen piackutatás jellegű célkitűzésekkel vannak összefüggésben; 
Magyarországon 1945 és 1949 között volt egy Közvélemény-kutató Intézet, amely poli-
tikai közvéleménnyel is foglalkozott, s kutatási eredményeit rendszeresen publikálta.”15
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Aztán jött 1956, s a kádári terror első időszakában – Moszkva engedélyével – megindult 
a tényleges reformok előkészítése, ami Varga rehabilitációját is előmozdította. Mellőzöttsége 
1957-ben a Közgazdasági Szakértő Bizottság vezetői pozíciójának elvállalásával ért véget. 
Az egyetemen gazdaságtant és reklámot tanít. Megjelent a „A reklám” című munkája. Több, 
a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó intézet, illetve bizottság kéri fel tudományos 
szakértőnek, tagnak. Külföldi kapcsolatai lengyel, osztrák, és német egyetemek felkéréseit 
fogadja el. 1962-ben Luxemburgban tartott előadássorozatot angol nyelven.16

(Képben a lengyelek) Varga István tehát 1915-ben bevonult katonának. Több életrajz-
írója azt rögzítette, hogy abba kellett hagynia középiskolai tanulmányait. Valóban. Sok 
mindenkivel előfordult ez, de olyanok is akadtak, akik az elején még patrióta lelkesedés-
ből hagyták abba a tanulmányaikat, hogy aztán valamelyik „fenti” oktatási intézmény-
ben folytassák. A frontokon zajló gigászi gépi háború egész évjáratokat falt fel, s mind 
az osztrák–magyar, mind a német hadvezetőség élőerő-utánpótlási gondokkal küzdött. 
18 évre szállították le a katonakötelezettség határát, s ez őt is érintette. Mint említettük, 
Varga István a galíciai frontra, lengyelek közé került. Nem tudjuk, mi történt. A Magyar 
Gazdaságkutató Intézet megmaradt iratai között – jelen ismereteink szerint – nincsenek 
lengyel vonatkozásúak.

Nem valószínű, hogy pusztán érzelmi, tehát szimpátia alapon válogatott volna a 
lengyelekből. A szakmaiság, amely egész életét alkotói feszültségben tartotta, részben 
kizárja ezt a feltételezést. Másrészt pedig mindenkivel kapcsolatban állt, aki a világ köz-
gazdaság-tudományában számított. Levelezett későbbi Nobel-díjasokkal, és majdnem 
Nobel-díjasokkal. Levelezései azt mutatják, hogy a kapcsolatokat nem ő, hanem a len-
gyelek vették fel vele. S az is, hogy ez a válasz–viszontválasz kapcsolat inkább az 1950-
es évek végén, az 1956-os forradalmat követően zajlott, amikor Magyarországon már a 
60-as, 70-es években megkísérelt gazdasági reformok, az „új gazdasági mechanizmus” 
néven híressé vált program fent már futólag említett előkészítése folyt.

A lengyelek – többségükben fiatal, feltehetően az egyetem padjait épp hogy elha-
gyó közgazdászok – ezek iránt a reformok iránt érdeklődtek, felkeltette érdeklődésüket 
az, hogy Magyarországon valami készül, s ők is készültek valamire. A párhuzamossá-
gon aligha lehet csodálkozni, hiszen a sztálini terrorra a két országban közel azonos 
válaszokat adtak. Közismert történelmi tény, hogy az 1956-os októberi események 
Magyarországon a poznańi tüntetések közvetlen hatására kezdődtek, ezeknek folytatá-
sai voltak. Nem kell hozzá különösebb képzelőerő, hogy megállapítsuk: e két országban 
reagáltak a terrorra a leghevesebben, itt kellett tehát a társadalom békéjét reformokkal 
megteremteni. Szovjet asszisztencia mellett – természetesen.

Vargának ezekben a késői ötvenes években komoly nemzetközi elismertsége volt 
már. 1928-ban, igen nehéz körülmények között alapította meg a Magyar Gazdaságkutató 
Intézetet, majd 1946-ban tanulmányaival, s „Valutacsoda” című munkájával meghatározó 
szakértője lett a forint bevezetésének. Fáradozásait Rákosiék azzal honorálták, hogy part-
vonalon kívülre rakták. „A második világháborút követő években az akadémiai közgazda-
ságtan merőben új feltételek között, új eszmei alapon és új célokkal indult. A politikai ha-
talom kiszorította a polgári irányzatokat a tudományos életből, a nem marxista elméletek 
eltűntek hagyományos intézményi, szervezeti kereteikkel együtt és rangos, vagy kevésbé 
rangos képviselői a szellemi és fizikai lét szélére kerültek. A közgazdasági gondolkodás 
a szocialista ideológia sodrásában haladt […].” – olvassuk Csató Klára előszavában, amit 
Majoros Krisztina Varga Istvánról szóló tanulmányához írt. Polgári közgazdasági néze-
teit 1956 után sem tagadta meg, nem volt hajlandó belépni a pártba, tudására azonban a 
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reformok kidolgozásához szükség volt. A munkálatokat az ugyancsak kiváló szakember, 
Csikós Nagy Béla irányította. Tipikus történet a kádári időkből: szürke eminenciás („he-
lyettes”) lehetett, első számú vezető nem. A fiatal lengyelek itt léptek be a képbe.

(Marian Krzak és Jerzy Toeplitz) Az első levélváltás két doktorandusszal, Marian 
Krzakkal és Jerzy Toeplitzcel indult el 1958. március 18-án az alábbi szöveggel: 
„Mellékelten elküldünk Önnek egy cikket, amely a lengyel gazdasági hetilapban, a 
»Życie Gospodarczében« [Gazdasági Élet] jelent meg – 11. szám, 1958. március 16. 
– azokról a fejtegetésekről, amelyeket Ön a »Weltwirtschaftliches Archiv« 1978/75. 
számában jelentetett meg. A lap korlátozott keretei csak részben engedték meg, hogy az 
Ön valóban érdekes nézetei a lengyel olvasók számára ismertté váljanak, de nekünk ez 
jó alkalom volt arra, hogy Lengyelországban vitát indítsunk el a »pénzelmélet a szocia-
lizmusban« témában. Meg vagyunk győződve arról, hogy egy ilyen esetleges vita az Ön 
gondolatait feltétlenül aktualizálni fogja.” – írják nagy lelkesedéssel.

Az ügy pikantériája, hogy a két fiú marxista. A Lengyel Egyesült Munkáspárt mellett 
működő Társadalomtudományi Intézet aspiránsai. Krzak éppenséggel ugyanannak a te-
rületnek a kutatásával foglalkozik doktori értekezésének megírásához, mint a címzett: a 
pénz vásárlóerejének megőrzése. Angolul tud, németül nem, az oda-vissza fordítói szol-
gálatot – német nevéből ítélve minden bizonnyal Toeplitz látja el.17 S ha Varga profesz-
szorban kétségek merülnének fel az ügy komolyságát illetően, Toeplitz kijelenti, hogy 
Lengyelországban a továbbiakra nézve teljesen lehetővé vált az ilyen viták folytatása. 
(Merthogy az a bierut-i időkben egyáltalán nem volt lehetséges.)

Varga István két választ is ír a levélre, amit a két lengyel hálásan megköszön. S ezután 
egy érdekes bejelentés következik: „Ma ezzel szemben felhívnánk szíves figyelmét A. 
Zwaas cikkére [Adam Zwaas: lembergi születésű, Amerikába kivándorolt közgazdász], 
amely a lengyel gazdasági folyóiratban, a »Gospodarka Planowában« a 4. számban je-
lent meg, s amely részben kritikusan áll szemben az Ön fejtegetéseivel. Örülnénk, ha Ön 
elküldené ezzel a cikkel kapcsolatos állásfoglalását, és mi, mint a »Życie Gospodarcze« 
munkatársai nem sajnálnánk a fáradságot, hogy lehozzuk ezt a cikket a lapban. A fordí-
tást németből lengyelre vállaljuk.”18

Ezen a ponton egy új név jelenik meg a levélváltásban. Włodzimierz Brus neve, aki a 
fiúk doktori vezető tanára, s Varga korábbi ismerőse: „Brus professzor, aki vezető tanára 
doktori dolgozatainknak, mint ígérte, az Ön által neki küldött értekezését betekintésre 
odaadja.”19 S lejjebb újabb nevek: „Ha sikerül Oskar Lange cikkének fordítását meg-
kapnunk (a cikk mindeközben nyugaton nagy feltűnést keltett), azt is átküldjük Önnek. 
Egyik fordítása megjelent többek között a Cahiers Internationaux [Nemzetközi füzetek] 
95. számában. Örülünk, hogy cikkünk megnyerte a tetszését. (Sajnos becsúszott néhány 
apró nyomdai hiba, de ezek nem érintik azokat a problémákat, amelyekről ír.)”20

Oscar Lange neve az akkori Lengyelországban (s Magyarországon is) nagyon nép-
szerűvé vált: a marxi munkaérték-elméletet próbálta összhangba hozni a saját maga 
által preferált neoklasszikus értékelmélettel.21 Lange igyekezete bizonyos fokig még a 
szovjeteket is zsákutcába vihette. Maga Sztálin is balodali, proszovjet közgazdásznak 
vélte, személyesen kérlelte, hogy vállaljon szerepet a lengyel kormányban. Nyilvánvaló, 
hogy ez az összeházasítási kísérlet mindkét országban valamilyen perspektívát nyitott 
volna, ha ez a perspektíva a tervgazdaság megtartása mellett megnyitható lett volna. De 
Varga István számára – aki soha sem negligálta „polgári közgazdász” mivoltát –, ez a 
letérés lehetetlennek tűnt, mert a számításai száznyolcvan fokos eltérést mutattak a két 
rendszer között.
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Mindenesetre szimpátiával kezelte a fiatalok elszánt kísérleteit. Vergilius: „Mens 
agitat molem.” Az elme mozgatja az anyagot. A fiúk újabb és újabb tervekkel állnak 
elő. Általuk kibontakozik egy érdekes, pezsgésben lévő világ, amelyben a progresszív 
reformerek, a fontolva haladók és a „maradi marxisták” vitákat folytatnak egymással. 
Idézet a két doktorandusz-aspiráns egy későbbi leveléből: „Lapunk többek között azt a 
feladatot állította maga elé, hogy leküzdi a közgazdasági tanok dogmatizmusát, s hogy 
hozzájárul – megfelelve a szocialista építésnek – e tanok fejlődéséhez. Mivel a lap még 
rövid működési ciklust tud maga mögött, röviden tud elméleti problémákat kibontani, 
és hozzájárulni olyan tudományos vitákhoz, amelyek gazdaságunk aktuális és perspek-
tivikus szükségleteihez igazodnak. Hasábjain a modellvita kap helyet, momentán az 
árképzést tárgyalja. (Vajon az áraknak az üzemek határköltségei, vagy az ipari ágazatok 
átlagköltségei mentén kell alakulniuk?)” írják július 8-án.

Nem nehéz kitalálni, hogy ők a három közül melyik vonulathoz tartoznak. S az is 
kiderül, hogy a „Życie Gospodarcze” a reformisták, a „Gospodarka Planowa” – ne-
véből ítélve is – a konzervatívok sajtófóruma. S itt kapcsolódik egy másik kapcsolat a 
két doktorandusz ügybuzgalmához, bizonyítva, hogy Lengyelországban a reformokat 
nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek is akarják, mégpedig fontos állami és párt-
funkcióban. Nevezetesen Włodzimierz Brus, az Állami Gazdasági Tervező Bizottság 
Gazdaságkutatási Osztályának vezetője. Aki a két fiú témavezető tanára, s mellesleg 
kettőjükkel párhuzamosan szintén kapcsolatot tart Varga Istvánnal.

Krzak és Toeplitz közben felbátorodnak, s valódi lényegüket is adják – önállósodási 
kísérleteket tesznek. Június 21-i keltezésű az a rövid levél, amelyben Varga arról beszél, 
hogy mégis a konzervatív orgánumot, a Gospodarka Planowát választaná. „Köszönöm 
május 21-én hozzám írt kedves soraikat. Voltak olyan szívesek, hogy felhívták figyel-
memet A. Zwass cikkére. A Gospodarka Planowa [Tervgazdaság] úgyszintén volt olyan 
szíves, hogy elküldte a dolgozatot, s május 22-i levelében felajánlotta a lehetőséget, hogy 
leközli az erre adandó válaszomat. Ezért elfogadom ajánlatukat, s kérem Önöket, hogy az 
általam megírtakat fordítsák le. Mellékelve elküldök Önöknek egy rövid cikket, és nagyon 
le lennék kötelezve, ha a Gospodarka Planowa szerkesztőségével megállapodnának, hogy 
az leközölné ezt, s Önök magukra vennék a fáradságot, lefordítanák lengyelre. Remélem, 
hogy cikkem végig elég érdekes lesz ahhoz, hogy érdemesnek tartják majd a közlésre.”22

A fiúk nem tágítanak. Elszántságuk, mint személyiséglélektani elem később mindket-
tejük számára jól jön. Krzak később komoly karriert futott be, 1978-tól a Kereskedelmi 
Bank elnöke, 1980-ban pénzügyminiszter, 1983-tól bécsi nagykövet (a reformok meg-
torpanása után parkolópálya), a rendszerváltás éveiben a Lengyel Takarékpénztár elnö-
ke.23 Július 8-án írják: „Megköszönjük 21-i levelét. Ezzel nyugtázzuk a cikk kézhezvé-
telét, melyet a Gospodarska Planowának szánt. Elnézést kérünk, hogy a cikket mindez-
idáig nem annak a címzettnek adtuk át, akit Ön megjelölt, mert elhatároztuk, hogy ismé-
telten azzal a javaslatunkkal fordulunk Önhöz, hogy a cikket a mi folyóiratunkban, azaz 
a »Życie Gospodarczében« jelentesse meg. Reméljük, hogy megérti a szándékunkat.”24

A következő sorokból az derül ki, hogy többről van szó, mint puszta tudományos kí-
váncsiság. Ami a húszévesek sajátja, az elhivatottság, a saját pálya bemérésének kény-
szere hajtja őket abba az irányba, hogy a konzervatívokkal szemben kockázatot vállalja-
nak. „Javaslatunkat nemcsak azért tesszük, mivel (rövid idő óta) a »Życie Gospodarcze« 
szerkesztőségi munkatársai lettünk, hanem főleg a miatt a szerep miatt, amit ez a lap a 
lengyel közgazdasági körökben magára vállal. A »Życie Gospodarcze« a »lengyel ok-
tóber« forró vitái óta hetilapja a társadalmi és gazdasági kérdéseknek (korábban olyan 
formában jelent meg, amely a »Gospodarka Planowához« hasonlított).”25
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S ami ez után következik, az már a kor lehetőségeihez mérve valóságos gazdaságpo-
litikai forradalom. „Lapunk többek között azt a feladatot állította maga elé, hogy leküz-
di a közgazdasági tanok dogmatizmusát, s hogy hozzájárul – megfelelve a szocialista 
építésnek – e tanok fejlődéséhez. Mivel a lap még rövid működési ciklust tud maga 
mögött, röviden tud elméleti problémákat kibontani, és hozzájárulni olyan tudományos 
vitákhoz, amelyek gazdaságunk aktuális és perspektivikus szükségleteihez igazodnak. 
Hasábjain a modellvita kap helyet, momentán az árképzést tárgyalja. (Vajon az áraknak 
az üzemek határköltségei, vagy az ipari ágazatok átlagköltségei mentén kell alakulniuk.) 
Folyóiratunkban a Gazdasági Tanács – melyben kiemelkedő lengyel közgazdászok foglal-
nak helyet – publikálja téziseit a modellváltozásokról Lengyelországban és az árképzés-
ről. Megjelenteti Lange, Kalecki, Brus és Lipiński professzorok cikkeit. A példányszám 
magas, mivel a »Życie Gospodarcze« a legnépszerűbb gazdasági lap Lengyelországban.”26

Az önbizalom ebben az életkorban természetes sajátosság, mint ahogy a naivitás is, 
ami megmagyarázza a hitet abban, hogy a dogmatikus tanok a szocialista építés keretei 
között majd „fejlődni” fognak. De más is. Határköltségek: ma már természetes, hogy a 
vállalatnak meg kell állnia, amikor a költségek túllépik azt a pontot, amikor már nem 
érdemes a termelést újabb és újabb egységekkel növelni. 1958-ban ez még vitat tárgya. 
„Véleményünk szerint javaslatunk mellett szól az a tény is, hogy az Ön cikkére elsőként 
a mi cikkünk reagált kritikusan, elsőként téve közzé az Ön gondolatait. Az Ön által hoz-
zánk küldött dolgozat – amely a lengyel közgazdások körében érdeklődésre tart számot 
– új állásfoglalásra kényszerít bennünket a »Życie Gospodarcze« hasábjain. Tehát a lap 
olvasói miatt is kívánatos lenne, hogy itt jelenjen meg.”27

Varga „polgári nézetei” nyilván ezt hirdetik, s a varsói reformistáknak természetes, 
hogy Vargának igaza van, afféle sztenderdnek tekintik azokat. „Tervezett írásunkban 
ismételten vissza kívánunk térni Tooke és Marx elméleteihez. Véleményünkben, amely 
mindezidáig nem változott, megerősít bennünket Alvin Hansen28 (Fiscal Policy and 
Monetary Theory) valamint A. Marget29 (The Theory of Price) című munkája. De mély-
re hatoló tanulmányokat is szeretnénk készíteni és ezeket a cikkeket Önnek elküldeni. 
Még egyszer szeretnénk aláhúzni, hogy mi fiatal közgazdász tanulók vagyunk, s minden 
eszmecsere Önnel – még akkor is, ha annak kritikai éle van – tudományos munkánkban 
csak segítségünkre lehet.”

A levél ezen a ponton éri el a protokolláris minimum határát, amikor a fiúk az 
elhamarkodott lépést kompenzálni igyekszenek: „Amennyiben Ön a »Gospodarka 
Planowának« bejelentette már cikkének érkezését, akkor természetesen ejtjük javasla-
tainkat. Reméljük, elnézi nekünk, hogy vártunk a cikk átadásával. Egyidejűleg bizto-
sítjuk Önt, hogy óhaja szerint cselekszünk.” De a sorok között olvasva az is előtűnik, 
hogy ugyanakkor tudták, Varga zöld utat fog nekik adni. S jött is a kompromisszum: 
„Köszönet 8-i levelükért. Az érdeklődés, amelyet cikkem iránt tanúsítanak, nagy örö-
mömre szolgál. Személy szerint semmi kifogásom nem lenne a cikk leközlése ellen, ha 
Önök azt a Życie Gospodarczéban szeretnék leközölni, mivel javaslatuk azt mutatja, 
hogy cikkemet nem találják túl hosszúnak, ha erre a célra megfelel. Az egyetlen nehéz-
ség csupán az, hogy a Gospodarska Planowa éppúgy javasolta a közlést és én beleegye-
zésemet adtam. Arra kérem Önöket, hogy a Gospodarska Planowa szerkesztőségével 
kölcsönösen beszéljék meg, és együtt állapodjanak meg arról, hogy melyik lapot érdekli 
jobban a cikkem. Én előre hozzájárulásomat adom bármilyen döntéshez.”30

S ezután következnek a módszertani intelmek, az idősebb és tapasztaltabb kolléga 
útbaigazítása: mit, hogyan kellene, mi hogyan nem jó. „Írják, hogy akarnak még foglal-
kozni Tooke és Marx elméleteivel. Ezt természetesen szabadon megtehetik. De engedjék 
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meg, hogy felhívjam a figyelmüket az alábbi szempontra: az, hogy a Weltwirtschaftliches 
Archivban megjelent cikkemet félreértették, ennek valószínűleg nem az az oka, hogy 
Marx bizonyos tanait helyesen, vagy helytelenül interpretálom. Esetenként szeretek 
dogmatörténeti hibákat kimutatni, mint ahogy azt az Önöknek küldött cikkekben hang-
súlyoztam. Mindamellett az a nézetem, hogy minden Marxnak tulajdonított nézetet az 
ő műveiből vett idézetekkel bizonyítottam. Mindenesetre könnyen előfordulhat, hogy 
életművében más helyeken az általam idézettektől eltérő nézetek vannak.”31 

Ennél a problémánál Varga maga is belegabalyodik a marxi értelmezés fonalába. 
Túl sok lesz a „ha”. Miután a tervgazdálkodás szintjén a pénz is voluntarisztikus dön-
tések áldozata, ezért azt javasolja, hogy nézzék meg, mit mond erről Marx és Tooke 
(miközben sejti, hogy semmit olyant, amit a népi demokráciákban csináltak,). „A pénz 
szocializmusbeli szerepéről folytatott vitát nem mérvadó nézetem szerint csak akkor 
lehet továbbvinni, amennyiben Önök állást foglalnak arról a kérdésről, hogy állításom, 
miszerint a pénzjelenségek a szocializmusban a modern pénzbevétel-elméletekkel ma-
gyarázandók, helyes, vagy helytelen. A kérdés, hogy hogy ezek a pénzbevétel-elméletek 
alapgondolatok szintjén Tooke-nál ott vannak-e, vagy sem, jelen esetben egészen elha-
nyagolható kérdés.”32

Közben gőzerőre kapcsolt 1958 nyara, s a probléma megoldására írt válasz csak 
szeptemberre érkezett meg. „Levelére visszatérve szeretnénk hangsúlyozni, hogy tel-
jesen egy véleményen vagyunk Önnel, hogy a vitatott kérdések legfontosabbikja az, 
hogy hogyan használjuk fel a pénzbevétel-elméletet a szocializmusban, s hogy hogyan 
oldjuk meg a pénzelmélet problémáit. A marxista elmélethez való viszonya itt nem a 
legfontosabb probléma, de azért van bizonyos jelentősége. Azon a véleményen va-
gyunk, hogy még a marxista irodalomban sincs a marxista pénzelmélet kielégítően 
kezelve. Az olvasható ki ebből, hogy a papírpénz esetében ez a mennyiségi elmélettel 
azonos, ami a mi meggyőződésünk szerint nem helyes és a marxi elmélet szellemével 
áll ellentétben.”33

Közben a cikk is megjelent a „Życie Gospodarcze” 38. számában. Azért csak szept-
emberben, mert megvárták a vakáció végét, amikor az egyetemi társadalom már össze-
jött, s megfelelő közeg állt rendelkezésre a kérdések taglalásához. A cikk tehát lejött, mi-
után megegyeztek a „Gospodarka Planowa” szerkesztőségével. „Ismert előttünk, hogy 
a »Gospodarka Planowa« levelet küldött Önnek, amelyben közölte, hogy cikkét ő maga 
akarja lehozni. De közben arra a megegyezésre jutottunk, hogy cikkét a mi lapunkban 
hozzuk le. Egyidejűleg két fordítás állt rendelkezésre: az egyik nálunk készült, a másik 
a »Gospodarka Planowánál«, amely azt előzékenyen a rendelkezésünkre bocsátotta. 
Egy konfrontáció biztosította számunkra, hogy egy lehetőség szerint tökéletes szöveget 
készítsünk elő.”34

De ezzel a sorozat nem ért véget, újabb kérések születtek. Varga másik cikke, a 
szocialista gazdasági irányítás modelljéről Magyarországon olvasott termékké vált, 
s Lengyelországba is eljutott a híre. A fiúk a „Doktorvater” Brus professzorral meg 
is beszélték annak publikálását. Alternatív kérés született. „Nemrég beszéltünk Brus 
professzorral a dolgozatáról a szocialista gazdaság irányítási modelljének témájában. 
Brus professzor azon a véleményen van, hogy előnyös volna Lengyelországban egy 
töredéket megjelentetni. Ezzel egy időben a »Gospodarka Planowa« szerkesztősé-
ge a mi közvetítésünk nyomán azt a javaslatot tette Önnek, hogy adja beleegyezé-
sét, hogy náluk jelenjen meg a cikk, és hogy Ön válasza ki, hogy hol jelenjen meg. 
A téma a »Gospodarka Planowa« profiljának felel meg. Válaszát vagy nekünk, vagy 
»Gospodarka Planowa« címére küldje.”35
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A végén a két szerkesztőség valószínűleg „megosztozhatott” a kéziraton, legalábbis 
ez derül ki Varga válaszából. „A közlemény, hogy a »Gospodarka Planowa« a másik 
cikkem egy részét is le fogja közölni – a szocialista gazdaságirányítás megváltoztatá-
sa – szintén megörvendeztetett. Csak azt szeretném megtudakolni, hogy a lap mennyi 
helyet szán nekem, hogy egy megfelelő kiválasztás küldjek nekik, vagy pedig magát az 
írást át is alakítsam.”36

Aztán jó idő telt el a válaszig, a fiúk a Szovjetunióban voltak (!). „Értekeztünk a 
»Gospodarka Planowa« szerkesztőségével. Azt tudtuk meg, hogy egy 20-25 oldalas 
cikket rendeltek meg Önnél, de megkértek, hogy közöljük Önnel, hogy kívánatos len-
ne a cikket 15-20 oldalra korlátozni. Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy a »Życie 
Gospodarcza« hasábjai a továbbiakban is az Ön rendelkezésére állnak.”37

De a szálak ekkor már a technikai kérdések, sőt személyes ügyek irányában vezet-
nek. Mindenek előtt a tiszteletdíj, mennyi, hova, kinek? „Végezetül kérdeznénk, hogy 
hogyan óhajtja a tiszteletdíját megkapni, magyar, vagy lengyel valutában. Az utóbbi 
megoldás előnyösebb a szerkesztőségnek; ebben az esetben az összeget itt adnánk át 
Önnek. De az is lehet, hogy átutaljuk egy magyar banknak.”38 Válasz: „A tiszteletdíjat 
illetően, amiről értesítettek, azt szeretném tudni először is, hogy mekkora összeg ez, s 
csak aztán nyilatkozom. Nagyon lekötelezne, ha megmondanák mekkora összeg ez.”39 
Válasz: „Szeretnénk közölni Önnel, hogy a honorárium 1000 zloty. Ez egy ipari munkás 
kb. egy havi átlagbérének a kétharmada. Egy teljes hetet lehet belőle jól élni egy varsói 
szállodában. De a honoráriumot magyar pénzben is kifizethetjük.”40 Aztán a kör bezá-
rulni látszik, Varga az átutalás mellett dönt. „Miután nem tudom, vajon van-e lehetőség 
arra, hogy egykor Varsóba menjek, szeretném kérni, hogy az engem illető tiszteletdíjat, 
az 1000 zlotyt utalják Magyarországra.”41

És akkor hirtelen változás áll be a lengyel kapcsolatokban, mégpedig magas szin-
ten. „Röviddel ezelőtt írtam Önöknek, hogy ha Önök alkalomadtán nem jönnének 
Magyarországra, jómagam kevés esélyt látok arra, hogy személyesen is megismer-
kedjünk. Most ebben az ügyben hirtelen változás állt be. A lengyel állami ellenőrzési 
miniszter látogatásra hívta a magyar Népi Ellenőrzési Központi Bizottságot. A Magyar 
Központi Bizottság, amelynek én vagyok az egyetlen pártonkívüli munkatársa, örömmel 
elfogadta ezt a meghívást és egy három tagú delegációt küld Lengyelországba, ez a bi-
zottság elnökéből, Oczel Jánosból42, a bizottság egyik osztályvezetőjéből, Győri Fekete 
Lászlóból és csekélységemből fog állni. A jelenlegi terveknek megfelelően június 15-én 
utazunk Varsóba és kb. 8-10 napot leszünk ott. Többet erről az utazásról most még nem 
tudok. De azt gondoltam, hogy én Önöket innen értesíteni fogom, mivel ottani tartózko-
dásomat arra is fel szándékozom használni, hogy Önökkel személyesen megismerked-
jek.”43 És akkor az utazás lebonyolódott, az ismerkedés megtörtént.

Itt a kapcsolat dokumentálásának alapjai eltűnnek. Nyilván nem azért, mert a kap-
csolat nem folytatódott, ennek egy oka van, mégpedig az, hogy az irattár nem tartalmaz 
Krzakra és Toeplitzre vonatkozó több levelet (más irattárak bizonyára igen). 1961-ből 
van még egy előzmény és folytatás nélküli pár sor. Tartalmából, s az 1000 złotyból arra 
lehet következtetni, hogy újabb cikkek mentek Varsóba, ugyanazon szerzői díjazás mel-
lett. A viszonyok nyilván Varsóban is konszolidálódtak, ez a levél már elegáns, fejléces 
papírra íródott. „Mint ahogy Ön arról a két példány érkezésével értesülhetett, a cikk 
a 10. számban, március 5-én megjelent. Önnek rendelkezésére áll 1000 zloty. Kérem, 
értesítsen bennünket, hogy a pénzt Magyarországra küldjük-e, vagy hogy itt a szer-
kesztőségben tartalékoljuk. Kifejezzük reményünket, hogy az elkezdett együttműködés 
továbbra is fennmarad.”44
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(Włodzimierz Brus, Bolesław Baliński, Zbigniew Pawlowski) A két fiatal kutatóval foly-
tatott levélváltás mellett természetesen más kapcsolatok is szépen fejlődtek a lengyelek-
kel. A fentiekben Krzak és Toeplitz vonalát tekintettük át, az alábbiakban megkíséreljük 
a vele egyes vonatkozásban összefüggő Brus–Baliński–Pawlowski-vonalat áttekinteni. 
Brus45 a Varsói Egyetemre került, ahol 1956 után a reformista közgazdászok mozgalmát 
erősítette. Az Állami Gazdasági Tervező Bizottság Gazdaságkutatási Osztálya vezetőjé-
nek nevezték ki. 1961-es nagy hatású írásában, „A szocialista gazdaság működésének fő 
problémái” című munkában a lengyel ellenzék oldaláról bírálta a szocialista gazdasági 
gyakorlatot, s ezzel a nem kívánatos személyek listájára került Lengyelországban. 1968-
ben megunva a sok szakmai vegzálást és az antiszemitizmust, Angliába emigrált, ahol 
karrierje az Oxfordi Egyetemen teljesedett ki.

Levélváltásuk első darabja 1958. április 8-i keltezésű: „Barátom, Erdős Péter tájékoz-
tatott Varsóból való visszatérése után, hogy »A pénz a szocializmusban« című munkám 
felkeltette az érdeklődését. Erre való hivatkozással elküldök Önnek mellékletben egy 
dolgozatot »Tervgazdasági reformgondolatok Magyarországon« címmel. A dolgozat 
bevezető megjegyzései bemutatják azok keletkezésének hátterét. A német szöveg egy 
bizottsági jelentés magyar nyelvű rövidített kivonatát ismerteti, amelyet egy a magyar 
kormány által 1957-ben felállított bizottság terjesztett a kormány elé. Feltételezem, és 
remélem, hogy ez a jelentés az Ön és más lengyel közgazdász számára érdekes lehet.”46

Brus angolul válaszolt. Nem lehet tudni pontosan, mi zajlott a háttérben, erősen való-
színűsíthető, hogy a „Gospodarka Planowa” hangjában módosulás következett be, s refor-
mista cikkeknek is helyet adtak. De az is lehet, hogy a két lap versengeni kezdett, melyik 
közölje le Varga István cikkeit. „Hálás vagyok Önnek a leveléért és az értekezésért, amely 
érdekes, s egyúttal tanulságos is lesz számomra. Remélem, hogy a következő héten át tu-
dom tanulmányozni. Engedje meg, hogy azután még írjak Önnek. »A pénz a szocializmus-
ban« című cikke élénk érdeklődést váltott ki nálunk. A »Życie Gospodarczeban« lefolyt 
vitán kívül a »Gospodarka Planowa« 4. száma, 1958, megjelentette Adam Zwassnak egy 
nagyobb írását »Megjegyzések a pénzről és a hitelről« címmel. Értekezésének margóján 
a szerző kísérletet tett az egész vitával kapcsolatos állásfoglalásra, amely a pénz- és hi-
telkérdésekről a lengyel és a szovjet irodalomban zajlott. Hiszem, hogy hozzájut ehhez a 
folyóirathoz Budapesten. Ha nem, írjon, s elküldöm.”47

Az ügyek ezután átkerültek a „Gospodarka” főszerkesztőjéhez, Bolesław Balińskihez, 
akivel Varga haláláig folyt a levélváltás. Erre a versengésre utal, hogy maga Baliński 
írja meg Vargának, hogy Krzak és Toeplitz urak közlése alapján, „A pénz a szocia-
lizmusban” mégsem a „Gospodarka Planowában”, hanem a „Życie Gospodarczéban” 
fog megjelenni. Baliński végül ellküldi Zwass cikkét Vargának (Pesten nem kapható), 
s felkéri, hogy nyilvánítson róla véleményt. „Válaszolva május 9-i levelére elküldjük 
Önnek lapunk azon számát, amely a »Megjegyzések a pénzről és a hitelről« című cikket 
tartalmazza, s amely felkeltette az Ön érdeklődését. Hálásak lennénk, ha elküldené az 
ezzel kapcsolatos megjegyzésit, melyeket a Gospodarka Planowa leközölne.” A kap-
csolat ezzel dialógussá alakul. Varga angolul írja: „Megköszönjük május 22-i levelét. 
Örömmel teszek eleget ajánlatának, hogy leközölné megjegyzéseimet A. Zwass cikké-
hez. Kollégáim, Marian Krzak és Jerzy Toeplitz egyetértésükről írtak ezzel kapcsolato-
san nekem, és felajánlották, hogy le is fordítják a kéziratot. Mellékelve elküldöm a kéz-
iratot. Mister Krzaknak és Toeplitznek egy másolatot küldök, kérve, hogy fordítsák le.”48

Ahogy azt Krzak és Toeplitz elintézte, Baliński elhatározza, hogy Varga Istvánt 
népszerűsíti a lengyelországi szakma köreiben, tekintettel a feladatok azonosságára. 
„Szíves tudomására hozzuk, hogy »A pénz a szocializmusban« című munkáját ez év-
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ben (októberi kiadás) leközöljük a »Gospodarska Planowa” hasábjain. A professzor úr 
cikkét tartalmazó számot haladéktalanul eljuttatjuk, mihelyst az megjelent.”49 De aztán 
mégsem … . A cikk a „Życie Gospodarczéban” jelent meg a fent is említett megegyezés 
nyomán. Varga köszönetet mond, és kifejezi hozzájárulását a pénz és szocializmus cikk 
kiadásához. „Megkaptam szeptember 6-i levelét, rögtön utána Krzak és Toeplitz urak 
közlését, miszerint megállapodtak, hogy a cikk a pénz a szocializmusban témájában 
nem a Gospodarka Planowában, hanem a Życie Gospodarczéban fog megjelenni. Azóta 
a nevezett lap megfelelő száma már el is jutott hozzám.”50

Közben – pontosabban még szeptember elején – a kapcsolat elkezdett több irányú-
vá válni. Mindenki együttműködik mindenkivel. Baliński írja 1958. október 8-án, 
hogy a fordításban együttműködnek Krzakkal és Toeplitzcel. Varga szövegeket kér a 
lengyelektől, amiket aztán Pesten lefordíttat. Az információéhség pedig a lengyelek-
ben – újítókban és konzervatívokban egyaránt – kezd felerősödni. Varga Balińskinek 
1958. október 3-án megírja, hogy szívesen átadná a szocialista gazdaság átalakításáról 
írt kéziratát, ha a lapnak az kell. A válasz természetesen igenlő. „Készséggel vettük 
tudomásul javaslatát, hogy a magyar gazdaságirányítás átalakításáról írt cikkének 
részét folyóiratunkban közöljük. Készek vagyunk arra, hogy ezt a kivonatot 25 gép-
írásos oldalban lehozzuk a »Gospodarska Planowában«. Folyóiratunk tárgykörét 
nézve különösképpen az V. és a VI. fejezetek érdekesek számunkra. Köszönetre 
kötelezne minket, ha ennek a két fejezetnek alapján elkészítene egy cikket szá-
munkra a gazdaságpolitikai változásokról és a népgazdaság-irányítás módszerei-
ről Magyarországon 1956 után. Kívánatos lenne, ha a cikk nézeteit is tartalmazná 
ezekről a változásokról. Egy ilyen tartalmú cikk értékes anyag lenne ehhez a lengyel 
olvasókat érdeklő problémához”51

Később új szál is befut a rendszerbe, Zbigniew Pawlowski („Ökonometria” cí-
mű munkáját Magyarországon 1970-től tankönyvként is használták), aki a keres-
letrugalmasság problémájával foglalkozott abban az időben. Varga már 1960-ban: 
„Jelenleg ezt a keresletrugalmassági problémát számításokkal tisztázzák a Magyar 
Tudományos Akadémia Gazdaságkutató Intézetében, azon kívül foglalkozik vele a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Belkereskedelmi Tanszéke is, vala-
mint a Tervhivatal is érdekelt benne. A második ötéves terv (1961–1965) és a tizenöt 
éves terv (1961–1975) előkészületeinél ezeket a számításokat a legteljesebb mértékig 
figyelembe veszik. . Eltekintve az elméleti kísérletektől, alapjaiban véve itt elvi előké-
szítésről van szó. Remélem segítség lesz az Önök számára ez a fejtegetés, de természe-
tesen nagy örömmel nyújtunk részletes magyarázatot, amennyiben óhajtják.”52

(Aleksander Ivánka) Az összes között a legszemélyesebb kapcsolat. Varga: „Ismét 
Pesten vagyok, és sietek Önt innen üdvözölni, s örömömnek kifejezést adni, hogy 
megismerhettem a szép Lengyelországot, Varsó nagyszerű városát, valamint a lengyel 
tengerpartot, s hogy egyúttal Önnel is ismeretséget köthettem.”53 Egyszerű, udvariassági 
gesztus, de a későbbi levelekből kiderül, hogy itt már többről is szó van. A köszönő-
levelekből 1959 után mindig kiviláglik, hogy a találkozások sok esetben „államiak” 
és protokollárisak, de nagyon oldottak és barátiak. Varga István a „Najwyższej Izby 
Kontroli” – korabeli magyar megfelelője megközelítően: Népi Ellenőrzési Bizottság 
– vendége volt. Aleksander Konstanty Ivánka tulajdonképpen ellengyelesedett magyar 
volt. Nyitrán született 1904-ben, apja magyar katonatiszt őrnagyi rangban a „közösök-
nél”, anyja lengyel. Tudott magyarul, s minden bizonnyal ezért lett éppen ő Varga kísé-
rője Lengyelországban. Amiből aztán barátság jött létre.
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„Ez úton szeretném megköszönni az Ön, Szlozak alelnök és a NIK-ből a többi kolléga 
fáradságát, hogy ottani tartózkodásom tanulságos, és kellemes lehetett. Mindannyiunkat 
leköteleztek ezzel. Átutazása alatt a pályaudvaron megkeresem Önt, hogy feleségét és 
lányát üdvözöljem és kifejezzem irántuk tiszteletemet. Szeretném még arra kérni, hogy 
adja át köszönetemet vendéglátóimnak, Dabrowski elnök úrnak, Szlozak alelnök úrnak, 
Burski alalnök úrnak, Dominiewski és Kula uraknak, valamint mindenkinek.”54

S hogy miről lehetett szó a hivatali bőrfotelekben, s a Keleti-tenger homokján? A terv-
gazdaságból kilábalni akaró két szerencsétlen ország a pénz megnövekedett szerepéről 
gondolkodott abban az időben, látva, hogy a voluntarista eszközökkel folytatott mone-
táris politika milyen történelmi zsákutcába tud terelni egy országot. Pénzpolitikában pe-
dig – hic et nunc anno 1959 – valamennyiüknél nagyobb vátesz lehetett Varga István, a 
„forint atyja”. Hogyan lehet a pénz valódi funkcióját visszaállítani, amely eredeti formá-
jában évekig nem létezett? „Engedje meg, hogy ugyanezzel a postával elküldjem Önnek 
az utóbbi időben németül, franciául megjelent munkáimat. Tanulmányom az 1946-os va-
lutareformról azért is érdekes lehet az Ön számára, mert ennek a dolgozatnak a végén ott 
van egy rész a pénz szerepéről a szocializmusban, ami iránt Ön érdeklődést mutatott.”55

S amikor a vonat befutott a Keleti pályaudvarra, Varga István tényleg ott várta Ivánkát 
és családját. Átadott néhány ajándékot és elbeszélgettek. A Keletiben fényképek is ké-
szültek. Egy ötvenes éveiben járó nyúlánk, snájdig, elegáns urat ábrázolnak hollywoodi 
szépségű feleségével. Pár héttel később köszönőlevél, terjedelmes, lelkes, lírai. „A sza-
badságunknak vége, ismét Varsóban vagyunk két hete. De mint ahogy ez ilyenkor lenni 
szokott a visszatérés után, sok mindent kell csinálni, az ember nem tudja, hol áll a feje. 
Ma Mária Menybemenetele van, ünnep, ezért eleget teszek kedves kötelességemnek, 
hogy levelet írjak. Először is feleségem s én szeretnénk köszönetet mondani Önnek a 
kedves budapesti fogadtatásért. A budapesti időzésünk után újjászületve sajnos másod-
osztályú román kocsikban mentünk tovább. Kellemetlen helyzet, előttünk a második 
vonaton töltendő éjszaka, a kupéban aludni nem lehet, s bár most üres, Romániában bi-
zonyára sokan fognak beszállni. Borús gondolataim közepette kinyitottam azt a tokajit, 
amit Öntől kaptam. Csodás, príma, utoljára a háború előtt ittam ilyent.”56

Ezt követően a levél átcsap szépírói minőségbe. Ivánka csupa komoly dologról ír, 
de csak úgy „per vonatablak”, feloldódva a nyári hangulatok hullámzásában „A vonat 
átszelte az Alföldet, a nap már lement, s leszállt a szürkület, de én tovább élveztem a 
napot, amely a tokajiban volt benne. És én ott a másodosztályon az elsőrangú tokajit 
mind megittam. Éljen az Amphitrion.”

Talán nem pocsékolás a hellyel és a virtuális nyomdafestékkel, ha ezt a friss és moz-
galmas beszámolót teljes terjedelemben közöljük. „A román határon a második lengyel 
hálókocsi felmondta a szolgálatot, az éjszaka kellős közepén át kellett szállni egy normál 
kocsiba. A szociológiai törvényeknek megfelelően ez erkölcsi egyensúlyt hozott létre a tár-
saságban. De aztán a kedvezőtlen eseteknek ezzel vége is lett. Továbbiakban az élvezet és 
az öröm jött. Első osztályú szállodákban laktunk, az ellátás csodálatos volt. Talán érdekli 
az uraságotokat, hogy milyenek voltak a körülmények. Az Orbis57 nagyon gondosan meg-
szervez mindent. Egy ilyen út, mint a miénk 4000 zlotyba kerül személyenként, és ebben 
benne van az útlevélköltség, hálókocsijegy, étkezés az étkezőkocsiban az egész román 
szakasz alatt, 2 nap Bukarestben, 12 Mamaiában a Fekete-tenger partján. 18 nap összesen, 
mivel az út oda-vissza 4 napig tart. A színvonal Romániában – komfort.”58

A közgazdász szeme mindent átfog, mindent meglát, ami felett mások tekintete szóra-
kozottan átsiklik. Mindenekelőtt az egyenetlenséget, amelyet a tervgazdasági állapotok 
idéznek elő az áruellátást illetően: a fővárosban minden, másutt semmi. Ahol külföldiek 
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vannak minden, ahol nincsenek, semmi. „Nagy a különbség a román és a magyar me-
zőgazdaság között a magyar javára. A vonatablakból gyenge fejlődésű gabonát látni, ez 
látványszerűen sejteti a statisztikai adatok milyenségét a hektáronkénti mennyiséget ille-
tően, kevés gyümölcsös, kicsiny lovaskocsik. Gyakran látni azonban új mezőgazdasági 
építményeket, dolgozó traktorokat a földeken, néha kombájnokat is. Az iparcikk-ellátás 
változó. Bukarestben vannak elegáns üzletek ahol szép pulóvereket, bőrárukat, és csi-
nos textilcikkeket is lehet kapni. De Constanzában – és hát ez mégiscsak egy kikötő – a 
minőség annyira rossz, hogy jóformán semmit sem lehet kapni.

Aminek magas a színvonala, az az idegenforgalom, tehát a hotelek és az éttermek. 
Románia gyorsan fejleszti idegenforgalmát. Sok szálloda épül a Fekete-tengernél, és-
pedig nagy tempóban: egy év, 10 hónap és a szálloda kész. Szép, nagyvonalú az archi-
tektúra. A legmodernebb szállodák falai üvegből vannak. És az idegenforgalom köre 
tágul. Túlnyomórészt németek (DDR), és csehek. Ezek direkt általuk lefoglalt komplett 
szerelvényekkel érkeznek Berlinből, vagy Prágából Mamaiába. Ami Constanzát illeti, 
beszélgetéseim tükrében úgy lehet, hogy minden, amit egy ilyen kikötőváros kínálhat, 
állami kézben van. De sajnos nem tudtam ezt a kérdést teljesen tisztázni. A kocsmák 
mind le vannak államosítva.”59

S hogy a nemzetközi szakmában a valutacsodának mekkora az ázsiója, az még egy 
ilyen könnyed nyári beszámoló belsejében is ott rejtőzködik. Nem tömjénezés, nem ajná-
rozás, csupán a teljesítmény nagyra értékelése: erről árulkodnak a levél befejező sorai, egy 
kolléga elismeri egy másik teljesítményét. A mai tudományban ez a gesztus fehér holló. 
Emígyen: „Tisztelt Professzor Úr. Köszönet az anyagokért. Elsőnek az 1946-os valutare-
formról szólót olvastam el nagy szorgalommal. Kérem, fogadja csodálatomat, hogy Ön 
az ilyen nagyon nehéz bonyolult dolgokat is milyen könnyedén tudja ábrázolni. S hogy 
spórol a szavakkal, nincs sehol egy fölösleges mondat a szövegben. Az Ön által javasolt 
két új monetáris mérőszám miatt még bátorkodom majd Önhöz fordulni. Ez a probléma az 
állami kasszatervekre vonatkozik, amelyek megpróbálják a pénzforgalom jövőbeli alaku-
lását kiszámítani. Ezzel a kérdéssel az elmúlt években jómagam is többször találkoztam.”

Megcsinálni – ez egy súlyos kifejezés – írja, rátérve a prózai dolgokra. „Most éppen 
sok mindent csinálok. A hivatalban az 1958-as állami költségvetés végrehajtásáról szóló 
jegyzetek előkészítése. Munkahelyen kívül két könyvre írtam alá szerződést. Egy 100 
oldalas könyv, vagy könyvecske a kapitalizmus pénzügyeiről és pénzügyi politikájáról, 
a második könyvecske egy második »javított« kiadása egyik előadásomnak a szocialista 
gazdaságról. És sajnos a szabadság bár szép volt, a nagy meleg miatt nem sokat segí-
tett.”60 A levél végén kézírással ugyancsak privát ügyek Madame Vargával kapcsolatban, 
ajándékok, viszontlátogatás stb.

Aztán a köszönet Varga István részéről. „Köszönet a nyári élmények leírásáért. S 
bár kikapcsolódni ment Romániába, mégsem tudta magában elfojtani a közgazdászt. 
A mezőgazdaságról, kereskedelemről és az iparról írt benyomásai nagyon érdekesek, 
különösképpen a miatt, hogy magam még nem jártam Romániában.61 Majd tanulmányi 
ügyek, új kutatási téma, a reklám, amely kisebb szentségtörésnek számított még néhány 
éve. És vége a nyárnak. „Miután 8-án itt is megkezdődnek az egyetemen az előadások 
(Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem), ezért nekem is sokkal nagyobb lesz az 
elfoglaltságom, mint a nyár folyamán. Megint »kínálati rugalmasság« lesz az előadása-
im témája, s elköteleztem magam egy kiadónál, hogy erről a témáról írok egy könyvet. 
A könyv előkészítésével intenzíven foglalkozom, és úgy tervezem, hogy 1960 júniusáig 
kész is leszek vele. A reklám gazdaságtanáról írt munkám sajnos csak 1960 júniusában 
jön ki, mivel a nyomdának egy teljes évre van ehhez szüksége.”62
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Még az Oczel Sándor által vezetett tárgyalások is hozzá vannak rakva a magánügyek-
hez: „A lengyel kikötők magyar használatának kérdésével a magyar NIK-ben intenzíven 
foglalkozunk. Biztos vagyok benne, hogy Oczel elnök úr belátható időn belül levélben 
hivatalosan megkeresi Dabrowski urat, és tájékoztatja arról, hogy milyen nehézségek 
előtt állunk, s ezeket hogy lehetne kiküszöbölni. Milyen hibákat követtünk el a múltban, 
s hogy bizottságaik ezeket hogyan tudnák kijavítani.”63 Nagy tiszteletkör, szép lengyel 
kézimunkák, feleségem örül stb.

Közben eltelt egy év, s a lengyel delegáció viszonozta a látogatást, benne természe-
tesen Aleksander Ivánkával. A reklámmal egyre intenzívebben foglalkoznak mindkét 
oldalon. Kirajzolódni látszik egy racionálisabb, élhetőbb világ. A reklám, amely feltur-
bósítja a gazdaságot. Varga úttörő munkát végez, olyan dolgokat erőltet, amelyek nem 
biztos, hogy elnyerik a fontolva haladók és a maradiak tömegeit (a szocialista országok-
ban ilyen munka még nem készült). „Remélem, nem veszi rossz néven, ha egy szíves-
ségre szeretném megkérni Önt. Látta az én magyar nyelvű, a reklámról szóló munká-
mat. A magyar kiadó elküldött egy példányt a Lengyel Gazdasági Kiadónak Varsóba, 
Poznanska ul. 15., és megbízta, hogy lengyel fordításban adja ki azt. Természetesen 
öröm lenne számomra, ha ez a kiadás sikerülne. Ezt a kiadást lényegesen meg lehetne 
könnyíteni az által, hogy mivel a magyar kiadó a nagyszámú kép kliséjét megőrizte, eze-
ket újra fel lehetne használni, s így csökkenteni a lefordított munka kiadási költségeit.”64

Majd: „Az ember néha elfogult a saját munkáival szemben. Ez az én esetemben is 
előfordulhat, ezért az Ön tetszésére bízom, hogy megjegyzéseket tegyen azokon a he-
lyeken, ahol úgy gondolja, hogy azok öndicséretnek minősülnek. Úgy gondolom, hogy 
ismerem a német és angol nyelvű reklámirodalom nagy részét. Könyvem felépítésében 
és tartalmában mégis eltér az általam ismertektől bizonyos vonatkozásokban. Ugyanis 
arra törekedtem, hogy ne csak közgazdasági, hanem reklámpszichológiai értékelést is 
adjak. Újszerű az, hogy összehasonlítom a szocialista és a kapitalista reklám lényegi 
jegyeit. Fokozott hangsúlyt kap nálam az eddigi irodalommal szemben annak a szük-
ségszerűsége, hogy reklámhadjáratot piackutatással együtt kell folytatni, különösen 
azon okból, hogy amint azt kimutatom, a reklámhadjáratot megelőzően már meg kell 
határozni, hogy a reklámpszichológiai hogyan alakul a propagálni szándékozott áru-
val kapcsolatban. A reklám ugyanis elégtelen kínálati rugalmasság esetében nem lehet 
kifizetődő, miközben magas keresleti rugalmasság esetén tekintélyes gazdasági sikert 
eredményezhet. A reklámlélektan gyakorlati problémáival úgyszintén kimerítően foglal-
koztam és majdnem 600 hirdetés esetében külön-külön kimutattam, hogy mit hirdettek 
helyesen, s mit helytelenül.”65 A tudománytörténetileg is jelentős, magvas indoklás után 
nagy tiszteletkör.

Ivánka: „Ahogy helyesen gondolja, valóban »szerencsésen megérkeztünk 
Varsóba«, megtelve szép emlékekkel arról az időről, amit Magyarországon töltöt-
tünk, és a köszönet jegyében emlékezünk vissza a magyar vendégszeretetre. Hajnali 
3-ig tartott a családi élménybeszámoló, de ez csak az első benyomások elmesélé-
se volt. Feleségem nagyon örült a szép szalvétáknak, amiket az Ön felesége [Raffai 
Erzsébet operaénekes] küldött.”66

Ismét költői besugárzás Friedrich Schillertől: „No, de »véget értek az aranjuezi szép 
napok« és időközben szépen összegyűlt egy csomó munka. Nappal nekilátok a hiva-
tali teendőknek, este és éjszaka pedig az előadásaimmal és a kiadói kötelességeimmel 
foglalkozom. Két hét elmúltával ez a nagy csomó munka leapad, mikor is jönnek ven-
dégségbe az NDK-ból az Ellenőrzési Bizottság emberei, és a főnököm, Dąbrowski úr 
engem bíz meg a kísérgetésükkel, mint ahogy szokta mondani: Ivánka igazgató úr jól 
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tud németül és főzni is jól tud. Tehát amitől én a vendégeket november 10-én a varsói 
repülőtéren fogadtam, egészen addig, amíg november 21-én el nem mentek, megint egy 
szép nagy halom munka gyűlt össze, mivel ez idő alatt keveset voltam mind otthon, 
mind a hivatalban.”

Fáradtság, jóleső elgyötörtség: „Az NDK-s vendégek nagyon szimpatikusak voltak. 
A társalgás velük érdekes volt, s valóban élvezetes. Szellemi téren sokat nyertem, de 
most a pszichika terén nyernem kell, hogy a sok munkát le tudjam küzdeni.”67 De a 
munka még a betegségre sincs tekintettel. „[…] E hét végén, de legkésőbb a jövő hét 
elején elmegyek a Polskie Wydawnictwo Gospodarcze szerkesztőségébe. Most influ-
enzás vagyok, ágyban fekszem, de lassan kezd elmúlni, s éppen ez a kiadó az, amelyik 
az én könyvemet is nyomja a kapitalizmus pénzügyeiről. A szerkesztőségi munkának 
vége, és a kiadó türelmetlenül várja, hogy mikor teszem náluk tiszteletemet. Tehát lá-
togatásom a kiadónál sürgős, és természetesen utána érdeklődök az Ön könyvének is. 
Ön azt írja, hogy »Mivel a szocialista országokban korábban tudtommal nem jelent 
meg hasonló könyv«. Ezzel kapcsolatban mondom, hogy itt Lengyelországban megje-
lent egy nagyobb munka. Mégpedig: Jastrzębowski W. – Zasady reklamy (Grundsätze 
der Reklame). 331 oldal. A Belkereskedelmi Intézet adta ki 1956-ban Varsóban. Nem 
kinyomtatott könyv, hanem egy gépírásos változat. A szerző, egy professzor a fenti in-
tézményben, kollégám, és ha nem tévedek, amikor a könyvet befejezte, éppen a Polskie 
Wydawnictwo Gospodarczénél akarta kiadni, de egyik fél sem – sem a szerző, sem a 
kiadó – nem tudott megegyezni, és így aztán a könyv úgy jelent meg, ahogy a fentiek-
ben említettem. Természetesen a gépírásos változatban nem lehetnek képek, így aztán 
Jastrzębowski könyvében nincsenek ábrák, amelyek egyébként a reklámproblémák esté-
ben fontosak.”68 De nincs baj, a Belkereskedelmi Minisztériumban, ahol Ivánka oktatási 
konzulens, el lehetne intézni Varga könyvének kiadását.

És egy december 16-i levéllel, amit Ivánka írt, vége szakad az irattár forráskészletének 
(valahol bizonyára akad még belőlük). Jó hír, a lengyel Belkereskedelmi Minisztérium 
érdeklődik a reklámról szóló könyv iránt. Aztán még nagyobb tiszteletkörök, karácsony, 
újév, ajándékok mennek mindenkinek, boldogság, 1961.69

*
S aztán az életnek is vége szakadt. Kinek előbb, kinek később. Ivánka 1975-ben hunyt 
el, Varga István hamarosan. Pár nappal halála előtt még azt írta egyik német partnerének, 
hogy be kell vonulni az Uzsokiba, mert kis rendellenességet találtak a szívénél. A tüdő-
embólia kiismerhetetlen, nem látszik, hogy mi a kis, és mi a nagy rendellenesség. Halála 
hirtelen jött, nem számított rá.70 Az ötvenes évek mellőzöttsége után jól esett neki, hogy 
újra számítottak rá. Tervei voltak. 1962-ben Luxemburgban tartott előadássorozatot an-
gol nyelven. Az Uzsokiban bekövetkezett tragikus esemény miatt már nem értesülhetett 
róla, hogy a luxemburgi egyetem (Université Internationale des Sciences Comparées) 
díszdoktorává avatta.
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