
zésre is. A háboru után mínden gazdasági rendszerben különbség nél
kül az a törekvés nyilvánult meg, hogy lehetőleg gyorsan a javak nagy
mennyiségét hozzák piacra. A mennyíség volt a cél s a mínőséget épp
úgy elhanyagoltak, mint a költségtényezőket, Amikor azután elérkez
tek a kielégítettség bizonyos fokára,előtér:be léptek a mínőségí és költ
-ségproblémák, Ausztriában ez az átalakulás 1952-ben jelentkezett s azóta
is 'tart ... a szecialista államokban 'Pedig 1957 körül.

Dobretsbergerjnegemlítí ugyan a szabad piacgazdálkodás szószólóit,
.akík ugyanazok, akiket én a gazdasági törvények világnézeti kísajátítói
nak neveztem, de a programozó (Programierer) közgazdászokat mutatja
"be úgy, mint akiknek: álláspontját magáénak tartja, mert helyeslik ma
tematikai minták (modellek) felállítását, azaz a legjobb termelési szer
kezetnek számtani úton történő kidolgozását. Szól Dobretsberger az
Oberhausenban múlt októberben tartott tanácskozásáról, amelynek címe
"Az átalakuló tervgazdaság és a keleti kereskedelem" volt, s megjegyzi,
'hogy hasonlö témával már májusban foglalkozott Grázban egy tudomá
nyosgyűlés. Az előljáróban már, idézett Tinibergen holland közgazdász
.azt a megállapítást tette, hogy "Nyugat és Kelet gazdaságt rendszere az
€ljárásitechnLkában (Verfahrenstechnik) mindjobiban közeledik egy
máshoz.".

Cikke végén a piacgazdálkodásról mondja el véleményét, a piac
gazdálkodásról, amelyet a nyugati közgazdászok a kapitalista gazdasági
rendszer legfontosabb szabályozó és drányitó tényezőjének tartanak.

"Ahogy a piacgazdálkodás kezdete egyszeri történelmi helyzet ered
ményevolt 150 évvel ezeilőtt, épp úgy el is múlhat, ha a Iétét és műkődé

sét meghatározó feltételek megváltoznak ... Ez a felismerés annyit je
lent, mínt a mítológíaí elemektől való megfosztását annak a kérdésnek,
hogy melyik a legjobb gazdasági rend, és útnyitás a szakszerűség felé a
gazdaságil'endszeI1ek megítélésében ..."

Félreértés ne essék, ezek nem politikai szavak, hanem a közgazdász
-és a tudós kijelentései. Hogy pohítukai értékük is van, kétségtelen.

A magyar gazdasági mechanizmusnak reformja is elsősorban köz
gazdaságtudományi kérdés a szakszerűség jegyében. Politikai is termé
.szetesen. Világnézeti különbség nélkül mindnyájunkat érdeklő és érintő

- politika ... -
A leLki élet észrevétlen, fölfelé ívelő haladás. Ez persze nem mindig

-visszaesé·sek nélkül megy végbe. A sikertelenségeket alázatosan vállalnunk
kell, mert gyakmn éppen ezek a kiindulópontok új sikereink felé. Tehát még
mindig szánalomraméltónak érzed magad és ezután ez annál inkább igy lesz,
minél tisztábban látóvá tesz téged a kegyelem. A célt csa.k a Pa1'adicsomban
-érjük el. A lelki előrejutás eleme ,azOnban éppen ez az önmagunkkal való
e"tégedetlenség,ez a nyugtalanság, ez a vágyakozás a nagyságm és egyben az
alázatos szolgálatra, az a tudat, hogy az élet értéke abban rejlik, hogy má
soknak a b()lldogságot, vagyis az Istent nyújt8uk, de emberileg, testileg, ha
szabad igy mondanom. Légy hűséges a Szerülélekhez, ő bizonyára megmu
tatja utadat. Semmi okom sincs föltételezni, hogy ai Úr az evangéliumi ta
1JáJcsok követésére hívott meg téged. Igy azonban magadnak kell keresned
jövendő utadat, és ma,gától értetődőnek .tartom, hogy házasságra lépsz... Az
ígazi és nagy szerelmet azonban ki kell érdemelni, elő kell készülni rá és meg
kell küzdeni érte. Gyakran imádkozom azért, hogy a Szenilélek: ebben is 00-
.zéreljen téged. .

Pierre Lyonnet
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