Szigma, XLI. (2010) 1-2.

1

¶
¶ A KASZTON- ES
¶ TARSADALMON
¶
BRODY
ANDRAS,
¶
Ä
¶
KIVULI TUDOS
}1
ZALAI ERNO

Az id}o nem lassul. RendÄ
uletlen m¶
odszeress¶eggel szedi ¶
aldozatait. 2010. december 3-¶an, nyolcvanhetedik ¶elet¶ev¶eben, elhunyt a 20. ¶evsz¶
azad m¶
asodik
fel¶enek egyik legkiv¶al¶obb, sokak szerint a legnagyobb magyar kÄ
ozgazd¶
asza,
Br¶
ody Andr¶as. Kegyes volt vele sors, mert el¶eg hossz¶
u ¶es ¶erdekes id}
ot
aj¶
and¶ekozott neki. A tÄobbgener¶
aci¶
os ¶ertelmis¶egi-polg¶
ari csal¶
adb¶
ol sz¶
armaz¶
o,
sokir¶any¶
u tehets¶eggel meg¶aldott tud¶
os kÄ
ozgazd¶
asz a zen¶eben, az irodalomban, a matematik¶aban ¶es a technika vil¶
ag¶
aban egyar¶
ant otthon volt. A h¶³res
magyar Nobel-d¶³jasokat ad¶o, a 19-20. sz¶
azadfordul¶
o kÄ
orÄ
uli ¶evtizedekben vir¶
agz¶o szellemi korszak egy ritka, k¶es}
oi k¶epvisel}
oje volt. ,,Saj¶
atos ¶eletp¶
aly(¶
aj)a
. . . az egy¶eni tehets¶eg, a csal¶adi h¶
att¶er ¶es a kelet-eur¶
opai l¶et kÄ
ulÄ
onÄ
os Ä
otvÄ
ozet¶eb}ol jÄott l¶etre" (Bekker [1999]).
V¶erbeli, szÄ
uletett kutat¶oalkat volt, akit a kiapadhatatlan k¶³v¶
ancsis¶
ag hajtott. A t¶enyek izgatj¶ak, amelyek sz¶
amos koll¶eg¶
aj¶
at ink¶
abb zavarj¶
ak, akik sz¶³vesen ignor¶alj¶ak a zavar¶o t¶enyeket. Br¶
ody Andr¶
as m¶
odszeresen haladt el}
ore a
t¶enyekt}ol az elm¶eleteken ¶at a modellekhez, s vissza a gyakorlati alkalmaz¶
asukig, eredm¶enyeinek illusztr¶al¶as¶aig. Ha kell, maga tervezi meg ¶es ¶
all¶³tja el}
oa
szÄ
uks¶eges statisztikai adatokat, ¶
altal¶
aban maga viszi sz¶
am¶³t¶
og¶epre a modellj¶et, s ha kell, programot is maga k¶esz¶³t hozz¶
a. Fiatal kora ¶
ota foglalkoztatja
a m¶er¶es problematik¶aja, az eredm¶enyek megb¶³zhat¶
os¶
aga. Nem hisz a t¶
ul
r¶eszletes modellekben. Olyanokat keres, amelyek ¶
atfog¶
oak ¶es kÄ
onnyen ¶
attekinthet}oek, a gazdas¶ag ÄosszefÄ
ugg¶eseinek ¶es mozg¶
astÄ
orv¶enyeinek a l¶enyeg¶et
ragadj¶ak meg, ¶es megb¶³zhat¶os¶aguk m¶
ar igazol¶
odott.
Sokoldal¶
u, Äosszetett szem¶elyis¶eg, amit legtal¶
al¶
obban egy zambiai koll¶eg¶
aja,
egy d¶el-afrikai szociol¶ogus, Simon professzor fogalmazott meg: ,,¶
uri¯¶
ub¶
ol,
liber¶alisb¶ol, kommunist¶ab¶ol ¶es anarchist¶
ab¶
ol kevert szem¶ely". ,,Kaszton¶es t¶arsadalmonk¶³vÄ
ulis¶eg¶ere" (281. o.)2 igen ad, igyekszik nem elkÄ
otelezni
mag¶at valami vagy valakik mellett, nem hagyja beskatuly¶
azni mag¶
at sz}
uk
rekeszekbe. Igyekszik meg}orizni auton¶
omi¶
aj¶
at ¶es nyitotts¶
ag¶
at, ami egy¶
altal¶
an
nem kÄonny}
u, s}ot egyre nehezebb r¶
angat¶
ozva ¶
atalakul¶
o vil¶
agunkban. Ak¶
ar
¶elete mott¶oj¶aul is szolg¶alhattak az amerikai kÄ
olt}
o di¶
aknak aj¶
anlott, gyakran
id¶ezett sorai:
,,Ahhoz, hogy Äonmagad legy¶el |egy olyan vil¶
agban, amely ¶ejjel-nappal
arra tÄorekszik minden er}ovel, hogy olyann¶
a tegyen t¶eged, mint ak¶
arki m¶
as|
1 Ez u
¶ ton is szeretn¶
em megkÄ
oszÄ
onni Bessenyei Istv¶
annak ¶
es Szab¶
o Katalinnak a nyersv¶
altozathoz f}
uzÄ
ott ¶
ert¶
ekes ¶
eszrev¶
eteleiket.
2 Az id¶
ezetek, ha nincs r¶
ajuk m¶
as utal¶
as, Kov¶
acs J¶
anos M¶
aty¶
as [1994]: Besz¶
elget¶
es Br¶
ody
Andr¶
assal c¶³m}
u hossz¶
u ¶
es tartalmas interj¶
uj¶
ab¶
ol sz¶
armaznak. L¶
enyegesebb id¶
ezetekn¶
el
jelzem az oldalsz¶
amot is.
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a legnehezebb csat¶at kell megv¶³vnod amit csak lehet emberileg, ¶es sosem
szabad abbahagynod a harcot." (E. E. Cummings, A Poet's Advice, 1958)
,,Nem akarom elkÄotelezni magam, de nem is akarok nemet mondani."
(308. o.) Kint is van ¶es bent is van. R¶
aad¶
asul gyakran kerÄ
ult el}
ot¶erbe
anarchikus, meg nem alkuv¶o ¶es m¶
asokat s¶ert}
o ¶enje, mint maga is elismeri,
nem volt idegen t}ole az ,,elitizmus ¶es fÄ
ol¶enyess¶eg", ,,g¶
unyos, cinikus ¶es hihetetlenÄ
ul pimasz"3 tudott lenni. ,,J¶
anos gyerekem is ilyen. Nem kapunk
kitÄ
untet¶est, nincs az az eset, hogy plecsnit kapjunk." (uo.). Ezzel maga
ellen hangolja m¶eg a KÄozgazdas¶
agtudom¶
anyi Int¶ezeti vezet}
oit ¶es id}
osebb,
befoly¶asos kolleg¶ait is. Emiatt nem lett akad¶emikus bel}
ole, b¶
armennyire
is meg¶erdemelte volna kiemelked}
o szakmai teljes¶³tm¶eny¶evel. De a testÄ
uleti
tagok 1989-ben egyhang¶
ulag az MTA KÄ
ozgazdas¶
agtudom¶
anyi Bizotts¶
ag¶
anak
elnÄok¶ev¶e v¶alasztj¶ak, ¶es ezt a megb¶³z¶
as¶
at 1993-ban meg¶
uj¶³tj¶
ak. Mintegy k¶
arp¶
otl¶ask¶ent az MTA 1997-ben Sz¶echenyi-d¶³jjal tÄ
unteti ki, a Budapesti KÄ
ozgazdas¶agtudom¶anyi Egyetem pedig 1999-ben d¶³szdoktor¶
av¶
a avatja.
KÄonny}
u, de egy¶
uttal neh¶ez is rÄ
oviden Ä
osszefoglalni ¶elet¶
utj¶
at, mivel a
m¶
ar id¶ezett 1994-es hossz¶
u ¶es tartalmas interj¶
uja mag¶
a¶ert besz¶el. Melegen
aj¶
anlom mindenkinek az interj¶
u el-, illetve u
¶jra elolvas¶
as¶
at. Az al¶
abbiakban, a
magam eml¶ekei mellett, er}oteljesen t¶
amaszkodom a saj¶
at visszaeml¶ekez¶eseire,
megpr¶ob¶alom kisz}
urni a gazdag r¶eszletekb}
ol a sz¶
amomra legfontosabbakat,
¶es felv¶azolni gazdag ¶eletp¶aly¶aj¶anak trendvonal¶
at.
Az indul¶
as ¶
es a botladoz¶
asok kora
¶
Edesapja
a Hung¶aria KÄonyvkiad¶o vez¶erigazgat¶
oja, maga is m¶
ar ¯atalon bedolgozik a csal¶adi v¶allalkoz¶asba. Osztr¶
ak sz¶
armaz¶
as¶
u ¶edesanyja (akit}
ol anyanyelvek¶ent megtanul n¶emetÄ
ul) ugyanott tipogr¶
afus volt ,,m}
uv¶eszi fokon".
Volt teh¶at kikt}ol elsaj¶at¶³tania a sz¶ep¶³r¶
ast ¶es eszt¶etik¶
at, ami minden munk¶
aj¶
ara
jellemz}o volt. VeleszÄ
uletett nonkonformizmusa m¶
ar ¯atalon megmutatkozik.
KÄ
oz¶episkolai tanulm¶anyait a piarist¶
akn¶
al kezdi, az evang¶elikusokn¶
al folytatja, s v¶egÄ
ul, 1943-ban a Trefort utcai Gyakorl¶
o Gimn¶
aziumban fejezi be
gimn¶aziumi tanulm¶anyait.
KÄoz¶episkol¶ask¶ent a matematika, a technika ¶es az irodalom ¶erdekelte (,,v¶
ajt
fÄ
ullel ¶es ¶eles ¶³t¶el}ok¶epess¶eggel", ami k¶es}
obb megmutatkozik a szakirodalom ter¶en is). ,,. . . el¶eg kor¶an felismertem a korl¶
ataimat. . . . Valahogy term¶eszetesen
m¶ertem fel a mez}onyt, hogy hol lehet, hol nem lehet ¶erv¶enyesÄ
ulni, mi ¶es
hogyan ¶erdekel." (278. o.) M¶ernÄoknek jelentkezik, oda nem kerÄ
ul be, de Fej¶er
Lip¶ot rendk¶³vÄ
uli hallgat¶ok¶ent felveszi a matematika-¯zika szakra, amib}
ol k¶et
¶evet el is v¶egez. EkÄozben saj¶at kiad¶
ojukban ¶es m¶
as nyomd¶
akban is dolgozik,
tanulja a kÄonyvkiad¶o szakm¶at. A munkaszolg¶
alatot }
o sem kerÄ
uli el, de sok
m¶
as sorst¶ars¶aval szemben szerencs¶esen meg¶
ussza. A h¶
abor¶
u ut¶
an rÄ
ovid ideg
Szegeden dolgozik, ¶es az ottani egyetemen Rieszn¶el folytatja matematikai
tanulm¶anyait is.
V¶egÄ
ul is nem szerzi meg a matematikusi diplom¶
at, mert kÄ
ozben csal¶
adot
3 Ha az id¶
ez}
ojel ut¶
an a pontos hivatkoz¶
as nincs is megadva, az id¶
ezetek akkor is Br¶
ody
eml¶³tett 1994-es interj¶
uj¶
ab¶
ol sz¶
armaznak.
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alap¶³t. Visszat¶er Budapestre, ahol bel¶ep a kommunista p¶
arba. P¶
artmegb¶³zat¶
asai kÄozÄott a propaganda el}oad¶asok tart¶
asa domin¶
al. Ez is arra ind¶³tja, hogy
jobban megismerje a marxizmust, egyebek mellett elolvassa ,,A t}
ok¶e"-t (amin
,,remekÄ
ul elsz¶orakozott"), s elkezdi ¶erdekelni a kÄ
ozgazdas¶
agtan. Egyidej}
uleg
¶edesapj¶at¶ol ¶atveszi a Hung¶aria KÄ
onyvkiad¶
o vezet¶es¶et is. A kiad¶
o¶
allamos¶³t¶
asa
ut¶an, ami ellen akkor term¶eszetesen nem tiltakozhat, el}
oszÄ
or m¶eg megtartj¶
ak
vez¶erigazgat¶ok¶ent, de rÄovidesen kineveznek fÄ
ol¶e egy megb¶³zhat¶
obb p¶
artk¶
adert,
s csak helyettes lehet. KÄozben 1948 }
osz¶en felv¶etelt nyer a KÄ
ozgazdas¶
agtudom¶
anyi Egyetem esti tagozat¶ara. A kiad¶
on¶
al nem sok¶
aig b¶³rja az er}
osÄ
od}
o
ideol¶ogiai ¶es adminisztrat¶³v kontrolt. 1948 v¶eg¶en beny¶
ujtja lemond¶
as¶
at ¶es
¶
elmegy eszterg¶alyosnak a MAVAG-ba
(,,elmentem eszterg¶
alni, mert tudtam,
hogy akkor b¶ek¶en hagynak. . .", 30. o.).
M¶egis megfagy kÄorÄ
ulÄotte a leveg}
o. Ut¶
olag felfedezik ,,kv¶
azi-t}
ok¶es" sz¶
armaz¶as¶at (az¶ert haszn¶alja a ,,kv¶azit", mert r¶eszv¶enyeiket m¶
ar j¶
oval kor¶
abban
eladt¶ak sv¶ajci rokonoknak), kiz¶arj¶
ak a p¶
artb¶
ol. Ezt a meghurcoltat¶
ast is szerencs¶esen ¶atv¶eszeli, s munka mellett befejezi egyetemi tanulm¶
anyait. Ekkor
m¶
ar a tudom¶any fel¶e orient¶al¶odik, nem ,,mintha kÄ
ulÄ
onÄ
osen tehets¶egesnek
tartottam volna magamat, hanem mert az adott kÄ
orÄ
ulm¶enyek kÄ
ozÄ
ott a tudom¶any volt a legszabadabb hely a vil¶
agon" (297. o.). 1953-ban rÄ
ovid ideig
a Koh¶o- ¶es G¶epipari Tervez}oirod¶
an J¶
anossy Ferenc mellett kÄ
ozgazd¶
asz lesz,
akivel itt kezd}odik el hossz¶
u ¶es kÄ
olcsÄ
onÄ
osen gyÄ
umÄ
olcsÄ
oz}
o munkakapcsolata.
Itt k¶esz¶³ti el a Di¶osgy}ori Koh¶aszati M}
uvek sakkt¶
abla t¶
abl¶
azatokon (term¶ekm¶erlegeken) nyugv¶o ÄonkÄolts¶egi terveit. Elemz¶es¶evel kimutatja, hogy a tervezett beruh¶az¶as nÄovelni fogja a term¶ekek Ä
onkÄ
olts¶eg¶et, ez¶ert azut¶
an rÄ
ovid
id}
on belÄ
ul innen is elt¶avol¶³tj¶ak. 1953 ¶es 1955 kÄ
ozÄ
ott a Csepel Cs}
ogy¶
ar vezet}
o
statisztikusak¶ent dolgozik. Az itt szerzett tapasztalatai alapj¶
an jelennek
meg az els}o, a koh¶aszati term¶ekek min}
os¶eg¶evel foglalkoz¶
o tanulm¶
anyai a
KÄ
ozgazdas¶agi Szeml¶eben.
A fel¶
all¶
as: ir¶
any a matematikai kÄ
ozgazdas¶
agtan
1955 v¶eg¶en kapcsolatai r¶ev¶en sikerÄ
ul bekerÄ
ulnie az akkor alakul¶
o KÄ
ozgazdas¶
agtudom¶anyi Int¶ezetbe. Az itt ¶³rt egyik els}
o tanulm¶
anya, az ugyancsak az ¶eles
szemmel meg¯gyelt gyakorlati tapasztalatai alapj¶
an, a h¶
ov¶egi hajr¶
ar¶
ol sz¶
ol,
¶es e t¶em¶ahoz m¶eg tÄobbszÄor visszat¶er. Matematika ir¶
anti ¶erdekl}
od¶es¶en¶el ¶es
k¶epzetts¶eg¶en¶el fogva term¶eszetes volt ugyanakkor, hogy kÄ
ozgazdas¶
agi tanulm¶
anyainak kezdet¶et}ol fogva kereste azt a t¶em¶
at, amelyben hasznos¶³thatja
matematikai k¶eszs¶egeit ¶es ismereteit. A Szt¶
alin hal¶
al¶
at kÄ
ovet}
o ideol¶
ogiai
olvad¶as rehabilit¶alta ugyan a matematikai tervez¶esi m¶
odszereket, de nem a
tov¶
abbra is burzso¶a apologetik¶anak min}
os¶³tett matematikai kÄ
ozgazdas¶
agtant.
Br¶
ody Andr¶as tiszt¶aban van vele, hogy vesz¶elyes terÄ
uletre evez, ez¶ert mindenekel}ott alaposan bedolgozza mag¶
at ,,A t}
ok¶e"-be, ¶es hossz¶
u ¶evek sor¶
an
(m¶ar az egyetemen elkezdte, de csak 1959-re jelenik meg) r¶eszletes indexet
k¶esz¶³t hozz¶a: ,,. . . tudtam, hogy ez a nyelv, ¶es ebbe nekem bele kell seggelni
magamat, ¶es jobbnak kell lennem" m¶
asokn¶
al. (294. o.)
M¶ar az int¶ezetbe kerÄ
ul¶ese el}ott foglalkoztatta a marxi munka¶ert¶ek meg-
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hat¶aroz¶asa mint matematikai probl¶ema, kÄ
ulÄ
onÄ
osen ¶erdekelte a munka¶ert¶ekek
v¶egtelen soros megkÄozel¶³t¶es¶enek k¶erd¶ese. Ugyanezt az iterat¶³v m¶
odszert alkalmazt¶ak a hivatalos ¶arrendez¶esek tervez¶esi gyakorlat¶
aban is. Fiatalkori j¶
o
bar¶atj¶aval, R¶enyi Alfr¶eddal 1956-ban publik¶
alj¶
ak kÄ
ozÄ
os tanulm¶
anyukat ,,Az
arrendez¶es probl¶em¶
¶
aja"-r¶ol, amelyben az adott nyeres¶egr¶
at¶
at tartalmaz¶
o¶
arak
meghat¶aroz¶as¶ara szolg¶al¶o kÄorkÄorÄos kiigaz¶³t¶
as m¶
odszer¶et, az iterat¶³v megold¶
as
konvergenci¶aj¶anak felt¶eteleit elemezt¶ek. Ezzel mintegy u
¶jra felfedezt¶ek a
saj¶at¶ert¶ek ¶es a saj¶at¶ert¶ek-t¶etelek, a nyugati kÄ
ozgazdas¶
agi irodalmakban m¶
ar
ismert, fontoss¶ag¶at a nyeres¶egr¶ata meghat¶
aroz¶
as¶
aban. Br¶
ody maga is felismerte, hogy a vizsg¶alt ¶armodelljÄ
uk hasonl¶³t a Leontief-f¶ele natur¶
alis inputoutput modellhez, nem m¶as, mint annak du¶
alisa.
Hi¶anyz¶o matematikai kÄozgazdas¶
agtani ismereteit ekkor kezdi gyors u
Ätemben p¶otolni (az egyetemr}ol ugyanis elt¶
avol¶³tott¶
ak azt a kev¶es matematikus
kÄ
ozgazd¶aszt, akikt}ol hallgat¶ok¶ent tanulhatta volna). Mindenekel}
ott az akkoriban m¶ar Magyarorsz¶agon is terjed}
oben l¶ev}
o Leontief input-output modellj¶evel kezd el m¶odszeresen foglalkozni, amelyr}
ol el}
oszÄ
or 1957-ben kÄ
ozÄ
ol egy
ismertet}o tanulm¶anyt a KÄozgazdas¶
agi Szeml¶eben. M¶eg ugyancsak 1957-ben
elk¶esz¶³ti kandid¶atusi disszert¶aci¶oja tervezet¶et, s ¶evente kÄ
ozÄ
ol tanulm¶
anyt eb¶
b}
ol a t¶em¶ab¶ol. Szak¶ert}ok¶ent r¶eszt vesz az els}
o magyar AKM
ossze¶
Ä
all¶³t¶
as¶
anak
¶
Csepinszky Andor ¶altal ir¶any¶³tott munk¶
alataiban is. Az AKM-r}
ol sz¶
ol¶
o kandid¶atusi ¶ertek¶ez¶es¶et 1961-ben v¶edi meg, a disszert¶
aci¶
on alapul¶
o Az ¶
agazati
kapcsolatok modellje c. kÄonyve pedig m¶eg k¶es}
obb, csak 1964-ben jelenik meg.
Ebben a m}
uv¶eben m¶eg az ismertet¶es ¶es a m¶
odszer tervez¶esre tÄ
ort¶en}
o adapt¶
al¶
asa domin¶al, ¶es van benne n¶emi ideol¶
ogiai felhang is, ami¶ert k¶es}
obb egy
kicsit sz¶egyenkezik: ,,m¶eg jav¶aban szidtam Leontiefet, hogy nem vallja be az
igazi gyÄokereit . . . hogy Sztrumilint}
ol ¶es Popovt¶
ol plagiz¶
al" (311. o.), hiszen
a korai szovjet t¶arsadalmi term¶ek sakkt¶
abla m¶erleg¶et fejlesztette tov¶
abb. A
disszert¶aci¶o ¶es a kÄonyv igazi tudom¶
anyos u
¶j eredm¶enye, ,,legmatematikaibb
r¶esze" a hibabecsl¶essel foglalkoz¶
o fÄ
uggel¶ek. Megmutatja, hogy az inputoutput modellekkel v¶egzett elemz¶esek hibahat¶
ara j¶
oval kisebb, mint az alapadatok¶e, ez¶ert nagy biztons¶aggal lehet bel}
olÄ
uk kÄ
ovetkeztetni a kiegyens¶
ulyozott ¶agazati szerkezetre ¶es ¶arar¶anyokra, tov¶
abb¶
a a gazdas¶
ag nÄ
oveked¶esi potenci¶alj¶ara. Ez a felismer¶es dÄont}onek bizonyul k¶es}
obbi p¶
alyafut¶
as¶
aban, ez¶ert
b¶³zik meg az input-output kÄozgazdas¶
agtanban ¶es ragaszkodik az input-output
modellekkel v¶egzett gazdas¶agpolitikai elemz¶esekhez.
A p¶
alya fel¶³vel: az ¶
ert¶
ektermel¶
es ¶
es t}
okeakkumul¶
aci¶
o id}
oszaka
Az 1960-as ¶evtized a legnagyobb hat¶
as¶
u ¶es saj¶
at maga ¶
altal is legjobban
meg¶³rtnak tartott kÄonyve el}ok¶esz¶³t¶ese jegy¶eben telik. A marxi ¶ert¶ekelm¶elet ¶es
u
¶jratermel¶esi elm¶elet matematikai modellj¶enek megfogalmaz¶
as¶
aval foglalkoz¶
o
kutat¶asainak k¶et fontos el}oh¶³rnÄ
oke az 1962-es budapesti nemzetkÄ
ozi inputoutput konferenci¶an a termel¶esi ¶
arak ¶es a pro¯tr¶
ata egy¶ertelm}
u meghat¶
arozotts¶ag¶ar¶ol, illetve egy 1965-Äos, ugyancsak egy budapesti konferenci¶
an el}
oadott, a b}ov¶³tett u
¶jratermel¶es modellj¶er}
ol sz¶
ol¶
o dolgozata, amelyek megjelennek angolul is.
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1964-ben egy ¶evet kutat Ford Ä
osztÄ
ond¶³jjal a Harvardon, ahol Leontief
mellett dolgozik. De legal¶abb ekkora jelent}
os¶eg}
u ottani tal¶
alkoz¶
asa Domarral,
akivel k¶es}obb is folyamatosan tartja a kapcsolatot a nÄ
oveked¶es t¶em¶
aj¶
aban. Itt
tal¶
alkozik el}oszÄor j¶ol m}
ukÄod}o sz¶
am¶³t¶
og¶eppel, amelyen sz¶
amos elemz¶est v¶egez
¶
a legfrissebb amerikai AKM
seg¶³ts¶eg¶evel, ¶es az amerikai gazdas¶
ag egyens¶
ulyi
ar¶
anyair¶ol ¶es ciklusair¶ol kÄozÄol tanulm¶
anyokat. Itt kezd el foglalkozni a nÄ
oveked¶es ¶es a ciklusok k¶erd¶eseivel is, ami hossz¶
u id}
ore meghat¶
arozza tudom¶
a¶
nyos ¶erdekl}od¶es¶et. Utban
hazafel¶e f¶el ¶evet tÄ
olt Cambridge-ben, az Applied
Economics int¶ezetben, ahol megismerkedhet a Stone ¶
altal ir¶
any¶³tott Growth
Projecttel. E hossz¶
u kÄ
ulfÄoldi tanulm¶
any¶
uton szerzett gazdag tapasztalatai
dÄ
ont}oen meghat¶arozz¶ak jÄov}obeli kutat¶
asi elk¶epzel¶eseit. Azt szeretn¶e megtal¶
alni ,,hogyan ¶es mit}ol mozog, leng a gazdas¶
ag, megfogalmazni a kÄ
ozgazdas¶
agi
energi¶ak mibenl¶et¶et".
KÄ
ulfÄoldi u
¶tj¶an szerzett ismerts¶ege, megh¶³v¶
asai ¶es elismer¶esei term¶eszetesen
megemelik hazai preszt¶³zs¶et is, ¶es nÄ
ovelik munkakedv¶et. Hazat¶erve nagyj¶
ab¶
ol
k¶eszen ¶all a hossz¶
u t¶av¶
u terve: ,,el}
oszÄ
or ki kell fejteni a statik¶
at, azut¶
an a
dinamik¶at, de m¶eg technikai v¶altoz¶
as ¯gyelembe v¶etele n¶elkÄ
ul, v¶egÄ
ul fÄ
ol kell
t¶
arni a technikai v¶altoz¶asok tendenci¶
aj¶
at. H¶
arom kÄ
onyv lebegett el}
ottem,
ami az ¶eletmunk¶am lesz. S ha m¶
ar h¶
arom kÄ
onyv, akkor mindegyik h¶
arom
fejezetre ¶es minden fejezet h¶arom r¶eszre tagol¶
odik, sz¶
oval a szon¶
ata form¶
aval
j¶
atszottam." (315. o.) Nagyszab¶as¶
u elm¶eleti ¶es statisztikai munk¶
aba ¶es adatgy}
ujt¶esbe kezd, hogy a hossz¶
u t¶
av¶
u gazdas¶
agi nÄ
oveked¶es elemz¶es¶et, amelyet
a Harvardon szinte j¶atszva elv¶egzett az amerikai gazdas¶
ag adataival (¶es a
Harvard sz¶am¶³t¶og¶epein), megism¶etelhesse itthon magyar adatokkal. Ennek
eredm¶enyek¶ent l¶at napvil¶agot 1967-ben a termel¶es t}
okeig¶enyess¶eg¶er}
ol R¶
acz
Jen}o kÄozrem}
ukÄod¶es¶evel elk¶eszÄ
ult terjedelmes ¶es kiemelked}
o tanulm¶
anyuk, illetve a ,,Gazdas¶agi nÄoveked¶esÄ
unk u
Äteme 1924-t}
ol 1965-ig" c¶³m}
u cikke.
J¶o id}oben, ¶es r¶eszben j¶o helyen is kezd foglalkozni a marxi t¶em¶
aval! Az
1960-as ¶evtizedben a marxi kÄozgazdas¶
agtan egyik renesz¶
ansz¶
at ¶eli, az ¶erdekl}od¶es homlokter¶ebe kerÄ
ul a marxi ¶ert¶ek- ¶es u
¶jratermel¶esi modellek elemz¶ese ,,a modern kÄozgazdas¶agtan f¶eny¶eben" (Morishima). El¶eg ennek kapcs¶
an p¶eldak¶ent csak Seton [1957], Morishima [1958], Johansen [1963], Okishio
[1963], Morishima [1973, 1978] munk¶
aira utalni. Ezek sorozat¶
aba robban
be az ¶evtized v¶eg¶en, 1969-ben a r¶eszben m¶
ar kÄ
ozreadott kutat¶
asait m}
uv¶eszi
¶ ek ¶es ¶
egys¶egbe rendez}o, Ert¶
ujratermel¶es c¶³m}
u kÄ
onyve magyarul ¶es angolul
(Proportion, prices and planning, 1970). A kÄ
onyv alc¶³m¶eben visszafogottan
¶es pontosabban jelzi tartalm¶at: K¶³s¶erlet a marxi ¶ert¶ekelm¶elet ¶es ¶
ujratermel¶esi
elm¶elet matematikai modellj¶enek megfogalmaz¶
as¶
ara. A m}
u nagy hazai, ¶es
tal¶
an m¶eg nagyobb nemzetkÄozi visszhangot v¶
alt ki. K¶³s¶erlete minden vit¶
an
felÄ
ul a legautentikusabb ¶es leghozz¶
a¶ert}
obb matematikai u
¶jrafogalmaz¶
asa lett
a marxi gondolatoknak ¶es konstrukci¶
oknak. A r¶
a jellemz}
o fanyar humorral
¶es Ä
onkritik¶aval maga is u
¶gy tartja k¶es}
obb sz¶
amon, mint ,,az egyetlen m}
uvem,
ami viszonylag rendben is van".4
4 Modellj¶
enek

komolyabb, de kÄ
onnyen kijav¶³that¶
o hib¶
aja a munkaer}
onek a tÄ
obbi ¶
aruval
teljesen szimmetrikus kezel¶
ese. Ez egyr¶
eszt al¶
at¶
amasztani l¶
atszik a marxi ¶
ert¶
ekelm¶
elettel
szemben gyakran felhozott kÄ
orkÄ
orÄ
oss¶
eg v¶
adj¶
at, m¶
asr¶
eszt |Marxszal ellent¶
etben| a
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A kÄonyvben term¶eszetesen sokkal tÄ
obbr}
ol van sz¶
o, mint csak a marxi
¶ert¶ek- ¶es u
¶jratermel¶esi elm¶eletr}ol. Ebben fejti ki m¶
aig is ¶erv¶enyes ¶es szellemes
m¶
odon a matematikai dualit¶as kÄ
ozgazdas¶
agi l¶enyeg¶et, ami felfog¶
as¶
aban nem
m¶
as, mint az ¶aruk natur¶alis jellemz}
oinek (haszn¶
alati ¶ert¶ek) ¶es ¶ert¶ekel¶esi rendszer¶enek (csere¶ert¶ek) kÄolcsÄonÄos meghat¶
arozotts¶
aga. KÄ
onyv¶ebe ugyancsak
be¶ep¶³ti az ¶alland¶o r¶aford¶³t¶asi-kibocs¶
at¶
asi egyÄ
utthat¶
okon ¶es a dualit¶
as elv¶en
alapul¶o h¶arom jellegzetes kÄozgazdas¶
agi modell |nevezetesen Neumann ¶es
Leontief modellj¶enek, illetve az optim¶
alis er}
oforr¶
as-allok¶
aci¶
o line¶
aris programoz¶ason alapul¶o makrogazdas¶agi modellj¶enek| szoros matematikai ¶es kÄ
ozgazdas¶agtani rokons¶ag¶ar¶ol ¶³rt tanulm¶
any¶
at.
KÄonyve olyannyira sikeres lett, hogy a nemzetkÄ
ozi szakma |Br¶
ody b¶
anat¶
ara| v¶eg¶erv¶enyesen a munka¶ert¶ek-elm¶elet ¶es az input-output szak¶ert}
ojek¶ent,
Oscar Lange e t¶eren v¶egzett munk¶
ass¶
ag¶
anak folytat¶
ojak¶ent kÄ
onyvelte el {
panaszkodott 1994-es interj¶
uj¶aban. (Lang¶era val¶
oban er}
osen t¶
amaszkodott a
t}
okem¶atrix elm¶eleti megalapoz¶as¶
aban.) Az 1970-es ¶evek teoretikus hajlam¶
u
¯atal kÄozgazd¶aszai is els}osorban ezen a kÄ
onyvÄ
on keresztÄ
ul ismerkedtek meg
a matematikai kÄozgazdas¶agtannal, s}
ot, alapvet}
oen ezen keresztÄ
ul ismert¶ek
meg Marx kÄozgazdas¶agtani mondanival¶
oj¶
anak maradand¶
o l¶enyeg¶et, amely
a politikai gazdas¶agtan sek¶elyes oktat¶
as¶
aban elsikkadt. Sz¶³nes egy¶enis¶ege,
p¶
aratlan szellemess¶ege ¶es eleganci¶
aja fÄ
olvillanyozta ¶es inspir¶
alta a matematikai kÄozgazdas¶agtan ir¶ant ¶erdekl}od}
o ¯atal kÄ
ozgazd¶
aszokat.
Szervesen be¶epÄ
ul a nemzetkÄ
ozi v¶erkering¶esbe, akt¶³van r¶eszt vesz nemzetkÄozi input-output konferenci¶
ak szervez¶es¶eben, azok el}
oad¶
asainak a szerkeszt¶es¶eben ¶es publik¶al¶as¶aban. 1987-ben kÄ
ozrem}
ukÄ
odik a NemzetkÄ
ozi InputOutput T¶arsas¶ag ¶es a t¶arsas¶ag tudom¶
anyos foly¶
oirat¶
anak, az Economic Systems Research megalap¶³t¶as¶aban (1989), amelynek 1994-ig f}
oszerkeszt}
oje, majd
a szerkeszt}obizotts¶ag tagja volt. Itthon pedig b¶
ab¶
askodik a magyar matematikai-kÄozgazdas¶agi foly¶oirat, a Szigma 1970-beli megalap¶³t¶
as¶
an¶
al, amelyben
a f}o ¶erdem kÄozvetlen munkat¶ars¶
a¶e, Martos B¶el¶
a¶e. 1987-ben felk¶erik a The
New Palgrave kÄozgazdas¶agi enciklop¶edia ,,prices and quantities" sz¶
ocikk¶enek
meg¶³r¶as¶ara.
Ciklus, ingadoz¶
as ¶
es elbizonytalanod¶
as
Az 1960-as ¶evek mechanizmusreform munk¶
alatai nem ragadj¶
ak meg fant¶
azi¶
aj¶
at: a ,,reformerek sem cs¶ab¶³tottak". A reform munk¶
alatokat olyan ,,homokoz¶onak" tartotta, amelyben ,,lehetett valamit fecsegni arr¶
ol, hogy hogyan
csin¶aljuk a dolgokat, de a mit k¶erd¶es¶ehez, teh¶
at a gazdas¶
agpolitik¶
ahoz nem
lehetett hozz¶asz¶olni, ¶es ¶eppen abban voltak a hib¶
ak". (322. o.) A reform
el}
ok¶esz¶³t¶es¶enek az id}oszak¶at ez¶ert ink¶
abb arra haszn¶
alja fel, hogy elkezdjen
,,komolyan ¶es ny¶³ltan foglalkozni matematikai-kÄ
ozgazdas¶
agtani kutat¶
asokkal"
(306. o.), amit persze akkor m¶eg mindig nem nevezhetett a nev¶en, a nagydoktorij¶at is ez¶ert korl¶atozta szigor¶
uan Marx kÄ
ozgazdas¶
agtan¶
ara.
munkaer}
o u
¶ jratermel¶
es¶
et is ¶
ert¶
ekk¶
epz}
o, pro¯tot eredm¶
enyez}
o folyamatk¶
ent ¶
abr¶
azolja.
Ments¶
eg¶
ere sz¶
ol, hogy ebbe a csapd¶
aba sokan belestek el}
otte ¶
es ut¶
ana is. (B}
ovebben
err}
ol l¶
asd Zalai [1997].)
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A sz¶amszer}
us¶³tett modelljeib}ol nyert tapasztalatai megnÄ
ovelik Ä
onbizalm¶
at,
¶es 1969-ben ¶³r¶asban is nekimegy a nÄ
oveked¶est er}
oltet}
o gazdas¶
agpolitik¶
anak.
Ezek ¶eles ellenkez¶est, feljelent¶eseket ¶es vizsg¶
alatokat v¶
altanak ki, cs¶
uny¶
an
osszekÄ
Ä
ulÄonbÄozik int¶ezete vezet}oivel, a KSH ¶es a Tervhivatal vezet}
o munkat¶
arsaival, akik Äosszefognak ellene. E hajsza ¶es a kÄ
ozben be¶
allt ,,mag¶
an¶eleti
Ä ok sz¶³vf¶
bonyodalom" el}ol menekÄ
ulne, az oktat¶
asba vagy kÄ
ulfÄ
oldre. OrÄ
ajdalma
maradt, hogy ekkor, ereje telj¶eben, hazai ¶es kÄ
ulfÄ
oldi sikerei cs¶
ucs¶
an, nem kap
tansz¶eket a KÄozgazdas¶agtudom¶
anyi Egyetemen (kor¶
abban a M}
uegyetemen
oktatott oper¶aci¶okutat¶ast, de nem az volt a megfelel}
o kÄ
ozeg a sz¶
am¶
ara).
,,Hogy az ember a saj¶at orsz¶ag¶aban . . . a saj¶
at ismeretanyag¶
aval, a saj¶
at
ifj¶
us¶ag¶aval ne ¶erintkezz¶ek, azt ¶en Bereinek, Szab¶
o K¶
alm¶
annak ¶es Berend
T. Iv¶annak nehezen bocs¶athatom meg" (328. o.).
Maradt teh¶at a kÄ
ulfÄold, Afrik¶
aba menekÄ
ul, ahol ,,v¶egre tan¶³that is, . . .
l¶enyeg¶eben mindent". 1969 ¶es 1972 kÄ
ozÄ
ott tansz¶ekvezet¶est, majd 1974 ¶es 1977
kÄ
ozÄott tagozatvezet¶est v¶allal a Lusakai Egyetemen, Zambi¶
aban. Mell}
oz¶ese
miatt ¶erzett f¶ajdalm¶at az id}o m¶
ul¶
asa, ¶es az sem tudta vele feledtetni, hogy
¶evek m¶
ult¶an rendszeresen tartott el}
oad¶
asokat a KÄ
ozgazdas¶
agtudom¶
anyi Egyetem szakkoll¶egiumaiban, kÄ
ulÄonbÄoz}
o tansz¶ekek rendszeresen megh¶³vt¶
ak el}
oadni
kurzusaikban. S}ot, az 1990-es ¶evekben (megh¶³v¶
asomra) teljes f¶el¶eves saj¶
at
t¶
argyat is oktathatott a gazdas¶
agelm¶eleti szakir¶
anyon (amit}
ol k¶et ¶ev ut¶
an
csal¶odottan visszal¶ep, mert kedv¶et szegi a lanyha hallgat¶
oi ¶erdekl}
od¶es ¶es
visszacsatol¶as).
Az 1970-es ¶evek ilyen kiss¶e rendezetlen kÄ
orÄ
ulm¶enyei kÄ
ozÄ
ott k¶esz¶³ti el}
oa
kor¶abban megtervezett m¶asodik kÄ
onyv anyag¶
at, ami Ciklus ¶es szab¶
alyoz¶
as:
K¶³s¶erlet a klasszikus piac- ¶es cikluselm¶elet matematikai modellj¶enek a megfogalmaz¶
as¶
ara c¶³men fog megjelenni 1980-ban. Ennek a t¶em¶
anak a kidolgoz¶
asa
j¶
oval nehezebbnek bizonyult, mint a statik¶
a¶e ¶es a stacion¶
arius nÄ
oveked¶es¶e.
Nem is lesz el¶eg az erre sz¶ant egy ¶evtized, s}
ot eg¶esz h¶
atralev}
o ¶elete sem ennek
kiel¶eg¶³t}o megold¶as¶ara. Nem v¶eletlenÄ
ul. 1994-es interj¶
uj¶
aban ¶³gy besz¶el err}
ol:
,,Mi az a folyamat, ami elvisz az egyens¶
ulyhoz?" { k¶erdezte t}
ole minduntalan
R¶enyi, valah¶anyszor leÄ
ultek egym¶
assal ,,a gazdas¶
agi egyens¶
uly probl¶em¶
ait
megfogalmazni. . . . ez egy ilyen furcsa szakma, itt semmi nem visz el az
egyens¶
ulyhoz, sem a piac, sem a tervez¶es. Nem tudom megadni a folyamatot,
ha van, akkor sem konvergens. Az a csoda, hogy a gazdas¶
ag m¶eg m}
ukÄ
odik.
Azt k¶ene megmagyar¶azni, mi¶ert marad meg az egyens¶
uly kÄ
ozel¶eben, mi¶ert
nem repÄ
ul el a francba." (307. o.) B¶
ar megjegyzem, egyens¶
uly helyett ink¶
abb
a ,,kÄ
ulÄonÄos attraktorra" (vonz¶asi kÄ
ozpontra) gondolhatott, amir}
ol p¶
ar mondattal k¶es}obb besz¶el.
A probl¶em¶at teh¶at nem sikerÄ
ul megnyugtat¶
oan megoldania. Ennek ellen¶ere
nagyobbnak tartja az ut¶obbi kÄonyv¶eben megfogalmazott Ä
otleteit (kÄ
ulÄ
onÄ
osen
annak kimutat¶as¶at, hogy a l¶athatatlan k¶ez ¶
altal szab¶
alyozott piac ciklust
gener¶al, ugyan¶
ugy, mint a l¶athat¶
o k¶ez, a tervez¶es), mint az el}
oz}
o kÄ
onyv¶eben
tal¶
alhat¶okat. ,,Egyel}ore" gondolja ¶es mondja k¶es}
obb, ¶es ez a k¶erd¶es nem
hagyja nyugodni, ¶elete utols¶o perc¶eig ez foglalkoztatja. Pedig ¶erzi, hogy ,,a
gazdas¶ag nyilv¶anval¶oan nem stabil, ¶es nem megy az egyens¶
uly fel¶e. . . . Nem
lehet . . . olyan elm¶eletet sem alkotni, ami biztos¶³tan¶
a ak¶
ar a piac, ak¶
ar a

8

Zalai Ern}
o

tervez¶es r¶ev¶en, hogy ez a (felt¶etelezett { ZE) egyens¶
uly l¶etrejÄ
ojjÄ
on. . . . a piac
elm¶eleti reform¶al¶asa m¶egis cs¶abos dolog a sz¶
amomra." (317. o.)
De ugyanakkor egyre kev¶esb¶e hisz abban, hogy ,,a kÄ
ozgazdas¶
agtan a
vezet}o tudom¶anya ennek a kornak. Ez bizony csak seg¶edtudom¶
any." (323. o.)
Nem tartja kora vezet}o nemzetkÄ
ozi ¶es hazai kÄ
ozgazd¶
aszait ,,all-round Ä
okon¶
omusoknak", ink¶abb csak magabiztos, Ä
onjelÄ
olt tan¶
acsad¶
oknak. Egyre nagyobb tisztelettel fordul a klasszikus kÄ
ozgazd¶
aszok fel¶e, akiknek a ,,kora is
klasszikus volt, . . . a val¶os¶ag akkor m¶eg val¶
oban megfelelt az elm¶eleteknek.
. . . mostan¶aban valahogy . . . egy¶altal¶
aban nem ¶
ohajt megfelelni. Zavarodott
korban vagyunk. Ki¶alt¶o ellentmond¶
asokkal, abszurdit¶
asokkal tele korban"
(uo.) { szÄogezi le.
Az id}
o lelassul, de a munka nem ¶
all le
Minden ki¶abr¶andults¶aga ellen¶ere az¶ert ¶³rja tov¶
abb cikkeit ¶es kÄ
onyveit, s j¶
arja
a vil¶agot (,,Term¶eszetes kÄozegem volt a munka" (285. o.). A tervezett harmadik kÄotete, az 1983-ban megjelent Lassul¶
o id}
o: A gazdas¶
agi bajok magyar¶
azat¶
ahoz, eredetileg angolul szÄ
uletett meg. A saj¶
at meg¶³t¶el¶ese szerint is ez
lett ,,legrosszabbul megcsin¶alt" kÄ
onyve, de ennek ellen¶ere ez lett a legn¶epszer}
ubb m}
uve. Ezt a kÄonyvet r¶eszben ,,az OMFB-nek ¶es a Tervhivatalnak
j¶
o p¶enz¶ert" 1979-ben k¶esz¶³tett tanulm¶
anyok, r¶eszben az Indi¶
aban 1982-ben
v¶egzett kutat¶asai ¶es el}oad¶asai alapj¶
an ,,odakentem ¶es m¶
ar ink¶
abb a publicisztika hat¶ar¶an mozgott" (328. o.). (Delhibe Chakravarty professzor h¶³vta
meg, de el}otte volt egy Leontief ¶
altal kezdem¶enyezett USA-beli kiruccan¶
asa
is.) ,,Amit eredetileg v¶artam, hogy egy kicsit tÄ
obbet tudok ¶³rni a technikai
fejl}od¶es elm¶elet¶er}ol, az nem jÄott be." (340. o.) Ami fontosabb volt benne, az
a Kondratie®-ciklusra alapozott el}
orejelz¶ese annak, hogy a vil¶
ag m¶ely v¶
als¶
ag
fel¶e tart. Hasonl¶o kÄovetkeztet¶esre jutott k¶es}
obb a leghosszabb, mintegy k¶etsz¶
az ¶eves ciklusok vizsg¶alata sor¶an ,,Ar¶
any, u
Ätem ¶es forma" 2003-ban megjelent cikk¶eben is. A sok k¶ets¶eget t¶
amaszt¶
o ciklusmodellel val¶
o foglalkoz¶
ast
a k¶es}obbiekben is ,,kellemes Äoregkori elfoglalts¶
agnak" tal¶
alta.
A ciklusmodellek mellett elkezdett foglalkozni a termodinamika gazdas¶
agi
alkalmaz¶asainak lehet}os¶egeivel, a gazdas¶
agi ¶es ¯zikai m¶er¶es elm¶elet¶evel, illetve a hamiltoni form¶ak elm¶elet¶evel. Erre Neumann J¶
anos nevezetes sejt¶ese
sarkallta, aki u
¶gy v¶elte, hogy a nÄ
oveked¶esi modellj¶eb}
ol sz¶
armaztatott pro¯tfÄ
uggv¶enye formai szempontb¶ol anal¶
og a termodinamika potenci¶
alfÄ
uggv¶enyeivel, s}ot ,,feltehet}o, hogy a hasonl¶
os¶
ag fenn¶
all teljes fenomenol¶
ogiai ¶
altal¶
anoss¶ag¶aban" (Neumann [1965], 161. o.). Ugyancsak elkezd foglalkozni kurrens p¶enzelm¶eleti t¶em¶akkal, kÄ
ulÄ
onÄ
osen azt vizsg¶
alja, hogyan lehetne m¶erni a
p¶enz forgalmi sebess¶eget, a nÄoveked¶esi ciklusok ¶es a p¶enz kapcsolat¶
at. De
ugyanakkor vissza-visszat¶er kor¶abbi t¶em¶
aihoz is, Leontief z¶
art dinamikus
modellj¶ehez, az ekvivalens ¶arrendszerekhez, az input-output m¶
odszer hibat}
ur¶es¶enek vizsg¶alat¶ahoz, mivel u
¶gy ¶³t¶eli meg, hogy az ¶
arak ¶es a mennyis¶egek
alland¶o ingadoz¶asai bizonytalan kiindul¶
¶
o adatokat szolg¶
altatnak, ¶es ez¶ert korrig¶
aland¶ok.
R¶eszben az elm¶eleti szakfoly¶oiratok, mindenekel}
ott a hazai publik¶
aci¶
oinak
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(a Szigma mellett) els}osorban helyet ad¶
o KÄ
ozgazdas¶
agi Szemle p¶eld¶
anysz¶
am¶
anak ¶es olvasotts¶ag¶anak drasztikus visszaes¶ese, r¶eszben a rendszerv¶
alt¶
as
vissz¶ass¶agai ind¶³tj¶ak arra, hogy ,,pr¶
ob¶
alkozz¶ek a szabad u
¶js¶
ag¶³r¶
assal". V¶
alogatott publicisztikai ¶³r¶asai 1994-ben Komporsz¶
ag ezredfordul¶
oja, 1996-ban
Falrabors¶
o c¶³men jelennek meg. K¶es}
obb ezt a passzi¶
oj¶
at feladja, mert nem
v¶erbeli publicista, ezeket a karcolatait ugyanolyan m}
ugonddal ¶es lassan k¶esz¶³ti
el, mint tudom¶anyos dolgozatait. De lehet, hogy az is hozz¶
aj¶
arult visszavonul¶as¶ahoz, hogy ezek a kÄoz¶eleti ¶³r¶
asai nem mindig voltak Ä
osszhangban azzal
az er}osen ,,kaszton- ¶es t¶arsadalmonk¶³vÄ
uli" szem¶elyis¶eg k¶ep¶evel, amilyennek
mag¶at l¶atni ¶es l¶attatni szerette volna.
¶
Elete
utols¶o napj¶aig, m¶eg hal¶
alos betegen is dolgozott. Makacs kitart¶
assal
pr¶ob¶alta megoldani a megoldhatatlant: megtal¶
alni, szabatosan ¶es egyszer}
u
form¶aban le¶³rni a gazdas¶ag gravit¶
aci¶
os tÄ
orv¶eny¶et, azt a mechanizmust, ami
egy piacgazdas¶agot ,,egyens¶
uly" kÄ
ozel¶eben tart ¶es egyidej}
uleg ,,fejl}
od¶esre"
sarkall, ¶espedig nagyobb ingadoz¶
asok n¶elkÄ
ul. A f¶elig csonk¶
an maradt utols¶
o
angol nyelv}
u k¶ezirata (Growth or development?) az ebben az ir¶
anyban foly¶
tatott tapogat¶oz¶asainak mement¶
oja. Eletm}
uve azonban nem maradt csonka,
¶³gy is maradand¶ot alkotott. Nyugodj¶ek b¶ek¶eben!

Br¶
ody Andr¶
as kiemelt, illetve id¶
ezett munk¶
ai id}
orendben
1. A min}
os¶eg jav¶³t¶
as¶
anak ¶es az Ä
onkÄ
olts¶eg csÄ
okkent¶es¶enek n¶eh¶
any probl¶em¶
aja.
KÄ
ozgazdas¶
agi Szemle, 2. ¶evf. 1955. 3{4.sz. 453{461.
2. Az ¶
arrendez¶es probl¶em¶
aja. A MTA Matematikai Kutat¶
oint¶ezet¶enek KÄ
ozlem¶enyei, 1. ¶evf. 3. sz., 1956, 325{335. o. (t¶
arsszerz}
o R¶enyi Alfr¶ed)
3. A h¶
ov¶egi hajr¶
a ¶es gazdas¶
agi mechanizmusunk. KÄ
ozgazdas¶
agi Szemle, 3. ¶evf.
1956. 7-8.sz. 870{833.
4. Input-output: M¶
odszer a nemzetgazdas¶
agi folyamatok elemz¶es¶ere. KÄ
ozgazdas¶
agi Szemle, 4. ¶evf. 1957. 2. sz. 145{165.
5. T¶
argymutat¶
o A t}
oke h¶
arom kÄ
otet¶ehez. Bp. Kossuth KÄ
onyvkiad¶
o, 1959. 124 o.
6. The unicity of the prices of production prices and of the average rate of
pro¯t. In: Input-output tables. Their compilation and use. Bp.: Akad¶emiai
Kiad¶
o, 1962, 243{249.
7. Az ¶
agazati kapcsolatok modellje: a felhaszn¶
alt absztrakci¶
ok, azok korl¶
atai ¶es a
sz¶
am¶³t¶
asok pontoss¶
aga. Bp: Akad¶emiai K. 1964. 218 o.
8. The model of expanding reproduction. In: Colloquium on applications of
mathematics to economics (Bp. 1963). Bp.: Akad¶emiai Kiad¶
o, 1965. 61{63.
9. A termel¶es t}
okeig¶enyess¶ege a kapitalizmusban (13{71. o.). Az ¶
all¶
oalapok ¶es
a termel¶es Ä
osszefÄ
ugg¶ese a magyar iparban. Bp. Akad¶emia K. 1966. 331. o.
(t¶
arsszerz}
o R¶
acz Jen}
o)
10. Gazdas¶
agi nÄ
oveked¶esÄ
unk u
Äteme 1924-t}
ol 1965-ig. KÄ
ozgazdas¶
agi Szemle, 13. ¶evf.
1967. 4. sz. 417{431.
11. A gazdas¶
ag line¶
aris matematikai modellj¶er}
ol. KÄ
ozgazdas¶
agi Szemle, 13. ¶evf.
1967. 2. sz. 168{181.
¶ ek ¶es u
12. Ert¶
¶jratermel¶es: k¶³s¶erlet a marxi ¶ert¶ekelm¶elet ¶es ¶
ujratermel¶esi elm¶elet
matematikai modellj¶enek megfogalmaz¶
as¶
ara. Bp.: KJK, 1969. 357 o.
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¶
13. Besz¶
amol¶
o a dinamikus AKM-modellel
v¶egzett els}
o magyarorsz¶
agi sz¶
am¶³t¶
asokr¶
ol. Bp. MTA KTI, 1969. 43. o.
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