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A tudományos vezető ajánlása 

 

A nemzeti múltunk szerves részét képező hazai közgazdasági gondolkodás tör-

ténetének feltárásában még sok adóssága van a mai közgazdász nemzedéknek. Ehhez 

az adósságtörlesztéshez kíván hozzájárulni Majoros Krisztina PhD-értekezésével. Ez is 

alátámasztja témaválasztásának időszerűségét.  

 Jónak tartom a számos korábbi magyar közgazdász közül Varga Istvánnak a 

nagy ívű életpályát (egyetemi magántanár, MGI igazgató, MTA tag, államtitkár versus 

Gestapo által letartóztatott, MTA-ból kizárt, életét fordításokból fenntartó) bejárt 

személynek a kiválasztását. A kiválasztott személy nem skatulyázható be egyetlen egy 

elméleti közgazdasági irányzat képviselőjeként. Jogosan nevezte önmagát és mások is 

Őt “eklektikus” közgazdásznak, amit pozitív értelemben használtak. Az értekezés 

szerzője minden témakörnél kiemeli, hogy Varga az adott kérdés kapcsán a legkü-

lönbözőbb irányzatokból szerzett ismereteit felhasználva fogalmazta meg saját 

nézeteit.  

 Varga István szakirodalmi tevékenységének, amely közel 900 tételt tartalmaz, 

rendszerezett bibliográfiáját állította össze a jelölt, ami önmagában is komoly tel-

jesítménynek számít. Természetesen a jelölt az értekezés megírása során nem dol-

gozhatta fel Varga teljes irodalmi hagyatékát és nem érinthette az azokban tárgyalt 

összes közgazdasági problémát. 

 A gazdag hagyatékból a jelölt 4 fő témakört emelt ki: konjunktúrakutatás és 

nemzeti jövedelem; pénzügyek, különös tekintettel az 1946-os stabilizációra; 

nyereség; fogyasztás-gazdaságtan és reklám. 

 Varga életművéből a hazai irodalomban a legismertebb és legkidolgozottabb 

témakör az 1957-es Közgazdasági Szakértői Bizottság tevékenysége, és ezért javas-

latomra a jelölt ezzel részletesen nem foglalkozik értekezésében. 

 Varga konjunktúrakutatási és nemzetijövedelem-vizsgálódási tevékenysége 

kap-csán a jelölt helyesen emeli ki, hogy az intézményes gazdaságkutató munka 

beindí-tásával, a legmodernebb elemzési módszerek alkalmazásával lényegesen 

kibővítette és rendszeressé tette a változásokról szerezhető információkat, s 

bekapcsolta a hazai köz-gazdasági gondolkodást a nemzetközi áramlatba. Továbbá 



rámutatott a gazdasági jelenségek empirikus elemzésének elterjedtségére Varga 

műveiben. A Matolcsy—Varga féle nemzetijövedelem-számítással kapcsolatban 

kiemeli a fogalmak újszerű meghatározásának a jelentőségét. Ezen belül az 

immateriális javak, a háziasszonyi tevékenység értékének a nemzeti jövedelembe való 

beszámítását. 

 A pénzügyekkel és az 1946-os stabilizációval kapcsolatban fontos Varga  foga-

lomtisztázó tevékenységének a kiemelése és a jelölt levéltári anyag alapján mutatja ki 

Varga kiemelkedő szerepét a 46-os szanálásban és azt, hogy Varga ezt egyértelműen 

nem stabilizációnak, hanem szanálásnak minősítette. 

 A nyereséggel kapcsolatban jónak tartom annak kiemelését a jelölt által, hogy 

Varga a nyereséget elsősorban vagyonmegoszlási kategóriaként fogta fel és elemezte a 

nyereség alakulását befolyásoló szubjektív tényezőket, valamint, hogy Varga a nyere-

séget makroökonomiai megközelítésben elemezte. 

 A fogyasztás-gazdaságtannal és a reklámmal kapcsolatban a jelölt kiemeli a 

Varga által hazánkban elsőként kidolgozott újszerű megközelítéseket és, hogy minta-

szerű rendszert dolgozott ki a magyar közgazdasági gondolkodásban az eredményes 

reklámtevékenység megvalósításához. Továbbá, hogy a “Reklám” című tárgy Varga 

általi oktatása milyen egyedülálló szerepet töltött be az 50-es években az ún. szocialis-

ta országok közül hazánkban. 

 A jelölt kiemeli, hogy Varga a közgazdasági szaknyelv pontatlanságaiból adódó 

problémákra számos művében úgy utal, mint a hazai közgazdaság-tudomány 

fejlődését gátló tényezőre. 

 A színvonalasan megírt értekezés egyértelműen bizonyítja a jelölt 

alkalmasságát a tudományos kutatásra. Értekezése mellett külön kiemelendő Varga 

Istvánt “népszerűsítő” tevékenysége (különböző tudományos konferenciákon tartott 11 

előadása – számos ezek közül nyomtatásban is megjelent már – és cikkei). 

 

2001. szeptember 10. 

 

         (Dr. Mihalik István) 
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Összefoglaló 

 

A dolgozat alapvető célja, hogy Varga István munkásságának részletes 

tanulmányozásával hozzájáruljunk a magyar közgazdasági gondolkodás történetének 

tárgyilagos feldolgozásához. Varga közgazdasági tevékenysége időben az 1920-as 

évek közepétől az 1960-as évek elejéig terjedt. Szinte valamennyi jelentős 

közgazdasági problémával foglakozott. Széleskörű és terjedelmes (mintegy 900 

munkája maradt hátra) munkássága alapján nemzetközileg elismert magyar 

közgazdász volt. A kutatás Varga tevékenységének azon területeire koncentrál, 

amelyekről eddig még egyáltalán nem vagy nem az általunk vázolt formában esett szó 

és amelyek bemutatásával a magyar közgazdasági gondolkodás számára nyújthat új ill. 

újszerű eredményeket. 

Az I. fejezet a bevezetés, amelyben a témaválasztás indoklása és a fő cél 

bemutatása után a kutatás forrásait és módszereit tekintjük át. A II. fejezetben Varga 

István életrajzi adatait követően összefoglaljuk közgazdasági tevékenységét és a 

munkásságáról, tudósi, emberi egyéniségéről szóló nézeteket.  

A III. fejezetben Varga közgazdasági megítélése kapcsán rámutatunk: Varga 

érdeme és tudományos jelentősége abban rejlik, hogy az 1920-as évek folyamán 

megjelenő új irányvonalnak a pártjára állt. Elismerte a valós gazdaság működésének 

leírásában az önálló makroökonómiai megközelítés jogosultságát, a gazdasági 

folyamatokat és jelenségeket a maguk dinamikájában vizsgálta, hangsúlyozta a 

gazdasági tevékenység institucionális feltételeinek a fontosságát, és a gazdasági 

kérdéseket szélesebb (társadalmi, politikai, stb.) kontextusban vizsgálta. Ez a szemlélet 

Varga közgazdasági munkáiban meghatározó alapvonás lett. 

A IV. fejezetben a konjunktúrakutatással és a nemzeti jövedelem számításával 

kapcsolatos tevékenységének elemzése nyomán kimutatjuk többek között, hogy Varga 

a Magyar Gazdaságkutató Intézet megalapításával intézményesítette elkötelezettségét 

a makroökonómiai szemlélet iránt. A gazdaságkutató munka beindításával, a korában 

legmodernebbnek számító módszerek alkalmazásával nemcsak kibővítette és 

rendszeressé tette a gazdasági helyzet változásairól szerezhető információkat, ezzel 

kiszolgálva a hazai gazdasági gyakorlat igényeit, hanem a magyar közgazdasági 

gondolkodást illetve gondolkodókat is erőteljesebben bekapcsolta a nemzetközi 
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közgazdasági gondolkodásba. Konjunktúra és gazdaságkutató tevékenysége is 

tanúsítja, hogy nem egy közgazdasági elmélet mindenhatóságát, hanem a folyamatos 

és egyre szélesebb körben folyó empirikus gazdasági elemzések fontosságát 

hangsúlyozta. A fejezetben szólunk a Matolcsy–Varga szerzőpáros nemzeti jövedelem 

fogalmának újszerű vonásáról, amely abban áll, hogy a materiális jószágtermelés 

mellett az immateriális teljesítmények értékét is a nemzeti jövedelem részének 

tekintették és kísérletet tettek annak számszerű meghatározására is. Vargáék 

számításával kapcsolatosan is kiemelünk néhány újszerű kezdeményezést. 

Az V. fejezetben Vargának az 1946. évi stabilizációhoz kapcsolódó 

tevékenységének elemzésénél bizonyítjuk, hogy Varga világos elméleti alapon olyan 

konzisztens rendszert dolgozott ki a hazai ár- és bérrendezésre vonatkozóan, amely 

sikeres megoldást jelentett Magyarország súlyos hiperinflációs helyzetére. Szólunk 

terminológiatisztázó tevékenységéről is. 

Az VI. fejezetben bemutatjuk egyrészt, hogy Varga a nyereséget újszerű 

megközelítéssel, mint vagyonmegoszlási kategóriát vizsgálta és vonta le abból 

következtetéseit, másrészt objektív és szubjektív hatásokat is kiemelt a profitnagyság 

alakulását elemezve. 

A VII. fejezetben a fogyasztás–gazdaságtan és a reklám területén végzett úttörő 

jellegű vizsgálódásainak bemutatásán keresztül kimutatjuk, hogy Varga mintaszerű 

rendszert dolgozott ki elsőként a magyar közgazdasági gondolkodásban az eredményes 

reklámtevékenység megvalósításához. Felismerte, hogy a reklámtevékenység végső 

célját (profitmaximalizálás) objektív tényezőkön túl a szubjektív tényezők is 

jelentősen befolyásolják. Szólunk a reklám, a piackutatás, a keresletelaszticitás Varga 

által vizsgált témaköreiről. 

 A VIII. fejezetben tesszük meg a dolgozat új elméleti eredményeinek 

összefoglalását és a köszönetnyilvánítást.  

 A Bibliográfiák rész tartalmazza egyrészt Varga István írásainak rendszerezett 

jegyzékét, másrészt a felhasznált irodalmakat. A csatolt Mellékletek néhány Varga 

által dedikált mű címoldalának és korabeli iratnak a másolatát foglalják magukban. 
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Summary 
 
 

This dissertation aims to contribute to the objective treatment of the history of 

Hungarian economic thought through a thorough investigation of the work of István 

Varga. Varga’s work extended from the mid 1920s to the 1960s. He dealt with nearly 

every significant economic problem. On the basis of his wide ranging and voluminous 

– he wrote about 900 works – economic activity he was an internationally recognized 

Hungarian economist. The dissertation concentrates on those areas of Varga’s activity 

which either have not been researched at all, or have not been researched in this form, 

and with whose introduction new or original achievements can be provided for 

Hungarian economic thought. 

The first introductory chapter gives the reasons for choosing the topic, and 

introduces the primary aims of the work; it further surveys the sources and methods of 

research used. The second chapter begins with István Varga’s biographical 

information, and summarizes his economic work, academic achievement, and views 

about him and his scholarship.  

The third chapter wishes to point out the following with regard to opinions of 

Varga’s economic work: what lies behind Varga’s merits and greatness as an 

economist is that he sided with the new trend in economics that appeared during the 

1920s. He admitted the competence of primarily macroeconomic approach in the 

description of real economic world, he analyzed the economic processes and 

phenomena within their own dynamics, he emphasized the importance of the 

institutional conditions of economic activity, and his investigations were done in a 

broader (social, political, etc.) context.  

The fourth chapter demonstrates, among other things, that Varga, with the 

foundation of the Hungarian Institute for Economic Research, institutionalized his 

commitment to the macroeconomic approach. With the initiation of economic research 

activity in Hungary using the most modern methods of calculation of his time he not 

only expanded and systematized the available information regarding the changes in the 

economic situation, fulfilling the needs of Hungarian economic practice, but also 

connected Hungarian economic thought and thinkers to international economic 

thought. His economic and business cycle research activities also show that he 
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believed not in the omnipotence of one economic theory, but in economic analyses that 

takes place in a continuous and ever widening circle. This chapter also considers the 

novel characteristic of the concept of national income in the joint work of Varga and 

Matolcsy. They considered not only the production of material goods as a part of 

national income but also the value of immaterial goods production, and also 

experimented in quantifying this mathematically. Some of Varga and Matolcsy’s 

initiatives concerning their national income estimation are also mentioned. 

The fifth chapter demonstrates, through analysis of his activities related to 

economic stabilization in 1946, that Varga worked out a consistent system regarding 

Hungarian price and wage formation on clear theoretical grounds making for a 

successful solution to the hyperinflation of that time. It also considers Varga’s work on 

the clarification of terminology. 

The sixth chapter evaluates on the one part that Varga analyzed profit through a 

new approach, as a category of wealth distribution and made his novel conclusions 

relying upon this, on the other his approach considered both objective and subjective 

factors. 

The seventh chapter introduces Varga’s pioneering research in the areas of 

consumption economics and advertising, and demonstrates that he worked out an 

exemplary system for realization of effective advertising activity, and was the first to 

do so in Hungarian economic thought. He recognized that the primary goal of 

advertising activity, profit maximalisation, is influenced by both objective and 

subjective factors. The chapter deals with Varga’s studies in the areas of 

advertisement, market research and elasticity of demand. 

The eight chapter provides a summary and acknowledgements of the new 

theoretical results of the dissertation. 

Then comes a systematically organized bibliography of István Varga’s works 

and a bibliography of the works used in this dissertation. At the end there is an 

Appendix which contains copies of a few dedicated front-pages of István Varga’s 

writings and his early manuscripts. 
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I. Bevezetés 

 
I. 1. Témaválasztás indoklása, a dolgozat célja 

 
 Hazánk több kiemelkedő közgazdasági gondolkodójának a mai napig feltáratlan 

az értékes tevékenysége. A dolgozat alapvető célja, hogy Varga István munkásságának 

részletes tanulmányozásával hozzájáruljunk a magyar közgazdasági gondolkodás 

történetének tárgyilagos feldolgozásához. 

Varga István közgazdasági tevékenysége időben az 1920-as évek végétől az 

1960-as évek elejéig terjedt, mely időszakban szinte valamennyi jelentős közgazdasági 

problémával foglakozott és nemzetközileg is elismert közgazdász volt. Munkássága 

igen széleskörű és tartalmaz olyan területeket, amelyek még nem kerültek 

feldolgozásra. A dolgozat megkísérel hozzájárulni a magyar közgazdasági 

gondolkodás egyik kiemelkedő alakja történetének feldolgozásához és 

közgazdaságtani megítéléséhez. 

Objektív okok miatt Varga István közgazdasági tevékenységének jelentőségét 

csak nagyon visszafogottan tudták a közgazdászok, elmélettörténészek méltatni. Bár 

már születtek Varga tudósi és emberi kvalitásait méltató gyűjteményes kötetek1 illetve 

jeles tanulmányok2, valamint egy dokumentumfilm3 is, de nagyobb volumenű, a 

tevékenységét egészében bemutató és elemző írás még nem. A dolgozat egyik fő célja 

ennek a hiánynak a pótlása. A kutatás Varga tevékenységének azon területeire 

koncentrált, melyekről eddig még egyáltalán nem vagy nem az általunk vázolt 

formában esett szó, ill. amelyek bemutatásával és elemzésével a magyar közgazdasági 

gondolkodás számára nyújthat új ill. újszerű eredményeket. 

                                              
1 Varga István: Tervezés, mechanizmus, pénzügyek. Varga István válogatott tanulmányai és cikkei Bognár 

József Varga Istvánról szóló tanulmányával. Válogatta, szerkesztette és sajtó alá rendezte: Schmidt Ádám. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1971; Változások, váltások és válságok a gazdaságban – 
Tanulmányok Varga István emlékezetére. Bognár József bevezetőjével, szerkesztette: Schmidt Ádám, 
Kemenes Egon. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1982. 

2 Pl. Kemenes Egon: Varga István. = Magyar közgazdászok a két világháború között. Szerkesztette: Mátyás 
Antal. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. 229-252. o.; Kemenes Egon: Századunk kiemelkedő közgazdásza 
Varga István. = Magyar Tudomány, 1997. 11. sz. 4 oldal; Lipécz György: A Magyar Gazdaságkutató Intézet 
helye a hazai közgazdasági gondolkodás történetében. = Ünnepi dolgozatok Mátyás Antal tanszékvezetői 
kinevezésének 40. évfordulójára. Aula Kiadó, Budapest, 1994. 165-170. o.; Mátyás Antal: A közgazdaság-
tudomány fejlődésének politikai és ideológiai korlátai Magyarországon a két világháború között és 1945 után. 
= Társadalom és Gazdaság Közép- és Kelet-Európában, 1997. 3. sz. – a tanulmányon belül 2 oldal Vargáról. 

3 A reformer című dokumentumfilm. Tudományos tanácsadó, riporter: Bácskai Tamás, MTV, 1984.  60 perc. 
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Varga közgazdasági megközelítése is indokolja, hogy témaválasztásunk éppen 

az ő tevékenységének elemzésére esett. A Varga által képviselt megközelítésnek 

üzenet értéke van a mai közgazdasági gondolkodás számára. Az üzenet pedig az, hogy 

az elmélet nem pusztán önmagáért való okoskodás, nem cél, hanem eszköz a 

gazdasági valóság teljesebb megértéséhez és problémáinak megoldásához. 

Varga István újszerű megközelítést vezetett be a magyar közgazdasági 

gondolkodásba. A Magyarországon sokáig uralkodó német – nagyon elvont, 

távolságtartó, normatív – közgazdasági megközelítés mellé Varga hozta be és 

ismertette  meg a magyar közgazdasági gondolkodással a sokkal nyitottabb, empirikus 

és pragmatikus amerikai szemléletet, amelyben az elmélet és a történelmi gyakorlat 

szorosan összekapcsolódik. Varga maga is ennek a szemléletnek a jegyében 

tevékenykedett. Széles közgazdasági műveltség, az egyes közgazdasági elméletek 

mélyreható ismerete jellemezte, és a kormányok kérhettek tőle tanácsot, mert mindig 

tudott segíteni, még a legnagyobb gazdasági bajokban is.  

Varga közgazdasági tevékenységét feltáró kutatásaink négy fő témakör köré 

összpontosulnak: 

– konjunktúrakutatás – nemzeti jövedelem számítás; 

– pénzügyek – 1946. évi stabilizáció és annak pénzelméleti következtetései; 

– vállalati nyereség; 

– fogyasztás–gazdaságtan témaköre (reklám, piackutatás). 

 
I. 2. A kutatás forrásai és módszere 

 
Varga István közgazdasági tevékenységének kutatását az alábbi területeken folytattuk: 

– könyvtári kutatás,  

– levéltári kutatás, 

– személyes találkozások Varga Istvánt ismerő hozzátartozóval és szakemberekkel, 

– nekik köszönhetően néhány eredeti Varga kézirat tanulmányozása, 

– 108 munkából álló gyűjtemény megismerése a Varga Istvánról elnevezett 

budapesti szakközépiskolában, 

– A reformer c. dokumentumfilm megtekintése. 
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Mivel a fennmaradt írásos anyagainak csak egy része hozzáférhető a könyvtárakban 

(többek között a nemzeti jövedelem, a pénzügyek, a reklám területéhez kapcsolódóan 

írt könyvei; az említett területek és a nyereség témájához kapcsolódó folyóiratcikkei, 

tanulmányai; a Magyar Gazdaságkutató Intézet kiadványai), levéltári kutatásokat is 

végeztünk. Nevezetesen: 

– a Magyar Országos Levéltárban az 1957-es Közgazdasági Szakértő Bizottság 

(melynek Varga István volt az elnöke) javaslataiból a vállalati nyereséghez 

kapcsolódó anyagok kigyűjtése és tanulmányozása; 

– ugyanott a Magyar Gazdaságkutató Intézet forint stabilizációval kapcsolatos 

anyagainak áttekintése; 

– a Politikatörténeti Intézet Levéltárában Varga István stabilizációval kapcsolatos 

írásainak megismerése; 

– a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában Varga István akadémiai 

tevékenységének elolvasása; 

– a Magyar Statisztikai Hivatal könyvtárában a nemzeti jövedelem számítás 

történetéhez kapcsolódó irodalmak részletes tanulmányozása; 

– a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Levéltárában 

Varga közgazdasági tanulmányainak (tárgyak, oktató tanárok), végzettségének 

áttekintése; 

– az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Levéltárában Varga jogi tanulmányai során 

hallgatott közgazdasági tárgyainak ill. tanárainak kigyűjtése. 

Többször nyílt alkalmunk találkozni a Varga Istvánt jól ismerő hozzátartozóval és 

szakemberekkel is. Így: 

– feleségével, Raffai Erzsébet operaénekesnővel, akinek segítségével több eredeti 

Varga István kéziratot sikerült áttanulmányoznunk; 

– Dr. Forgács Tibor professzorral, aki Varga István kollégája volt a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemen, miután Varga az 1957-es rehabilitációja után 

az egyetemre került; 

– Ferenczy Ödönnével, aki Varga István titkárnője volt a Magyar Gazdaságkutató 

Intézetben; 
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– Dr. Bácskai Tamás professzorral, aki először egyetemi hallgatóként, majd később 

egyetemi ill. közéleti munkája során került több alkalommal kapcsolatba Varga 

Istvánnal. 

Nekik köszönhetően volt módunk eredeti Varga kéziratokat áttanulmányozni. 

Mindezeken túlmenően lehetőségünk nyílt arra, hogy a Varga Istvánról elnevezett, 

budapesti szakközépiskolában megismerkedjünk azzal a 108 munkából álló 

gyűjteménnyel, amelyet Varga István özvegye, Raffai Erzsébet adományozott az 

iskolának. Többek között a gyűjteményből nyílt lehetőségünk megismerni Varga azon 

egyetemi jegyzeteit (Demográfia, Közgazdaságtan, Statisztika elmélete és 

módszertana), melyek nem voltak könyvtárban elérhetőek. 

Ezeken felül a Magyar Televízió Szolgáltató Irodáján keresztül sikerült hozzájutni 

ahhoz az 1984-ben készült dokumentumfilmhez (tudományos tanácsadó, riporter: 

Bácskai Tamás), melyen a Varga Istvánt ismerő hozzátartozók, kollégák, pályatársak 

és szakemberek beszélnek a közgazdász életéről, munkájáról. A film címe: A reformer.   

 

A kutatás módszerét tekintve mindenekelőtt a Varga írások kronológikus 

összegyűjtésére, áttekintésére és elemzésére került sor. Ezt követően a korában 

uralkodó közgazdasági felfogások feltérképezése és a Varga által hivatkozott hazai és 

külföldi szakirodalom feldolgozása következett. Majd sor került a Varga féle 

megközelítés és az uralkodó közgazdasági felfogás első összehasonlítására és ezek 

alapján a fő következtetések levonására. Ahol erre lehetőség nyílt a levéltárban 

elérhető anyagok illetve eredeti Varga szövegek, kéziratok feldolgozása alapján, ott 

ezek felhasználásával a hipotéziseink további alátámasztására törekedtünk.  

A kutatási módszer lényeges eleme volt annak a konkrét társadalmi és 

gazdasági kontextusnak a feltárása is, amelyben Varga közgazdasági gondolatai 

megszülettek. Ehhez nyújtottak többlet információkat a Vargát személyesen ismerő 

hozzátartozókkal és szakemberekkel folytatott beszélgetések. 
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II. Varga István életútja, közgazdasági tevékenysége, tudósi és emberi egyénisége 

 

Életútja4: 

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. (Varga Istvánnak egy fivére és egy nővére volt; fivére, György 1918-ban a 

harctéren elesett; nővére özvegy Tolnai Lászlóné.) 

Varga István középiskolai tanulmányait Budapesten végezte; a Vas utcai 

kereskedelmi iskolában 1916-ban felsőkereskedelmi érettségi vizsgát, majd a Markó 

utcai gimnáziumban 1918-ban gimnáziumi érettségit tett. De még középiskolai 

tanulmányai idején, 1915-ben – 18 éves korában – katonai szolgálatra kellett 

bevonulnia. A háború folyamán 1917-ben tartalékos hadnagy lett. Később, 1919. 

május 1-ével a Honvédelmi Népbiztosság, mint rokkantat, aki mindennemű katonai 

szolgálatra alkalmatlan nyugállományba helyezték, mivel a háború folyamán 

maradandó sérülést szerzett. 

Gimnáziumi érettségi bizonyítványának birtokában Varga István egyetemi 

tanulmányokba kezdett a budapesti – később Pázmány Péter nevét viselő – 

Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán, ahol gyors egymásutánban tette le 

vizsgáit: az I. alapvizsgát 1918 őszén, a II-at 1919 februárjában, a III-at 1919 

decemberében. Ugyanebben az időben párhuzamos vendéghallgatóként a m. kir. 

József–Műegyetem Közgazdasági Osztályának előadásait is hallgatta, s utóbb – a 

Közoktatásügyi Népbiztosság kivételes engedélye alapján – a Kar rendes hallgatójává 

vált.5 A Műegyetemen 1919 decemberében szerzett közgazdaságtudományi oklevelet6, 

a Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kara pedig 1920 júniusában 

államtudományi doktorrá avatta.7 

                                              
4 Az életrajz összeállítása elsősorban: Raffai Erzsébet személyes közlése; Schmidt Ádám: Varga István életrajza. 

= Tervezés, mechanizmus, pénzügyek. Szerkesztette: Schmidt Ádám, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1971; és az Életrajzi Lexikon, II. kötet (958.o.) alapján. 

5 Varga István tanulmányainak törzskönyvét lásd. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási 
Egyetem Levéltára  4/C. II. kötet, 212. lap  

6 Varga István szigorlati jegyzőkönyvét lásd. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 
Levéltára  4/D. I. kötet, 81. lap 

7 Varga István végbizonyítványát lásd. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Levéltára 2/d. 1919/20. I. kötet  
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1919-ben a Központi Statisztikai Hivatalban dolgozott. 1920-23 között a 

Magyar Általános Hitelbank tisztviselője volt. 

Az államtudományi doktorátus megszerzése után hamarosan megkezdődött 

oktatói és tudományos pályafutása is. 1920. szeptember 1-től a Jog- és 

Államtudományi Kar Statisztika tanszékén tanársegéd, majd később adjunktus lett, 

emellett 1921 és 1924 között a Műegyetem Közgazdasági Tanszékén is, mint 

tiszteletbeli tanársegéd, működött. 1922/23-ban a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium támogatásával Berlinben és Londonban folytatott tanulmányokat. 

1926/27-ben az Egyesült Államokban a pittsburghi egyetemen statisztikai 

tanulmányokkal foglalkozott és vendégelőadóként közgazdaságtani előadásokat is 

tartott. 

Oktatói működése mellett már fiatal korában megkezdte alkotó jellegű 

tudományos munkásságát is. Első cikke 1922-ben jelent meg, amelyet azután a 

további cikkek, tanulmányok és könyvek egész sora követett. Tudományos 

munkássága elismeréséül a Jog- és Államtudományi Kar a „közgazdaságtan 

statisztikai fejezetei” tárgykörből 1933-ban egyetemi magántanárává fogadta 

(habilitálta); később 1940-ben a Kartól megkapta a nyilvános rendkívüli tanári címet. 

1928-ban – a külföldi konjunktúrakutató intézetek mintájára – megalakult a 

Magyar Gazdaságkutató Intézet, amelynek alapító tagja volt és az Intézet vezetője lett. 

Itt alkalma nyílt arra, hogy a magyar gazdasági élet gyakorlati kérdéseit közelről és 

alaposan megismerje, s azokról az Intézet kiadványaiban, valamint folyóirat- és 

újságcikkekben szakszerű tájékoztatást, magyarázatot és elemzést adjon.  

1935. június 6-án feleségül vette Raffai Erzsébet operaénekesnőt.  

1939-ben szerkesztője lett a Magyarországon német nyelven megjelenő Südost 

Economist nevű gazdasági hetilapnak, amelyben a gazdasági helyzet alakulásáról, 

különböző gazdasági és pénzügyi eseményekről, időszerű kérdésekről számos cikket – 

egy részét névtelenül – tett közzé. A hetilap megjelentetését 1944-ben Magyarország 

náci megszállása idején be kellett szüntetnie. 

Varga István neve közgazdasági, pénzügyi körökben egyre ismertebbé és 

elismertebbé vált. Szakértelmét a legkülönbözőbb szervek, testületek igyekeztek 

igénybe venni. Számos hazai közgazdasági, pénzügyi, társadalmi intézmény, bizottság 
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és tanács tagjaként működött. A tudományos társaságok közül többek között tagja a 

Magyar Közgazdasági Társaság igazgatóválasztmányának, a Magyar Statisztikai 

Társaságnak, a Darányi Ignác Agrártudományos Akadémiának levelező tagja. A 

Magyar Tudományos Akadémiától a Gazdaságkutató Intézet körül kifejtett 

munkásságáért 1943-ban jutalomban részesült. 

A II. világháború utolsó éve Varga István életében is súlyos következményeket 

hozott. A Gestapo 1944. március 31-én letartóztatta, mivel megtalálták azokat a 

gazdasági terveket, melyeket Baranyai Lipóttal közösen dolgoztak ki a szövetséges 

hatalmak győzelme esetére. 1945 májusában szabadult a Gestapo egy berlini 

börtönéből. Hazatérte után megkezdte a Magyar Gazdaságkutató Intézet 

újjászervezését és az államigazgatásban is vezető pozícióba került. 1945 júniusában az 

Újjáépítési Minisztériumban főcsoportvezető, majd 1946 januárjától államtitkár lett. 

1946 júniusában a kormány az Anyag- és Árhivatal elnökévé nevezte ki, s egyben az 

Iparügyi Minisztériumban, majd ezzel párhuzamosan az Építésügyi Minisztériumban 

is államtitkári beosztást kapott. Erről a hármas állásról 1948 január végén egy időben 

le kellett köszönnie. Felelősségteljes vezetőállásaiból a Magyar Gazdaságkutató 

Intézet élére került vissza. Ezt a tisztséget sem töltötte be sokáig, mert a 

Gazdaságkutató Intézet 1949. augusztus 15-én megszűnt. 

A gyakorlati gazdasági élet bonyolult kérdéseinek beható ismerete alapján, mint 

az Anyag- és Árhivatal elnöke, ill. mint iparügyi minisztériumi államtitkár értékes 

tevékenységet fejtett ki az ország gazdasági újjáépítésében, valamint a világtörténelem 

eddigi legnagyobb inflációjának véget vető stabilizáció előkészítésében. (A 

stabilizáció munkálatairól és eredményéről a Magyar Gazdaságkutató Intézet 

közleményeinek 1. sz. füzetében „A magyar valutacsoda” címmel számolt be, amely 

munka a magyar gazdaságtörténetnek ma is érdekes és jelentős dokumentuma.) 1948-

ig elnöke volt a vállalati hiteligények elbírálására hivatott Tárcaközi Hitelvéleményező 

Bizottságnak, később tagja lett az Országos Tervgazdasági Tanácsnak. 

Gyakorlati gazdasági munkája mellett oktatói tevékenységet is folytatott. A 

Budapesti Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kara meghívására a Kar II. 

számú Közgazdaságtani és pénzügytani tanszékére kapott egyetemi tanári kinevezést, 

és közel egy évig a Statisztikai tanszék vezetését is ellátta. Az egyetemen az 1946/47. 
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és 1947/48. tanévekben közgazdaságtant adott elő. 1948/49-től újból a statisztikai 

tanszék vezetésére kapott megbízást. Ekkor Demográfiát is oktatott. Egyetemi tanári 

működése – átmenetileg – 1951. február 1-jével szűnt meg, amikor is, élete 54. évében 

nyugállományba helyezték.  

Tudományos munkássága alapján a Magyar Tudományos Akadémia 1945. 

május 30-án levelező taggá választotta. Székfoglalóját 1946. február 11-én „A 

közgazdaságtan és a gazdasági földrajz viszonya” címmel tartotta meg. 1946. július 

24. és 1949. november 29. között az igazgatótanács tagjaként működött. 1949. 

november 29. után tanácskozó taggá minősítették. 

1951 után néhány súlyos és keserves év következett Varga István életében. 

Rendszeres állást nem töltött be, s így különböző intézményekben ideiglenes jellegű 

szakértői tevékenységet folytatott, sőt emellett tudásához és képességeihez méltatlan 

munkákat – pl. idegen nyelvű gépírási munkát – is végzett.  

1957. február elején a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felkérte az ún. 

Közgazdasági Szakértő Bizottság elnöki tisztjének ellátására. A Közgazdasági 

Szakértő Bizottság megvitatta a gazdasági egyensúly, a gazdasági mechanizmus és 

részben a gazdasági struktúra időszerű kérdéseit és azok megoldására javaslatot 

nyújtott be a kormányhoz. Ezek a javaslatok kétségtelenül hozzájárultak az 1956 

végén előállott súlyos gazdasági helyzet rendbe hozásához, valamint a gazdasági 

mechanizmus későbbi reformjának előkészítéséhez is. 

1957-től kezdve Varga István életpályája ismét felfelé ívelt, a magyar 

közgazdaságtudomány újból elismert szaktekintélye lett. 1957 októberében a 

művelődésügyi miniszter visszaállította a korábbi egyetemi tanári státusát, de 

szolgálattételre az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen helyett a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemre rendelte át. Itt működött az egyetem Kereskedelmi 

Karán, a Bognár József professzor által vezetett Belkereskedelem Gazdaságtana 

tanszéken, ahol főként a fogyasztás-gazdaságtan köréből tartott előadásokat. 

1958 elején az Elnöki Tanács a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság tagjává 

választotta. 1959-ben a Magyar Közgazdasági Társaságot újjászervező bizottságnak, 

1960-tól kezdve a Magyar Tudományos Akadémia demográfiai elnöki bizottságának 

lett a tagja.  
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Tudománytörténeti szempontból mindennél jelentősebb az a tény, hogy az 

1951-től tartó szinte teljes hallgatás után 1954-től, s főként 1957-től kezdődően ismét 

fellendült Varga István tudományos alkotó tevékenysége, szakirodalmi munkássága. 

Hazai és külföldi – lengyel, nyugat-német, francia, olasz, angol stb. – folyóiratokban 

egymás után jelentek meg tanulmányai.  

Munkásságának külföldi megbecsülését mutatja külföldi publikációnak nagy 

száma, de az elismerés egyéb formákban is megnyilvánult. Több külföldi tudományos 

társaság tagjai sorába választotta. Így 1946 óta, vagyis megalakulásától kezdve tagja 

lett az International Association for Research into Income and Wealth-nek, melyet 

bibliográfiai adatok küldésével rendszeresen tájékoztatott a problémakörbe vágó újabb 

magyarországi munkákról. Tagja volt a Econometric Society-nek és 1961-től 

kezdődően az ESOMAR-nak (European Society for Opinion and Marketing Research). 

Több ízben járt külföldön is, főként különböző tudományos és oktatási 

intézményekben. 1959-ben Lengyelországban, 1960-ban Bécsben, 1961-ben Bécsben, 

Hamburgban, Frankfurt am Mainban és Münchenben tett látogatást, ahol az ottani 

egyetemek, ill. tudományos testületek felkérésére előadásokat tartott. 1962 

szeptemberében a Luxemburg állam által fenntartott Université Internationale 

d’Économie Comparée felkérésére angol nyelvű előadássorozatot tartott a legújabb 

kori monarchiabeli, majd a magyar, az osztrák és a lengyel pénztörténetről. Ez volt 

utolsó külföldi útja, s egyben legutolsó tudományos tevékenysége is.  

Varga István 1962. december 30-án tragikus hirtelenséggel és váratlanul 

elhunyt. Halála után több közgazdasági akadémikussal együtt az 1990-es évek elején 

rehabilitálták. 1990. március 15-én pedig Széchenyi-díjjal tüntették ki.  
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Közgazdasági tevékenysége: 
Varga István egyetemi tanulmányai során közgazdasági ismereteit egyrészt a 

budapesti Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán, másrészt a m. kir. 

József–Műegyetem Közgazdasági Osztályában szerezte. A jogi karon az 1918-as év 

folyamán kezdték meg olyan neves közgazdászok a működésüket, mint Navratil Ákos, 

aki nemzetgazdaságtant, pénzügytant és közgazdaságtant adott elő ill. Balás Károly, 

aki közgazdaságtanból tartott előadásokat.8 Ezekből a közgazdasági tárgyakból 

ugyanezen előadók vezetésével szemináriumokat is meghirdettek. Varga tanulmányai 

során hallgatta a fenti közgazdászok által vezetett előadások és szemináriumok 

legtöbbjét, noha a levéltári anyagok hiányosságai miatt pontosan nem adható meg, 

hogy konkrétan melyik félévben ki és mit oktatott neki.9 Mindezeken túl például 

statisztikát Kenéz Béla ill. Bud János előadásában hallgathatott Varga.  

A Műegyetem Közgazdasági Osztálya keretében olyan kiemelkedő közgazdász 

szemináriumait látogatta, mint Heller Farkas: „volt alkalmam a magyar 

közgazdaságtudomány egyik nagymesterének, Heller professzornak szemináriumában 

megjelenni”10. (A 1. sz. melléklet tartalmazza annak az eredeti iratnak11 a másolatát, 

amelyen a Vargát oktató tanároknak a nevei szerepelnek.) Heller Farkast a határhaszon 

iskola legjelentősebb magyarországi képviselőjeként szokták említeni12, ugyanakkor 

Varga egy nyitott lelkületű közgazdászként emlékszik vissza rá: „azt kívánta 

kifejezésre juttatni, hogy a tudomány haladását az szolgálja, ha ellentétes 

                                              
8 A Budapesti Magyar Tudományegyetem Tanrendje MDCCCCXVIII-MDCCCCXIX. tanév második felére. 

Magyar Királyi Tudmányegyetemi Nyomda, Budapest, 1919. 6-13.o.; A Budapesti Magyar Tudományegyetem 
Tanrendje MDCCCCXIX-MDCCCCXX. tanév első és második felére. Magyar Királyi Tudmányegyetemi 
Nyomda, Budapest, 1920. 12-17. o. 

9 Az ELTE Levéltárának gyűjteménye sajnos eléggé hiányos az 1910-es évekre vonatkozóan. Kizárólag Varga 
végbizonyítványa található meg, a törzskönyve nem. Az 1918/19-es ill. az 1919/20-as tanévek egyetemi 
Almanachja szintén hiányzik a levéltárból, így az ezt megelőző ill. az ezt követő tanévek Almanachja alapján 
tudtunk következtetni az ott oktató tanárokra. Egyedül a kar tanrendje elérhető azokra az évekre vonatkozóan, 
amikor Varga az egyetem hallgatója volt, azonban ebből nem derül ki egyértelműen, hogy a közgazdasági 
jellegű tárgyakat kinek vagy kiknek az előadásában hallgatta. 

10 Varga István: A nemzeti jövedelem problémái. Felszólalás a Magyar Statisztikai Társaság Szakértekezletén 
1938. évi március hó 29-én. Dr. Móricz Miklós Könyvnyomdája, Budapest, 1938. 3. o. 

11 A tanárok névsora egy körözvény hátoldalán. Lásd. Varga István tanulmányainak törzskönyvét a Budapesti 
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Levéltára  4/C. II. kötet, 212. lap 

12 Pl. Balás Károly a következőképpen nyilatkozik róla: „Heller Farkas Magyarországon a határhaszonelmélet 
leghatározottabb képviselője.”– Balás Károly: Politikai gazdaságtan I. Eggenberger–féle Könyvkereskedés, 
Budapest, 1922. 213. o.; Hasonlóképpen vélekedett róla Navratil Ákos is, lásd erről: Navratil Ákos: 
Közgazdaságtan. Gergely R., Budapest, 1934. 10. o. 
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véleményeket kertelés nélkül, teljes nyíltsággal terjesztünk elő”13. Vargának alkalma 

nyílt mind a Jog- és Államtudományi Egyetem, mind a Műegyetem Közgazdasági 

Osztályának szemináriumaiba bekapcsolódni, melynek abban az időben nagy 

jelentősége volt, és „komoly szerepet játszottak hazánkban az elméleti közgazdasági 

szakemberek képzésében az egyetemi szintű közgazdászképzés megindulása előtt”14. 

A szabad közgazdasági elmélkedés műhelyei voltak ezek a szemináriumok abban az 

időben, melyeket mind a Jog- és Államtudományi Karon, mind a Műegyetem 

Közgazdasági Osztályában neves közgazdászok vezettek. 

Varga István egyetemi tanulmányai után, az 1920-as évek folyamán olyan 

időkben kezdte meg közgazdasági tevékenységét, amikor a közgazdaság–

tudományban uralkodó irányvonal válságjelei kezdtek kirajzolódni. A tőkés világ 

számos országában a 20-as évek folyamán elhúzódó, magas munkanélküliséggel 

párosuló gazdasági válsággal15 küzdöttek, melynek problémáit a neoklasszikus 

irányvonal nem volt képes kezelni és megoldani. A növekvő társadalmi és gazdasági 

feszültségek hatására egyre erőteljesebben fogalmazódtak meg olyan közgazdasági 

nézetek, amelyek kétségbe vonták, sőt elutasították a szabad versenynek minden 

gazdasági problémát megoldani tudó képességét. J. M. Keynes már 1924-ben a „The 

End of Laissez-faire” című előadásában16 a szabad verseny korszakának végéről 

beszélt. A közgazdaság–tudomány a paradigmaváltás időszakához közeledett. A főleg 

mikroökonómiai, alapvetően statikus szemléletű közgazdasági megközelítés és 

formalizált elemzési technika egyre mélyebb ellentmondásokba keveredett.  

Vargát nagy jártasság jellemezte a közgazdasági elméletek ismerete terén. A 

hazai és a nemzetközi közgazdasági szakirodalmat folyamatosan figyelemmel követte, 

a magyar és külföldi szaklapokban egyaránt jelentek meg könyv és folyóirat 

ismertetései (ehhez lásd. a Bibliográfiák A. rész 2. Ismertetések szakaszát), melyekből 

következtethetünk, hogy jól érzékelte a közgazdaság–tudományban abban az időben 

jelentkező problémákat. Az akkoriban újszerűnek számító, alapvetően 

                                              
13 Varga István: A nemzeti jövedelem problémái…  3. o. 
14 Mihalik István: 75 éves az egyetemi szintű közgazdászképzés VI. A közgazdasági szemináriumok. = 

Közgazdász, 1995. június 8.  4. o. 
15 „A munkanélküliség Nagy-Britanniában és néhány más nyugat-európai országban már a 20-as években is 

krónikus volt.” – Phyllis Deane: A közgazdasági gondolatok fejlődése. (Fordította: Szepesi György) 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1984.  283. o. 
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makroökonómiai és történelmi szemléletű, dinamikus megközelítéssel külföldi, 

különösen az Egyesült Államok beli (Pittsburgh 1926/27) látogatásai során 

közvetlenül is volt alkalma megismerkedni, ahol alapvetően a matematikai statisztikai 

módszerek gyors elterjedése nyomán kialakult gazdaság- és konjunktúrakutató 

tevékenység elméleti és gyakorlati megközelítéseit ismerhette meg.17 A keynesi 

makroökonómia előfutárának tekinthető amerikai institucionalista iskola (W. Mitchell, 

T. Veblen, J. R. Commons) tanaival is közvetlenebbül találkozhatott. Hazatérve 

Magyarországra olyan amerikai folyóiratokról adott ismertetéseket a Közgazdasági 

Szemlében, mint a The American Economic Review és a The American Journal of 

Sociology. Ugyanakkor folyamatosan közölt folyóiratszemléket az angliai The 

Quarterly Journal of Economics kiadványairól és a The Economic Journal számairól, 

mely utóbbi folyóirat szerkesztője 1911-től J. M. Keynes volt. Hasonlóan írt 

ismertetéseket német nyelvű lapok cikkeiről ill. külföldi könyvekről, tanulmányokról. 

Varga nemcsak tájékozott volt, de írásai keretében saját véleményét, gondolatait 

is megfogalmazta. Úgy hazai, mint külföldi szaklapokban folyamatosan jelentek meg 

tanulmányai (ehhez lásd. a Bibliográfiák A. rész 1. Könyvek, tanulmányok szakaszát) 

és írásait személyes ajánlással ellátva gyakran jutatta el a hazai közgazdasági 

gondolkodás neves személyiségei részére (néhányat ezek másolataiból a 2. sz. 

mellékletben közlünk). A nemzetközi közgazdasági szakirodalomban is feltűnést 

keltettek a magyar közgazdász munkái. Így például a Gustav Cassel emlékére 1933-

ban megjelent kötetben közölt cikke18 később ajánlott irodalomként szerepel abban a 

kötetben19, amely az amerikai Blakiston kiadónál 1949-ben jelent meg és a nemzetközi 

gazdaság elméleti kérdéseivel foglalkozik. 

                                                                                                                                             
16 Lásd. Keynes, J. M.: The Collected Writings, IX. kötet, Macmillan–St. Martin’s Pr., Cambridge, 1972. 277.o. 
17 Ahogyan Phyllis Deane idézett művének 251. oldalán megjegyzi: Az amerikai közgazdasági gondolkodók 

ilyen irányú kezdeményező készségére találunk utalást más szerzőknél is, így pl. Don Patinkin az Econometric 
Society elnöki beszámolójában megemlítette, hogy: „a Clark és Kuznets által kezdeményezett statisztikai 
forradalom a nemzeti jövedelem számításban megelőzte az Általános elmélet által reprezentált keynesi 
forradalmat”. Kritizálta Keynest azért, hogy nem fejtett ki hatásosabb nyomást az illetékes angol szervekre, 
hogy kövessék az USA példáját a hivatalos nemzeti jövedelem számítás statisztikai megszervezésében. Lásd 
„Keynes and Econometrics: on the interaction between the macroeconomic Revolutions of the Interwar 
Period”. = Econometrica, 1976. november, 1104. o.  

18 Bemerkungen zu den Problemen von Aufbringung und Transfer. = Economic Essays in Honour Of Gustav 
Cassel. London, 1933. 649-663. o. 

19 Readings in the Theory of International Trade. The Blakiston Company, Philadelphia-Toronto, 1949. 587. o. 
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Varga István a nemzetközi közgazdasági gondolkodásnak aktív résztvevője volt 

nemcsak külföldön megjelent írásain keresztül, hanem külföldi közgazdászokkal 

folytatott levelezései révén is. Így például a nemzeti jövedelem számításról Colin 

Clarkkal levelezett, mely eszmecserébe A. C. Pigou is bekapcsolódott. Mátyás Antal 

szerint: Oscar Morgensternnel, Gottfried Haberlerrel, William Fellnerrel, Jan 

Tinbergennel is levelezésben állt.20 Varga tagja volt több külföldi tudományos 

társaságnak, ahogyan arra az életrajzában már utaltunk. Számtalan alkalommal tartott 

előadásokat, előadás sorozatokat külföldi egyetemeken, tudományos intézetekben (pl. 

Egyesült Államokban, Németországban, Ausztriában, Luxemburgban, 

Lengyelországban). Összességében, nemzetközi szinten felkészült közgazdász volt. 

 Varga Istvánt – amint erről írásai is tanúskodnak – számos közgazdasági 

probléma érdekelte és széleskörű tudás jellemezte, melyekből csak a legfontosabbakra 

szeretnénk röviden utalni. 

 Nagy jelentőségű és talán a legismertebb a konjunktúrakutatással kapcsolatos 

tevékenysége, mely különösen a Magyar Gazdaságkutató Intézet megalakulásával vált 

rendszeres tevékenységgé Magyarországon.   

 Az Intézet, melynek alapítója és igazgatója Varga István volt, nehéz időkben 

alakult. A tőkés világ számos országában a gazdasági és társadalmi helyzet a 20-as 

évek folyamán egyre nyomasztóbbá vált a világgazdaság súlyos működési zavarai 

miatt. A kirobbanó gazdasági világválság előszele már éreztette hatását. Ebben a 

feszültségekkel teli gazdasági és társadalmi légkörben alakult meg 1928-ban 

Magyarországon a Gazdaságkutató Intézet. Lipécz György az Intézet helyét a hazai 

közgazdasági gondolkodás történetében tanulmányozva a következőképpen vélekedik: 

„A válság idején jeles intézmények hagytak fel a konjunktúra-előrejelzéssel, a Magyar 

Gazdaságkutató Intézet pedig hazai előzmények nélkül, éppen ezekben a bizonytalan 

időkben kezdte meg kiemelkedően sikeres működését”21.  

 Az 1920-as évek folyamán az Egyesült Államokban több helyen működött 

konjunktúrakutató Intézet és ezek mintájára Nyugat-Európa országaiban is alakultak 

                                              
20 Mátyás Antal: A közgazdaságtudomány fejlődésének politikai és ideológiai korlátai Magyarországon a két 

világháború között és 1945 után. = Társadalom és Gazdaság Közép- és Kelet-Európában, 1997. 3. sz.  195.o. 
21 Lipécz György: A Magyar Gazdaságkutató Intézet helye a hazai közgazdasági gondolkodás történetében. = 

Ünnepi dolgozatok Mátyás Antal tanszékvezetői kinevezésének 40. évfordulójára. Aula Kiadó, Budapest, 
1994. 165.o. 
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ilyen jellegű intézetek. Vargának egyrészt az amerikai, másrészt a nyugat-európai 

látogatásai alkalmával volt alkalma ezeket az intézeteket megfigyelni.  

A Magyar Gazdaságkutató Intézet közvetlen gyakorlati célkitűzését a 

következőkben látta: “Intézetünk mindig úgy fogta föl feladatát, hogy gazdasági 

helyzetjelentéseiben a kül- és belföldi helyzet analízisét kell elsősorban adnia. A 

prognózist nem tekintettük tulajdonképpeni feladatunknak. De a gazdasági helyzet 

analizálása alapján a várható fejlődésre mégis igyekeztünk rámutatni.”22 Ezen szavak 

jelzés értékűek abban a tekintetben, hogy az elemzés külföldre, ill. belföldre egyaránt 

kiterjedt, tehát jelzi mind Varga István, mind pedig az Intézet nemzetközi 

elkötelezettségét. Egy 1941-ben írt cikkében nyomatékosítja ezt a tényt: „a Magyar 

Gazdaságkutató Intézet célkitűzéseinek megvalósítása során a legtöbb hasonló 

célkitűzésű külföldi konjunktúrakutató intézettel szoros kapcsolatban áll”23. Az 

Intézet, amely az 1949-es év folyamán szűnt meg, működése során kiadványok 

formájában rendszeres tájékoztatást adott az ország gazdasági helyzetéről ill. számos 

területen végzett gazdasági elemzéseket. 

 Az Intézet egyik legjelentősebb és talán máig legismertebb teljesítménye a 

nemzeti jövedelem számítással kapcsolatos, ami Varga István és Matolcsy Mátyás 

nevéhez fűződik. A Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25 - 1934/35 című mű 

magyarul 1936-ban, majd 1938-ban angol nyelven is megjelent. A munka 

megjelenését egy sor elméleti vita és számos gyakorlati probléma megoldása előzte 

meg. A vita során a szerzőpáros az immateriális javak teljesítményeinek figyelembe 

vételét következetesen támogatta. Számításaik elvégzéséhez sok gyakorlati problémát 

kellett áthidalniuk, melyeket az akkori viszonyok között (pl. nem létező vagy hiányos 

jövedelemadó–statisztikák) sikerült példaszerűen legyőzniük és egyedülálló 

teljesítményt végeztek Magyarország nemzeti jövedelmének becslése terén. 

 A Magyar Gazdaságkutató Intézet szellemi központ is volt, ahol tudósképzés 

folyt, amint erről Varga a következőképp számolt be: „Intézetünk nem csupán 

tudományos munkahely kíván lenni, hanem a tudományos munkára alkalmas 

                                              
22 Jelentés a Magyar Gazdaságkutató Intézet működéséről. Az 1939. évi január hó 20-án tartott közgyűlés 

jegyzőkönyvének kivonata. Dr. Móricz Miklós Könyvnyomda, Budapest, 1939.  12.o. 
23 Varga István: A Magyar Gazdaságkutató Intézet működése és nemzetközi kapcsolatai. = Közigazgatásunk 

nemzetközi kapcsolatai, Magyar Királyi Állami Nyomda, Budapest, 1941.  850.o. 
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utánpótlás kiképzésével is kíván foglalkozni”24. Varga külön engedélyt kapott a 

Pázmány Péter Tudományegyetemtől, hogy előadásainak egy részét az Intézet 

helyiségeiben tarthassa meg. Az Intézetben folyt egy sajátos, tudományos műhely 

jellegű képzési forma is Varga István vezetésével: „a folyamatos továbbképzés és 

tudományos tájékozódás intézményes fórumai voltak a ’Harsona’ néven tartott 

összintézeti ülések, amelyeken a hazai és a nemzetközi gazdasági eseményekről, 

elméleti kérdésekről szóló előadások és könyvismertetések hangzottak el, akár a 

legfiatalabb munkatársak részéről”25, és ezek a prezentációk az Intézet hasonló 

elnevezésű saját kiadványában később megjelentek. Az Intézetnek ez a sajátos jellegű 

fóruma nem volt haszontalan, melyet az Intézet egykori munkatársainak későbbi 

pályafutásai is bizonyítanak. Megemlíthető például Andorka Rudolf, aki később a 

Közgazdaságtudományi Egyetem rektora lett; Balassa Béla, aki az amerikai John 

Hopkins egyetem professzora és a Világbank tanácsadója lett; Fügedi Tamás, aki 

később a hálótervezés (PERT) hazai alkalmazása terén végzett úttörő munkát a 

Budapesti Műszaki Egyetemen; Halabuk László, aki a KSH Ökonometriai 

Laboratóriumának igazgatója lett és 1974-ben vendégprofesszorként működött az 

amerikai Michigan Egyetemen és még lehetne sorolni a neveket.26 

 Már a Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25 - 1934/35 című mű megírása 

során Vargáéknak súlyos gazdaságstatisztikai problémákat kellett leküzdeniük, amiben 

segítette Varga Istvánt a különféle statisztikai elméletek és módszerek naprakész 

ismerete. A Magyar Statisztikai Szemlében közreadott cikkei27 hasznos ismereteket 

adnak például a statisztikai sorok számos módszertani vonatkozásáról. Ismeretes, hogy 

a statisztika igazi jelentősége, annak helyes gyakorlati alkalmazásában rejlik. Ezért 

Varga István azt vallotta, hogy nem azt nehéz felelősséggel eldönteni, hogy egy adott 

esetnél melyik eljárás kerüljön alkalmazásra, hanem azt, hogy melyik ne. E felfogás 

                                              
24 Jelentés a Magyar Gazdaságkutató Intézet működéséről. Az 1939. évi január hó 20-án…  17.o. 
25 Kemenes Egon: Varga István…  244.o.  
26 A neveket a következő tanulmány alapján említettük: Kemenes Egon: Varga István… 245.o. 
27 Pl. A statisztikai sorok aszimmetriájának kifejezése. = Magyar Statisztikai Szemle, 1927. július; Statisztikai 

idősoroknak ábrázolása és összehasonlítása. = Magyar Statisztikai Szemle, 1927. augusztus; 
Árindexszerkesztés és gabonajegyrendszer. = Közgazdasági Szemle, 1930. augusztus-szeptember 
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jegyében a fogyasztás illetve a fogyasztói szokások statisztikai elemzésével is számos 

írásában28 foglalkozott. Emellett igen fontos demográfiai kérdéseket is tárgyalt29.  

 A pénzügyi, pénzelméleti kérdésekkel foglalkozó művei is kiemelkedő 

jelentőségűek.  „Varga István különösen járatos volt a pénzügyekben. Ez volt az egyik 

legerősebb oldala” 30 – vélekedik róla Forgács Tibor professzor, aki Varga István 

kollégája volt a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Varga korai 

tevékenysége folyamán bekapcsolódott a drágaság kérdéséről folyó vitába31, ami akkor 

a magyar közgazdasági gondolkodás egyik központi kérdése volt. Részletesen 

foglalkozott az I. és a II. világháborút követő inflációs folyamatokkal, azok 

előzményeivel és okaival, valamint a válságokat megoldó stabilizáció kérdéseivel. 

Pénzelméleti terminológiával foglalkozó munkái32 is jelentek meg. Az egyes országok 

pénztörténete, monetáris helyzete alakulása szintén érdekelte. Sőt a szocialista pénzzel 

is foglalkozott, melyről több nyelven jelentek meg írásai33. A legátfogóbb pénzelméleti 

munkája Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai címmel jelent 

meg, melynek kiadását 1962-es korai halála miatt már nem érhette meg. 

 Varga 1933 tavaszán a Magyar Közgazdasági Társaság keretében Munkaszerzés 

és pénzérték címmel folyó vitájába is bekapcsolódott, mint az ankét34 egyik fő 

előadója. Az ankét alapfelvetése volt, hogy milyen eszközökkel lehetséges a 

                                              
28 Pl. Gyümölcsfogyasztási szokások Budapesten. Az MGI 9. sz. különkiadványa, Budapest, 1935; Dohányzási 

szokások Budapesten. Az MGI 14. sz. különkiadványa, Budapest, 1938; Borfogyasztási szokások. Az MGI 19. 
sz. különkiadványa, Budapest, 1940. 

29 Pl. Népesedési problémák. A magyar királyi Ferenc József Tudományegyetem baráti egyesületének jog- és 
államtudományi szakosztályán tartott előadások, 16. szám, Szeged, 1935; Demográfia. MEFESZ Jogászkör 
kiadása, Budapest, 1949; Demográfiai és gazdasági jelenségek közötti kapcsolatok. = Demográfia, 1961. 3. sz.; 
Magyarország népességének egyes foglalkoztatottsági problémái a 20 éves terv időszakában. = Demográfia, 
1962. 1. sz.; Tervgazdaság és demográfia. = Demográfia, 1962. 3. sz. 

30  Forgács Tiborral készített háttérbeszélgetés alapján, Budapest, 1997. 
31 Ehhez kapcsolódó írásai pl.: A drágaság elméletéről. = Politikai Szemle, 1922. január 21; A drágaságról. = 

Világgazdasági Szemle, 1936. 2. sz.; A drágaságról. = Világgazdasági Szemle, 1936. 10. sz.; A drágaság 
kérdéséről. = Ünnepi dolgozatok Balás Károly és Heller Farkas születésének 60. évfordulója alkalmából. 
Szerkesztették: Laky Dezső és v. Surányi-Unger Tivadar. Gergely R. Könyvkereskedésének kiadása, Budapest, 
1937. 457-476. o. 

32 Pl. Devalváció és depreciáció. = Világgazdasági Szemle, 1936. november; Valuta-reform, valuta-stabilizálás, 
valuta-szanálás és újabb magyar pénztörténet néhány eseménye. = Pénzügy és Számvitel, 1958. március  

33  Pl: - angolul Money in Socialism. (A pénz a szocializmusban.) International Economic Papers, 8. szám, 
Macmillan and Co Ltd., London; The Macmillan Co., New York, 1958;  

    - németül  Das Geld in Sozializmus. (A pénz a szocializmusban.) Weltwirtschaftliches Archiv, 1957. 78. kötet, 
2. füzet;  
- Wesen und Funktionen des Geldes im Sozialismus. (A pénz lényege és  funkciói a szocializmusban.) Offene 
Welt, 76. szám,  1962. július 

34 Munkaszerzés és pénzérték. A Magyar Közgazdasági Társaság ankétja. Sajtó alá rendezte: Varga István, 
Gergely R., Budapest, 1933. 



 23

világgazdasági válság nyomán jelentkező gazdasági visszaesést és munkanélküliséget 

felszámolni. Varga egyértelműen az állami beavatkozás szükségessége mellett foglalt 

állást. Az ankét során feltárt elképzelése több ponton ellenállást váltott ki, később a 

válság okával kapcsolatosan folytatott vitát Heller Farkassal.35 Olaszországi minta 

alapján36 kidolgozott egy modellt a magyar válság megoldására, de elképzelése csupán 

a tudományos elmélkedés szintjén maradt. Az ankét során is felmerült előteremtés és 

átváltás problémájával egy későbbi cikkében37 újra foglalkozott és ez irányú 

fejtegetései nemzetközi visszhangra  is találtak.38 

 A nyereség témakörét tevékenysége folyamán több alkalommal részletesen 

tanulmányozta.39 A gazdasági élet egyik központi kategóriájának, a profitnak a 

vizsgálatát mindig igyekezett különleges aspektusokból vizsgálni (mint például a 

nyereség kategória vizsgálata nem mint jövedelemeloszlási, hanem mint 

vagyonmegoszlási kategória; a gazdasági profit alakulására ható objektív és szubjektív 

tényezők vizsgálata nem tökéletes piaci viszonyokat feltételezve).  

 Sokoldalú életművében a fogyasztói kereslet tanulmányozása, a fogyasztás-

gazdaságtani vizsgálódások szinte folyamatosan helyet kaptak. A reklámmal és annak 

lélektani értelmezésével behatóan foglalkozott. A reklám címmel jelent meg 1960-ban 

ebben a témában a legterjedelmesebb és legátfogóbb műve. Erről Forgács Tibor írt 

könyvismertetést a Közgazdasági Szemlében40 illetve személyesen azt nyilatkozta a 

műről: „nagyon alapos, széleskörű, nagyon színvonalas munka”41. A reklám témájához 

kapcsolódóan, e mű megírása előtt és után is, számos cikke jelent meg42. A már 

                                              
35 Ehhez lásd. Varga István: Válság és szegénység. = Közgazdasági Szemle, 1933. április–május, 323-326.o.; 

Heller Farkas: Fogyasztás és gazdasági válság. = Közgazdasági Szemle, 1933. április–május, 326-331.o.; 
Varga István: Válság és szegénység (viszontválasz). = Közgazdasági Szemle, 1933. április–május, 331-332.o. 

36 Lásd. Varga István: A fasizmus gazdaságpolitikája. = Közgazdasági Szemle, 1934. június 
37 Varga István: Előteremtés és átváltás. = Közgazdasági Szemle, 1933. október-november 
38 A korábban már említett Gustav Cassel emlékére 1933-ban megjelent kötetben közölt cikke (Bemerkungen zu 

den Problemen von Aufbringung und Transfer. = Economic Essays in Honour Of Gustav Cassel. London, 
1933. 649-663.o.) később ajánlott irodalomként szerepel a nemzetközi gazdaság elméleti kérdéseivel 
foglalkozó amerikai kiadványban (Readings in the Theory of International Trade. The Blakiston Company, 
Philadelphia-Toronto, 1949. 587.o.) 

39 Pl. Tőke és infláció. = Közgazdasági Szemle, 1926. szeptember-október; A vállalati nyereség. Adalékok a 
vagyonmegoszlás elméletéhez. = Közgazdasági Szemle, 1930. március; Profitráta és tőkés üzletpolitika. = 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1958. évi Évkönyve, Budapest, 1959. 

40 Forgács Tibor: Varga István: A reklám. (Ismertetés) = Közgazdasági Szemle, 1961. január 
41  Forgács Tiborral készített háttérbeszélgetés alapján, Budapest, 1997. 
42 Pl. A lélektani módszerű piackutatásról. Lélektani tanulmányok, IV. kötet, Budapest, 1940; A szocialista 

reklám jellegzetességei. Belkereskedelmi Minisztérium Kereskedelemfejlesztési és Piackutató Igazgatósága, 
Budapest, 1954; A piackutatás jelentősége a szocializmusban. = Kereskedelemi Szemle, 1962. április 
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említett 1957-es professzori rehabilitációja után a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetem Belkereskedelem Gazdaságtana Tanszék keretében 

reklámot oktatott, ami teljesen új elemnek számított a szocialista tervgazdálkodásban. 

 Más téren is voltak jelentős kutatási eredményei, így például a szabad és 

gazdasági javak természetével összefüggésben43. 

 Természetesen a szocializmus és a tervgazdaság különböző problémáit is 

vizsgálta és figyelemreméltó új elgondolásokat alakított ki.44 

 Varga Istvánt 1957 februárjában az akkori kormánykörök felkérték a 

Közgazdasági Szakértő Bizottság elnöki tisztének elvállalására. Ennek a bizottságnak 

rövid időn belül (mintegy négy hónap alatt) egy átfogó gazdasági program kidolgozása 

volt a feladata. A Bizottság működésével és jentőségével több jeles hazai közgazdász 

részletesen foglalkozott45, köztük Szamuely László a bizottsági viták több ezer oldalas 

anyagából egy értékes válogatást46 is közreadott egyik könyvében.  

A különféle szakbizottságokba több száz közgazdászt hívtak meg. Kemenes 

Egon visszaemlékezése alapján: „a Bizottság egy nagy szellemi kapacitást 

mozgósított… a súlyos gazdasági problémák megoldására, de azért is, hogy hosszabb 

időtávra felvázolja a magyar gazdaság reális fejlesztésének távlatait”47. A Varga 

vezette Bizottság folyamatosan készítette tervezeteit és javaslatait48 a kormánynak, 

míg végül három előterjesztést49 tartalmazó program született. Az elkészült 

                                              
43 Szabad és gazdasági javak. = Közgazdasági Szemle, 1960. február, német nyelven is: S. Varga: Freie und 

wirtschaftliche Güter. = Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 1960. július 
44 Pl. Néhány gondolat a népgazdasági tervezés módszereinek megjavításáról. = Közgazdasági Szemle, 1958. 

február; A tervezési feladatok fáziskülönbségeit figyelembe vevő tervezési rendszer. = Közgazdasági Szemle, 
1961. július; Benthamtól a szocializmusig. = Figyelő, 1962. április   

45 Többek között lásd. Berend T. Iván: A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon 1945-1968. Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1974.; Szamuely László: A magyar közgazdasági gondolat fejlődése 1954-1978. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986.; Szamuely László–Csaba László: Rendszerváltozás a 
közgazdaságtanban – közgazdaságtan a rendszerváltozásban. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 
1998.; Vigvári András: A gazdaságirányítási rendszer egyes kérdései – elmélettörténeti megközelítésben. 
(Politikai gazdaságtan füzetek, 47. füzet) Budapest, 1984.  

46 Lásd. Szamuely László: A magyar közgazdasági gondolat fejlődése 1954-1978… 193-263. o. 
47 A reformer című dokumentumfilm. Tudományos tanácsadó, riporter: Bácskai Tamás, MTV, 1984. 39. perc 
48 Javaslatok a Forradalmi Munkás Paraszt Kormány gazdasági programja számára. A Közgazdasági Bizottság 

előterjesztése, I. fejezet. A népgazdasági egyensúly problémái. Tervezet, 1957. április 16. = Új Magyar 
Központi Levéltár (rövidítve ezután: UMKL) XIX-A-60. 2. cs.; Javaslatok a Forradalmi Munkás Paraszt 
Kormány gazdasági programja számára. A Közgazdasági Bizottság előterjesztése, II. fejezet. A népgazdasági 
tervezés, valamint a tervteljesítés tényezői és módszerei. (A gazdaságvezetés szervei, módszerei és eszközei) 
Tervezet, 1957. április 27. = UMKL. XIX-A-60. 2. cs.; A Közgazdasági Bizottság javaslata a kormány-
nyilatkozat gazdasági fejezetéhez. Tervezet, 1957. május 16. = UMKL. XIX-A-60. 2. cs, stb. 

49 A Közgazdasági Bizottság előterjesztése a Forradalmi Munkás Paraszt Kormány gazdasági programja 
számára, I. fejezet. A népgazdaság egyensúlya, 1957. április 30. = UMKL. XIX-A-60. 2. cs.; A Közgazdasági 
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javaslatokkal azonban egyetlen hivatalos szerv sem foglalkozott az 1957 közepére 

megváltozott politikai és ideológiai légkör miatt. Szamuely László többek között utal 

arra „az ideológiailag motivált sajtókampányra”50 is, amely különösen a Gazdasági 

Figyelő, de később más lapok részéről is jelentkezett. A kibontakozó éles vita kapcsán 

Varga is kifejtette véleményét az „Egyesek” és a „Kettesek” című cikkében51. Varga, 

mintha megérezte volna, hogy a Bizottság gondolatai nem a megfelelő talajra hullanak 

és még idejében gondoskodott arról, hogy a terjedelmes anyag ne veszhessen el. 

Schmidt Ádám a következőképpen emlékszik vissza: „Varga István gondolt arra is, 

hogy ezt az anyagot őrizzük meg a gazdaságtörténet részére. Több helyre is, az 

akadémia, a közgazdaságtudományi intézet, a levéltárba és még néhány helyre a teljes 

anyagot eljuttatta, azzal, hogy ez tudományos búvárkodás részére álljon 

rendelkezésre”52. Az 1957-es Közgazdasági Szakértő Bizottság javaslataiból akkor 

viszonylag kevés valósult meg. Azonban a munka mégsem veszett kárba, mivel a 68-

as gazdasági reform kapcsán újra az érdeklődés középpontjába került a Varga 

bizottság által korábban kidolgozott rendszer. Kemenes Egon szavaival: „bizonyos 

elemei átkerültek a gazdaságpolitikai döntési szférába, de maga a reformrendszer, mint 

egész, csak a 60-as évek közepén a 68-as gazdasági reform előkészítésekor került 

napirendre”53. Sajnálatos, hogy Varga István már nem érhette meg e munkája 

újrafelfedezésének idejét. 

 

 

 

                                                                                                                                             
Bizottság második előterjesztése a Forradalmi Munkás Paraszt Kormány gazdasági programja számára, II. 
fejezet. A népgazdasági tervezés, valamint a tervteljesítés tényezői és módszerei. (A gazdasági irányítás 
szervei, módszerei és eszközei), 1957. május 29.  = UMKL. XIX-A-60. 2. cs.; A Közgazdasági Bizottság 
összefoglaló javaslata a Kormány gazdasági kormány-nyilatkozatához, 1957. június 1. (39 oldal + 3 melléklet: 
12 oldal) = UMKL. XIX-A-60. 2. cs. 

50 Szamuely László: A magyar közgazdasági gondolat fejlődése 1954-1978…  191.o. 
51 Az „Egyesek” és a „Kettesek”. = Gazdasági Figyelő, 1957. június 6. 
52 A reformer című dokumentumfilm… 54. perc 
53 A reformer című dokumentumfilm… 51. perc 
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Tudósi és emberi egyénisége: 
 Varga Istvánt egy nagyon színvonalas eklektikus közgazdásznak lehet tekinteni 

Bognár József akadémikus szerint. Véleménye az, hogy Varga „túl komplikáltnak 

tartotta a közgazdaságtudományt ahhoz, hogy egy összefüggő elméleti rendszerre fel 

lehessen építeni”54. 

„Én eklektikus közgazdász vagyok”, mondta mindig Varga, emlékszik vissza 

Bácskai Tamás professzor is.55 Szerinte Varga úgy gondolta, hogy a 

közgazdaságtanban egyes jelenségeket az osztrák iskola, másokat pedig a marginális 

elmélet amerikai képviselője J. B. Clark ír le a legjobban. Azt kell megnézni, melyik 

iskola miben erős és nem kell feltétlenül az egyik mellett lehorgonyozni. Varga 

szemében nem voltak sérthetetlen dogmák. Varga olyan szkeptikus ember volt, akiben 

nem volt meg a hajlam a vak hitre, és ez a vonás a közgazdasági meggyőződését is 

jellemezte.  

„Varga István büszkén vallotta magát eklektikusnak”56 – nyilatkozik róla 

Forgács Tibor professzor is. Ő nem akart új tanokat kitalálni, hanem a meglévőket 

igyekezett szintetizálni. Igyekezett a különböző közgazdasági irányzatokat 

megismerve, azok releváns elemeit figyelembe venni és alkalmazni. Sohasem egy 

emberről vagy egy mindenható elméletről beszélt, hanem nézetrendszerekről. 

Kemenes Egon, aki Varga tanítványa és munkatársa volt a Magyar 

Gazdaságkutató Intézetben, egy visszaemlékezésében a következőket írja: „ami a 

közgazdaságtan különböző irányzatait illeti, nem sorolta magát egyik ismert iskola 

követői közé sem; eklektikusnak vallotta magát, s leginkább a Veblen nevéhez 

kapcsolódó institucionalista iskolával érzett rokonságot”57. Kemenes Egon kiemelkedő 

jelentőségűnek tartja Varga szerepét a közgazdasági megközelítés formálása terén: "a 

működő gazdaság realitásai iránti érdeklődésének köszönhető az is, hogy az addig 

egyoldalúan (bár nem kizárólag) az osztrák–német közgazdaság–tudomány elvont, 

rendszerező eszmekörében élő magyar közgazdaság–tudományba bevezette a 

                                              
54 A reformer című dokumentumfilm… 55. perc 
55 Bácskai Tamással készített háttérbeszélgetés alapján, Budapest, 2000.  
56 Forgács Tiborral készített háttérbeszélgetés alapján, Budapest, 1997. 
57 Kemenes Egon: Varga István…  233.o. 
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praktikusabb angolszász közgazdasági gondolkodásmód eredményeit, amelyeket 

Amerikában ismert meg"58.  

Hetényi István, volt pénzügyminiszterünk, egyik előadásában Vargának az 

amerikai közgazdaságtan egyik áramlatával rokonszenvező tudósi állásfoglalására 

utal: „Varga István a Harvard konjunktúra-elmélet iskoláját vallotta magához közel 

állónak”59. (A Harvard Intézetben kidolgozott kettős irányzat: egyrészt W. M. Persons 

által kimunkált Harvard-barométer, mely konjunktúra barométer számítását ill. az 

általa történő prognosztizálást az Intézet 1929 után beszüntette az 1919-20-as válságok 

előrejelzése kapcsán tapasztalt kudarcok miatt; másrészt Persons kezdeményezésére 

kialakult a konjunktúrakutatás másik irányzata, mely az idősor tényezőkre való 

bontásával igyekezett elemzéseket és előrejelzéseket készíteni.)60 

Varga István polgári közgazdásznak vallotta magát, amiről az Egy nem 

marxista közgazdász számadása címmel a Gazdasági Figyelőben (1957. március 7.) 

számolt be. E számvetésére akkor került sor, amikor elvállalta a Közgazdasági 

Szakértő Bizottság elnökségét 1957 februárjában. Majd 1959. december 15-én a 

Magyar Közgazdasági Társaság újjáalakuló ülésén tartott hozzászólásában újra kitért 

ezen állásfoglalására.61 

Bácskai Tamás professzor visszaemlékezése62 szerint Varga a marxi nézeteket 

ugyanúgy kezelte, mint a többit. Varga számára Marx egy volt a sok gondolkodó 

közül, ezért nem lett volna baj, ha nézeteit is így tanítják, nem teszik azokat 

kánonokká. Varga tehát nem volt marxista, de ez nem azt jelentette számára, hogy 

Marx vagy más baloldali szerzők tanaiból a hasznos elemeket ne vette volna 

figyelembe.  

Bognár József professzor jelentőséget tulajdonít Varga azon tettének, hogy a 

Közgazdasági Szakértő Bizottság elnökségét nem marxista felfogása ellenére 

elvállalta. Vargát „szövetségesnek” tartja abban az értelemben, hogy „a méltánytalan 

                                              
58 Kemenes Egon: Varga István…  233.o. 
59 Hetényi István: Nemzetgazdasági eszmék Magyarországon. – Előadás 2000.május 23-án az MTA Pénzügytani 

Bizottságában.  Ezúton is köszönöm Hetényi professzornak, hogy kéziratát rendelkezésemre bocsátotta. 
60 Erről bővebben lásd. Sipos Béla: Konjunktúraelemzés és prognosztizálás. Időszerű Gazdaságirányítási 

Kérdések sorozat, Tempó Sokszorosító, Budapest, 1983. 23-40. o. 
61 Százéves a Magyar Közgazdasági Társaság. Írta és a dokumentumokat válogatta: Bárányné Szabadkai Éva, 

Mihalik István, Szigeti Endre. A Magyar Közgazdasági Társaság kiadványa, Budapest, 1994. 51.o. 
62 Bácskai Tamással készített háttérbeszélgetés alapján, Budapest, 2000. 



 28

félreállítás, a méltatlan és gyakran megalázó bánásmód ellenére, amelyben a hatalom 

régebbi birtokosai részesítették – szövetséges maradt és azonnal készségesen ugrott 

talpra, ha segíteni lehetett; illetve közreműködését kérték”63.  

Hasonlóan vélekedik erről Forgács Tibor professzor is: „Varga István egy 

nagyon tisztességes ember volt. Ő nem politikai helyezkedésből fogadta el, ami itt 

volt, hanem mert úgy érezte, hogy ez jó.”64 Újra és újra egyeztetni próbált. Gazdag 

élettapasztalatára és közgazdasági ismeretére szükség volt, Varga Istvánt pedig mind 

közgazdasági felelősségtudata, mind közéleti morálja segíteni akarásra késztette. 

 Varga tudósi és emberi egyéniségének bemutatásához főleg Bognár József 

Vargáról írt tanulmánya alapján emelünk ki néhány gondolatot.65  

Varga István olyan társadalmi és gazdasági rendszerekben hitt, amelyek 

belsőleg fejlődnek, a versengés által egymásra is hatnak és belső lényegük fejlesztése 

által tökéletesednek. A közgazdaság–tudomány legdöntőbb feladatának tartotta a 

racionális társadalmi és gazdasági cselekvés megtervezését. Racionális és reális 

normákban gondolkodott. Véleménye az volt, hogy a szocialista társadalomnak 

nemcsak igazságosnak, de hatékonynak és racionálisnak is kell lennie. Azt eldönteni 

bármely társadalmi berendezkedésről, hogy igazságos-e vagy sem, ez szubjektív 

megítélés dolga. A hatékonyság és az eredményesség megállapítása és elérése azonban 

objektív kategória. E két szempont követelményeinek ellentmondásmentes 

összehangolása minden felelősen gondolkodó, különösen gazdaságpolitikát alakító 

közgazdász feladata. Varga István azt vallotta, hogy nagy meggondolatlanság, ha a 

politika beleszól a gazdaság működésébe. A gazdaságot saját szabályszerűségei és 

törvényszerűségei irányítják. A politika hiába próbálja ezeket befolyásolni, ez nem fog 

sikerülni és mindez előbb utóbb visszaüt. 

 Varga István a nyereséget, a kamatot, a piaci kereslet–kínálati viszonyokat nem 

kapitalista, hanem olyan általánosabb érvényű objektív kategóriáknak tekintette, 

amelyek a szocialista rendszerben is a hatékony működés előfeltételeit jelentik. Ezért 

                                              
63 Bognár József: Varga István. = Varga István: Tervezés, mechanizmus, pénzügyek. Varga István válogatott 

tanulmányai és cikkei… 31. o. 
64 Forgács Tiborral készített háttérbeszélgetés alapján, Budapest, 1997. 
65 Bognár József: Varga István. = Varga István: Tervezés, mechanizmus, pénzügyek. Varga István válogatott 

tanulmányai és cikkei… 9-34. o. 
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mélyrehatóan tanulmányozta a szocialista gazdasági rendszer működését és 

javaslatokat is tett annak javítására. 

 Varga István összekötő (közvetítő) típusú tudós, aki térben és időben különálló, 

szétválasztott gondolati rendszereket ismer és ért meg és tesz érthetővé mások számára 

is. E betöltésére alapos közgazdasági műveltsége tette kiválóan alkalmassá, valamint 

az a speciális információgyűjtő képessége, amely fogékony volt minden új iránt, de 

ugyanakkor szelektív, lényeglátó és összefüggéskereső is.  

 A gazdaság minden társadalmi rendszerben az érdekrendszer középpontja. Ezért 

az érdekrendszer mechanizmusának megértése az elsőrangú szempont, ill. feladat a 

működés hatékonyságának növelése szempontjából. Az egyre gyorsabban változó 

világban nagy szükség van a közvetítő típusú közgazdászokra, mert nélkülük a 

különböző népeknél és nemzeteknél működő gondolati, cselekvési és gazdasági 

rendszerek problémáit meg sem tudjuk érteni. 

 Varga István racionalitásra, objektivitásra törekvő egyéniség volt. Igyekezett 

minden állítást tényekkel, adatokkal alátámasztani. Konjunktúrakutató és statisztikai 

tevékenysége során csak szilárd alapokon álló, pontos megfigyelés után vont le 

következtetéseket. Számára a valóság megfigyelése sokat jelentett az elméletileg 

konzisztensen megalkotott célrendszer eléréséhez vezető úton. Egyetlen megoldási 

vagy vizsgálati módszert sem tartott egyedül üdvözítőnek és mindenhol 

alkalmazhatónak, ugyanakkor minden új módszert ismert és kritikusan alkalmazott. 

Az elmélet és a valóság viszonya sokat foglalkoztatta. E kérdésnek a 

közgazdaság-tudományban igen nagy jelentőséget tulajdonított, mert az elméleti 

közgazdászok olykor hajlanak a gyakorlatot földhözragadtnak tekinteni, noha az 

elméletileg tökéletesen megalkotott célrendszer kivitelezése a gyakorlatban nem 

kevésbé nehéz feladat. A gyakorlati életben sokszor adódnak kényszerhelyzetek, 

melyek feloldása után a valóság már sohasem lesz olyan, mintha a kényszerhelyzet 

nem is létezett volna. Az elméleti célrendszer bármilyen tág eszköztárat is határoz 

meg, mindig adódhatnak olyan helyzetek, amelyek határt szabhatnak 

alkalmazásuknak. Az elmélet tehát minél rugalmasabb, annál inkább válhat irányító 

erővé a gyakorlati cselekvésben. Ha az elmélet merev, a gyakorlat megelőzheti az 

elméletet és kapcsolatuk vakká, összehangolatlanná válik. 
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Bognár József visszaemlékezése alapján Varga olyan ember volt, akinek 

megvoltak az alapvető elképzelései, melyeket mindig nagyon nyiltan megmondott és 

nem volt hajlandó olyan helyzetekben együttműködni, melyek nem voltak 

összeegyeztethetőek az ő alapvető elképzeléseivel: „végig úgy gondolkozott a saját 

életéről és munkájáról, hogy neki egy életpályája van és ebbe bizonyos dolgok 

beillenek és bizonyos dolgok nem illenek be”66. 

 Varga István hitte és vallotta, hogy az elméleti szakember felelőssége 

többszörös súllyal jelentkezik. Felelős egyik oldalról elméleti állításaiért, nézeteiért, 

másik oldalról viszont a gyakorlati életben kialakult döntésekért illetve 

mechanizmusokért is. Hiszen nyilvánvaló, hogy a gazdasági élet vezetőit a kialakított 

elméleti megfontolások is jelentősen befolyásolják. Az elméleti közgazdásznak 

nagyon meg kell gondolnia, hogy mit vet papírra, hiszen írásai adott esetben 

befolyásoló erővel bírnak és az ez alapján kialakult következményekért is 

felelősséggel tartozik. 

 Amikor 1957 tavaszán a Közgazdasági Szakértő Bizottság elnöki posztjára 

felkérték, tisztában volt azzal, hogy javaslatait nem teljes egészében fogják 

megvalósítani. Remélte azonban, hogy az elgondolásai nem pusztába kiáltott szavak 

lesznek csupán, hanem termékeny talajra hullanak. Ahogy Bognár József Vargáról írt 

bevezetőjében írja róla: “Churchill szavait szokta idézni, némi változtatással: nem 

tudom hol, nem tudom mikor, de e gondolatok még megfogamzanak és testet 

öltenek”67. 

 

                                              
66 A reformer című dokumentumfilm… 30. perc 
67 Varga István: Tervezés, mechanizmus, pénzügyek. Varga István válogatott tanulmányai és cikkei... 20. o. 
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III. Varga István közgazdasági megközelítésének lényegi vonásai 

 
 

A dolgozat keretében Varga István közgazdasági tevékenységéből a 

konjunktúrakutatás és nemzetijövedelem–számítás, az 1946. évi stabilizáció, a 

nyereség, a fogyasztás–gazdaságtan és a reklám területének bemutatásán keresztül 

közgazdasági megközelítését illetően a következő lényegi vonások ragadhatók meg: 

Varga tudományos érdeme abban rejlik, hogy az 1920-as évek folyamán 

megjelenő új irányvonalnak a pártjára állt. Elismerte a valós gazdaság működésének 

leírásában az önálló makroökonómiai megközelítés jogosultságát, a gazdasági 

folyamatokat és jelenségeket a maguk dinamikájában vizsgálta, hangsúlyozta a 

gazdasági tevékenység institucionális feltételeinek a fontosságát, és a gazdasági 

kérdéseket szélesebb (társadalmi, politikai, stb.) kontextusban vizsgálta. Ez a szemlélet 

Varga közgazdasági munkáiban meghatározó alapvonás lett. 

 Ha áttekintjük a Varga által tanulmányozott területeket és kutatási eredményeit, 

az említett jellemző vonások egyértelműen meghatározhatóak közgazdasági felfogását 

illetően: 

– elsősorban makroökonómiai érdeklődés;  

Az általa vizsgált témakörök (a konjunktúrakutatás, a nemzeti jövedelem, a 

pénz, stb.) alapvetően makroökonómiai kérdések. A gazdasági jelenségek és 

összefüggések magyarázatában a makroökonómiai válaszokat elsődlegesnek tekintette 

szemben a mikroökonómiaival: „a közgazdaságtani problematika végső soron 

makroökonómiai jellegű, és a mikroökonómiai elemzésnek – helyessége esetén is – 

csupán a makroökonómiai rendszer építő elemeként van jelentősége”68. Úgy vélte, 

hogy a mikroökonómiai megfontolások csak abból a szempontból lehetnek 

lényegesek, amennyiben a makroökonómiai magyarázatokhoz felhasználhatóak. 

Azonban a mikroökonómiai kutatások jelenőségét sem becsülte le, ezt tanúsítják 

fogyasztás–gazdaságtani vizsgálódásai. 

 

 

                                              
68 Varga István: A fogyasztói javak iránti kereslet elaszticitása. = Közgazdasági Szemle, 1956. november-

december, 1354. o. 
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– dinamikus szemlélet; 

Varga szerint „a közgazdaságtan a dinamikai változások megvizsgálását a 

közelmúltig rendkívül elhanyagolta”69. Varga tevékenysége során a dinamikus 

szemlélet minél szélesebb körű érvényesítésére törekedett. Ezt bizonyítja, hogy 

konjunktúrakutatásai során a matematikai–statisztikai módszerek használata ilyen 

jellegű összefüggések feltárására adott számára lehetőséget. Ez a szemlélete fejeződik 

ki a fogyasztás–gazdaságtani vizsgálódásaiban is, amelyről a dolgozatban később 

teszünk említést. 

– institucionalista vonások a szemléletében; 

Vargánál kijelentésszerűen és munkáiban is megjelennek ennek jegyei. Az 

institucionalizmus T. Veblen és W. Mitchell ill. velük párhuzamosan, de tőlük 

függetlenül J. R. Commons nyomán az Egyesült Államokban a XX. század elején 

kibontakozó közgazdasági megközelítés, amely a közgazdasági történések 

meghatározásában a társadalmi, politikai, jogi és közgazdasági intézmények szerepét 

hangsúlyozza. Az irányzat képviselői szerint a gazdaság nem kizárólag a piaci 

mechanizmust foglalja magában. A piac az egyik intézménye a gazdaságnak, de 

vannak más társadalmi, politikai, jogi intézmények, amelyek szintén részei a gazdaság 

működésének. Az amerikai Thorstein Veblen – aki Varga jellemzése szerint 

„szellemes és élestollú, összeférhetetlen természetű”70 volt – institucionalista iskoláját 

Varga azért becsülte többre a sok hasonló vonással bíró német történeti iskolánál (W. 

Roscher, G. Schmoller és mások), mert a gazdasági jelenségek és intézmények 

történeti fejlődését mindig végigkíséri a jelenig. Ezen felül azért is, mert az általa 

fémjelzett institucionalista iskola „az embernek csak pszichológiailag megérthető 

gazdasági magatartásának vizsgálatát tekinti főtárgynak. Economics is a science of 

human behavior.”71 Varga közgazdasági vizsgálódásai folyamán végig jellemző a 

vebleni institucionalista hatás, amelynek legkifejezettebb megnyilvánulása a Veblen 

által leírt kérkedő, feltűnni vágyó fogyasztás társadalomlélektani szerepének 

hangsúlyozása a fogyasztás–gazdaságtani elemzéseiben. 

                                              
69 Varga István: A konjunktúra-elmélet alapjai, a konjunktúra-kutatás módszerei és eddigi eredményeinek 

bírálata. (Kézirat), (évszám ismeretlen – a kézirat évszámmal megjelölt hivatkozásai alapján 1929-30-ban 
íródhatott – M.K.)  6. o. 

70 Varga István A konjunktúra-elmélet alapjai, a konjunktúra-kutatás módszerei… 2. o. 
71 Varga István A konjunktúra-elmélet alapjai, a konjunktúra-kutatás módszerei… 2-3. o. 
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A szintén amerikai institucionalista, W. Mitchellnek  a gazdasági fluktuációkkal 

kapcsolatos adatgyűjtő és elemző tevékenysége gyakorolt nagy hatást Vargára. 

Varga közgazdasági tevékenységének elemzése során a társadalomjogi iskola 

képviselőjének, J. R. Commonsnak a hatása is kimutatható. Commons a gazdasági 

elemzések vizsgálatába megpróbálta valamennyi társadalomtudományt – ezen belül 

különösen a történelmet és a jogot is – bevonni. Varga nyereséggel kapcsolatos 

elemzéseinél játszott jelentős szerepet Commons megközelítése. 

– tágabb kontextus használata; 

Varga István egy adott gazdasági jelenség vizsgálatánál – saját terminológiáját 

használva – objektív és szubjektív tényezők szerepét együtt kutatja. A gazdasági 

jelenségek objektív tényezőinek tekinti a közgazdaságtani vizsgálódás hagyományos 

kategóriáit, szubjektív tényezőinek pedig a közgazdaságtanon kívülieket. Ezért 

kutatásai és elemzései átlépték a közgazdaságtan határait, nyitottá váltak más 

tudományterületek (pszichológia, szociológia) felé. 

Varga ellene volt a túlzott szakmai specializációnak és a tudományos 

diszciplinák egysége mellett foglalt állást. Ezért mondta: „a valóság egység, a 

tudománynak is annak kell lennie”72. Szükségesnek tartotta, hogy „a tudományos 

kutatás a jelenségcsoportokat időnkint a hagyományostól eltérő összeállításban, eltérő 

szempontok összesítésének együttesében kísérelje meg tárgyalni”73. 

A közgazdasági elmélkedés horizontját szélesítő gondolatokat vetett fel, egyéni 

megközelítéseket alkalmazott. „A közgazdaságtudomány fejlődése mind bonyolultabb 

feltételezéseket tesz szükségessé”74 – vallotta Varga, melynek okát T. Koopmanshoz75 

                                              
72 Varga István: A közgazdaságtan elhatárolása az u.n. segédtudományitól. = Ünnepi dolgozatok Navratil Ákos 

születésének 60-ik és egyetemi tanári kinevezésének 30-ik évfordulója alkalmából. Szerkesztették: Kenéz Béla, 
Judik József, Varga István. Gergely R. Könyvkereskedésének kiadása, Budapest, 1935.  471. o. 

73 Varga István: A közgazdaságtan elhatárolása az u.n. segédtudományitól… 471. o. 
74 Varga István: Profitráta és tőkés üzletpolitika. = Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1958. évi 

Évkönyve, Budapest, 1959.  216. o. 
75  Lásd. ehhez Varga István: Profitráta és tőkés üzletpolitika c. írásának 216. oldalán a következő idézetet 

Koopmanstól: „…a közgazdaságtani elmélet olyan fogalmi modellek sorozatának tekinthető, amelyek egy 
folytonosan bonyolultabbá váló valóság különböző aspektusait igyekeznek leegyszerűsített formában kifejezni. 
Ezeket az aspektusokat kezdetben a lehetőségekhez képest izoláltan, ezt követően azonban a komplikált 
valóságot mind jobban megközelítő kombinációkban formulázzák meg. Minden modellt a feltételezések egy 
sorozatával határozzuk meg, amelyek következményeit oly mértékben fejtjük ki, amely mértékben azt a 
feltételezések által kifejezett valóság szempontjából szükségesnek véljük. Az egyszerűbb modelleknek a 
valóságnak meg nem felelő voltával kapcsolatos szemrehányásokat azzal utasítjuk vissza, hogy ezek a 
modellek komplikáltabb, bár a valósághoz közelebb álló további modellek prototípusai. Az ilyen modellekre 
vonatkozó, eredményesen lezárt okoskodási folyamatokat tartalmazó feljegyzések alkotják a 
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(közgazdasági Nobel-díjas (1975) amerikai közgazdász) hasonlóan a gazdasági 

valóság egyre bonyolultabbá válásában látta. Ebben a bonyolult valóságban egyre több 

olyan tényező van, melyek befolyásoló hatásáról érdemes elgondolkozni hozzájárulva 

ezzel a gazdasági történések jobb megértéséhez, a közgazdasági elméletek tárházának 

bővítéséhez. „Az elméleti közgazdaságtan …célja, …hogy a valóság gazdasági 

folyamatainak megértéséhez sémát nyújtson.”76 

 Például a konjunktúrakutatásaiban kiemeli, hogy a konjunktúra alakulása 

egyrészt objektív, másrészt szubjektív tényezőktől függ. A nemzeti jövedelem adatai a 

konjunktúra megítélésének objektív alapját szolgálják. Azonban a szubjektív tényezők 

is szerepet játszanak, melyek között elsősorban a panaszkodás pszichológiája 

említhető. 

A profitnagyság alakulását befolyásoló objektív tényezők mellett olyan 

szubjektív hatásokat is kiemel, mint a konvenciók, a profitvárakozások, a 

kockázatvállalási hajlandóság, a megérzés, a tapasztalat és a rutindöntések.  

A Magyar Gazdaságkutató Intézet keretében végzett fogyasztói kereslet, 

fogyasztói magatartás kutatásokban az ún. szubjektív piackutatás módszerét 

alkalmazták Harkai Schiller Pállal, akivel gazdaságpszichológiai tanulmányokat írtak 

együtt, ami abban az időben Magyarországon egyedülállónak számított. A tágabb 

kontextus használata Vargánál a fogyasztás–gazdaságtani és a reklám kutatások során 

is végig jelen van. 

 

Összességében Vargát a megközelítését jellemző vonások alapján post–

keynesiánus közgazdásznak nevezhetnénk. A post-keynesiánusok77 a közgazdáknak 

egy olyan laza csoportosulása, amely J. M. Keynes és M. Kaleczki nézeteit tekinti 

kiindulópontjának, egyben kritizálja a hagyományos egyensúlyelméletet és egy új 

makroökonómia alapját kívánja megvetni. Az iskola kiemelkedő személyiségei között 

található Joan Robinson és Paul Davidson, akik többek között a gazdaság dinamikus 

                                                                                                                                             
közgazdaságtudományi elméleti tudásunk egész foglalatát.” - Koopmans, T. C.: Three Essays on the State of 
Economic Science. New York-Toronto-London, McGraw-Hill, 1957.  142-143. o. 

76 Varga István: A vállalati nyereség. Adalékok a vagyonmegoszlás elméletéhez. = Közgazdasági Szemle, 1930. 
március, 7. o. 

77 A meghatározás David W. Pearce: A modern közgazdaságtan ismerettára. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1993. 438.o. alapján. 
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vonatkozásait hangsúlyozzák. A post-keynesi közgazdák a gazdaság intézményi 

jellegét és az intézményeken belüli társadalmi viszonyok szerepét is kiemelik. Varga is 

a makroökonómiai szemlélet elsődlegességét, a gazdasági folyamatok dinamikáját, 

történetiségét és társadalmi intézményekbe való beágyazottságát hangsúlyozza.  

A post-keynesiánusok felfogásában kiemelt szerepe van a közgazdasági 

elméletek széleskörű ismeretének, ill. azok „célszerszám” jellegének. Ennek lényege, 

hogy mindig az adott helyzetnek megfelelő specifikus modellek megalkotására van 

szükség. A gazdasági valóság problémáira tértől, időtől és helyzettől függően más-más 

elméleti modell felhasználásával találhatunk megoldást. Az elmélettörténetnek ilyen 

szempontból van jelentősége. Varga eklektikusnak vallott szemlélete hasonló módon 

vizsgálta a gazdasági jelenségeket. Vargát rendkívül nagy jártasság jellemezte a 

közgazdasági elméletek ismerete terén. Ahogyan azt már korábban jeleztük a hazai és 

a nemzetközi közgazdasági szakirodalmat folyamatosan követte. Ismeretei alapján ő 

azt mondta, hogy nincs egy üdvözítő elmélet. Azt kell megnézni, melyik iskola miben 

erős és nem kell feltétlenül az egyik mellett lehorgonyozni. Ismerni kell az elméleteket 

és a valós gazdasági probléma ismeretében a megfelelőt alkalmazni. Varga eklektikus 

felfogása úgy véljük nem más, mint a post-keynesiánusoknak a közgazdasági 

elméletek tekintetében vallott „célszerszám” felfogása. 
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IV. Konjunktúra és nemzeti jövedelem 

 

 Varga István egyik legkiemelkedőbb és nemzetközileg is legismertebb 

teljesítményét a nemzeti jövedelem számítása terén nyújtotta. Matolcsy Mátyással 

közösen írt Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35 c. műve 1936-ban 

magyar nyelven, majd 1938-ban angol nyelven is megjelent. „Az 1938 őszén 

megjelent kiadást az angol kritika nagy elismeréssel fogadta.” – írja Varga egy 

jelentésében78, többek között A. C. Pigou is méltatóan nyilatkozott.79 A korában 

újszerűnek számító munka megszületésére a Magyar Gazdaságkutató Intézet keretei 

között került sor. 

 Varga István alapító tagja és igazgatója volt – ahogyan arra korábban utaltunk – 

az 1928 végén megalakult Magyar Gazdaságkutató Intézetnek. A rendszeres gazdaság 

és konjunktúrakutatás az Intézet megalakulásával indult el Magyarországon. 

 Vargának a nemzeti jövedelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati 

tevékenysége szerves részét képezi konjunktúraelmélettel és konjunktúrakutatással 

kapcsolatos fejtegetéseinek. Ezért szükségesnek látjuk a nemzeti jövedelemmel és 

annak számításával kapcsolatos munkáinak bemutatása és elemzése előtt kitérni 

azokra a fő momentumokra, amelyek Varga kutatásait ebbe az irányba terelték. 

 

IV. 1. Konjunktúrakutatás 

 

 A konjunktúrakutatás Varga idejében viszonylag új problémának számított. A 

századforduló idején kezdték a gazdasági jelenségeket megfigyelni, leírni. Varga 

megjegyzi, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek csupán „publicisztikai jellegük volt, 

gazdasági szaklapok mellékleteiként, stb. jelentek meg”80. Majd az Amerikai Egyesült 

Államokban kapott nagyobb jelentőséget a probléma a matematikai–statisztikai 

módszerek kifejlődésével és elterjedésével. Kiemelkedő tevékenységet végzett ezen a 

területen W. C. Mitchell, aki T. Veblen és J. R. Commons mellett az amerikai 

                                              
78 Jelentés a Magyar Gazdaságkutató Intézet működéséről. Az 1939. évi január hó 20-án…  15.o. 
79 Mátyás Antal és Kemenes Egon közlései alapján. Lásd. Mátyás Antal: A közgazdaságtudomány fejlődésének 

politikai és ideológiai korlátai Magyarországon a két világháború között és 1945 után… 195.o.; Kemenes 
Egon: Varga István…  244.o. 

80 Varga István: A Magyar Gazdaságkutató Intézet működése és nemzetközi kapcsolatai… 849. o.  
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institucionalizmus alapító atyjai között említhető. Mitchellnek a konjunktúrakutatás 

területén végzett úttörő és rendhagyó szerepét Varga is kiemelte: „Mitchell a 

statisztikai módszereknek a konjunktúrajelenségek felderítésére való alkalmazását 

meggyőzően és nagy hatást keltve vázolta”81 az 1913-ban megjelent Business Cycles 

című munkájában. Mitchell nevéhez fűződik a National Bureau of Economic Research 

intézet megalapítása New York-ban, melynek vezetője volt 1920 és 1945 között. Az 

Intézet keretében adott ki tanulmányokat a neves Nobel-díjas közgazdász, S. Kuznets 

is, akinek munkáit Varga szintén megismerhette. Emellett Amerikában számos 

konjunktúrakutató intézet alakult, melyek közül a Harvard Egyetem konjunktúrakutató 

intézetének jelentőségére találunk utalást Vargánál, amennyiben a matematikai– 

statisztikai eljárások alkalmazásának elterjedésében az intézetnek nagy szerepet 

tulajdonított: „elterjedése sokat köszönhet Warren Persons-nak és az utóbbi vezetése 

alatt álló Harvard-egyetemi konjunktúrakutató intézetnek is”82. Az amerikai 

konjunktúrakutató intézetek mintájára az I. világháború után Európában is (Angliában, 

Németországban, Lengyelországban, stb.) alakultak intézetek hasonló célkitűzésekkel. 

 Varga – ahogyan erre már korábban utaltunk – az 1920-as évek folyamán 

többször járt külföldön, ahol megismerkedett az újnak számító matematikai– 

statisztikai módszerek vizsgálataival ill. azoknak divatossá válásával, valamint a 

kibontakozó konjunktúrakutató irányzatok és az erre épülő intézeti 

kezdeményezésekkel.  

 Külföldi tapasztalatai és hazánkban jelentkező igények egybeesése alkalmat 

nyújtott Vargának, hogy a Magyar Gazdaságkutató Intézet létrehozását 

kezdeményezze, melynek révén hazánk kapcsolatot tarthatott a hasonló jellegű, 

külföldi intézetekkel és ezzel nagymértékben megerősítette a magyar közgazdászok 

részvételét a nemzetközi közgazdasági eszmecserében. Varga utalása szerint „a 

konjunktúrakutató intézetek kapcsolata lazán intézményes. 1926 óta kiküldöttjeik 

kétévenkint nemzetközi kongresszusra gyűlnek össze, hogy együttműködésüket, 

tudományos eredményeiket, valamint tapasztalataikat megvitassák”83.  

                                              
81 Varga István: A Magyar Gazdaságkutató Intézet működése és nemzetközi kapcsolatai… 849.o. 
82 Varga István: A konjunktúra-elmélet alapjai, a konjunktúra-kutatás módszerei… 5. o.  
83 Varga István: A Magyar Gazdaságkutató Intézet működése és nemzetközi kapcsolatai…  852.o. 
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 Varga konjunktúrakutatás iránti érdeklődésének másik oka annak dinamikus 

jellegében rejlik. A gazdasági és a piaci helyzet változásaival foglalkozik a 

konjunktúrakutatás, amely „sohasem statikai jellegű”84. A konjunktúrakutatás nem egy 

statikus gazdasági helyzet elemzését jelentette Varga számára, hanem a változás 

dinamikus jelenségeinek a vizsgálatát. Mivel Vargát a közgazdasági problémák 

területén általában a hagyományostól eltérő, különleges kérdések foglalkoztatták, ezért 

kiemel egy másik, szerinte nagy jelentőségű kritikai szempontot is: „a közgazdaságtani 

elmélet, mint minden elmélet nagyobbrészt deduktív jellegű… az egész 

konjuntúraelmélet inkább induktív, semmint deduktív alapokon nyugszik”85. 

 Vonzotta még a terület kutatására Vargát az is, hogy nem alakult ki akkoriban 

még egységes állásfoglalás a konjunktúra fogalmát illetően. Voltak olyan 

gondolkodók, akik piaci helyzet és konjunktúra fogalmak alatt egy és ugyanazt 

értettek86. Mások a konjunktúrát üzleti kilátásnak tekintették. Heller egyedülállónak 

mondható meghatározása alapján konjunktúra alatt a kedvező üzleti kilátásokat érti, ha 

kedvezőtlenek ezek a kilátások azt a helyzetet depressziónak nevezi.87 A köznapi 

szóhasználat is – ahogyan azt Varga megjegyezte – hibásan csak a jó konjunktúrát 

nevezi konjunktúrának, a rosszat dekonjunktúrának keresztelte. Varga meglátása 

szerint konjunktúra mindig létezik, csak azt kell tudni eldönteni, hogy „jó vagy rossz-e 

az”88. Maga a konjunktúra szó például – eltérően a némettől – a francia és az angol 

irodalomban meg sem tudott honosodni. Varga az angol szóhasználatot (business 

cycle) helyesebbnek tartja a németnél.89 A magyar szóhasználatban mégis a 

konjunktúra kifejezés használata terjedt el általa is. 

 Hibásnak tartja Varga az addigi közgazdaságtani irodalom gyakorlatát, amely a 

konjunktúrakutatást nem annak méltó helyén kezelte. A problémát érintő közlemények 

gyakran a szakkönyvek, folyóiratok mellékleteiként szerepeltek csupán. Felfogása 

szerint „a konjunktúrakutatás tárgya azonos a közgazdaságtanéval: a gazdasági 

                                              
84 Varga István: A konjunktúra-elmélet alapjai, a konjunktúra-kutatás módszerei és… 9. o. 
85 Varga István: Jó vagy rossz-e a konjunktúra? = Közgazdasági Szemle, 1936. április, 3. o. 
86 Varga példaként Sombart, Röpke és Mombert fogalom meghatározásait említi A konjunktúra-elmélet alapjai, 

a konjunktúra-kutatás módszerei és… című kéziratának 8. oldalán. 
87 Varga hivatkozása alapján lásd. Wolfgang Heller: Theoretische Volkswirtschaftslehre. Leipzig, 1927.  265. o. 
88 Varga István: Jó vagy rossz-e a konjunktúra…  2. o. 
89 Varga István: A konjunktúra-elmélet alapjai, a konjunktúra-kutatás módszerei és… 9. o. 
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jelenségek”90. A konjunktúrakutatás újdonság tartalma az alkalmazott eljárások 

vonatkozásában jelentkezik. 

 Bár Varga vonzalma a konjunktúrakutatás iránt éppen annak a hagyományostól 

eltérő, nem deduktív, nem statikus jellegéből fakadt, ez nem jelentette nála azt, hogy 

ne fogadta volna el a közgazdaságtan hagyományos általánosításait, mint szükségszerű 

előfeltételeket a konjunktúrakutatáshoz. Ezzel kapcsolatosan viszont Varga újra 

egyetértően utal Mitchell meglátására, amennyiben kiemeli, hogy „a 

konjunktúrakutatás is felvet új megoldandó problémákat a közgazdaságtani elmélet 

számára, miként azt főként Wesley C. Mitchell igen meggyőzően bizonyította”91.  

 Varga elveti a konjunktúrajelenségeknek azon hagyományos szemléletét is, 

amely az átlagos helyzetet tekinti normálisnak. A konjunktúraelmélet szempontjából a 

teljes kapacitáskihasználást lehetne normálisnak nevezni. Varga viszont megjegyzi, 

hogy „teljes kapacitáskihasználásra valóban csak átmenetileg kerülhet sor. A 

gazdasági élet fejlődése lökésszerűen megy végbe”92. Megállapítása emlékeztet arra a 

keynesi motívumra, amely a gazdasági életben általában uralkodó 

kapacitáskihasználatlanság jelenségét tekinti általánosnak.  

 A közgazdaságtani elméletnek akkoriban nem volt egységes állásfoglalása 

abban a tekintetben, hogy a konjunktúrahullámok keletkezése milyen okokra 

vezethetők vissza. Voltak ún. monokauzális elméletek, vagyis amelyek egyetlen 

tényezőt és voltak ún. multikauzális vagy polykauzális elméletek, amelyek több 

tényezőt sorakoztattak fel, mint konjunktúraalakító okokat. Varga eklektikus felfogása 

szerint „a konjunktúramozgásokat a legkülönfélébb tényezők és körülmények váltják 

ki”93. Az, hogy a konjunktúrahullámok lefolyása között hasonlóság van abból ered, 

hogy a gazdaság jelenségei között szoros összefüggés van. Ezt Varga egy igen 

szemléletes hasonlattal illusztrálja: „a gazdasági élet összefüggéseiben egy fogaskerék 

szerkezethez hasonlít. Bármely ponton is lökünk meg egy ilyen fogaskerék 

szerkezetet, a kialakuló mozgás a szerkezet szoros összefüggése következtében 

                                              
90 Varga István: A konjunktúra-elmélet alapjai, a konjunktúra-kutatás módszerei és… 10. o. 
91 Varga István: A konjunktúra-elmélet alapjai, a konjunktúra-kutatás módszerei és… 12. o. 
92 Varga István: Jó vagy rossz-e a konjunktúra…  4. o. 
93 Varga István: Jó vagy rossz-e a konjunktúra…  8. o. 
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nagyjából azonos lesz s a főkülönbség nem a mozgás mikéntjében vagy irányában, 

hanem gyorsaságában fog jelentkezni”94.  

 Varga e szemlélete alapján bírálta többek között a Harvard Egyetem 

konjunktúrakutató intézetének megfontolásait, amelyek azt tételezték fel, hogy a 

konjunktúraciklusok lefolyása mindig egyforma. Ezért ebben a tekintetben a Német 

Konjunktúrakutató Intézetet tartotta inkább mértékadónak, mivel nem az imént 

említett felfogással éltek. „A Magyar Gazdaságkutató Intézet munkásságában 

főképpen a német intézet példáját követi.”95 

 Varga ismerte Kondratievnek a konjunktúraciklusok és azok hosszával 

kapcsolatos fejtegetéseit96, nem vitatta a különböző hosszúságú ciklusok létét. Viszont 

kritikával élt azon elméletekkel szemben, amelyek a konjunktúrahullámzások 

lefolyásában felfedezhető szabályosságot a konjunktúrahullám fogalmának 

szükségszerű elemévé tették. Varga ezt a tulajdonságot megfigyelte Mitchell 

fejtegetéseiben, de német közgazdászoknál is tapasztalta a jelenséget, mint pl. Emil 

Lederernél és Arthur Spiethoffnál.97  

 Varga nem tagadta, hogy a konjunktúraciklusok lefolyásukban sok 

hasonlóságot mutatnak, de szükségtelennek tartotta a konjunktúrahullám fogalom 

meghatározásánál ezt a tulajdonságot alapelemként kezelni. Érvelését azzal indokolta, 

hogy amint kialakul a konjunktúrának egy olyan lefolyása, ahol az előre kialakított 

szabályszerűségeket nem lehet felfedezni, téves következtetések sora jelenhet meg a 

gazdasági helyzet ill. az egész konjunktúra folyamatának megítélését illetően. Varga 

azt vallotta, hogy „jóval egyszerűbb felfogást kell elfogadnunk”98. Hasonló 

megközelítést fedez fel A. C. Pigounak az ipari konjunktúra változásaival kapcsolatos 

vizsgálódásainál99, de végkövetkeztetéseiben Varga nem tudja teljesen elfogadni Pigou 

álláspontját. Varga szerint a konjunktúrahullámzás a nemzeti jövedelem hullámzásával 

azonos, méghozzá nem a nemzeti jövedelem folyó áron számított értékének, hanem a 

nemzeti jövedelem volumenének (Varga így nevezte az árszínvonal változásától 

                                              
94 Varga István: A Magyar Gazdaságkutató Intézet működése és nemzetközi kapcsolatai… 850.o. 
95 Varga István: Jó vagy rossz-e a konjunktúra…  8. o. 
96 Az utalást lásd. Varga István: Jó vagy rossz-e a konjunktúra…  2. o. 
97 A hivatkozást lásd. Varga István: Jó vagy rossz-e a konjunktúra…  6. o. 
98 Varga István: Jó vagy rossz-e a konjunktúra…  9. o. 
99 A. C. Pigou: Industrial Fluctuations. Macmillan, London, 1927. 10-11.o. 
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megtisztított nemzeti jövedelem adatokat) hullámzásával azonos. Felfogása szerint, ha 

a nemzeti jövedelem volumene nő, mégpedig nagyobb mértékben, mint a népesség, 

akkor a konjunktúrát javulónak lehet minősíteni.100  

 Mivel Varga a konjunktúra alakulását azonosnak tekintette a nemzeti jövedelem 

volumenadatának alakulásával, ezért a nemzeti jövedelem egész problémaköre 

(melyről a IV. 2. részben szólunk) különösen nagy jelentőséget kapott közgazdasági 

tevékenységében. 

 Nagyfokú szkepticizmust vélhetünk felfedezni Vargánál a különféle 

konjunktúraelméletekkel szemben: „minden egyes logikusan végiggondolt 

konjunktúraelmélet a konjunktúrahullámzásoknak nevezett gazdasági mozgási 

jelenségeknek eredményes és hasznos heurisztikus eszköze lehet ugyan: de a valóság 

konjunktúrajelenségeinek megmagyarázására egymagában sohasem lehet alkalmas”101. 

Varga úgy látja, hogy a konjunktúraelméletnek egy ún. szerényebb szereppel kell 

megelégednie, melynek alapján a feladata az, hogy a „gazdasági élet bizonyos adatai 

megváltozásának közelebbi és távolabbi hatásainak elgondolásához segédkezet 

nyújtson”102. A konjunktúrakutatás célját abban látja, hogy „a gazdasági élet valóságos 

állapotát, viszonyait és összefüggéseit főként induktív és részben empirikus eljárások 

segítségével megvizsgálja”103. 

Kutatásaink alapján döntő jelentőségűnek vélünk egy másik olyan okot is 

kiemelni, amely Varga Istvánt a konjunktúrakutatás problémakörének kutatására ill. 

ezzel intézményes keretek között foglalkozó szervezet kialakítására ösztönözte. Ez az 

ok az egységes gazdaságtudományi szaknyelv hiányában ragadható meg. Varga 

kiemeli, hogy ennek az alapfeltételnek a hiányából fakadó hátrányokat különösen azok 

a nemzetek tapasztalják, amelyeknek nyelve külföldön nem elterjedt. A tudomány 

nemzetköziségének előnyeit ezek a nemzetek, ahogyan Varga fogalmaz, csak 

„receptív módon”104 élvezhetik, és saját közgazdasági gondolataik kifejezése terén is 

nehézségekkel kell megküzdeniük. Ebből kifolyólag úgy gondolta, hogy az Intézet 

                                              
100 Varga István: Jó vagy rossz-e a konjunktúra…  10. o. 
101 Varga István: A konjunktúra-elmélet alapjai, a konjunktúra-kutatás módszerei és… 14. o. 
102 Varga István: A konjunktúra-elmélet alapjai, a konjunktúra-kutatás módszerei és… 16. o. 
103 Varga István: A konjunktúra-elmélet alapjai, a konjunktúra-kutatás módszerei és… 10. o. 
104 Varga István: Some new experiments in business reserch. (Kézirat), évszám ismeretlen, valószínűleg 1930-

ban íródott.  2. o. 
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keretei között e probléma enyhítésére is lehetőség nyílhat, sőt megítélése szerint ez az 

egyik fő feladata „a magyarországi közvéleménynek, elsősorban a gazdasági 

érdeklődőknek tájékoztatása a vizsgálatok eredményeiről és ily módon a gazdasági 

életjelenségek helyes megítélésének az előmozdítása”105. 

Varga hamar felismerte a közgazdasági szaknyelv hiányát, amely különösen az 

olyan kis népek esetében, mint amilyen Magyarország is, jelenthet hátrányt, mivel a 

tudomány nemzetköziségét nehezebben tudják élvezni, ugyanakkor saját közgazdasági 

gondolataikat is nehezebben tudják nemzetközi téren ismertetni. A felbukkanó új 

irányzat, a konjunktúrakutatás melletti elkötelezettségén túl Varga ennek a 

problémának az enyhülését is várta a Gazdaságkutató Intézet létrehozásától. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet megalapításával Varga István 

intézményesítette elkötelezettségét a közgazdasági kérdések makroökonómiai 

megközelítése mellett. A makro kategória az akkori gazdaságtudományi felfogás 

alapján nem volt általánosan elfogadott tudományos kategória. Varga mégis 

egyértelműen állást mert foglalni az új felfogás mellett.  

Az intézményes gazdaságkutató munka beindításával, a korában 

legmodernebbnek számító elemzési módszerek alkalmazásával nemcsak lényegesen 

kibővítette és rendszeressé tette a gazdasági helyzet változásairól szerezhető 

információkat, kiszolgálva a hazai gazdasági gyakorlat igényeit, hanem a magyar 

közgazdasági gondolkodást ill. gondolkodókat is bekapcsolta a nemzetközi 

közgazdasági ’vérkeringésbe’.  

Konjunktúra- és gazdaságkutató tevékenysége is bizonyítja egészségesen 

eklektikus és dinamikus szemléletét, amennyiben nem egy közgazdasági elmélet 

mindenhatóságát hangsúlyozta, hanem a folyamatos és egyre szélesebb körben folyó 

empirikus gazdasági elemzések fontosságát. Ezt tekintette a közgazdaságtan fő 

céljának és ez alapján tartotta lehetségesnek helyes elméleti következtetések levonását. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet tevékenysége vitathatatlanul rendkívüli 

jelentőségű volt a hazai gazdasági gyakorlat ill. a közgazdaság tudomány 

szempontjából is, melyet külföldön és belföldön egyaránt elismerés övezett. Varga 

személyesen is szoros kapcsolatban állt a külföldi konjunktúrakutató intézetek 

                                              
105 Varga István: Some new experiments in business reserch… 3. o. 
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igazgatóival. A külföldi konjunktúrakutató intézeteket tájékoztatták a magyar 

gazdasági helyzet alakulásáról, többek között a római Konjunktúrakutató Intézet által 

kiadott La Vita Economica című folyóiratot látták el a magyar gazdasági helyzetet 

ismertető negyedévi jelentésekkel.106 Az Intézethez számos alkalommal érkeztek 

külföldi felkérések magyarországi adatok vagy elemzések ügyében. Így például 

Howard S. Ellis, a berkeley-i egyetem tanára a Quarterly Journal of Economics 

folyóiratban megjelenő, a devizagazdálkodásról és azok gazdasági hatásairól írt 

tanulmányának magyarországi viszonyait ismertető részéhez az Intézettől kért 

anyagokat.107 Az Intézet és ezen keresztül Varga tevékenységének ismertségére és 

elismertségére megemlíthető például az a momentum is, hogy Richard Stone a The 

Economic Journal 1938. évi decemberi számában a Matolcsy–Varga által írt könyv 

ismertetése során, úgy említi Magyarországot, mint egy olyan ország, ahol a 

statisztikai vizsgálatok és adatsorok széles skáláját közlik: „Hungary is a country with 

a wide range of statistics on many subjects”108. Ennek az általánosan elismerő 

véleménynek a kialakulásában nagy szerepe volt az MGI folyamatos és rendszeres 

adatgyűjtő és elemző tevékenységének. Megemlíthető olyan érdekes és szintén 

elismerést jelentő adalék is, hogy a létfenntartási költségnek az Intézet által 

kidolgozott, módszertanilag új jellegű számítási módszerét a Bolgár Statisztikai 

Hivatal mint „magyar módszert” alkalmazta az 1940-es évektől.109 

Varga István és az Intézet konjunktúrakutató elméleti és gyakorlati 

tevékenységét hazánkban még nagyobb elismerés övezte és övezi, mint külföldön. A 

magyar közgazdasági gondolkodásban Varga István személye nem véletlenül ezzel a 

területtel kapcsolatosan a legismertebb. Abban az időben belföldön óriási igény 

mutatkozott az Intézet által készített adatsorok, elemzések iránt, sőt folyamatosan 

kaptak felkéréseket újabb és újabb adat összeállítások elkészítésére, amely mutatja az 

MGI megbízhatóságának az elismerését. Az Intézet a Magyar Statisztikai Hivatallal 

folyamatosan együttműködött; a kormányok különböző minisztériumai ill. más 

                                              
106 Jelentés a Magyar Gazdaságkutató Intézet működéséről. Az 1943. évi május hó 6-án tartott közgyűlés 

jegyzőkönyvének kivonata. Hornyánszky V. R.-T. Nyomdai Műintézet, Budapest, 1943. 17.o. 
107 Jelentés a Magyar Gazdaságkutató Intézet működéséről. Az 1941. évi április hó 29-én tartott közgyűlés 

jegyzőkönyvének kivonata. Hornyánszky Viktor R.-T. Nyomdai Műintézet, Budapest, 1941. 5.o. 
108 Richard Stone: The National Income of Hungary by Matthias Matolcsy and Stephen Varga. = The Economic 

Journal, 1938. december, 737.o. 
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hatóságok számtalan felkérést, kutatási feladat végrehajtását, szakvéleményt kértek az 

Intézettől; a Magyar Nemzeti Bank az 1941-es év folyamán a havonként megjelenő 

saját lapja, a Közgazdasági Irodalmi Szemle szerkesztésébe bevonta az Intézetet; 1940 

nyarán a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. felkérésére az Intézet anyagokat 

bocsátott rendelkezésre, melyekből Erdély népe is megismerhette a magyar gazdasági 

viszonyokat ill. azok fejlődését; és még lehetne sorolni. A Varga tevékenységéről 

eddig megjelent tanulmányok, értékelő vélemények mindig első helyen említik a 

konjunktúra- és gazdaságkutatás kapcsán kifejtett rendhagyó jelentőségű munkásságát. 

Vargát – amint erre az életrajzában már utaltunk – a Magyar Gazdaságkutató 

Intézetben folytatott munkásságáért a Magyar Tudományos Akadémia 1943-ban 

jutalomban részesítette. Konjunktúrakutatással kapcsolatos tevékenysége további 

részletes kutatást érdemelne, itt csak a fő momentumok felvillantására nyílt módunk. 

 

IV. 2. A nemzeti jövedelem számítása 

 

 A nemzeti jövedelem fogalmát már születésétől kezdődően jellemezte, hogy 

nem alakult ki egyöntetű felfogás arról mi értendő nemzeti jövedelmen. Többféle 

megközelítés létezett, és már a fogalom kialakulásának kezdetén éles 

véleményütköztetések zajlottak a fogalom meghatározás körül. Szinte valamennyi 

közgazdasági alapfogalomnál jelentkezett és jelentkezik ez a probléma, gondoljunk 

csak például a tőke fogalma körül kialakult vitákra. Varga a nemzeti jövedelem 

fogalma, de ahogyan később látni fogjuk valamennyi általa elemzett problémakör 

alapfogalmánál kiemeli az egységes állásfoglalás hiányát az érintett közgazdasági 

terminológia meghatározását illetően. Ezt azonban a közgazdaságtan fejlődése 

szempontjából nem tartja hátráltató tényezőnek, sőt állásfoglalása e tekintetben: „a 

gazdasági élet szövevényesebb, semhogy a megértéséhez szokásosan alkalmazott 

fogalmak számát ne kelljen növelni”110. Varga ebben a kijelentésében egyértelművé 

teszi, hogy a gazdasági valóság változásaihoz alkalmazkodó fogalmi igazodást 

                                                                                                                                             
109 Jelentés a Magyar Gazdaságkutató Intézet működéséről. Az 1941. évi április hó 29-én tartott közgyűlés… 5.o. 
110 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35. Magyar Gazdaságkutató 

Intézet  9. sz. különkiadványa, Budapest, 1936.  104. o. 
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elfogadja, sőt szükségesnek tartja. A „terminológiai célszerűség”111 szabja meg Varga 

szerint mindenkor, hogy mely fogalom marad változatlan és mely fogalmat szükséges 

átalakítani az új gazdasági feladatok megoldásához. A merev felfogást a fogalom 

meghatározás területén egyértelműen elutasítja. 

 Varga és Matolcsy fő munkájukban utalnak a nemzeti jövedelem fogalma körül 

kialakult sokszínűségre és kiemelik, hogy bár vannak beláthatóan illogikus definíciók 

is, mégis a tartalmilag egymástól különböző definíciók önmagukban helyesek 

lehetnek, hiszen ez nagyon sokban függ a megközelítéstől. Hangsúlyozzák azt a tényt, 

hogy a nemzeti jövedelem fogalmi meghatározásánál a gyakorlati, célszerűségi 

szempontoknak van nagy jelentősége. Szerintük legelőször abban az alapkérdésben 

kell állást foglalni: mit várunk el a nemzeti jövedelem fogalmától. 

 A nemzeti jövedelem fogalmának megjelenése a közgazdaságtudomány fontos 

állomása volt, felbukkanása az angol klasszikus közgazdaságtan kialakulásával esett 

egybe. Smith és Ricardo egy nemzet jövedelmén az adott évben elállított új gazdasági 

javak értékének összegét értették. A német történeti iskola (Herrmann, Roscher, 

Schmoller) viszont adott évben a nemzet természetes és jogi személyek jövedelmeinek 

összegét tekintette nemzeti jövedelemnek. 

A nemzeti jövedelem kiszámítására William Petty tett kísérletet a XVII. sz. 

végén, amikor becsléseket készített Anglia gazdasági helyzetének értékelésére 

vonatkozóan. A XVIII. sz. elején Gregory King készített egy meglepően teljes és 

megalapozott becslést Anglia és Wales nemzeti jövedelméről.112 

 Magyarországon a XIX. sz. közepén Kautz Gyula említette először „egy nemzet 

összes jövedelmét”, a nemzeti jövedelemre vonatkozó első számítást hazánkban a 

századfordulón Fellner Frigyes készítette.113 A nemzeti jövedelem nagyságára 

vonatkozó számításokat készített még Magyarországon például Konkoly Thege 

Gyula114 az 1928-1932-es évekre, Szigeti Gyula115 az 1932-34-es évekre vonatkozóan. 

Ezek a számítások lényegében a Fellner-féle számítási módszer alapján történtek. 

                                              
111 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35… 104. o. 
112 A. V. Anyikin: Egy tudomány ifjúkora. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1978.  73-75. o. 
113 Fellner Frigyes: A nemzeti jövedelem becslése. Pesti Nyomda, Budapest, 1903. 
114 Az 1933. évi londoni világgazdasági konferencia számára készített számítás: Konkoly Thege Gyula: 

Hungary. Economic Statistical Data. 1928-1932. Budapest, 1933. 
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 A nemzeti jövedelem hosszú ideig a közgazdaságtan elvont fogalma volt. A 

századfordulón, illetve a XX. század elején a gazdaságstatisztikai eljárások mind 

szélesebb körben való elterjedése újra a közgazdasági érdeklődés középpontjába 

állította a nemzeti jövedelem kiszámíthatóságának gyakorlati kérdését.  

 A nemzeti jövedelem fogalma és kiszámíthatósága körül zajló viták közepette a 

korában tekintélyesnek számító német közgazdasági társaság, a Verein für 

Sozialpolitik is megfogalmazta álláspontját a nemzeti vagyon és a nemzeti jövedelem 

fogalma és annak statisztikai megállapíthatósága kapcsán, melyet egy 1926-ban 

megjelent kötetben116 ismertetett. A tanácskozás érdemi eredményeiről Varga István is 

beszámolt 1927-ben a Közgazdasági Szemlében117. A tanácskozás nem tagadta a 

nemzeti jövedelem fogalmának jelentőségét és azt, hogy nemzeti jövedelmen több, 

eltérő fogalmat lehet érteni. Karl Diehl meghatározása alapján nemzeti vagyon ill. 

nemzeti jövedelem fogalmán négy különböző meghatározást lehet érteni.118 A 

tanácskozás ugyanakkor sok tekintetben hiábavalónak ítélte a nemzeti jövedelem 

statisztikai megállapítására vonatkozó kísérleteket. Alfred Ammon maguknak a 

fogalmaknak a közgazdaságtani jelentőségét is tagadta és azokat – Varga fordításában 

– „szemléltető” fogalmaknak nevezte. Gerhard Colm közgazdasági szempontból 

fontosabbnak tartja a nemzeti tőke koncepcióját, viszont ennek a kiszámíthatóságát is 

kétségbe vonja. Ernst Schuster a jövedelem és nemzeti jövedelem közötti viszonyt 

tárgyalja. Varga szimpatizál Schuster azon megállapításával, hogy „a jövedelem 

fogalma és képzete tulajdonképpen társadalmi konvención alapszik”119. Varga 

institucionalista látásmódjával ez tökéletesen összhangban van. Schuster a jövedelem 

és a nemzeti jövedelem fogalmakat ún. célzatos fogalmaknak tekinti, a meghatározást 

mindig az elérendő célnak megfelelően kell megadni. Varga is úgy vallja – amint erre 

már korábban utaltunk –, hogy a fogalom éppen aktuális kialakítása terminológiai 

célszerűség kérdése.  

                                                                                                                                             
115 Die Volkswirtschaft Ungarns im Jahre 1933. 124-125. o. Ugyanezen évkönyv 1934. 143-144. o. és 1935. 

290-291. o. 
116 Beitrage zur Wirtschaftstheorie. Herausgegeben von Karl Diehl. Erster Teil. Volseinkommen und  

Volfvermögen. Begriffskritische Untersuchungen. Wissenschaftliche Gutachten von Alfred Ammon, Gerhard 
Colm, Ernst Schuster, M.R. Weyermann, Franz Zizek. Schriften des Vereins für Socialpolitik. 173. kötet. 
München–Leipzig, Duncker & Humbolt, 1926.  156. o. 

117 Varga István: A nemzeti vagyon és a nemzeti jövedelem. = Közgazdasági Szemle, 1927. szeptember-október 
118 Erről részletesen lásd. Varga István: A nemzeti vagyon és a nemzeti jövedelem… 644. o. 
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A tanácskozás eredményei Varga számára egyértelművé tették, hogy a nemzeti 

jövedelem fogalma és különösen annak kiszámíthatósága ügyében igen eltérőek a 

vélemények. 

Annak ellenére, hogy a Verein für Sozialpolitik a nemzeti jövedelem 

kiszámíthatóságát erősen kétségbevonta és haszontalannak tartotta, mégis történtek 

becslések a német nemzeti jövedelem nagyságának meghatározására. A Német 

Birodalmi Statisztikai Hivatal minden évben megállapította a nemzeti jövedelmet és – 

amint arra Varga is utal – az eredményeket közzé is tették.120 

 A német felfogás mellet Varga tanulmányozta az angol-amerikai irodalomnak a 

kérdéskörre vonatkozó megállapításait. Az angol-amerikai szerzők a németekkel 

szemben jóval többre értékelték a nemzeti jövedelem fogalmát, adatszerű 

megállapításának lehetőségét és fontosságát. Ezt a pozitív hozzáállást bizonyítják 

Josiah Stamp előadásának zárószavai, melyek az angol Királyi Statisztikai Társaság 

1934. április 17-ei tanácskozásán hangzottak el: „Nem kell olyan pesszimistának 

lennünk, mint aminő a Verein für Sozialpolitik, amely azt a következtetést vonta le, 

hogy a nemzeti jövedelem becslésére vonatkozó kísérletek hiábavalóak. Ezzel 

szemben örülnünk kell annak az előrehaladásnak, amelyet ez a probléma az 1869-ben 

Hágában tartott nemzetközi statisztikai kongresszus óta lényegben és elméletben, 

adatszerűségben és gyakorlatban megtett”.121 

 A gazdaságstatisztika kifejlődése és elterjedése, amely elsősorban Wesley Clark 

Mitchell érdeme, mind a konjunktúrakutatás, mind pedig a nemzeti jövedelem 

számítás terén is új távlatokat nyitott meg a kutatók előtt. Varga olyan nevekre 

hivatkozik, mint Stamp, Bowley, Flux, Colin Clark és King, akiknek a nemzeti 

jövedelem fogalmára és számítására vonatkozó munkáit ismerte és értékesnek tartotta. 

 A nemzeti jövedelem különböző felfogásainak ismerete alapján Vargáék 

kialakították saját nemzeti jövedelem koncepciójukat. A nemzeti jövedelem következő 

meghatározását tartották szem előtt a számításaik során: „Egy bizonyos időszak (egy 

év) nemzeti jövedelme stacioner gazdasági helyzet mellett, vagyis akkor, ha a nemzeti 

                                                                                                                                             
119 Varga István: A nemzeti vagyon és a nemzeti jövedelem… 646. o. 
120 Varga a következőre utal: Das deutsche Volkseinkommen vor und nach dem Kriege. Einzelschriften zur 

Statistik des Deutschen Reichs. 24. sz. Berlin, 1932. 
121 J. Stamp: Methods used in different countries for estimating national income. = Journal of the Royal 

Statistical Society, XCVII. kötet, 1934.  423-424. o. 
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vagyon nagysága anyagi természetét (nem pedig pénzértékét) tekintve az időszak 

folyamán változatlan marad, az időközben fogyasztási célokra belföldön rendelkezésre 

álló javak és szolgáltatások pénzben kifejezett értékösszegével egyenlő.”122 

 Fellner Frigyes elévülhetetlen érdemeit tiszteletben tartó szerzőpáros a nemzeti 

jövedelemnek egy bővebb definíciójával dolgozott. Fellner nemzeti jövedelemnek a 

materiális jószágtermelés értékét tekintette (ehhez hozzászámította a kereskedelem és 

a közlekedési tevékenység értéktöbbletét is). Vargáéknál a materiális jószágtermelés 

értéke csak az egyik alkotóeleme volt a nemzeti jövedelemnek, melynek értékét 

egyrészt termelői árakon, másrészt fogyasztói árakon is megállapították. Fellnernél az 

összeg egy olyan árszinten szerepel, amely a termelői és a fogyasztói árszint között 

van. 

 Fellner Frigyes „elévülhetetlen érdemeiről”123 szólnak Vargáék, ugyanakkor ez 

nem jelenti számukra azt, hogy az új gazdasági igényeknek megfelelően ne alakítanák 

ki a nemzeti jövedelemre vonatkozó saját fogalmukat. J. Stamp is elismerően utal 

Fellner Frigyes munkájára, és módszerét, mint „magyar” módszert emlegeti, 

ugyanakkor a Fellner-féle fogalom meghatározással kapcsolatban bírálatot fogalmaz 

meg: „it gives an unreal conception of national well-being”124.  

 Vargáék nemzeti jövedelem definíciója nagyon sok hasonlóságot mutat Colin 

Clark nemzeti jövedelem meghatározásával. Colin Clarkot Varga munkái során több 

alkalommal kiemeli, és alapvetően mértékadónak tekinti megfontolásait a nemzeti 

jövedelem fogalmának kialakítása és számítási módszerei terén is. Clark a nemzeti 

jövedelem becslése terén úttörő munkát végzett, a keynesi aggregált kereslet fő 

komponenseinek meghatározására is készített becsléseket. Colin Clark nemzeti 

jövedelem meghatározása a következő: „The national income for any period consists 

of the money value of the goods and services becoming available for consumption  

during that period, reckoned at their current selling value, plus additions to capital 

reckoned at the prices actually paid for the new capital goods, minus depreciation and 

obsolences of the existing capital goods, and adding the net accretion of, or deducting 

                                              
122 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35… 12. o. 
123 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35… 103. o. 
124 „A nemzet jólétének nem reális koncepcióját adja”- M.K. fordítása, lásd. J. Stamp: Methods used in different 

countries for estimating national income… 425. o. 
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the net drawing upon, stocks, also reckoned at current prices. Services provided on a 

non-profit-making basis by tha State and local authorities (e.g. defence, elementary 

education) are included in the total at cost price; but where these services are „sold” in 

the market (e.g. postal services, municipal tramway services) they are included on the 

basis of the charges made. Where taxation is levied upon particular commodities and 

services, such as customs and excise duties on commodities or entertainment tax, such 

taxes are not including in the selling value.”125 

 Jóllehet Matolcsy és Varga nemzeti jövedelem meghatározása sokban hasonlít 

Clark definíciójához, mégis vannak területek, ahol Vargáék eltértek Clark 

koncepciójától. Az egyik ilyen pont az állam és a közületek által teljesített 

közszolgáltatások köre, melyeket Clark a nemzeti jövedelem részének tekintett, míg 

Vargáék úgy vélekedtek, hogy „a külső és belső közbiztonság és az egész közigazgatás 

legnagyobb részt nem termel önálló külön értéket, hanem csupán a gazdasági és 

társadalmi rend jelenlegi állapotát biztosítja, ezáltal tehát a termelés jelenlegi 

színvonalának a fenntartását teszi lehetővé”126. Az egyes közületi bevételek árunövelő 

hatásáról Varga levelezett is Colin Clarkkal, akit érvelésével először nem tudott 

meggyőzni. Clark Pigou-val ismertette Vargáék koncepcióját, aki teljes mértékben 

elfogadta azt és erről Clarkot is meggyőzte.127 Hasonló indok miatt az oktatást sem 

számították bele Vargáék a nemzeti jövedelembe. 

Vargáék új nemzeti jövedelem fogalmat alkottak. A szerzőpáros fogalmának 

újszerű vonása abban áll, hogy a materiális jószágtermelés mellett az immateriális 

javak értékét is a nemzeti jövedelem részének tekintették és kísérletet tettek annak 

számszerű meghatározására is. Magyarországon abban az időben ez egyedülálló 

                                              
125 Lásd.: Colin Clark: The National Income 1924-1931. Macmillan, London, 1932. 1-2. o. 

Clark definíciója Varga fordításában: „Valamely időszak nemzeti jövedelme azoknak a javaknak és 
szolgáltatásoknak folyó eladási árakon számított pénzértékéből áll, amely javak és szolgáltatások a szóban 
forgó időszak alatt fogyasztási célokra felhasználhatók. Ezt az értéket azonban a tőkejavak elhasználásának és 
elavulásának értékével növelni, a készletek mennyiségi változásának az illető időszak folyó árain számított 
értékével pedig nagyobbítani, illetőleg csökkenteni kell. Azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az állam és a 
helyi közületek nem haszonszerzési célzattal nyújtanak, (pl. honvédelem, népoktatás stb.) önköltségükkel, míg 
azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a piacon ’értékesítenek’, (pl. posta, városi villamos, vasút stb.) bevételük 
összegével kell számítani. Azokat az eseteket pedig, amikor adókat különleges árúk és szolgáltatások alapján 
vetnek ki, amilyenek a vámok és fogyasztási adók vagy pl. a vigalmi adó, ezeket az adókat az eladási árba 
beszámítani nem szabad.” – Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-
1934/35… 14. o. 

126 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35… 14. o. 
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kezdeményezésnek számított. Fellner Frigyes számításai során kizárólag a materiális 

jószágtermelés értékét vette figyelembe, de az őt követő közgazdászok számításai is a 

Fellner-féle módszer alapján készültek. Vargáék elgondolása ezért kivételes 

jelentőséggel bír a nemzeti jövedelem kiszámítására tett magyar kezdeményezések 

között. A nem materiális javak iránti kereslet egyre gyorsabb növekedésére az elsők 

között Josiah Stamp utalt 1934-ben: „Amint a civilizáció előre halad, a pusztán 

materiális termelés mind kisebb és kisebb szerepet játszik az emberi szükségletek 

kielégítésében. De azért mégsem mondható, hogy a nemzeti jövedelem változatlan 

marad.”128 A különbséget az immateriális javak jelentik. A civilizáció előrehaladtával, 

a gazdaság egyre magasabb fejlettségi fokán a lakosság növekvő hányadát 

foglalkoztatják a kereskedelem, a közlekedés és egyéb szolgáltatások területein. A 

nemzeti jövedelemnek egyre kisebb részét teszik ki a materiális javak teljesítményei.  

Vargáék újszerű fogalom meghatározásukban a gazdasági változások nyomán 

jelentkező új igényekhez próbáltak mind tökéletesebben alkalmazkodni. Az 

immateriális javak számbavételénél objektív okok miatt még nem voltak képesek a 

kívánatos tökéletességgel eljárni. Megjegyzik: „az immateriális jószágtermelés értéke 

azonban az általunk alkalmazott módszer mellett nem volt teljes egészében 

megállapítható”129. A legjelentősebb probléma az volt, hogy hiányzott egy 

megfelelően kiépített jövedelemadó-statisztika, melynek birtokában az általuk 

fontosnak ítélt immateriális javak értékét is pontosabban meg lehetett volna állapítani.  

 Munkájuk elvégzéséhez nagyon sok gyakorlati problémát kellett leküzdeniük, 

hogy az általuk felállított nemzeti jövedelem definíciót minél pontosabban ki tudják 

fejezni. Természetesen – ahogyan arra Lipécz György is utal a Magyar 

Gazdaságkutató Intézetről írt összefoglaló tanulmányában130 – nem léteztek még 

egységes nemzetközi ajánlások sem a nemzetgazdasági mérleg-rendszer elveire és fő 

kategóriáira, módszereire, sőt az sem volt világos, milyen definíciók és milyen 

                                                                                                                                             
127 Varga István: A nemzeti jövedelem problémái. Felszólalás a Magyar Statisztikai Társaság szakértekezletén. 

Dr. Móricz Miklós Könyvnyomdája, Budapest, 1938. március 29.  20. o. 
128 J. Stamp: Methods Used in Different Countries for Estimating National Income. (az idézet Varga fordítása 

alapján) = Journal of the Royal Statistical Society, XCVII. kötet, 1934.  423-424. o. 
129 Matolcsy Mátyás - Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35…  14. o. 
130 Lipécz György: A Magyar Gazdaságkutató Intézet helye a hazai közgazdasági gondolkodás történetében. = 

Ünnepi dolgozatok Mátyás Antal tanszékvezetői kinevezésének 40. évfordulójára. Aula Kiadó, Budapest, 
1994.  168. o. 
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kategóriahasználat mellett lehet a nemzetgazdasági mérleg formális egyensúlyát 

biztosítani. Mindezen nehézségek ellenére Vargáék érdeme, hogy vállalkoztak erre a 

kihívásra és áthidalták az elvi és gyakorlati problémákat. 

 Vargáék a nemzeti jövedelemre vonatkozó újszerű fogalom meghatározásukkal 

a közgazdaságtan számára új terminológiát adtak, a statisztikai gyakorlatnak pedig 

fontos útmutatást: új módszerek kidolgozásánál bizonyos problémák feloldására 

alkalmas megoldási alternatívákat kell keresni. 

 A megfelelő jövedelemadó statisztika kidolgozásának ügyében külföldön már 

történtek jeles kezdeményezések. Itt J. Stamp nevét érdemes újra megemlíteni, aki már 

1916-ban131 jelentős kutatásokat és megállapításokat tett az angol jövedelemadó– 

statisztika helyzetére és problémáira vonatkozóan. 

Vargáék nemzeti jövedelem koncepciójával kapcsolatban egy újabb 

jelentőségteljes elemre hívjuk fel a figyelmet. Vargáék szerint olyan immateriális 

teljesítmények is gyarapítják a nemzeti jövedelmet, mint pl. a háziasszonyok munkája. 

Ezt a tényezőt az amerikai irodalom okfejtése alapján számítottak bele a nemzeti 

jövedelembe. Felfogásuk e tekintetben is eltér Clark definíciójától. Az amerikai 

irodalom Varga szerint „helyesen mutat rá, hogy a fogyasztás színvonala 

szempontjából nem tehet különbséget az, hogy különböző háztartási munkálatok a 

háztartáson belül, vagy pedig a forgalmi gazdaság magasabb fokán vállalati úton 

végeztetnek-e el”132. Vargáék nemzeti jövedelem koncepciójukba belefoglalták ezt a 

tételt is, mellyel céljuk az volt, hogy a figyelmet felhívják a jelenségre. Kezdetben a 

számítások során tapasztalható volt némi bizonytalanság, ami a magyar és angol 

nyelvű kiadás összehasonlítása alapján kitűnik. A magyar nyelvű kiadásban a 

háztartási munka összegét a nemzeti jövedelem összegében szerepeltették, de az 

egyéni jövedelmek összegében nem. Később helyesebbnek vélték ez utóbbit is 

korrigálni a háztartási munka értékével és az egyéni jövedelmeknek így módosított 

összege jelent meg az angol nyelvű kiadásban. 

Vargáék nemzeti jövedelem felfogását kritikai megjegyzések is érték. Például 

Szigeti Gyula vetette fel a tartósabb használatra szánt fogyasztási cikkek kérdését, 

                                              
131 J. Stamp: British Incomes and Property. P. S. King, London, 1916. 
132 Varga István: A nemzeti jövedelem problémái… 17. o. 
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amely Vargáéknál nem szerepel. A szerzőpáros ennek a tételnek a figyelmen kívül 

hagyását azzal indokolta, hogy az újonnan beállított ilyen jellegű cikkek haszna 

egyrészt hozzáadódna, másrészt az elhasználódott cikkek haszna levonódna a nemzeti 

jövedelemből. Így ez a két tétel, különösen ha stacioner gazdasági helyzetet 

feltételezünk – amint azt Vargáék tették – teljesen kiegyenlíti egymást. 

 A nemzeti jövedelem meghatározásának módszerét illetően két alapvető 

megközelítés alakult ki az akkori közgazdaságtani felfogásokban. Az egyik módszer 

az ún. objektív vagy tárgyi módszer, amely a nemzeti jövedelmet valamely nép által 

évenként újonnan előállított gazdasági javak és értékek összesítéseként adta meg, az 

előállítási költségek levonásával. A másik módszer az ún. szubjektív vagy személyi 

módszer, amely a nemzeti jövedelmet az egyes, úgy természeti, mint jogi személyek 

jövedelmeinek összegeként határozta meg. A Közgazdasági Enciklopédia 

meghatározása alapján133: az objektív módszer lényege az évenként újonnan termelt 

javak mennyiségének kipuhatolásában és értékük összegzésében áll, az előállítási 

költségek levonásával; a szubjektív módszer lényege minden egyes gazdasági alany 

jövedelmének kipuhatolásában és annak összegzésében áll, általában a jövedelemadó-

statisztika adataiból indul ki, figyelemmel a jövedelemadó fizetése alól mentes rétegek 

valószínű jövedelmére; a vegyes módszer a fenti két módszer egyesítését jelenti.  

Clark nemzeti jövedelem számítása tipikus példája a szubjektív módszer 

alkalmazásának134, viszont például Flux számításai során a tárgyi módszerrel 

dolgozott135. 

 Josiah Stamp idézett művében136 összefoglalta a háromféle módszer 

alkalmazása során jelentkező különbségeket és végkövetkeztetésében megfogalmazza, 

hogy amennyiben az általa megfogalmazott különbségek nem állnának fenn úgy az 

objektív és a szubjektív módszernek azonos eredménnyel kellene zárulnia. Vargáék 

azonban ettől eltérő felfogást fogalmaztak meg. „A szubjektív módszer, amely az 

egyéni jövedelmek összegét adja, a nemzeti jövedelemnek jelentősen nagyobb 

értékösszegéhez vezet, mint az általunk alkalmazott és a mi megfogalmazásunknak 

                                              
133 Közgazdasági Enciklopédia, IV. kötet, Atheneum, Budapest, 1930.  46-47. o. 
134 C. Clark: The National Income, 1924-31. London, Macmillan, 1932. 
135 A. W. Flux: The National Income = Journal of the Royal Statistical Society, 1929. 
136 J. Stamp: Methods used in different countries for estimating national income… 423-424. o. 
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megfelelő eljárás.”137 Ők a vegyes eljárásnak egy olyan válfaját alkalmazták, amely a 

Magyarországon elérhető statisztikai adatsorok lehetőségeit maximálisan kihasználta. 

Vargáék módszere – saját bevallásuk szerint – Willford I. Kingnek138 az Amerikai 

Egyesült Államok nemzeti jövedelmének kiszámítására eszközölt módszeréhez 

hasonlít a leginkább. 

 Vargáék a mezőgazdasági, bányászati, kohászati és gyáripari termelés illetve a 

közlekedés értékét az objektív, a kézmű- és háziipari termelés valamint a kereskedelmi 

tevékenység értékét a szubjektív módszerrel határozták meg és számítottak ki. Tehát 

Vargáék hol az egyik, hol a másik módszert alkalmazták, attól függően, hogy 

megítélésük szerint az adott körülmények és a statisztika nyújtotta lehetőségek 

figyelembe vételével melyik módszerrel tudták a legbiztosabban az adott tétel értékét 

megadni.  

 Varga felfogásában, ahogyan azt később még egyértelműbben kifejezésre 

jutatta, a két módszer elméletileg nem vezethet eltérő eredményekhez. Ha ez mégis 

megtörténik, akkor a hiba vagy magának az eljárásnak a pontatlan folyamatában, vagy 

a felhasznált statisztikai adatsor valamelyikében van. Varga teljesen egyetért Móricz 

Miklós állásfoglalásával, aki arra hivatkozott, hogy a kétféle módszer között a 

különbség olyan, mint például egy részvénytársaság mérlegének két oldala között. 

Varga ezzel teljesen egyetértve úgy látja, hogy „a tárgyi módszer megmutatja a 

termelés kiterjedését, a személyi módszer viszont a jövedelemeloszlás- és 

életszínvonalrétegződés problémáihoz vezet el”139, viszont a nemzeti jövedelem 

végösszegét tekintve mindkét eljárással ugyanahhoz az értékhez kell eljutni. 

A nemzeti jövedelmet alkotó tételek összesítése pénzben történik. Varga Heller 

Farkas megállapítására utal ezzel kapcsolatban: „a nemzeti jövedelem csak pénzben 

fejezhető ki: a részét alkotó javak és szolgáltatások csak pénzértékben hozhatók közös 

nevezőre”140. Ebből kifolyólag azonnal felvetődik a pénz vásárlóerejének problémája. 

Vargáék természetesen kalkuációjuk folyamán számolnak azzal, hogy a pénz 

                                              
137 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35… 19. o. 
138 Willford I. King: The National Income and its Purchasing Power. New York, 1930. 
139 Varga István: A nemzeti jövedelem problémái… 11. o. 
140 Heller Farkas: Közgazdaságtan I. kötet. Elméleti közgazdaságtan. Harmadik átdolgozott kiadás, Budapest, 

1925.  241. o. 
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vásárlóereje az idő folyamán változik141. Ugyanakkor igen figyelemreméltó 

megállapítást tesznek akkor, amikor kiemelik, hogy a pénz vásárlóereje nemcsak 

időben, de térben is változik: „a pénz vásárlóereje egy országon belül nem csupán az 

idők során változik, hanem egy adott pillanatban sem egységes: a térben is 

különböző”142. Ugyanazért a pénzért más ill. eltérő mennyiségű értékeket lehet 

beszerezni a fővárosban, mint vidéken. Általában kevesebbet keresnek vidéken, de a 

pénz vásárlóértéke nagyobb, városban pedig fordított a helyzet. A nemzeti jövedelem 

kiszámítása során – Vargáék megfogalmazása alapján – ún. heterogén vásárlóerejű 

pénzek kerülnek összegzésre. Az összegzésnek ezt a tulajdonságát, amelyet 

szükségszerű fogyatékosságnak minősítenek Vargáék, szinte lehetetlen elkerülni. Az 

ebből származó hátrányok olyan területen tapasztalhatóak, mint például az egy főre 

jutó nemzeti jövedelem nagyságának értelmezése. Ez az adat mást jelenthet a vidéki 

árszínvonal és mást a fővárosi árszínvonal alapján.  

Egy másik szempont abban rejlik, hogy a pénz vásárlóereje nemcsak országon 

belül, hanem országok között is nagyon eltérő lehet. Az országok nagyon különbözőek 

a falusi és a városi lakosságuk arányait tekintve. Ebből következően a különböző 

országok heterogén vásárlóerejű pénzeinek vásárlóereje sem egységes. Varga példája 

alapján: „ha pl. a magyar és a német nemzeti jövedelem összehasonlításánál abból a 

feltevésből indulnánk ki, hogy Magyarországon a nemzeti jövedelem falusi hányada 

50%, Németországban pedig 25%, továbbmenően pedig azt tételeznők fel, hogy úgy 

Magyarországon, mint Németországban, falun az egyes cikkek ára azok városi árának 

átlagosan csak 50%-a, a magyar nemzeti jövedelem adatát már 20%-kal kellene ahhoz 

növelni, hogy az összehasonlítást hozzávetőlegesen egységes alapon végezhessük el 

akkor, amikor a két ország jóléti színvonalát kívánjuk egymással összehasonlítani”143. 

Ebből következően, a különböző országok nemzeti jövedelmei abszolút nagyságának 

összehasonlításához ténylegesen szükségeltetnek olyan nemzetközi ajánlások, amelyek 

alapján az országok nemzeti jövedelmüket egységes elvek alapján kiszámíthatják és 

így az adatok összehasonlíthatóságának kialakítására nagyobb az esély. Amikor 

                                              
141 Lásd. erről a külön táblázatot a Matolcsy Mátyás-Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-

1934/35… 89. oldalán. 
142 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35… 16. o. 
143 Varga István: A nemzeti jövedelem problémái… 23. o. 
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Vargáék Magyarországra vonatkozóan elkészítették nemzeti jövedelem becslésüket 

ilyen ajánlások még nem léteztek. Munkájukban ezért az összehasonlítást az említett 

hiányosságokra hivatkozva nem tűzték ki célul, de egy kisebb táblázatot mégis közzé 

tettek, amely nemzetközi összehasonlító adatokat tartalmaz az 1929-1934-es évekre 

vonatkozóan a Nemzetek Szövetségének összeállítása alapján.144 

Vargáék kiemelnek egy másik körülményt is, amelyre a nemzetközi 

összehasonlítások esetén nagy figyelemmel kell lenni: „a piaci gazdálkodás elterjedési 

foka különböző országokban más és más, vagyis a nemzeti termelés eredményeinek 

(szociálproduktumnak) más és más hányadát fogyasztják el közvetlenül a termelők, 

illetőleg viszik piacra”145. A nemzetközi összehasonlítás különösen nehéz és nagy 

körültekintést igényel a fenti szempont miatt.  

Vargáék a különböző országok nemzeti jövedelmei abszolút nagyságának 

összehasonlíthatóságát abban az időben még nem tartották lehetségesnek, viszont 

Varga közlése alapján: „legfeljebb az jogosult, hogy a különböző országok nemzeti 

jövedelmi adatai változásainak arányát hasonlítsuk össze egymással”146. A 

változásokat a kiszámított adatsorok kifejezésre tudják juttatni és ha a számok abszolút 

értékének nincs is túl sok jelentése, a nemzet teljesítményének változásait ki tudják 

fejezni.  

Vargáék nagyon sokféle adatsort kiszámítottak Magyarország nemzeti 

jövedelmének meghatározása kapcsán. Érdemes azt áttekinteni, hogy az egyes 

adatsorok számítására milyen okok késztették a szerzőket.  

Először megállapították a materiális jószágtermelés értékét termelői áron 

számítva, amelynek – indoklásuk alapján – a nemzetközi fizetések teljesítése miatt volt 

rendkívüli jelentősége. Ez az adatsor majdnem azonos a Fellner-féle nemzeti 

jövedelem értékével.147  

Vargáék a materiális jószágtermelés értékét fogyasztói áron is meghatározták, 

melynek fontossága alapvető, hiszen a nemzeti jövedelem kiszámításának kiindulási 

                                              
144 A táblázatot lásd. Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme… 109. o. 
145 Varga István: A nemzeti jövedelem problémái… 22. o. 
146 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35… 16. o. 
147 Ahogyan arra már korábban utaltunk Fellner a közlekedési és kereskedelmi tevékenység értéktöbbletét is 

hozzászámította a materiális jószágtermelés értékéhez, melyet Vargáék nem adtak hozzá. 
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adatát adta meg ez az érték. Másfelől pedig Vargáék a nemzeti jövedelmet a fogyasztói 

árszínvonalon keresztül tartották helyesnek értékelni. 

Magának a nemzeti jövedelem névleges értékének (Vargáék az elnevezés alatt a 

nemzeti jövedelem folyó áron számított értékét értették) a megállapítása Vargáék 

számításában a következőket jelentette: „a nemzeti jószágtermelés fogyasztói áron 

számított nettó értékével egyenlő, hozzáadva ehhez a lakáshasználatnak, a háztartási 

munkának, a színházak, mozgóképszínházak, stb. szolgáltatásainak értékét”148. 

Bár Vargáék felfogásában az egyéni jövedelmek összege nem egyezik meg a 

nemzeti jövedelem összegével, mégis kiszámították ennek nagyságát. A 

közteherviselés szempontjai miatt tartották fontosnak ennek az adatsornak ill. az 

egyéni pénzjövedelmek összegének a megállapítását. 

Vargáéknál kiemelt jelentőséggel bír a nemzeti jövedelemnek az árváltozások 

kiszűrésével korrigált adatsora, vagyis – ahogyan ezt ők nevezik – a nemzeti jövedelem 

volumene, amely „a reális nemzeti jövedelem változását fejezi ki”149. Laky Dezső a 

szerzőpáros könyvéhez írt előszavában elismeréssel emeli ki ezt a kezdeményezést: 

„ötletesen és helyes közgazdasági érzékkel iktatták számításaikba ezt a fordulatot”150.  

A nemzeti jövedelem névleges értékének korrigálását az addigiaktól eltérő 

módon hajtották végre. Korábban a névleges jövedelmet „a jövedelmi főösszegnek 

valamely árindexszel történő korrekciója”151 révén számították át reáljövedelemmé. 

Varga viszont számításukat a következőképpen írja le: „a nemzeti jövedelem részét 

alkotó minden egyes tételt külön-külön korrigáltuk az illető tételnek a bázis 

időszakban kialakult árainak megfelelően s az így korrigált tételeket összesítve nyertük 

a nemzeti jövedelem volumenadatát”152. Számítási módjukat tökéletesebbnek tartották 

az előzőektől, mivel így a nemzeti jövedelem összetételének változásai is 

megjeleníthetővé váltak. 

Vargának a konjunktúrahullámok alakulásával kapcsolatos felfogásában a 

nemzeti jövedelem nagyságának alakulása bír jelentőséggel. Állásfoglalásában a 

konjunktúrahullám alakulását azonosnak tekintette a nemzeti jövedelem volumenének 

                                              
148 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35… 18. o. 
149 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35… 13. o. 
150 Laky Dezső előszava. Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme…8. o.  
151 Varga István: A nemzeti jövedelem problémái… 27. o. 
152 Varga István: A nemzeti jövedelem problémái… 27. o. 
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alakulásával. A konjunktúra javuló vagy romló tendenciája megítélésének az objektív 

alapját a nemzeti jövedelem volumenének változásai adják.  

Az 1. ábra a magyar nemzeti jövedelem névleges és volumen értékének 

alakulását ábrázolja Vargáék számításai alapján, amiből kitűnik, hogy a vizsgált 

tízéves időszakban a volument jelző adatsor jóval kisebb mértékben fluktuált, mint a 

névleges érték adatsora.153 A magyar nemzeti jövedelem a megvizsgált tízéves időszak 

alatt 1928/29-ben volt a legnagyobb mind névlegesen (5.776,4 millió pengő), mind 

volumenét (5.728,3 millió pengő) tekintve, mivel ebben az évben érte el a konjunktúra 

hullám a háború utáni csúcspontját.  

1. ábra 

A magyar nemzeti jövedelem névleges értéke és volumene 1924/25-1934/35 között 
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Az 1. sz. ábrából kitűnik, hogy a nemzeti jövedelem volumenének fluktuációja 

jóval kisebb, mint a névleges értéké és Varga felfogásában a nemzeti jövedelem 

volumenének változása döntő jelentőségű. A nemzeti jövedelem volumen adatai a 

konjunktúra megítélésének objektív alapját szolgálják. Varga szerint természetesen az, 

hogy egy nemzet a konjunktúrát milyennek minősíti, nemcsak ettől függ, mivel a 

megítélést szubjektív tényezők is befolyásolják. Varga tágabb kontextusban 

vizsgálódik, hiszen a gazdasági jelenségek változásai mögött nemcsak a gazdasági, 

hanem a nem gazdasági okokat is megjelöli.  

Kiemeli a panaszkodás pszichológiai tényezőjét, mint egy olyan nem gazdasági 

okot, amelynek léte ill. mértéke az adott ország konjunktúrájának megítélésében döntő 

tényezőként szerepel. Varga különösen erősnek véli az akkori Magyarországon a 

                                              
153 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35… 90-91. o. 
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panaszkodásra való hajlamot, aminek az a következménye, hogy a konjunktúrális 

helyzetben beinduló javuló tendenciát csak nagyon nehezen és késleltetve fogadja el a 

közvélemény. A hozzáállás befolyásolásában kiemeli a média meghatározó szerepét.  

Az Egyesült Államokat hozza fel példának154, hogy ott inkább a javuló körülmények 

feletti örvendezés a domináns, míg hazánkban az elkeseredés, a panaszkodás az 

uralkodó hasonló gazdasági változások esetén. Emiatt a kulturális, tömegpszichológiai 

szempontból adódó különbség miatt ugyanaz az objektív gazdasági vagy 

konjunktúrális folyamat más megítélést kaphat különböző népek esetén. 

Következésképpen szubjektív szempontok éppen annyira befolyásolják a konjuktúra 

megítélését, mint az objektív számadatok. Ezért is tartja fontosnak az elemzések körét 

állandóan bővíteni nemcsak a gazdasági, hanem a nem gazdasági tényezőkkel is.   

Az egy főre jutó nemzeti jövedelem adatsorát is kiszámították, amit a nemzeti 

jövedelem fejhányadának neveztek. Varga véleménye szerint „a nemzeti 

jövedelemadatok… színt és értelmet a per capita számítás során nyernek”155. Egy-egy 

ilyen adatsor tanulmányozása nemcsak közgazdasági, hanem társadalmi, 

társadalompolitikai szempontból is nyújthat hasznos információkat. Ezeknek az 

adatoknak az ismeretében van értelme nemzetközi összehasonlítások elvégzésének, de 

az akkori viszonyok között erre nem volt reális esély.  

Vargáék kiszámították a tőkeakkumuláció értékét is. Fontosnak tartották 

kimutatni és nyomon követni, hogy évről évre a nemzeti jövedelemnek mekkora 

hányada alakult át tőkévé. A tőkeképződés elméleti problémáival foglalkozott Navratil 

Ákos156 és Imrédy Béla157. A magyar nemzeti tőke alakulásával kapcsolatosan végzett 

számításokat például Éber Antal158 is. Vargáék megállapították, hogy a nemzeti 

jövedelemnek az a része, amely minden évben tőkévé alakul rendkívül konjunktúra 

érzékeny. „Jó konjunktúra idején az ipari termelésnek főleg az a hányada emelkedik 

nagy mértékben, amely egyben tőkévé is merevedik, míg rossz konjunktúra idején ez a 

rész hanyatlik a legerősebben.”159 A nemzeti tőkeállomány alakulásának 

                                              
154 Varga István: Jó vagy rossz-e a konjunktúra…  14. o. 
155 Varga István: A nemzeti jövedelem problémái… 23. o. 
156 Navratil Ákos: Takarékosság és tőkeképződés. Franklin ny., Budapest, 1934. 
157 Imrédy Béla: Produktivitás és fizetési mérleg. = Közgazdasági Szemle, 1928. 
158 Éber Antal: A magyar nemzeti tőke alakulása 1924-1928. = Közgazdasági Szemle, 1929. 
159 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35… 93. o. 
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megállapítását azért is tartották fontosnak, mert a nemzet gazdasági haladása ezzel a 

tényezővel áll szoros kapcsolatban. „Szaporodó népesség mellett a termelés 

változatlan technikai összetételét csak az biztosítja, ha a tőkeakkumuláció lépést tart a 

népesség számának emelkedésével.”160 

A nemzeti jövedelem fogyasztásra kerülő része is megállapításra került a 

számítás során (a nemzet eladósodásának változásait, valamint a tőkeakkumuláció 

értékét figyelmen kívül hagyták). Ennek az adatsornak a megállapítása és elemzése 

során Vargáék arra a következtetésre jutottak, hogy a fogyasztás fluktuációja 

enyhébb a nemzeti jövedelem fluktuációjánál: „a fogyasztás a válság során 

kevesebbel zsugorodott össze, mint a nemzeti jövedelem, annak következtében, hogy 

a nemzeti jövedelem tőkévé merevedő részének fluktuációja lényegesen nagyobb a 

fogyasztásra kerülő javak értékének fluktuációjánál”161. 

A szerzőpáros a magyar gazdaság adóterhének és a gazdaság közterhének 

adatsorát is kiszámította. A Matolcsy és Varga szerzőpáros különbséget tett közteher 

és adóteher között. Meghatározásuk alapján a közterheknek csak egy része minősült 

adótehernek.162 A magyar gazdaság közterhe alatt a nemzeti jövedelemnek azt a részét 

értették, amelyet „a közületi kiadások fedezése céljából a közjogi járadékok, 

magángazdasági jövedelmi források és kölcsönök hozamából vesznek igénybe”163. 

Vargáék nemzeti jövedelem számításukat nem naptári évre vonatkozóan, hanem 

gazdasági évre vonatkozóan végezték el, amely egyedülálló kezdeményezésnek 

számított hazánkban. A nemzeti jövedelem számításával addig foglalkozók 

leggyakrabban naptári évre számították ki a nemzeti jövedelem adatokat. Vargáék 

helyesebbnek tartották a számítást gazdasági évekre vonatkozóan elvégezni. 

Választásukat az ország agrárjellegével indokolták, mivel az aratás befejezésével 

lezáruló gazdasági év élesebb határvonalat és racionálisabb számbavételi lehetőséget 

jelentett, mint a naptári év.164 A mezőgazdasági termékek árszínvonala a 

terméseredménytől függ. Úgy vélték, ha naptári évet vesznek alapul, akkor az 

árszínvonal átlagolása miatt torzított adatokat számolnak majd. Az adott év eredménye 

                                              
160 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35… 55. o. 
161 Varga István: A nemzeti jövedelem problémái… 26. o. 
162 Részletesen lásd. Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-… 99-101. o. 
163 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35… 10. o. 
164 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35… 11. o. 
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nem tud egyértelműen kifejezésre jutni, mivel elvész az átlagban. Bár számos olyan 

adat is volt, amelyek csak naptári évre vonatkozóan voltak elérhetőek és a gazdasági 

évre vonatkozó adatokat két év átlagolásából nyerték ezekben az esetekben, mégis az 

ebből eredő hibák jelentőségét kisebbre értékelték annál, mintha az egész nemzeti 

jövedelem számítást naptári évekre végezték volna el. A naptári évekre vonatkozó 

számítás alkalmazását inkább az ipari országokban tartották helyesebbnek. A The 

Economic Journal 1938. decemberi számában Vargáék könyvéről megjelent 

ismertetésben is kiemelésre kerül, hogy a nemzeti jövedelem kiszámítására tett újabb 

kísérlet agrár jellegű országból származik: „The majority of national income studies 

are made of countries, which are highly industrialised. This one, however, is of 

unusual interest, as it sets out in great detail an account of the national income of an 

agricultural country”165. 

 A nemzeti jövedelmi adatoknak vannak szükségszerű fogyatékosságai, 

melyekből néhányra a szerzőpáros is felhívta a figyelmet. Többek között megvan 

annak hátránya, hogy a nemzeti jövedelem csak pénzben fejezhető ki. Ennek kapcsán 

nemcsak arra a korábban már említett szempontra kell gondolni, hogy a pénz 

vásárlóereje időben és térben is különböző, hanem azoknak a javaknak az élvezetére 

is, amelyek pénzértékben nem tudnak kifejezésre jutni, ily módon nem szerepelnek a 

nemzeti jövedelemben sem. A különböző országokban más és más a szabad javak 

mennyisége, melyeknek élvezete a nemzeti jövedelemre vonatkozó statisztikai 

adatokban nem tud megjelenni. „Így pl. egy képtár megtekintési lehetősége által 

nyújtott élvezetet nemzeti jövedelemnek kellene tekinteni, de a belépődíjak a nyújtott 

élvezetnek csak aránytalanul kis ellenszolgáltatását nyújtják....nem is szólván arról az 

esetről, ha a képtár megtekintésekor nem szednek belépődíjat.”166 – mutattak rá 

Vargáék ezen szemléletes példán keresztül arra a tényre, hogy léteznek olyan 

teljesítmények, melyek pénzértékben kifejezhető számszerűsítése nehézkes, olykor 

lehetetlen, mégis részei a nemzeti jövedelemnek. 

                                              
165 „A nemzeti jövedelem becslések legnagyobb részben fejlett ipari országokban készülnek. A mostani ezért 

különleges érdeklődésre tarthat számot, mivel egy agrár ország nemzeti jövedelmének részletes számításait 
tartalmazza” – M.K. fordítása, lásd. Richard Stone: The National Income of Hungary by Matthias Matolcsy 
and Stephen Varga. = The Economic Journal, 1938. december, 737.o. 

166 Matolcsy Mátyás–Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35… 15. o. 
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 A Matolcsy–Varga szerzőpáros nemzeti jövedelem számítással kapcsolatos 

tevékenységének fő jelentősége abban rejlik, hogy a korábban hazánkban elfogadott 

nemzetijövedelem-felfogáshoz képest (mely csak a materiális javak teljesítményének 

értékét foglalta magában) továbblépett. Felismerte az immateriális javak növekvő 

jelentőségét és kiállt amellett, hogy a nemzeti jövedelemnek a nem anyagi javak 

teljesítményei is részei legyenek. Elvi és gyakorlati problémák és hiányosságok sorát 

áthidalva példaszerű teljesítményt nyújtottak a nemzeti jövedelem számszerű 

meghatározására, melyet nemzetközi elismerés övezett. 

 A Matolcsy–Varga szerzőpáros munkájának megjelenése után kibontakozott 

egy elméleti vita, amelyben az akkori közgazdasági élet neves személyiségei vettek 

részt. A vita egyik csúcspontja a Magyar Statisztikai Társaság keretében 1938 

márciusában rendezett szakértekezlet volt, melyet a nemzeti jövedelem számítása és az 

adóstatisztika problémáinak megvitatása ügyében tartottak. A vitán az akkori magyar 

közgazdasági gondolkodás szinte valamennyi kiválósága167 részt vett és felszólalt, 

köztük Varga István is. Az ankét célja az volt, hogy megalapozza a nemzeti jövedelem 

kiszámításához szükséges egységes, hazai módszer kidolgozását ill. a magyar 

adóstatisztika rendszerének kialakítását. Az ankét168 fő témái a következők voltak: – ’a 

nemzeti jövedelem, nemzeti adóalap, materiális jószágtermelés értéke’ fogalmak közül 

melyeknek van jelentősége és melyeket lehet számszerűen megállapítani, ehhez 

mennyiben használható a szubjektív illetve az objektív módszer, milyen elemeket 

tartalmaznak ezek a fogalmak, milyen irányelveket kell követni, hogy az eredmények 

a belföldi és a külföldi adatokkal összehasonlíthatóak legyenek; – mennyiben vannak 

meg az előfeltételek a szubjektív illetve az objektív módszer alkalmazásához; – a 

tőkeértékelésnek, nemzeti vagyon becslésének mennyiben van jelentősége a nemzeti 

jövedelem számításának szempontjából; – milyen időszakra (naptári vagy gazdasági 

év) végezzék a számításokat; – milyen ágazati, jövedelmi, stb. csoportosítást kell 

                                              
167 A résztvevők között volt: Fellner Frigyes, György Ernő, Heller Farkas, Ihrig Károly, Konkoly Thege Gyula, 

Lengyel Géza, Matolcsy Mátyás, Móricz Miklós, Neubauer Gyula, Surányi–Unger Tivadar, Szádeczky–
Kardoss Tibor, Szigeti Gyula, Téri Tihamér, Vargha Imre, Vejthey (Kölbig) Ferenc. 

168 Az ankét teljes anyagát lásd. A nemzeti jövedelemszámítás és az adóstatisztika problémái. A Magyar 
Statisztikai Társaság 1938. évi március 22-29. és április 5. és 22-én tartott szakértekezlete. A Magyar 
Statisztikai Társaság kiadványai, Budapest, 1938. 
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felállítani; – milyen tanulságok vonhatók le a nemzeti és gazdaságpolitikai 

célkitűzések szempontjából a nemzeti jövedelem statisztikai eredményeiből. 

 Az ankétnak egységes volt az állásfoglalása abban a tekintetben, hogy a nemzeti 

jövedelem meghatározásának a legnagyobb hasznossága abban áll, hogy képet ad a 

nemzet gazdasági erejéről. Noha a jólét számbelileg ki nem fejezhető elemei 

kimaradnak a számításból, mégis a gazdaságpolitika és a szociálpolitika számára 

fontos információkkal szolgálnak a nemzeti jövedelemre vonatkozó becslések. Az 

ankéton az adóstatisztika rendszere ügyében éles vita bontakozott ki. Az értekezlet 

megállapította, hogy az immateriális javak kielégítő számbavételére az adóstatisztika 

akkori rendszere mellett nem nyílhat mód, így szükséges annak gyökeres átalakítása, 

de konkrét megoldási javaslat nem hangzott el. Ugyanakkor elhangzottak olyan 

vélemények is, hogy lehetséges a létező adóstatisztikának kiegészítése és javítása úgy, 

hogy a nemzeti jövedelem immateriális teljesítményeinek számbavételére is ezáltal 

pontosabb becslés kapható. 

A szakértekezlet a fontos gyakorlati célkitűzéseket megállapította és pályázatot 

hirdetett meg a magyar nemzeti jövedelem számítási módszerének és a magyar 

adóstatisztika legcélszerűbb rendszerének részletes kidolgozására. 
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 V. Pénzügyek 

 

 Varga István pénzügyi, pénzelméleti kérdésekkel közgazdasági munkássága 

során mindig foglalkozott: számos cikke, tanulmánya jelent meg az 1924. évi ill. az 

1946. évi inflációval és azok stabilizációjával kapcsolatosan; több pénzelméleti 

terminológiával foglalkozó írást közölt; Pénzügytan címmel egyetemi jegyzetet is írt. 

A legterjedelmesebb pénzügytani művében, Az újabb magyar pénztörténet és egyes 

elméleti tanulságai című könyvében – melynek végső formába öntését és kiadását már 

nem érhette meg – elsősorban pénztörténeti eseményeket tárgyal, de néhány fontos 

pénzelméleti kérdést is felvet.     

Varga makroökonómiai érdeklődése, történeti szemlélete és a tágabb társadalmi 

kontextus iránti figyelme a pénz kérdésének tárgyalása kapcsán is kidomborodik: „a 

pénz … igazi makroökonómiai jelenség, amely csak az egész népgazdaság 

struktúrájába és összefüggéseibe beágyazva érthető meg”169. A pénzt a gazdaság 

egészébe ágyazva értelmezi: „a pénzjelenséget nem lehet a gazdasági élet más 

jelenségeitől, mint például az árképzéstől, a funkcionális és személyes 

jövedelemeloszlástól, a hiteltől, a jövedelmezőségtől, az adóktól és az adóáthárítástól 

stb. elválasztani, értelmét csak ezekben az összefüggésekben nyeri”170. 

E fejezet keretében Vargának a pénzügyi, pénzelméleti kérdésekkel foglalkozó 

szerteágazó munkáiból az 1946. évi infláció és stabilizáció témaköréhez kapcsolódó 

írásait emeltük ki. Ezzel elsősorban az volt a célunk, hogy kimutassuk Varga István 

elévülhetetlen érdemeit az 1946. évi magyar hiperinflációt lezáró stabilizációs 

program elvi és gyakorlati előkészítésében. Továbbá, arra törekedtünk, hogy 

bemutassuk Varga pénzelméleti következtetéseit, terminológia tisztázó, újszerű 

megállapításait, melyeket az 1946. évi inflációs és stabilizációs események hatására 

végzett el. 

 

 

 

                                              
169 Varga István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai.  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 1964.  143. o. 
170 Varga István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai… 144. o. 



 64

V. 1.  Az 1946. évi stabilizációs program 

 

Magyarország általános gazdasági helyzete a II. világháború után minden 

szempontból katasztrofális volt. A gazdasági visszaesés nagyságára különböző 

becslések készültek. Varga István szerint a nemzeti jövedelem 1945/46-ban az 

1938/39 évinek 45%-át tette ki. Az egyes népgazdasági ágazatokban a nemzeti 

jövedelemhez való hozzájárulás csökkenése az alábbiak szerint alakult: mezőgazdaság 

57%, bányászat 51%, gyáripar 60%, kézműipar 40%, kereskedelem 51%, egyéb 

ágazatok 51%, együttes csökkenés mértéke 55%.171  

A közellátási helyzet rendkívül rosszra fordult. Mind az államháztartás, mind a 

vállalatok hitelekre szorultak. A hitelélet azonban a háború során teljesen elhalt, az 

adóbevételeknek csak igen kis hányada folyt be, így általánosan rossz pénzügyi 

helyzetbe került mind a vállalati, mind pedig az állami szféra. Ha lehet, a vállalatok 

még rosszabb körülmények között voltak, hiszen a nekik nyújtott hitelek elenyészőek 

voltak az államnak nyújtott hitelekkel szemben.172  

A háború ideje alatt kialakult ún. kötött gazdálkodás összeomlása a hivatalos 

valuta, a pengő reálértékét is elpusztította. A pengő a gazdasági erők szabad 

érvényesülésének martaléka lett, a makrogazdasági folyamatokat az új politikai 

vezetés nem tudta kézben tartani. Az infláció egyre nőtt, ahogyan azt 1945 második 

felére vonatkozóan Varga István által közölt adatok is mutatják: “A bankjegyforgalom 

1945 június végén még csak 14500 millió pengőt tett ki, az év utolsó napján ... ennek 

kb. ötvenszeresét, 765400 millió pengőt.”173 Végül is Magyarország a 

gazdaságtörténetben valaha is feljegyzett, legsúlyosabb inflációt élte át.  

Természetesen időközben születtek különböző javaslatok, ill. történtek 

kísérletek az infláció megfékezésére. Az infláció megfékezésének korai ötletei közül 

említhető a hitelpengő bevezetésének gondolata 1945 őszén. Varga erről 1945. október 

                                              
171 Varga István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai… 99. o. 
172 „1945.december 31-én a legnagyobb bankok mérlegeinek „vagyon”-oldalán az államnak nyújtott hitelek 

88,5%-ot, a magángazdaságnak nyújtott hitelek csak 5,9%-ot tettek ki. Az utóbbiak is csak 4,7%-a származott 
a náluk elhelyezett betétekből, a többit a Nemzeti Bank eszközeiből (bankjegykibocsátásból) nyújtották.” – 
Ausch Sándor: Az 1945-46. évi infláció és stabilizáció. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1958.  84. o. 

173 Varga István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai… 103. o. 
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27-én jutatott el egy feljegyzést174 több vezetőnek, melyben kifejti aggályait a 

rendelettervezettel kapcsolatosan. A hitelpengő bevezetésére vonatkozó tervezet végül 

lekerült a napirendről.  

1945. december 19-én került sor egy következő kísérletre, amikor sajátos 

technikát alkalmaztak a pengő névértékének leszállítására: a lebélyegzést. “Ha tehát 

valaki például – mutatta be Varga István az eljárás lényegét – négy darab egyenként 

1000 pengő névértékű bankjeggyel rendelkezett, úgy 3 darabért bélyegeket kellett 

vásárolnia és azokat a negyedik bankjegyre ráragasztania. Így tehát 4000 pengőből 

1000 pengője maradt.”175 Ez az eljárás azonban csak néhány napos fellélegzést 

nyújtott, az inflációt ezzel távolról sem tudták megfékezni, mivel a munkabérek 

oldaláról a korrekciót nem végezték el, azok változatlanok maradtak. Magasabb 

jövedelmek alakultak ki annál, mint amekkora árufedezet rendelkezésre állt. Az 

aránytalanság mérséklése érdekében tett áremelési intézkedéseket mindig béremelések 

követték. Bér-ár spirál alakult ki az infláció további fokozódását eredményezve. 

Egy újabb kísérletre 1946. január 1-jével került sor, amikor bevezették az 

adópengőt. Kezdetben az adópengő nem került be a pénzforgalomba, mert annak 

lebonyolítására az adópengő bevezetése előtti ún. simapengő szolgált. “Az adópengő 

értékét - írja Varga István - simapengőben egy a kiskereskedelmi árszínvonal általános 

emelkedése alapján kiszámított árindexszám jelezte.”176 Ezen indexszám összetétele a 

Varga által írt Feljegyzések az adópengő árfolyamának alakulásához című 

memorandum alapján a következő volt: “50%-os mérlegelési súllyal szereplő 

mezőgazdasági (élelmezési) rész, 20%-os súllyal szereplő, kötött árakon számított 

iparcikk hányad és 30%-os súllyal szereplő, szabadpiaci árakon számított iparcikk 

hányad”177.  

Az idézett feljegyzést az adópengőről 1946. március 5-én juttatta el Varga az 

illetékes miniszterhez (a kísérőlevél másolatát lásd. a 3. sz. mellékletben). Ezzel célja 

az volt, hogy rámutasson: az adópengő-index átalakítása révén sem lehet érdemi 

                                              
174 Varga István véleménye a hitelpengő bevezetésének tervéről és az általános valorizáció hátrányáról (1945. 

október 27.); Magyar Országos Levéltár (rövidítve ezután: MOL). Z/51. 32. cs. 430. t.  67-70. l. 
175 Varga István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai… 103. o. 
176 Varga István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai… 106. o. 
177 Varga István: Feljegyzések az adópengő árfolyamának alakulásához (1946. február 28.); Politikatörténeti 

Intézet Levéltára (rövidítve ezután: PIL). 283/f/32. 57. ö.e. 8. l. 
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eredményt elérni az inflációs folyamat befolyásolásában. Ennek okaira Varga a 

következő három kérdéskör vizsgálata alapján adott magyarázatot:  

– hogyan viszonyul az adópengő-indexszám emelkedése más indexszámok 

emelkedéséhez;  

– mi az emelkedés valószínű oka;  

– befolyásolható-e az adópengő szerepe az inflációban az alapjául szolgáló 

indexszám számítási módjának megváltoztatása által.  

Elemzései alapján a következő válaszokat adta az említett kérdésekre:  

– az adópengő indexszáma állt a legalacsonyabban a többi, drágulás mérésére 

alkalmas jelzőszám indexszámaihoz viszonyítva a vizsgált időszakban;  

– az adópengő árfolyamemelkedésének további okát vizsgálva Varga rámutatott, 

hogy az adópengő létezése óta áruoldalon jelentősebb változások nem történtek, 

míg monetáris oldalon igen;  

– végül az adópengő-indexszám összetételének megváltoztatását sem tartotta az 

infláció szempontjából üdvözítő megoldásnak, mivel e fajta intézkedés az 

adópengőbe vetett bizalom megrendüléséhez vezethet. 

E kérdések tanulmányozása alapján jutott Varga arra a végkövetkeztetésre, 

hogy “az adópengő összetételének megváltoztatásával aligha lehet az emelkedés 

ütemét mérsékelni”178. Javaslata szerint érdemi eredményt csak akkor lehetne elérni, 

ha „a jegyre kiszolgáltatott élelmiszermennyiségeket növelik”, mert „minden ilyen 

növelés esetén a szabadpiaci árak helyére a lényegesen alacsonyabb kötött ár lép”179. 

Bár feladatának az adópengő kezdetben elég jól eleget tett, hiszen hónapokra 

visszafogta az inflációt, később azonban kiderült – amint ezt Varga is előre jelezte –, 

megállítani azt nem volt képes. Ugyanis az infláció alapvető okai időközben nem 

szűntek meg. Így az adópengő elértéktelenedése 1946. április közepén indult be, és 

ennek okai ugyanazok voltak, mint a simapengő inflálódásának esetében: az 

államháztartás deficitje kizárólag bankjegykibocsátás útján volt fedezhető, az 

árukínálat árösszegét meghaladó árukereslet alakult ki a jövedelmek – elsősorban a 

bérek – folytonos felemelése miatt. 

                                              
178 Varga István: Feljegyzések az adópengő árfolyamának alakulásához… 17. l. 
179 Varga István: Feljegyzések az adópengő árfolyamának alakulásához… 17. l. 
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Az infláció egyre jobban felgyorsult, irdatlan növekedése a hétköznapi ember 

számára követhetetlenné vált. A piacon a termelő a pénzt, amennyit ellenértékül kért 

árujáért, már csak színével tudta azonosítani, hiszen a bankjegyek sokmilliós 

névértékét pontosan képtelen volt észben tartani. A gyári munkás, amikor reggel 

megkapta a fizetését, gyorsan odaadta a gyárkerítésnél várakozó feleségének, hogy ő 

minél hamarabb el tudja azt költeni, mivel este már jóval kevesebbet ért a reggeli 

fizetés.  

Az 1946. augusztus 1-i stabilizációkor 400.000 quadrillió simapengő tett ki 200 

millió adópengőt, ami egyenértékű lett 1 új forinttal. „Ehhez hasonló számokat ez 

ideig csak a csillagászatban használtak.” – jellemzi Varga István a pengő szomorú 

sorsának alakulását A magyar valutacsoda c. cikkében.180 

Valóban a magyar infláció a gazdaságtörténetben egyedülálló volt. Az 

egyébként igen súlyos hatású német infláció az I. világháború után közel sem ért el 

ilyen méreteket: végül is egy billió (egy milliószor egy millió) márka felelt meg az 

infláció előtti (1914. évi) 1 márkának. A II. világháború utáni görög infláció 

stabilizálásakor 50.000 millió drachma lett egyenlő 1 (1938. évi) drachmával.  

Az összehasonlítás érzékelteti milyen fantasztikus méretet öltött hazánkban az 

infláció a II. világháború után. A pengő értékvesztése még nagyobb volt, ha 

számításba vesszük, hogy 1939-ig a pengő az eredeti 1927. évi értékének már kb. 

35%-át elvesztette. Így 1946 júliusában 1 eredeti aranypengő reálértéke kb. 1 

quantillió (1030) simapengőnek felelt meg.181 

Már az inflációs folyamatok kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy az események 

megfékezésére valamilyen központi koordinációra mindenképpen szükség lenne. Erre 

már 1945 közepétől történtek kísérletek. 1945 nyarán az Újjáépítési Minisztérium 

feladata lett volna a gazdasági csúcsminisztérium szerepét betölteni, amely elvileg a 

különböző gazdasági tárcákat irányítja. A miniszter Nagy Ferenc, az államtitkár Varga 

István lett. A minisztérium egyik lényeges intézkedése a tárcaközi hitelvéleményező 

                                              
180 Varga István: A magyar valutacsoda. = A Magyar Gazdaságkutató Intézet Közleményei, 1. füzet, 1946. 

október 10.  1. o. 
181 Lásd. Varga István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai… 116. o. 
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bizottság létrehozása volt, melynek elnöki tisztére Varga Istvánt nevezték ki182. Sajnos 

azonban, különböző okok miatt a csúcsminisztérium eszméje ténylegesen nem kapott 

elegendő támogatást a többi minisztériumtól183. Így a csúcsminisztérium kialakítására 

tett kezdeményezés elhalt. A későbbiek során kiderült, hogy a különböző politikai erők 

nem a gazdasági csúcsintézmény felállításának szükségességét vitatták, hanem annak 

tényleges irányításában nem tudtak megegyezni. Majd az 1945 novemberi választások 

során megerősödött Magyar Kommunista Párt (MKP) újra kezdeményezte a gazdasági 

csúcsintézmény felállítását, és tervét véghez is vitte úgy, hogy az MKP kulcsszerephez 

jutott a gazdasági élet állami irányításában.  

A stabilizálás végrehajtásának egyik legfontosabb feltétele volt a megfelelő 

mennyiségű árukészlet biztosítása, melynek érdekében 1946 május elejétől szigorú 

készletgyűjtési intézkedéseket hoztak. Az új valuta iránti bizalom megteremtésének is 

egyik szükséges alapkövetelménye volt a bőséges árukínálat létrehozása. A 

Szovjetúnió részére történő, az ország teherbíró képességét jóval meghaladó jóvátételi 

szállítások184 határidejét és ütemezését sikerült bizonyos mértékig módosítani, s így a 

gyáripar által termelt áruk egy része felszabadult a hazai fogyasztás számára. A 

stabilizáció másik fontos feltételét sikerült teljesíteni, amikor az ország visszakapta a 

Magyar Nemzeti Bank nyugatra hurcolt aranykészletét (mintegy 40 millió dollár 

értékű érckészletet). A hitelfelvétel ügyét tekintve az akkori magyar politikai vezetők a 

szanálás végrehajtását csak önerőből tartották lehetségesnek. Úgy vélték, bármiféle 

külföldi kölcsönfelvétel a kamatterhek miatt újabb infláció alapját képezheti. A polgári 

pártállású szakértők nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva, ezzel ellentétes véleményt 

fejtettek ki. A külföldi kölcsönfelvétel mellett foglaltak állást185, mivel sikeres 

                                              
182 Lásd. erről részletesen: A pénzügyminiszter levele a Gazdasági Főtanácshoz a Gazdasági Államtitkári 

Hitelvéleményező Értekezlet megszüntetése és tárcaközi hitelvéleményező szerv felállítása ügyében. (1946. 
július 2.) = UMKL, XIX-A-10. 6. doboz  

183 Például a szociáldemokrata irányítású Iparügyi Minisztérium sem nézte jó szemmel az Újjáépítési 
Minisztérium törekvéseit. Lásd. erről részletesebben PIL. 253/31. SZDP Gazdaságpolitikai Osztály 45. ill. 55. 
sz. jelentése.  

184 A Szovjetúnió részére történő jóvátételről részletesebben lásd. „A jóvátétel és a szovjet gazdaság térnyerése” 
c. részt Borhi László: Megalkuvás és erőszak. Az Egyesült Államok és a szovjet térhódítás Magyarországon 
1944-1949. Kossuth Egyetemi Kiadó és az MTA Történettudományi Intézet közös kiadása, Debrecen, 1997. 
67-73. o. 

185 Auch Sándor már idézett művének 146. oldalán közli például a kisgazdapárti Büky József véleményét: 
„árupiacunk egyensúlyát, ami pénzünk stabilizációjának egyik legfontosabb feltétele, saját erőnkből 
helyreállítani ez idő szerint nem vagyunk képesek.” Ugyanitt közli Baranyai Lipót alapgondolatát a külföldi 
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stabilizációra más országokban is csak így kerülhetett sor. Úgy vélték, hogy az 

önerőből végrehajtott stabilizálás biztosan újra inflációt szül.  

Berend T. Iván szerint a külföldi kölcsönfelvétel ügye mögött valójában 

politikai indokok húzódtak meg, amennyiben „politikai feltételek nélküli hitelek 

felvételét”186 az MKP sem tartotta teljesen elvetendőnek. Külföldi hitelekre azonban 

ténylegesen nem lehetett számítani187. 

Bár addig valamennyi hasonló méretű inflációs folyamatot, így például a német 

és a görög inflációt is, amely – mint már utaltunk rá – meg sem közelítette a 

magyarországi infláció méreteit, külföldi kölcsön felvételével igyekeztek megoldani, 

Magyarországon az új forintot külföldi kölcsönfelvétel nélkül vezették be. Ez a 

megoldás nemzetközi viszonylatban is feltűnést keltett. Így pl. Nicholas Kaldor a 

magyarországi inflációs és stabilizációs folyamatról 1946. októberében írt 

tanulmányában külön utal az inflációs folyamat megoldásának e tekintetben rendhagyó 

módjára188. 

A magyar szanálási terv nemcsak a hitelfelvétel terén, hanem más téren is 

egyedülállónak bizonyult, ahogyan azt Varga írja: „nem kapcsolódik az infláció során 

kialakult reáljövedelem-eloszlási helyzethez, hanem merőben új ár- és jövedelem-

eloszlási relációkat állapít meg és így a világnak talán eddigi legmerészebb 

tervgazdálkodási kísérletét jelenti”189. Nemcsak a magyar infláció mérete volt 

egyedülálló addig a világtörténelemben, hanem a hiperinfláció megszüntetésére 

kidolgozott szanálási stratégia is. Különleges volt abban az értelemben, hogy a 

stratégia megvalósításának minden apró momentumát központilag igyekeztek 

szabályozni, nem hagytak teret a piaci folyamatok szabad működésének.  

A szanálási program újszerűsége nemzetközileg is figyelmet ébresztett. 

Nicholas Kaldor a magyarországi inflációs és stabilizációs folyamatról írt és már 

hivatkozott tanulmányában190 részleteiben is kitér a magyar stabilizációs séma 

                                                                                                                                             
kölcsönfelvétel szükségességéről: „… súlyt kell helyeznünk arra, hogy az ország fizetési mérlegében az 1904-
től 1913-ig és az 1924-től 1930-ig terjedő időszakhoz hasonló mérvben szerepeljenek újra tőkeimportok.” 

186 Berend T. Iván: Újjáépítés és nagytőke elleni harc Magyarországon 1945-1948. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest, 1962. 175. o. 

187 Ehhez bővebben lásd. Berend T. Iván: Újjáépítés és nagytőke elleni harc Magyarországon… 176-178. o. 
188 N. Kaldor: Inflation in Hungary, I-A Classical Example. = The Economic Journal, 1946. október,  1.o. 
189 Varga István: A magyar valutacsoda… 5. o. 
190 Lásd. N. Kaldor: Inflation in Hungary… 
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alapvetően újszerű vonásaira. Kiemeli a stabilizáció Varga által is újszerűnek tekintett 

vonását, miszerint az új valutában kialakított ár- és bérrendszert teljes egészében 

rögzítették az új valuta bevezetése előtt. Később más külföldi szakemberek részéről is 

jelentek meg a magyar stabilizációs program sikerét és egyedülálló jellegét bemutató 

tanulmányok.191 

 A világtörténelem addigi legnagyobb inflációját lezáró szanálás előkészítése 

alapvetően három területen folyt:  

– megfelelő mennyiségű árukészlet biztosítása;  

– az államháztartás szanálási programjának kidolgozása;  

– az új ár- és bérrendszer kialakítása.  

Varga az infláció folyamatos elemzésén túl, annak megoldásával is behatóan 

foglalkozott és megpróbált kapcsolódni a szanálás előkészítésébe. Mint a 

Kisgazdapárthoz közelálló gazdasági szakértő rendszeresen tájékoztatta 

elképzeléseiről, terveiről a kormányköröket, és különböző memorandumokat juttatott 

el az illetékes szakemberekhez. Varga részletes tervet dolgozott ki a szanálás 

előkészítésének második területéhez, az állami költségvetés szanálásához192 

kapcsolódóan, melyet 1946. április 24-én juttatott el a MKP-nak. 1946. június 16-án 

készített egy feljegyzést193 a szanálási előkészület harmadik területéhez, a 

stabilizálással összefüggő ár- és valutaproblémák megoldásának előkészítéséhez 

kapcsolódva, melyet szintén elküldött az illetékes kormányzati szervhez 1946. június 

19-én (Tímár László, akkori miniszteri osztályfőnöknek címzett, eredeti aláírással 

ellátott kísérőlevél másolatát a 4. sz. melléklet tartalmazza). Ez utóbbi területtel annál 

is inkább kiemelten foglalkozott, mivel akkor az Anyag- és Árhivatal elnöke volt. Az 

MKP 1946. május 13-i utasítása194 szerint ennek a hivatalnak volt a feladata a 

stabilizációs ár- és munkabérrendszert július 15-ig kidolgozni. Ugyanakkor Varga 

                                              
191 Pl. W. A. Bomberger–G. E. Makinen: Indexation, Inflationary Finance and Hyperinflation: The 1945-1946 

Hungarian Experience. = Journal of Political Economy, 1980. június; W. A. Bomberger–G. E. Makinen: The 
Hungarian Hyperinflation and Stabilization of 1945-1946. = Journal of Political Economy, 1983. október; T.J. 
Sargent: The End of Four Big Inflations. = Inflation: Causes and Effects. The University of Chicago Press, 
Chicago, 1982. 

192 Varga István: A magyar állami költségvetés szanálási terve (1946. április 24.); PIL. 274/f/12. 78. ö.e. 27-49. l. 
193 Varga István: Feljegyzés a stabilizálással összefüggő ár- és valutaproblémák megoldása előkészítésének 

munkamenetéről (1946. június 16.); PIL. 283/f/32. 22. ö.e. 62-66. l. és UMKL. XIX-A-10. 35. doboz 1-8. l. 
194 A Magyar Kommunista Párt tervezete az értékálló pénz megteremtésére. (1946. május 13.); PIL. 274/f/12. 76. 

ö. e. 28. l. 
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részt vett annak a bizottságnak a munkájában is, melyet a szociáldemokrata pénzügyi 

államtitkár, Kemény György vezetésével hoztak létre polgári szakértők részvételével a 

Pénzügyminisztérium keretében. Itt Varga előterjesztése alapján tárgyalták az új ár- és 

bérrendszer kialakítását. Varga a már hivatkozott feljegyzésében az ár- és 

valutaproblémák megoldásával összefüggésben pontokba szedve leírta, hogyan képzeli 

el a stabilizálás munkafolyamatát. Ezt a feljegyzését vetjük elemzés alá, azzal a céllal, 

hogy következő álláspontunkat igazoljuk.  

Varga István világos elméleti alapokon olyan konzisztens megoldást dolgozott 

ki a hazai ár- és bérrendezésre, amely reális lehetőségét adta Magyarországon a 

rendkívül súlyos 1945-46. évi hiperinflációs helyzet sikeres felszámolásának. Olyan 

elvi sémát dolgozott ki, amely egyrészt a stabilizációs elméletek körében addig 

ismeretlen volt, másrészt elszakadt minden korábban ezen a téren elfogadott alapelvtől 

és új alapokra helyezte a sikeres stabilizáció megvalósításának programját. 

Vargának a stabilizálással összefüggő ár- és valutaproblémák megoldásával 

kapcsolatos javaslatára a Politikatörténeti Intézet Levéltárának szociáldemokrata párti 

anyagában sikerült rábukkannunk. Ezt a feljegyzését hasonlítjuk össze az 1946. 

október 10-én megjelent A magyar valutacsoda című cikkében leírtakkal, ahol 

összefoglalást ad az MKP által megalkotott szanálási program menetéről. Az 

összehasonlítás eredményeként nem látunk ellentmondást Varga saját javaslata és a 

Varga által összefoglalt MKP program között. Véleményünk szerint hitelesnek 

tekinthető a MKP stabilizációs programjának Varga által adott összefoglalása, hiszen 

az 1946. évi infláció és stabilizáció témakörével foglalkozó különböző szerzők is 

Varga írásához nyúltak vissza és ez alapján foglalták össze a MKP stabilizációs 

programjának ár- és bérrendszerre vonatkozó részét. Így pl. Berend T. Iván az 

Újjáépítés és nagytőke elleni harc Magyarországon 1945-1948 című munkájában 

megjegyzi: „Az ár- és bérrendszer kidolgozásának menetére lásd: Varga István: A 

magyar valutacsoda” című munkáját195. Sőt hozzáteszi: „Valószínűleg ugyanezen 

forrás alapján írja le a folyamatot: Ausch i.m. (Az 1945-46. évi infláció és stabilizáció 

– M.K.) 150-153.o.”196.  

                                              
195 Berend T. Iván: Újjáépítés és nagytőke elleni harc Magyarországon 1945-1948… 191. o. 
196 Berend T. Iván: Újjáépítés és nagytőke elleni harc Magyarországon 1945-1948… 191. o. 
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Varga saját javaslatában az árszintek kialakítását helyezi előtérbe és a forint 

nemzetközi árfolyamának kialakítását a munkafolyamat végső fázisába helyezi. A 

MKP szanálási terve is hasonló logikára épül. Varga feljegyzésében első lépésként a 

búza árának, második lépésként pedig a mezőgazdasági árszint meghatározása 

szerepel. A MKP tervében is ezek az első lépések. A különbség annyi, hogy a 

kommunista párt kiindulásként magasabb búzaárat határozott meg, mint Varga: az 

MKP 400 Ft/tonna197, Varga pedig 30 Ft/mázsa198. Varga ezt azzal indokolta, hogy: „a 

nagyközönség a stabilizálással kapcsolatosan a háború előtti árszint hozzávetőleges 

visszatérését várja és elvesztheti a stabilizálás iránti bizalmát, ha a háború előttinél 

sokkal magasabb árakat alakítanak ki”199. Ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy „nem 

a búza névleges ára, hanem az egyéb árakhoz való viszonya a fontos … bármiféle más 

számnagyságú búzaár is lehetséges”200. A gyakorlatban a búza névleges árát ugyan 

önkényes alapon választották meg, de ennek megfelelően alakították ki a 

mezőgazdasági árszintet. Erről Varga megjegyezte: “számolni kell azzal, hogy a 

mezőgazdasági árszint magasabb lesz a búzáénál, főleg az állati termékeknél”201. A 

MKP szanálási programjában is hasonló tendencia alakult ki202, a búza szorzószáma a 

legkisebb, az összes többi mezőgazdasági terméké magasabb és az állati vagy állati 

eredetű termékeknél átlagban dupla akkora a szorzószám, mint a búza esetében.  

Varga úgy vélte, hogy a harmadik lépésben (a búza árának és a mezőgazdasági 

árszint meghatározása után) az agrár munkabérek kialakítása következik: ezek 

                                              
197 Varga István: A magyar valutacsoda … 5. o. 
198 Varga István: Feljegyzés a stabilizálással összefüggő ár- és valutaproblémák megoldása előkészítésének 

munkamenetéről (1946. június 16.); PIL. 283/f/32. 22. ö.e. 63. l. 
199 Varga István: Feljegyzés a stabilizálással összefüggő ár- és valutaproblémák megoldása… 63. l. 
200 Varga István: Feljegyzés a stabilizálással összefüggő ár- és valutaproblémák megoldása… 63. l. 
201 Varga István: Feljegyzés a stabilizálással összefüggő ár- és valutaproblémák megoldása… 63. l. 
202 A búza és egyéb agrár termékek szorzószámai (a szorzószámok alapjául az 1938/39 évi pengőárak 

szolgáltak): 
 búza……………………..…….2,10                                 lenmag…………………..2,35 
 rozs………………………..…..2,43                                 napraforgómag………….3,30 
 takarmányárpa………………...2,24                                 repcemag………………..3,08 
 zab………………………….....2,04                                 hagyma………………….2,14 
 köles…………………….……..2,99                                fokhagyma………………2,76 
 kukorica (májusi)……………...2,16                                tej, nyers…………………4,00 
 burgonya……………………....3,62                                liba, hízott……………….4,59  
 cukorrépa (hatósági áron)…….10,60                               kacsa, hízott……………..4,48 
 cukorrépa (szabadpiaci áron)…15,90                               csirke vagy tyúk…………3,13 
 bab, fehér, szokvány……………2,58                               tojás……………………..3,86 
 borsó, sárga vagy zöld………….3,17                               ökör, II.oszt……………..6,00 
 lencse, középszemű…………….2,22                               sertés, hízott, 150 kg…….4,29 
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mérsékelt emelését javasolta a háború előttihez képest. Ugyanis, ha túl magasan 

lennének az agrár reálbérek meghatározva, az a stabilizációt veszélyeztetné, mivel nem 

lenne ennek megfelelő árufedezet.  

A MKP programjában, ahol az első lépés a búza ill. a mezőgazdasági árszint 

kialakítása volt, második lépésként a vasúti fuvardíjak meghatározása következett. 

Vargánál ez a lépés a hatodik pontban szerepel, még az iparcikk árak kialakítása előtt, 

ahogyan azt megjegyzi: „ezek (a vasúti és egyéb közlekedési tarifák – M.K.) ismerete 

nélkül az iparcikk árak nem állapíthatók pontosabban meg”203. Varga 

alapelgondolásával nem ütközik, hogy a megvalósított szanálási tervben ez a lépés egy 

korábbi szakaszban kerül kialakításra. A lényeg az, hogy mindkét tervben az iparcikk 

árak kialakításának egyik előfeltételét képezi a vasúti és egyéb közlekedési tarifák 

meghatározása. A MKP a programjában ezeket a díjakat viszonylag magas szinten 

állapította meg.204 Varga tervezetéből is ennek az elvnek az érvényesítése olvasható ki: 

„a vasúti tarifák és közüzemi díjak megállapításánál nem hiba, ha azok viszonylag 

magas szinten kalkuláltatnak”205. 

Mind Varga, mind a MKP programja az első lépések közé sorolta a 

lakbérszintek kialakítását az agrár árszintek megállapítása után, de az iparcikk 

árszintek kialakítása előtt. Varga tervében ez a feladat a negyedik pontban szerepelt, a 

MKP tervében a harmadikban.  

Következő lépésként mindkét elképzelésben az ipari munkabérek kialakítása 

került sorra. Varga alapelve a következő volt: “az a gondolat, hogy a háború előtti 

teljesítmény 70-75%-áért a háború előtti béreknek 50%-a fizettessék, 

megvalósíthatónak látszik”206. A MKP programjában ugyanezt az alapelvet 

valósították meg: „úgy döntöttek, hogy az a munkás, aki a háború előtti teljesítmény 

75%-át eléri, a háború előtti reálkereset 50%-ára tarthat igényt és ez tekinthető… 

normálteljesítménynek”207. Ugyanakkor Varga felhívta a figyelmet arra, hogy a 70-

                                                                                                                                             
 (Forrás: Varga István: A magyar valutacsoda… 5. o.) 
203 Varga István: Feljegyzés a stabilizálással összefüggő ár- és valutaproblémák megoldása… 64. l. 
204 Lásd. Varga István: A magyar valutacsoda… 6. oldalon 2. pont 
205 Varga István: Feljegyzés a stabilizálással összefüggő ár- és valutaproblémák megoldása… 64. l. és ugyanott 

megjegyzi, hogy “ily módon legfeljebb a fenntartó közületek számára teremtünk egy fogyasztási adó jellegű 
bevételt”.  

206 Varga István: Feljegyzés a stabilizálással összefüggő ár- és valutaproblémák megoldása… 63. l. 
207 Varga István: A magyar valutacsoda … 6. o. 
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75%-os normál teljesítménynél többet nyújtó munkások premizálásával kapcsolatosan 

óvatosan kell eljárni, mivel a többletteljesítmény jelentős hányada a jóvátételi és 

újjáépítési iparokban jelenik meg208, viszont a premizált munkás jutalmának jelentős 

részét fogyasztási javakra szeretné elkölteni, amelyek köre behatárolt. A MKP a 

programjában pontosan meghatározta, hogy az alapteljesítmény hány százaléka 

fizethető ki prémiumként.209 

Az ötödik lépésben történt ipari munkabérek megállapítása után Varga István 

feljegyzése szerint – amint azt már korábban említettük – a vasúti és egyéb 

közlekedési tarifák kialakítása következik hatodikként. Ezután kell megállapítani az 

iparcikkek árát. Ez a lépés az MKP munkatervében az ötödik, rögtön az ipari 

munkabérszint kialakítása után következik. Az iparcikkek árának megállapítása – 

Varga szerint – több időt vesz igénybe, mint az előző hat fázis együttvéve. Az 

előkészítés fázisában több elvi kérdésben meg kell állapodni, így például abban is, 

hogy a kettős árrendszer (kötött és szabad árak) mennyiben tartható fent. „Én a teljes 

kötöttség kiépítésének vagyok szószólója sok más memorandumban vázolt okokra 

való tekintettel”210 – teszi le voksát Varga a minél szélesebb körben alkalmazandó 

kötött árak mellett. Az ipari árak meghatározásánál a MKP programjában szintén ez a 

tendencia jutott érvényre: „Az ipari árak részben az Árhivatal által megállapított fix 

árak, részben kalkulációs sémák alapján alakulnak. Csupán a luxuscikkek ára alakul 

szabadon.”211  

A másik lényeges momentum az iparcikkek árának kialakításánál a biztonsági 

tartalékok beépítése az árkalkulációba. Egy fél éves átmeneti időszakra 10%-os 

ártöbbletet javasol Varga, hogy a néhány terméknél szükségszerűen végrehajtandó 

árkorrekciót ebből lehessen elvégezni. Tartalék nélkül az árakat kellene az adott 

termékeknél felemelni, ami veszélyeztetné a stabilizáció sikerét: „a korrekció elől 

ilyenkor nem lehet elzárkózni, viszont aggályos volna az árakat a vevők felé nem 

                                              
208 „jelenleg 180.000 főnyi ipari munkásságnak több, mint a fele jóvátételi és beruházási iparokban (így egyedül 

a vas-, fém- és gépiparban 85.000 fő) dolgozik, tehát a munkabérek rendelkezésére álló jószágfedezetet nem 
fogja fokozni” – Varga István: Feljegyzés a stabilizálással összefüggő ár- és valutaproblémák… 64. l. 

209 „Ez a prémium a normál-teljesítmény minden többletszázaléka után az alapórakereset 2.5%-a. Az 
alapórakeresetet kapja az a munkás, aki a normálteljesítmény 50%-át sem éri el.” – Varga István: A magyar 
valutacsoda… 6. o. 

210 Varga István: Feljegyzés a stabilizálással összefüggő ár- és valutaproblémák megoldása… 64. l. 
211 Varga István: A magyar valutacsoda… 7. o. 
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sokkal a stabilizálás után felemelni, mert ez a stabilizálásba vetett bizalmat 

megrendítené. Áremelésnek továbbgyűrűző hatása is van, amelynek kikapcsolása 

különösen fontosnak látszik”212. A MKP programjában is megjelenik a tartalék elve: 

„az ipari árak megállapításánál bizonyos tartalék figyelembe vétetett, ez a különbség 

nem tette az árak felemelését szükségessé”213. Az ipari árszintek helyesbítése során a 

beépített tartalék nagy segítséget jelentett. Vargánál is és a MKP munkaprogramjában 

is találunk utalást arra, hogy az ipari árszintek kialakításának folyamata hosszabb időt 

vesz igénybe. Még néhány más elvi kérdés is felvetődött, mint például az egyes 

iparágak túlméretezettsége, amelyek fenntartásában döntésre kellett jutni. Varga már 

itt utal arra a problémára, melyet az ipar vonatkozásában később többször hangsúlyoz, 

hogy tőkeszegénység, beruházások hiánya jellemzi az ipart.  

A MKP programjában a következő pont a devizaárfolyam megállapításához 

kapcsolódik, amelynek végeredményeként kialakult a forintban vett dollár árfolyam. 

Varga feljegyzésében kifejtette, hogy a magyar árszintnek a dollárhoz való kötése 

sokkal eredményesebbnek látszik, mintha az európai országok árszintjét vennénk 

figyelembe. A háború után az európai országok áremelkedése jóval magasabb volt, 

mint az amerikai, az így kialakult résnek előbb-utóbb össze kellett szűkülnie. „Ha ez 

az amerikai árszint emelkedése révén következnék be – írja Varga –, úgy az 

áremelkedések Magyarországon is fellendülést teremthetnének, míg ha az európai 

országok árszintje csökkenne, úgy Magyarországon az áresésekkel összefüggésben 

fellépő válságot kerülhetnénk el.”214 A pénzlábnak – az arany és forint érték 

relációjának - megállapítását Varga nem tartotta sürgősnek. A MKP a programjában 

először az arany/forint arányt állapította meg: 1kg színarany = 13.210 forint, majd 

ennek megfelelően alakult a dollár/forint árfolyam: 1 dollár = 11.74 forint.215 Varga 

szerint az új valuta intervalutáris értékének ez a fajta meghatározása számos 

problémához vezetett az áralakulás vonatkozásában, amelynek aggályos 

momentumaira később kitérünk. 

                                              
212 Varga István: Feljegyzés a stabilizálással összefüggő ár- és valutaproblémák megoldása… 64. l. 
213 Varga István: A magyar valutacsoda… 7. o. 
214 Varga István: Feljegyzés a stabilizálással összefüggő ár- és valutaproblémák megoldása… 66. l. 
215 Varga István: A magyar valutacsoda… 9. o. 
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Varga 1946. június 16-ai feljegyzésének utolsó, kilencedik pontjában vázlatosan 

összegzi az elvégzésre váró feladatokat és valamennyi feladathoz hozzárendeli az 

elvégzésükhöz szükséges napok számát. Javaslata szerint 42 nap alatt, vagyis július 

31-re a szükséges előkészítő munkákat elvégezhetőnek tartja. 1946. augusztus 1-én, 

másnap megszületett az új forint.    

Az összehasonlításból látványosan kitűnik, hogy a stabilizáció ár- és 

bérrendezésre kidolgozott MKP program, főbb elveit és lépéseit tekintve, számos 

területen mutat hasonlóságot Varga István feljegyzésével.  

Varga jelentős erőfeszítéseket tett a szanálási folyamat kidolgozására és 

elképzeléseit memorandumok formájában rendszeresen eljutatta az illetékes 

szakemberekhez. Hosszas levéltári kutatások ellenére sem tudtuk azonban 

egyértelműen kimutatni, hogy a MKP irányítása alatt folyó stabilizációs program 

előkészítése során az új ár- és bérrendszer kidolgozása konkrétan kinek a nevéhez 

köthető. Az akkori idők gazdasági eseményeibe sok tekintetben erőteljesen beleszólt a 

politika, sőt a stabilizáció előkészítése és kivitelezése is egy idő után lényegében 

politikai kérdéssé vált.  

Annyi bizonyosan állítható, hogy a MKP által megvalósított stabilizációs 

program ár- és bérrendezésre vonatkozó részprogramja ill. Varga Istvánnak az új ár- 

és bérrendszer kidolgozására tett önálló javaslata erősen hasonlít egymásra. A 

megvalósított stabilizációs program, az új valuta bevezetése több-kevesebb sikerrel 

megoldotta a világtörténelem addigi legnagyobb inflációját, még ha szükség is volt 

később néhány kiigazításra. Varga Istvánnak az ár- és bérrendszer stabilizációjára 

vonatkozó javaslata végül is, sikeres alternatívája a súlyos inflációs helyzet 

megoldásának.  

 A kidolgozott elvi megoldás egyedülálló kezdeményezés volt, nagy nemzetközi 

figyelmet váltott ki. Nicholas Kaldor is kiemelte a magyar program jelentőségét a 

stabilizációs elméletek között, amikor rámutatott arra, hogy a magyar példa sikerének 

függvényében – amelynek sikerét Kaldor nagyon valószínűnek tartotta – az infláció 

okainak és megoldásainak elméleti alapjait újra kell gondolni.216 

                                              
216 N. Kaldor: Inflation in Hungary… 1.o. 
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Az 1946-ban létrehozott új valutarendszer nem volt az addig általánosan 

elfogadott Knapp-i értelemben vett rekkurens valutacsatlakozás.217 Korábban a Knapp-

i elméletben218 meg kellett adni a rekkurens csatlakozás arányát, hogy a régi 

valutarendszerről az újra való áttérés a megfelelő szorzószámok alkalmazásával 

végrehajtható legyen. Ahogyan ezt a folyamatot Varga István is bemutatja: „a régebbi 

valutareformok során ez az átmenet mindig úgy történt, hogy a bankpénzt azonos 

szorzószámokkal megfelelő arányban váltották át és ugyanezt a szorzószámot 

alkalmazták mindennemű kötelmi jogviszonyoknál is”219. A magyarországi 

valutareform egyedülálló jellegét az adta meg, hogy általában a rekkurens csatlakozás 

jelentősége háttérbe szorult, mivel az átszámítási kulcs csak a kis értékű készpénzre és 

pénztartozásokra vonatkozott. A Varga javaslat és az MKP programjának 

összehasonlítása alapján viszont látható, hogy a fizetéseket, munkabéreket és árakat a 

régiektől teljesen függetlenül állapították meg, és az adókat és kamattételeket is 

újonnan szabályozták. Ezek a döntések pedig azon a népgazdasági mérleg egyensúly 

elképzelésen alapultak, hogy a reál nemzeti jövedelem 1946/47. gazdasági évben az 

1938/39. évinek 60%-a lesz. 

Mivel előzetes számításokra nem lehetett alapozni a termelői és fogyasztói 

árrendszereket és árszinteket – ahogyan azt a fentiekben bemutattuk –, ezért azokat 

elméleti alapon határozták meg. Ennek során sok feltételezéssel éltek, köztük a 

nemzeti jövedelem növekedési ütemét illetően is. Valamennyi mutatót és szorzót 

precízen előre kiszámították, nem hagytak esélyt semmilyen spontán folyamat 

alakulásának. Így természetesen az új árrendszer elszakadt a világpiaci tendenciáktól 

is. A világpiaci ár alakulása szerint, ahogyan arra Varga rámutatott, „az agrártermékek 

ára lényegesen többel emelkedett az ipariaknál…, mert a háborús évek során hatalmas 

technikai fejlődés jelentkezett az iparban”220. Hazánkban ezzel ellentétes tendenciát 

érvényesítve agrárollót alakítottak ki, a mezőgazdasági árak mintegy 50%-al maradtak 

el az ipari áraktól. A stabilizáció időpontjában mindenki tisztában volt azzal, hogy a 

                                              
217 Varga fogalom meghatározása szerint: rekurrens csatlakozás: új pénzegység bevezetése oly módon, hogy az 

állam megállapítja az új és a régi pénzegység egymáshoz való viszonyát (Knapp kifejezése). Lásd. Varga 
István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai… 208.o. 

218 Varga hivatkozása alapján erről részletesebben lásd. Georg Knapp: Die staatliche Theorie des Geldes. Zweite 
Auflage, München-Leipzig, 1918. 

219 Varga István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai... 136. o. 
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parasztságnak igen nagy áldozatot kell hoznia, azonban ezt a helyzetet átmenetinek 

tekintették, és senki nem várta volna, hogy az elkövetkezendő hosszú évek folyamán 

ez a tendencia nem fog változni a központi irányítás eltökéltsége miatt. (Ma már 

tudjuk, hogy ez alapját képezte az akkori túlzott iparosítási törekvéseknek). 

Varga István már 1946. októberében rámutatott arra, hogy „a világpiaci 

áralakulás más jellegű a magyarországinál. Az előbbi szerint az agrártermékek ára 

lényegesen többel emelkedett az ipariaknál, alighanem elsősorban azért, mert a 

háborús évek során hatalmas technikai fejlődés jelentkezett az iparban, amellyel a 

magyar ipar nem tudott versenyt tartani”.221 Ezt nem lehetett ellensúlyozni az alacsony 

hazai munkabérekkel annál is inkább, mert a munkabérköltségek mintegy 57%-os 

növekedést mutattak, ami több volt, mint a külföldi munkabérek emelkedése. 

Az általa aggályosnak tartott árszerkezetre Varga több alkalommal rámutatott, 

de bizakodott a folyamatok letisztulásában: „a bel- és külföldi árstruktúra között 

jelentős különbségek állnak fenn és nem világos még, hogy a szükséges 

kiegyenlítődési folyamat miként fog lezajlani. Ennek ellenére remélni lehet, hogy a 

valutastabilizáció, valamint az államháztartási szanálás eredményes lesz és ennek 

nyomában egy nem nagyon hosszú tartamú és mélyreható szanálási válság után a 

magyar gazdasági élet új, bár sok ok következtében csupán szerény ütemű 

fellendülésnek indul.”222 

Varga István az ipar vonatkozásában egy másik hiányosságot is kiemelt: „A 

magyar ipar mai struktúrájában exporttevékenység nélkül túlméretezett”.223 Rentábilis 

exporttevékenységhez azonban az ipar technikai színvonalán kellett volna javítani 

beruházások révén, ami viszont hitelek nélkül nem volt lehetséges. Ez a kérdés már 

átvezet a hitelpolitika problémaköréhez. 

Egy másik komoly probléma, amely a stabilizáció után kialakult: a hitelpolitika 

kérdései körül rajzolódott ki. „A hitelpolitika a legnehezebb kérdések egyike.”224 – 

mutat rá Varga István. A stabilizáció után nem éledtek fel a hitelélet hagyományos 

formái. Rendkívül szigorú hitelrestrikciós politika lépett életbe. A stabilizáláskor a 

                                                                                                                                             
220 Varga István: A magyar valutacsoda… 9. o. 
221 Varga István: A magyar valutacsoda… 9. o. 
222 Varga István: A magyar valutacsoda… 12. o. 
223 Varga István: A magyar valutacsoda… 9. o. 
224 Varga István: A magyar valutacsoda… 10. o.  
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forgalomban lévő egész bankjegymennyiség értéke 10 millió forintnál kevesebb volt. 

1946. augusztus 31-ig 124 millió forint került forgalomba. A pótlólagos 

bankjegykibocsátás szinte teljes egészében az államháztartás deficitjének fedezésére 

szolgált. A magánszféra számára nyújtható csekély hitelkeret elosztását szigorúan 

ellenőrizték. A hiteligényeket minden esetben a Gazdasági Főtanács felügyelte. Az 

ellenőrzés kiterjesztését bizonyítja az is, hogy „a bankok az egyenként 20.000 forintot 

meghaladó összegű hiteleket csupán egy állami bizottság jóváhagyásával nyújthatták. 

(A bizottság elnöke az Anyag- és Árhivatal elnöke volt ...)”.225 A magántulajdonúak 

igényeit erőteljesen háttérbe szorító állami finanszírozás politika ezáltal a tartalékok 

mozgósítására törekedett. Ez a deflációs hitelpolitika, ahogyan azt Ausch Sándor is 

hangsúlyozta, „elősegítette, hogy a gazdasági életben levő szabad, spekulációra 

alkalmas tőkéket, arany-, valutakészleteket és árutartalékokat a termelésbe és a 

forgalomba vonják be”.226 

Még a hitelcélokat is megszabó szelektív hitelpolitika érvényesült. „Az anyag- 

és hitelgazdálkodás összhangjáról is – állapította meg Varga István – intézményesen 

gondoskodtak.”227 Beruházási célra szinte alig adtak hitelt, amit adtak, azt is szigorú 

előzetes ellenőrzés mellett. Noha a gazdaság fellendítéséhez a beruházások 

ösztönözése is hozzájárult volna. A túlméretezett ipari struktúra technikai 

színvonalának javítása is beruházásokat igényelt volna, de hitelek nélkül ez nem volt 

lehetséges. Varga túlzottnak tartotta a hitelrestrikciós politika szigorát. Erről 1946 

szeptemberében egyik előadásában a következőket mondta: „ahhoz, hogy a magyar 

gazdasági élet újra ütőképes legyen erős munkaracionalizálásra lenne szükség, 

valamint tökéletesebb gépi felszerelésekkel kell dolgozni. Ezt külföldi kölcsön híján 

csupán engedékenyebb hitelpolitikával lehetne elérni”228. 

Az államháztartás deficitjének fedezésére természetesen növelték az adókat, 

valamint nőttek a munkaadók terhei, ezen belül különösen a szociális terhek229. 

Összességében Varga István szerint „azzal lehet számolni, hogy az a 

                                              
225 Varga István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai… 132. o.  
226 Ausch Sándor: Az 1945-46. évi infláció és stabilizáció… 165. o. 
227 Varga István: Valuta-reform, valuta-stabilizálás, valuta-szanálás és az újabb magyar pénztörténet néhány 

eseménye. = Pénzügy és Számvitel, 1958. március, 102. o. 
228 Varga Istvánnak az SZDP gazdaságpolitikai osztályának ülésén tartott előadása; PIL. 253/1-103. 
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munkamennyiség, melynek munkabérköltsége a szociális terhekkel együtt a 

vállalkozónak a háború előtti 100 pengőbe került, most 360 forintba kerül”.230 Míg 

1938-ban a Magyar Gazdaságkutató Intézet akkori számításai alapján a vállalatok 

szociális jellegű kiadásai nem érték el a kifizetett munkabér 10 százalékát (számításaik 

szerint 9,7%-ot), addig az Intézet 1946/47-re végzett kalkulációja azt mutatta, hogy 

ezek a kiadások a kifizetett munkabérnek megközelítették az ötven százalékát.231 Ezek 

a terhek a vállalkozói hasznot csökkentették éppen akkor, amikor a beruházásoknál 

arra a legnagyobb szükség lett volna. 

Bár érvényesült néhány előnytelen tendencia a szanálás során, a folyamat végső 

sikerét mégsem lehetett kétségbe vonni. Ehhez hozzájárult az új pénz iránti bizalom 

megteremtése is, aminek Varga kiemelt jelentőséget tulajdonított232. A bizalom 

megteremtésének objektív előfeltétele volt, hogy a stabilizáció után a korlátozott 

jövedelmekhez képest bőséges legyen az árukínálat. A stabilizáció előtt, az inflációs 

időszak utolsó szakaszában a kormány hitelnyújtással előmozdította, hogy a vállalatok 

az árukészleteiket visszatartsák, a stabilizáció után viszont a hitelrestrikciós politikával 

rákényszerítette őket ezek áruba bocsátására. 

 

V. 2. Valutareform, valutastabilizálás és szanálás Varga István értelmezése szerint 

 

Az 1946. évi stabilizáció az egész gazdaság áru-, pénz- és hitelpolitikai 

viszonyait átfogta. Ezért Varga István szerint 1946. évi stabilizáció teljes szanálás volt, 

hiszen az egész gazdaság ziláltságának rendezésére sorkerült. „Az 1946. július 27-én 

életbeléptetett intézkedések nyomán... mind az államháztartásban, mind a gazdasági 

életben helyreállt a rend, a megelőző gazdasági és pénzkáosznak vége szakadt. A 

szanálás tehát ekkor bekövetkezett.”233 

                                                                                                                                             
229 Ilyen szociális terhek, melyek növekedtek: a társadalombiztosítási járulék, fizetett szabadság és ebédidő, 

fizetett ünnepek, kulturális, sport, egészségügyi, bölcsődei, óvodai költségek. 
230 Varga István: A magyar valutacsoda… 7. o. 
231 Adatok a magyar gyáripar konjunktúrális helyzetének megítéléséhez. (1925-1934 és 1946-47.) Az MGI 

közleményei, 6. füzet, 1947. november 16. o.  
232 „A szanálás sikeres megvalósításában az új pénz iránti bizalom rendkívül fontos szerepet játszott.” – Varga 

István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai… 125. o. 
233 Varga István: Valuta-reform, valuta-stabilizálás… 100. o. 
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Az 1946. évi inflációs és stabilizációs események kapcsán Varga átértelmezte a 

valutareform, a valutastabilizálás és a szanálás fogalmait. Ezeknek a kifejezéseknek a 

pontos meghatározása azért fontos, hogy egyértelműen azonosítani lehessen az adott 

folyamat alapvető célkitűzéseit és a gazdasági élet azon szintjeit, amelyeket a 

bevezetett intézkedések közvetlenül érintenek.  

Varga szerint a legkevésbé tisztázott a valutareform fogalma, ami alatt általában 

„egy új valuta bevezetését kell érteni”234.  Nem tekinti valutareformnak a pusztán új 

elnevezésű és új külsejű valuta bevezetését. Annak, hogy a valuta nevét és külsejét 

megváltoztatjuk, gazdasági kihatása nincs és a valuta érdemi gazdasági tartalma nem 

módosul. Valutareformról szerinte akkor lehet beszélni, ha a pénzteremtéssel és a pénz 

forgalomba hozatalával kapcsolatos körülményekben lényegi változások következnek 

be. Valutareformok gyakran bekövetkeznek, mivel ebben az értelemben 

valutareformnak minősül minden valutadevalválás és ’depreciálás’, melyek tartalmát 

Varga a következőképpen adja meg: „devalválás alatt a pénzegység aranyértékének 

törvényhozási vagy kormányzati intézkedéssel történő csökkentése, depreciálás alatt 

ugyanennek a piaci spontán erők hatására bekövetkező csökkenése értendő”235.  

Véleménye szerint a valutastabilizálás is többértelmű: érthető alatta a 

pénzegység és az arany vagy aranyértékű devizaegység közötti viszony állandósítása; 

a pénzegység és valamilyen nem állandó aranyértékű valuta közötti viszony rögzítése; 

vagy a belföldi árszint rögzítésére tett intézkedések. Varga szerint Magyarországon 

1924-ben – amikor a koronát a fontsterlinghez kötötték – a másodikként említett 

valutastabilizálás következett be. 

A szanálás fogalma is többfélét jelenthet. Varga szerint beszélhetünk egyrészt a 

pénzviszonyok, a monetáris helyzet; másrészt pedig az államháztartás és az egész 

gazdasági helyzet ziláltságának rendezéséről. „Szanálásról csak akkor beszélhetünk, ha 

a megelőző helyzetben az egyensúlyhiány igen nagy, a helyzet igen kuszált volt.”236 

Álláspontja szerint a szanálás tipikus esete következett be Magyarországon 1946-ban. 

A három fogalom (valutareform, valutastabilizálás és szanálás) vagy a három 

fogalomból legalább kettő bizonyos esetekben kapcsolódik egymáshoz, mivel a 

                                              
234 Varga István: Valuta-reform, valuta-stabilizálás… 99. o. 
235 Erről lásd. bővebben Varga István: Devalváció és depreciáció. = Világgazdasági Szemle, 1936. november 
236 Varga István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai… 120. o. 



 82

valutastabilizálások egyben valutareformoknak is tekinthetők és valutareformok 

általában szanálásokkal egyidejűleg történnek. Varga mégis hangsúlyozza a fogalmak 

közötti különbségtétel jelentőségét. Azt az esetet, amikor például 1945 decemberében 

a lebélyegzés technikáját alkalmazták az infláció megfékezésére, valutareformnak 

tekinti. Mivel az intézkedés az áremelkedést csak rövid időre tudta visszafogni, nem 

beszélhetünk sem valutastabilizációról, sem valutaszanálásról. 1946. július 27-én 

életbe léptetett intézkedések nyomán viszont valutareformra, valutastabilizálásra és 

szanálásra egyidejűleg került sor.237 

Varga István a forint bevezetését és az ezzel együtt hozott gazdasági döntéseket, 

a szanálási folyamatot nagy jelentőségűnek tartotta. Úgy gondolta, hogy „1946. július 

27-e mérföldkő a magyar pénztörténetben”238. Voltak jeles hazai közgazdászok, akik 

ebben nem értettek egyet vele. Így például Csikós-Nagy Béla úgy vélte, hogy az 1946-

os intézkedések nem jelentettek valuta-stabilizációt239, mivel az árszintek még sokáig 

mozgásban maradtak. Varga szerint viszont az, hogy a stabilizáció után többszöri 

árkiigazításra volt szükség, nem von le semmit az esemény jelentőségéből.  

1946-47-ben Magyarországon valóban érvényesült áremelkedési tendencia, 

melynek okait Varga a következőkben látta: az 1946-ban bevezetett új ár- és 

munkabérrendszernek az iparcikkárakra, agrárárakra és munkabérre vonatkozó átlagai 

valójában az eredetileg tervezettnél magasabbak lettek; a dollár árfolyama túl 

alacsonyan lett megállapítva; időközben a világpiacon jelentős áremelkedések 

történtek; menet közben eredetileg nem tervezett béremelésekre került sor; az előzetes 

számítások során egy elméleti hibát is elkövettek (az előzetes kalkuláció során csak a 

fogyasztási cikk iparokban számoltak az év folyamán kialakuló munka produktivitási 

többlettel, a beruházási iparokban ez kimaradt a számításból).240 Összességében 

azonban nem lehet kétségbe vonni az 1946-ban bekövetkezett szanálás sikerességét.  

Varga sikeresnek ítélte az új valuta bevezetését és a szanálást. Úgy vélte, hogy 

az 1946-os események egyébként téves közgazdasági értékelésében többek között 

szerepet játszott az is, hogy a folyamatot a „stabilizálás” szóval illették. Szerinte 

                                              
237 Lásd. Varga István: Valuta-reform, valuta-stabilizálás… 100. o. 
238 Varga István: Valuta-reform, valuta-stabilizálás… 100. o. 
239 Lásd. Ausch Sándor kandidátusi értekezésének vitájáról szóló beszámolót. = Közgazdasági Szemle, 1957. 

december 
240 Ezekről részletesebben lásd. Varga István: Valuta-reform, valuta-stabilizálás… 103. o. 
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helyesebb az 1946. július 27-én életbe léptetett intézkedések rendszerét – annak átfogó 

jellege miatt – „szanálás”-nak és az 1924. évi intézkedéseket „stabilizáció”-nak 

tekinteni. Azért, mert 1924-ben ugyan valutastabilizálásra sor került, hiszen a koronát 

a fontsterlinghez kötötték, de csak az államháztartás szanálása történt meg, viszont a 

fizetési mérlegé nem. Az 1924-ben fennálló makrogazdasági egyensúlyhiány 

megoldását a gazdasági döntéshozók, néhány központi intézkedéstől eltekintve, 

ahogyan Varga fogalmaz, „a spontán gazdasági erők játékára”241 bízták. Ezzel 

szemben az 1946. évi szanálás legjellemzőbb vonása viszont az, hogy mindent 

központilag igyekeztek szabályozni. Varga szerint a forint bevezetése, az 1946. évi 

szanálás nem állítható be ugyanabba a sorba, mint a korábbi valutareformok ill. 

valutastabilizálások. Megítélése szerint, azok a szakemberek, akik ezt az eseményt 

nem tartják rendhagyónak, azok nem „ismerték fel a forint magalkotásának a 

közgazdaságtani elmélet és a gazdaságpolitika szempontjából tekintett jelentőségét, 

újszerűségét”242. 

Varga említést tesz arról, hogy a magyar gazdaságtörténet írás az 1892. évi 

eseményt a valutareform elnevezéssel, az 1924. évi eseményt a szanálás elnevezéssel 

illette, így praktikus okokból maradt a stabilizáció elnevezés az 1946. évi események 

megjelölésére, hogy a korábbiaktól évszám említése nélkül is meg lehessen 

különböztetni. Az 1946-os események részletes ismeretében Varga érdemesnek 

tartotta tartalmilag megkülönböztetni ezeket az elnevezéseket. Értelmezésének alapja 

az volt, hogy az adott intézkedések végrehajtásában milyen mértékű volt a központi 

irányítás szerepe. A szanálás fogalmát vélte célszerűnek használni az olyan esemény 

leírására, ahol az irányított intézkedések főszerepet kapnak egy nemzetgazdaság súlyos 

inflációs helyzetének megoldásában.  

Magyarország pénztörténeti szempontból sokféle eseményt élt át. Köztük egy 

olyan egyedülálló hiperinflációs folyamatot, melynek megoldása szintén rendhagyó 

elemeket tartalmazott. Mivel Varga az elmélet szempontjából különleges jelentőséget 

tulajdonított az 1946. évi inflációs és stabilizációs folyamatnak, ezért a valutareform, a 

valutastabilizálás és a szanálás fogalmát a magyar események jellemzői alapján 

                                              
241 Varga István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai… 125. o. 
242 Varga István: Valuta-reform, valuta-stabilizálás… 100. o. 
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különítette el és határozta meg. Varga tudományos érdeme abban rejlik, hogy 

felismerte a magyar pénztörténetben lezajlott inflációs események jelentőségét a 

pénzelmélet szempontjából is. Rögtön hozzá fűzi: „nem először történik, hogy a 

gazdaságelmélet a gazdasággyakorlat után kullog, sőt azt lehetne állítani, hogy ez a 

szabályos”243.  

Varga nem sorolta be az említett különböző pénzügyi eseményeket egyetlen 

kategóriába. Ellenkezőleg, megkülönböztette azokat. Így egyrészt a három 

pénzelméleti fogalomra önálló meghatározást adott, másrészt ezen keresztül újra 

kiemelte a magyar hiperinflációs helyzet nemzetközi viszonylatban is újszerűnek 

számító szanálási megoldását. 

Nicholas Kaldor néhány hónappal az új valuta, a forint bevezetése után a 

magyarországi inflációs és stabilizációs folyamatról írt tanulmányában elismerően 

nyilatkozott az általa stabilizációnak nevezett folyamatról. Különösen pszichológiai 

tekintetben ítélte a folyamatot teljes sikernek244, más vonatkozásokban azonban túl 

korainak vélte az időt, hogy a stabilizáció tartós hatásairól véleményt alkosson. 

Szerinte el fog jönni egy kritikus időszak, melyet Kaldor az 1946-os esztendő végére 

prognosztizált, amikor a forgalomban lévő pénzmennyiség el fogja érni telítődési 

pontját és a stabilizáció tényleges eredményei csak azután ítélhetők meg reálisan. A 

reális idő szerepét Varga is kiemelte egy-egy intézkedés sikerének megítélése kapcsán: 

„valuta-stabilizálásról vagy szanálásról csupán bizonyos materialiter bekövetkezett 

siker és annak valamelyes időbeli tartóssága esetén beszélhetünk”245. 

Összességében, az előzőek alapján megállapíthatjuk, hogy 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 különlegesnek és egyedülállónak ítélt vonásai alapján Varga újrafogalmazta a 

valutareform, a valutastabilizálás és a szanálás fogalmát. Kiemelkedő érdeme, hogy 

ezt nem elvont spekuláció, hanem a valós gazdasági folyamatok részletes elemzése és 

az abból levont tanulságok alapján végezte el.  

                                              
243 Varga István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai… 141. o. 
244 N. Kaldor: Inflation in Hungary… 5. o. 
245 Varga István: Valuta-reform, valuta-stabilizálás… 100. o. 
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VI. A nyereség  

 

A nyereség kérdéseivel korai közgazdasági tevékenységétől kezdve, az 1920-as 

évektől foglalkozott Varga. Sőt az érdeklődésének középpontjában állt a nyereség 

fogalma és problémaköre, igyekezett a szokásostól eltérő aspektusait megvizsgálni. 

Ebben a fejezetben Varga nyereséggel kapcsolatos felfogásának néhány különleges 

vonatkozását igyekszünk megvilágítani. Ezek nem állnak ellentétben a profit 

maximalizálásra való törekvés általánosan elfogadott és Varga által is helyesnek tartott 

tételével, csupán kiegészítéseket jelentenek az egyre bonyolultabbá váló gazdasági 

valósághoz. Ennek jegyében Varga az 1957-es Közgazdasági Szakértő Bizottsági 

tevékenysége során is kiemeli a vállalati nyereséggel összefüggésben a 

profitmaximalizálási elv fontosságát a vállalati üzletpolitika folyamatosságának 

fenntartása érdekében: „a vállalati önállóság abban is kifejezésre jutna, hogy a 

vállalatok a lehető legnagyobb nyereség elérésére törekednének” 246.  

A nyereség az 1920-as években is sokat vitatott közgazdasági kategória volt. A 

különböző profit elméleteket, különösen azok amerikai megközelítését, részletesen 

bemutatja Varga egy 1930-ban írt tanulmányában247. (Az érdekesség kedvéért az 5. sz. 

melléklet tartalmazza Varga kézzel írott téma megjelölésének ill. a felsorolt hazai és 

külföldi közgazdasági gondolkodók jegyzékének másolatát.) Egyidejűleg 

megfogalmazza a közgazdasági szaknyelv megteremtésének igényét, mert így a 

közgazdaságtan fejlődése biztonságosabb lenne. Szerinte az egységes közgazdasági 

terminológia hiánya, az alapdefiníciók különböző jelentéstartalma az egyes nemzeti 

nyelveken képezi például a vagyon, a tőke, a jövedelem és az ezekhez kapcsolódó 

alapvető fogalmak elméleti tisztázása során tapasztalt problémák fő okát.  

Korábban voltak magyar közgazdászok, akik foglalkoztak a kérdéssel. Így 

Varga például Surányi-Unger Tivadart említi248, aki rámutatott, hogy „nemzetek 

életfilozófiájának különbségei miként hoztak különbségeket létre a közgazdaságtani 

                                              
246 Közgazdasági Szakértő Bizottság javaslataiból (1957. március 2.); UMKL. XIX-A-60. 2. cs.  41. o. 
247 Varga István: A vállalati nyereség. Adalékok a vagyonmegoszlás elméletéhez. = Közgazdasági Szemle, 1930. 

március  
248 Vargának A vállalati nyereség c. munkájában történő hivatkozása alapján lásd. Theo Surányi-Unger: Die 

Entwicklung der theoretischen Volkswirtschaftslehre im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, Jena, 1927. 
Bevezető fejezet „Die Trennung nach Sprachgebieten in der Entwicklung der Volkswirtschaftslehre”.  
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elmélet fejlődése terén a különböző nyelvterületeken”249. Maga Varga azon a 

véleményen volt, hogy a „különböző nyelvek sajátosságai is eltérően befolyásolják a 

társadalomtudományok, elsősorban pedig a közgazdaságtan művelését”250. Az 

egységes közgazdaságtani szaknyelv hiányának van egy olyan tulajdonsága, amely az 

elmélet fejlődése során végig jelen van és azt meghatározza. Ez abban jelentkezik, 

hogy a közgazdaságtani definíciókat az egységes szaknyelv hiánya miatt valamely 

nemzet nyelvének köznapi szavait felhasználva fogalmazzák meg. A definíciókat 

alkotó szavakhoz azonban különféle asszociációk kapcsolódnak, melyek különböző 

irányokba indíthatják el az elmélet fejlődését. Ezen a téren Varga egyetért az amerikai 

Simon Pattennel, aki szerint „a gazdaságelméletben alkalmazott szók által kiváltott 

asszociációk a szók által képviselt fogalmak definíciószerű meghatározásainál 

fontosabbak”251. A megalkotott definíciók a különböző nemzeti nyelvek szavaihoz 

kapcsolódó asszociációk hatása alatt állnak és bármennyire is szeretnének a fogalmak 

megalkotói ettől szabadulni, az egységes közgazdasági szaknyelv hiánya ezt 

lehetetlenné teszi. Az említett tulajdonságnak az előnye vagy hátránya fokozottan 

akkor jelentkezik, ha egy adott terminológiát más nemzet nyelvére lefordítanak. A 

fordítás során ugyanis jelentéstartalom veszhet el vagy plusz adódhat hozzá, ami a 

fogalom, fogalom együttes vagy elmélet további fejlődésére gyakorolhat kisebb-

nagyobb hatást.  

Varga a ’wealth’ angol szó illetve az ehhez kapcsolódó más fogalmak példáján 

mutatja be a problémát. A ’wealth’ szó egy nagyon összetett, sajátos angol kifejezés, 

amelyre Varga az ’anyagi jólét’ meghatározást adja, de felhívja a figyelmet, hogy ez 

sem teljes. Nagyon nehezen lehet a szót más nyelvre úgy lefordítani, hogy azzal a szó 

teljes jelentéstartalmát visszaadjuk. Például Adam Smith főművének címében szereplő 

’wealth’ szót a három meglévő magyar fordításban háromféleképpen (vagyonosság, 

jólét, gazdaságosság) fordították.  

A fordításból adódó nehézségek többszöröződnek, amikor a szóból vagy a 

szóval alkotott egyéb kifejezések (pl. production, distribution, consumption of wealth) 

                                              
249 Varga István: Some new experiments in business reserch. (Kézirat), évszám ismeretlen - valószínűleg 1930-

ban íródott.  1.o. 
250 Varga István: Some new experiments in business reserch… 1.o. 
251 Varga megfogalmazása Patten nyomán. Simon N. Patten: Essays in Economic Theory. Edited by Rexford 

Guy Tugwell, New York, 1924. 243. o. 
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lefordítására került sor. Varga szerint a fordításnál a szó tartalmi leszűkítése képezte az 

egyik akadályát az elméleti összefüggések helyes feltárásának. A ’distribution of 

wealth’ kifejezést magyarra jövedelemmegoszlásként fordították, ami Varga szerint, 

hatással volt a nyereségnek, mint jövedelemmegoszlási kategóriának az értelmezésére 

is. Az angol kifejezésnek a tágabb értelmezése viszont a vagyonmegoszlást is magában 

foglalja, amit a közgazdászok nem aknázta ki. A problémát Varga azzal kívánta 

feloldani, hogy az 1930-ban leírt fejtegetéseiben a nyereséget már nem mint 

jövedelemmegoszlási, hanem mint vagyonmegoszlási kategóriát ismerteti.  

 Varga István volt az a magyar közgazdasági gondolkodó, aki a közgazdasági 

szaknyelv hiányát hamar felismerte és aki annak kihatásait a nyereség fogalmának 

elemzéseinél részletesen bemutatta.  

 Mindezt Varga kapcsolódó írásainak elemzésével az alábbiakban mutatjuk be. 

Varga indokoltnak tartotta a ’vállalkozói nyereség’ fogalmát átnevezni ’vállalati 

nyereség’-nek. Az átalakult társadalmi, gazdasági intézmények kapcsán a vállalatról és 

a vállalkozóról vallott nézetek is megváltoztak, így maga a nyereség fogalma is 

átalakult252. A vállalat, mint szervezeti forma a gazdasági élet meghatározó 

intézményévé vált.  

Meglátásunk szerint az elnevezés megváltoztatásának ill. ennek 

kihangsúlyozásának akkor annyiban volt jelentősége, hogy a kutatás irányát más 

irányba terelte.  

Varga a vállalati nyereségről szóló állásfoglalását F. H. Knight, amerikai 

közgazdász nézetével szemben fogalmazta meg. Knight a vállalkozói nyereség 

álláspontján volt, melyet egészen egyedi formában fogalmazott meg. A 

részvénytársaságot vette alapul és azt mondta, hogy az igazi vállalkozói tevékenység a 

megfelelő vezetők kiválasztásában rejlik. Ő tehát nem a vállalatvezető ügyességében 

(a tőke feletti rendelkezés) látta az igazi vállalkozói tevékenységet, hanem a 

részvénytársaság tulajdonosainak azon döntésében (a tőke tulajdonlása), hogy kit 

választanak a vállalat vezetőjévé. A részvényeseknek ezen személyes jellegű 

                                              
252 A nyereség fogalom változásának bemutatását lásd. Varga István: A vállalati nyereség… 11-17. o. 
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teljesítményéből ered Knight szerint a vállalkozói nyereség, és nem az alkalmazott 

vezető ügyességéből.253 

 Varga István ezzel ellentétes álláspontra helyezkedik, és azt vallja, hogy a 

nyereség végső soron nem a vállalkozót, hanem a vállalatot illeti. Természetesen a 

tulajdonosok döntései, a vezető ügyessége és rátermettsége is sokat számít, de a 

nyereségnek a vállalat a haszonélvezője. 

 Ehhez a megállapításhoz azon megközelítés eredményeként jutott el, hogy 

szerinte nem az a kérdés kinek tulajdonítható a nyereség létrejötte, hanem az, hogy ki 

ennek a haszonélvezője. Varga ezzel rámutat a tulajdonosi jogokból eredő 

meghatározó erőre. Szerinte értelmetlen a gazdaság izolált, más társadalmi 

vonatkozásoktól elszakított kezelése. Nála így jön létre a jog és a gazdaság 

összefonódása. Ez a kapcsolat a közgazdasági elméleti fejtegetések és összefüggések 

keresésénél eredményt befolyásoló tényező.  

Korábban Balás Károly is rámutatott, hogy a jogi intézményrendszer által 

kialakított vagyonjogi és tulajdonjogi berendezkedés az alapja a 

nyereségrészesedésnek: „a vállalkozói nyereség nem okvetlenül az eszmeadónak, a 

szellemi vezérnek a jövedelme, hanem azé, akit az illető vállalatra nézve a vagyonjog 

az elért jövedelem felett való rendelkezésre feljogosít”254. Vargánál szintén megjelenik 

a jogi institúció szerepe, amely eredményeként a nyereség haszonélvezője a vállalat. 

Annyiban lép tovább, hogy a nyereséggel kapcsolatos további elmélkedés céljából a 

fogalmat átnevezi vállalati nyereséggé vállalkozói nyereség helyett. 

 Varga egyértelműnek tekinti, hogy a nyereséghez először a vállalat jut hozzá és 

a vállalkozó majd a vállalaton keresztül. Knight álláspontjával szembehelyezkedve 

bizonyításképpen egy igen érdekes példát hoz. Egy kiskorú tulajdonában lévő 

részvénytársaságot említ, melynél szükségképpen nem érvényesülhet a Knight-féle 

vállalkozói tevékenység. A vállalat élén a gyám által kinevezett fix fizetésű 

vállalatvezető áll tehát a vállalkozói tevékenységnek számító döntést a gyám hozza 

meg, de a nyereség a kiskorút illeti.255  

                                              
253 Lásd. Frank H. Knight: Risk, Uncertainty and Profit. Boston and New York, Mifflin, 1921. 
254 Balás Károly: A jövedelemeloszlás főágai a kapitalizmus korában. Eggenberger-féle Könyvkereskedés, 

Budapest, 1913. 90. o. 
255 Lásd. Varga István: A vállalati nyereség… 28. o. 
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 Varga a vállalati jelző használatát a nyereség fogalom kapcsán azért is látja 

indokoltnak, mert a vállalatok, mint személytelen egységek egyre nagyobb önállóságra 

tesznek szert az őket vezető vállalkozóval szemben. A hosszú távú fennmaradás 

lényegét pedig abban látja, ha a vállalat ki tud alakítani egy a vezetőtől független, 

önálló arculatot. Ez azért fontos, hogy a vállalat léte és eredményessége ne függjön 

teljesen a vezetőktől. A vállalat a lehetőségekhez képest ne vegye észre a 

vezetőváltást. A Vargára jellemző hosszú távú szemlélet, folytonossági igény 

fejeződik ki ebben a vonatkozásban.  

 A ’business unit’256 – a fogalmat J. D. Black alapján használja – tehát Varga 

szerint nem a vállalkozó, hanem a vállalat. Ezután már a vállalatról beszél úgy, mint 

olyan egységről, amely vásárol, bérbe vesz, termel, értékesít, majd végül nyereségre 

vagy veszteségre tesz szert.  

Egy másik Veblen féle institucionalista vonást, amely Vargánál megjelenik, 

fejez ki az a felfogás, hogy a valóságban „a termelés igazi célját nem használati, 

hanem csereérték előállítása képezi”257. A termelésnek ez a célja a vállalatban, mint 

szervezeti formában realizálódik, úgy hogy „a vállalatilag szervezett termelés célja 

nyereségnek az elérése”258. Varga ’vállalatnak’ nevez minden olyan gazdasági termelő 

egységet, mely a piacrahozás célzatával termeli a javakat. Vezetőiket pedig 

egységesen ’vállalkozóknak’ kell tekinteni. Lehet ez a vállalkozó az újat alkotó, pionír-

szellemű egyéniség vagy az adminisztratív, de jó vezető és szervező típusú vállalkozó. 

Természetesen ez a két típus nem választható élesen külön, sőt a gyakorlatban a 

legáltalánosabb ezen két típus valamilyen fokú ötvözete. Az a megkülönböztetés is 

téves lenne, miszerint a nagy és kis vállalatok szerint állítható fel az elkülönítés. Mind 

a kis, mind a nagy vállalatok között megtalálható mindkét vállalkozói típus 

képviselője.259 Míg Schumpeter tagadja az adminisztratív típusú vezető vállalkozói 

mivoltát, és csak a dinamikus, újat alkotó típust tekinti vállalkozónak, addig Varga 

István bármely vállalat vezetőjét, tartozzon az bármelyik típushoz, ’vállalkozónak’ 

tekinti.  

                                              
256 Ezt a megjelölést használja J. D. Black: Introduction to Production Economics. New York, 1926. 483. o. 
257 Varga István: A vállalati nyereség… 19. o. 
258 Varga István: A vállalati nyereség… 19. o. 
259 Varga István: A vállalati nyereség… 18. o. 
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Mai szemmel rendhagyónak tűnhet a vállalkozó Varga-féle meghatározása. Úgy 

véljük, Varga az 1930-as években azért élt ezzel a vállalkozó meghatározással, mert 

célja a nyereséggel a vállalat és nem a vállalkozó szerepének tanulmányozása volt. 

Túlzónak tartja Schumpeter vállalkozó felfogását, ahogyan fogalmaz: „túlzásba 

viszi a szubjektivitást a vállalkozói fogalom megkonstruálásánál”260. Schumpeternél 

központi szerepet játszik a vállalkozó személye közgazdasági fejtegetései során, így a 

profittal kapcsolatos vizsgálódásai alkalmával is.261 Mégis felfedezhetőek Schumpeter 

és Varga profitfelfogásában hasonló elemek. Vargának a vállalkozói nyereség 

fogalmának megváltoztatására, amennyiben vállalati nyereségnek nevezte azt el, azért 

került sor, mert vizsgálódásainak középpontjában az a kérdés állt, hogy ki a 

haszonélvezője a létrejött profitnak. Varga egyértelműen rámutat, hogy nem a 

vállalkozó lesz az és hasonló gondolatot fedezhetünk fel Schumpeternél is: „ a profit 

kicsúszik a vállalkozó kezéből, amint teljesítette vállalkozói feladatát”262. Schumpeter 

profitelméletében arra is rámutat, hogy: „a bérek tartós jövedelemfajtát jelentenek, míg 

a profit – … – egyáltalán nem jövedelemfajta”263. Varga a nyereséget szintén nem 

jövedelmi ágként kezeli, kivonja azt a jövedelmek közül és – később látni fogjuk –

vagyonmegoszlási kategóriaként elemzi. 

 Varga abból indult ki, hogy a vállalat nemcsak kielégíti a szükségleteket, de 

igyekszik rejtve maradt szükségleteket is felkelteni, a kielégítésükre új használati 

értéket megtermelni, és a csere során jóval nagyobb nyereséget elérni, mint amely a 

hagyományos, régóta vásárolt használati cikkek cseréje által realizálható. Lényegében 

a vállalat termékeivel azért jelenik meg a piacon, hogy a csere révén nyereségre tegyen 

szert. Ugyanakkor a szolgáltatások és a termelési tényezők piacán a jövőbeli nyereség 

elérése reményében jelenik meg mint vásárló. 

 Varga azt vizsgálja, hogy a vállalat miként érhet el nyereséget. Sokféle tényező 

közül kiemeli például a good-will és az ezen alapuló nyereség kategóriáját264, amely 

                                              
260 Varga István: A vállalati nyereség… 10. o. 
261 Ehhez bővebben a vállalkozói típusok elkülönítését és szerepüket a profit alakulásával kapcsolatosan lásd. A 

vállalkozói profit c. fejezetet (181-213.o.) in: J. A. Schumpeter: A gazdasági fejlődés elmélete. Vizsgálódás a 
vállalkozói profitról, a tőkéről, a hitelről, a kamatról és a konjunktúraciklusokról. (Fordította: Bauer Tamás) 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980. 

262 J. A. Schumpeter: A gazdasági fejlődés elmélete…209.o. 
263 J. A. Schumpeter: A gazdasági fejlődés elmélete…  208.o. 
264 Lásd. erről bővebben Varga István: A vállalati nyereség… 33. o. 
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inkább kapcsolódik a vállalathoz, mint a vállalkozó személyéhez. A good-will a 

vásárlók jóindulatát fejezi ki a vállalat felé, amelynek létét már korábban is 

megfigyelték és definiálták, ezek közül az egyik definíció a következőképpen szól: „A 

good-will ... nem más, mint annak a valószínűsége, hogy a vásárló a régi helyhez tér 

vissza”265. A vevő jóindulata többlet előnyt jelent, melyet a vállalat nyereségszerzés 

céljára alakít ki és tart fenn. Természetesen egy jó good-will-ű vállalat mind 

gazdaságilag, mind társadalmilag nagyobb jelentőséggel bír, mint egy rossz hírnevű 

(’bad-will’), de a vállalat elsődlegesen nyereségszerzés céljára alakítja ki good-will-

jét. Nagy pozitívuma Varga Istvánnak ezen immateriális kategória kiemelése, mint 

vállalati nyereségforrás. 

Ennek nyomán Varga azt is kimutatja, hogy a különféle immateriális 

kategóriáknak köszönhető nyereség, melyet a vállalat realizál, nem egyszerűen 

bevételi többletet jelent a szervezetnél, hanem tőkeértéket is képvisel.  

 Mivel a vállalat értékének a meghatározása is nagyban függ a vállalat által 

realizált nyereségtől, Varga alaposan végigvizsgálja a különféle értékmeghatározási 

módokat. Például a vállalati belérték az egyik módja a vállalatérték meghatározásának. 

A vállalatok belértékét azonban ’misztikus’266 fogalomnak tartja, amely nem lehet 

irányadó a ’going business’267 értékének meghatározásában. „A belérték alatt - írja - 

néha az elhasználás és kopás által szükségessé váló törlesztési hányaddal csökkentett 

beszerzési értéket kell érteni. Másszor ismét az egyes vagyontárgy eladhatási 

lehetősége szerinti értéket vagy egyszerűen a közönséges forgalmi értéket jelenti.”268 

Magán a vállalati belértéken tehát sok mindent lehet érteni, de igazából a vállalatnak, 

mint egésznek az értékelése szempontjából egyiknek sincs jelentősége. 

 Különbséget kell tenni a vállalatnak, mint egésznek ill. az egyes 

vagyontárgyainak értékelése között. Varga a Schmidt által felállított összefüggésre 

hivatkozik, mely szerint ha a vállalati összérték nagyobb, mint a vagyontárgyak napi 

                                              
265 Lord Elton bíró, Crutwell v. Lye per. = Paul Joseph Esquereé: The Applied Theory of Accounts. New York, 

1914.  243. o. 
266 Varga István: Tőke és infláció. = Közgazdasági Szemle, 1926. szeptember-október, 564. o. 
267 Stephen Gilman: Analyzing Financial Statements. New York, 1925. 36. o. 
268 Varga István: Tőke és infláció… 564. o. 
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beszerzési értékének összege, akkor az az eredményes gazdálkodásnak köszönhető.269 

Egy működő vállalat értéke több annál, mint vagyontárgyainak egyszerű összértéke. 

Varga maximálisan elfogadja J. R. Commons „going concern” koncepcióját, amellyel 

a társadalomjogi iskola képviselője a gazdaság aktív intézményeit, csoportosulásait 

(mint amilyen egy működő vállalat is) jellemzi.270 A működő intézmény, a működő 

vállalat értéke tartalmaz olyan fizikailag meg nem fogható, a működésből fakadó 

értékeket is, amely a vállalat számára kedvezőbb helyzet, többlet kialakulásához 

vezethet. Varga ennek létrejöttét elsősorban az immateriális kategóriáknak 

tulajdonította: „Gondoljunk csak a cégre, annak hírnevére, az üzleti életben való 

bevezetettségére, a cég üzleti tapasztalataira és hasonlókra.”271 

 Schmidt azt is állította, hogy a vagyontárgyak értékének a mérlegben való 

kimutatása inkább vagyonszámadásra szolgál. Míg ezzel ellentétesen Schmalenbach 

azt mondja, hogy a mérleg elsődlegesen a vállalati nyereség kimutatásának eszköze.272  

Varga István is hasonlóan vélekedik és csatlakozik Schmalenbach dinamikus 

szemléletéhez, amikor azt mondja, hogy „a vagyontárgyak értékelése az eredmény-, 

nem pedig a vagyonszámítás szemszögéből történik”273. Varga a nyereségnek a 

mérlegben való kimutatását ill. a kimutatás hajlandóságát is vizsgálta, amelyre később 

térünk ki. 

 A Varga által vizsgált tényezőket, amelyek a vállalat értékét meghatározzák, 

még hosszasan folytathatnánk. Itt azt emeljük ki, hogy Varga szerint a vállalatok 

értéke nem más, mint „a nyereségnek a szokásos kamatláb szerinti tőkésített összege, 

mely a jövőbeni rentábilitási kilátások anticipált értékével korrigáltatott” 274. Mivel a 

nyereség alapvetően meghatározza a vállalat értékét, ezzel is alátámasztja a korábbi 

elnevezés megváltoztatásának jogosságát, és érdemesebbnek látja vállalati nyereségről 

beszélni. 

                                              
269 Varga hivatkozása: F.Schmidt: Die organische Bilanz im Rahmen der Wirtschaft. Betriebs- und 

Finanzwirtschaftliche Forschungen. 14. füzet, Leipzig, 1921. 61. o. 
270 Lásd. erről: J. R. Commons: Institutional Economics. Macmillan, New York, 1934. 69.o. és korábban J. R. 

Commons:Legal Foundations of Capitalism. Macmillan, New York, 1924. 199.o. 
271 Varga István: Tőke és infláció… 564. o. 
272 Varga hivatkozása: Lásd. E. Schmalenbach: Grund-Dynamische Bilanz. Negyedik kiadás,Leipzig, 1926. 42-

43. o. 
273 Varga István: Tőke és infláció… 568. o. 
274 Varga István: Tőke és infláció… 565. o. 
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 A nyereségnek a vállalat értékének meghatározásban játszott alapvető 

szerepének kiemelése illetve a korábban említett fogalomszűkítés feloldása céljából, 

Varga nézete szerint a vállalati nyereség „lényegileg nem jövedelemmegoszlási, 

hanem vagyonmegoszlási kategória”275. Ez a fordulat igazán a nyereség fogalmához 

szorosan kapcsolódó, a nyereségből származtatott vagyon és tőke kategóriák miatt 

fontos. Abban, hogy a nyereséget elsősorban vagyonmegoszlási kategóriának tekinti, 

Vargának azon törekvése jut kifejezésre, hogy a fogalom értelmezési körét kibővítse. 

Mivel a nyereséget „anyagi jólét eloszlási kategóriának”276 tekinti, a vállalati 

nyereséget nem csak a jövedelemeloszlás, hanem a vagyonmegoszlás szempontjából is  

vizsgálja. Ez a megközelítés, Varga saját bevallása szerint is, „ellentétben áll az eddigi 

tanítással”277. 

 Az újszerű álláspont jogosságának igazolására egy példát hoz, mely szerint 

„hogyha valakinek 100.000 pengős járadéka van a vállalata révén, úgy – került légyen 

a vállalat bármibe is – vagyona ezen járadék tőkésített összegének felel meg”278. Varga 

a nem tudományos, közkeletű szóhasználat okoskodása alapján is a nyereségnek a 

vagyon meghatározásban érvényesülő döntő szerepét látja igazolódni. A példa utal a 

változó piaci értékítéleten keresztül érvényesülő forgalmi érték meghatározására. A 

vállalat értékét számos tényező (mint például good-will-je vagy kialakított monopol 

helyzete) befolyásolhatja. Az állandóan változó külső ill. belső tényezők változásai 

következtében a vállalat értéke is egy állandóan változó tényező, amelynek hatása 

Varga szerint a következő: „a vállalat fluktuáló vagyonértéke – amelynek különbségei 

jelentik, nézetem szerint, az igazi vállalati nyereséget vagy veszteséget”279. 

Egyrészről a vállalati nyereség változásai hatással vannak a vállalat 

vagyonértékére, másrészt a vagyonérték változások meghatározzák a nyereség 

alakulását. Kölcsönösen hatnak egymásra. A nyereségnek vagyonmegoszlási 

kategóriaként való kezelése magyarázatot adhat Varga István szerint a 

vagyonváltozások és vagyoneltolódások hosszú sorára.280 Egy termelő berendezésnek 

                                              
275 Varga István: A vállalati nyereség… 18. o. 
276 Varga István: A vállalati nyereség… 27. o. 
277 Varga István: A vállalati nyereség… 41. o. 
278 Varga István: A vállalati nyereség… 41. o. 
279 Varga István: A vállalati nyereség… 41. o. 
280 Varga István: A vállalati nyereség… 41. o. 
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az adja meg az értékét ill. értékének növekedését, hogy többlethozadékot termel. A 

veszteséges termelőjavak vagyoni értéke pedig fokozatosan csökken, majd egy idő 

után elvesztik értéküket, mivel többlethozadék termelő képességük is megszűnik. 

 Természetesen a többlethozadék termelő képesség nemcsak materiális, de 

immateriális javakban is testet ölthet, amiből már a korábban említett konzekvencia 

vonható le: az immateriális javak is tőkeértékkel és többlethozadék termelő 

képességgel bírnak. A vállalat tőkeértéke hozadéktermelő képességével együtt 

növekszik vagy csökken. 

 Varga az amerikai közgazdasági gondolkodás hatását a nyereséggel kapcsolatos 

korai közgazdasági munkáiban egyértelműen kiemeli és pártolja azt (pl. a fent említett 

good-will, mint immateriális kategória nyereségbefolyásoló hatásának kiemelése). A 

tőkeértékelés tekintetében párhuzam vonható a Varga féle és az amerikai Irving 

Fisher281 által értelmezett tőkeértékelési módszer között, mivel a vagyon (tőke) értékét 

a jövőben elérhető hozam diszkontált értékeként határozták meg mindketten.  

 A nyereségnek, mint vagyonmegoszlási kategóriának a vizsgálata egyrészt 

fontos, mert a nyereségtermelő képesség a vagyonváltozást befolyásolja, másrészt a 

vagyonváltozások hatással vannak a teljes nemzeti vagyon alakulására is: a 

„vagyonszaporulat nem csupán egy magángazdasági vagyont gyarapított, hanem a 

nemzeti vagyon felbecsülésénél is számbaveendő”282. Ezzel eljutunk Vargának az 

alapvetően makroökonómiai szemléletéhez, amellyel a gazdasági jelenségeket 

vizsgálja. A vállalati nyereséget Varga újszerű megközelítéssel, mint 

vagyonmegoszlási kategóriát vizsgálta és vonta le abból következtetéseit. A vállalati 

nyereség makroökonómiai jelentőségét ezen a sajátos megközelítésen keresztül tárta 

fel. Korábban a különböző elméleti iskolák általában négy fő jövedelmi ágat 

különböztettek meg: a munkabért, a földjáradékot, a tőke kamatát és a vállalkozói 

nyereséget. A nyereségnek főleg jövedelemeloszlási jellegét vizsgálták. Varga 

egyrészt a nyereség kategóriát kivonja ezen jövedelmi főágak közül, másrészt pedig 

vagyonmegoszlási kategóriaként való kezelésével annak makroökonómiai 

jelentőségéhez jut el.  

                                              
281 Lásd. Fisher, I.: The Nature of Capital and Income. New York-London, Macmillan, 1906. 
282 Varga István: A vállalati nyereség… 42. o. 
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Vargának kétségtelen érdeme, hogy az akkori közgazdaságtan által mellőzött 

szempontok szerint foglalkozik a nyereség fogalmával. Varga a nyereséggel 

kapcsolatos helyes elméleti megállapítások levonását a nyereség alakulásának 

statisztikai megfigyelése alapján tartja megvalósíthatónak. Ezt a vizsgálatot 

célszerűnek látja nem tökéletes piaci viszonyokat feltételezve elvégezni. A tiszta 

verseny és a tiszta monopólium kiinduló feltételét egyaránt elveti, mivel véleménye 

szerint „a modern kapitalizmus jelenségeinek olyan leegyszerűsítése, amely a 

problémák megoldásánál első megközelítésként hasznos és szükségszerű is, de nincs 

tekintettel az élet bonyolult, magyarázatra szoruló változataira”283. Mivel a gyakorlati 

valósághoz a nem tökéletes verseny helyzete áll a legközelebb, ezért Varga ezt 

feltételezve vizsgálja a profitot és a rá ható tényezőket. Ebben a tekintetben párhuzam 

vonható Varga és a post-keynesi gondolkodók között, hiszen ők is monopolista 

versenyt illetve oligopolisztikus helyzetet feltételezve vizsgálták többek között a profit 

kategóriáját is. 

Néhány olyan különleges tényezőre fogunk utalni, melyek Varga István szerint 

a nyereség alakulására komoly befolyással lehetnek nem tökéletes piaci viszonyok 

között, a szakirodalom mégsem foglalkozott kellő mértékben a hatásukkal. Ezeknek a 

tényezőknek a vizsgálata azért sem haszontalan okoskodás, mivel a vállalat nyeresége 

alapja lehet a vállalat helyzetét leíró egyéb mutatóknak vagy a vállalat piaci 

értékelésének.  

Varga vizsgálatainál már az induláskor megjelenik institucionalista ill. tágabb 

kontextusban vizsgálódó szemlélete, amennyiben a vállalat tőke összetételének 

nemcsak a meghatározása alapvető feltétel, hanem annak tisztázása is, hogy ez milyen 

piaci és történeti tényezők hatására alakult ki. Nem vonja kétségbe, hogy a különböző 

tényezők – így a kamatláb – változásának hatására a tőkefelhasználás iránya 

módosulhat, de utal arra, hogy a vállalatoknak a fejlődésük során kialakult egyedi 

helyzetei miatt „a régi kapacitásoknak új célokra való felhasználásának lehetőségei 

általában korlátoltak”284. Ebben a vonatkozásban a vállalat technikai körülményeinek 

tulajdonít döntő szerepet. 

                                              
283 Varga István: Profitráta és tőkés üzletpolitika. = Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1958. évi 

évkönyvéből, Budapest, 1959. 202. o. 
284 Varga István: Profitráta és tőkés üzletpolitika… 198. o. 
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Varga nem tökéletes piaci viszonyokat feltételező modelljéből emelünk ki 

néhány olyan tényezőt, amelyek a gazdasági profit alakulását befolyásolhatják. Mivel 

az általános felfogás szerint a nyereség maximalizálása minden vállalatnak ill. üzleti 

vállalkozásnak elsőrangú célja, ezért a nyereség alakulása és kimutatása számtalan 

objektív és szubjektív hatásnak van kitéve. Vagyis a vállalat profitja különböző 

érdekeknek megfelelően manipulálható, így a valóságos és a kimutatott nyereség 

erősen eltérhet egymástól. 

Varga közgazdasági látásmódjában folyamatosan jelen van az a kettős 

megközelítés, amely során egy adott gazdasági jelenség vagy probléma vizsgálatánál 

objektív és szubjektív tényezők (gazdasági és nem gazdasági tényezők) szerepét is 

kutatja. A profit nagyságának alakulására – Varga szerint - nemcsak objektív, hanem 

szubjektív hatások is befolyással vannak. 

Varga hangsúlyozza, hogy a nyereség alakulását olyan szubjektív tényezők is 

alakítják, mint a megérzés, tapasztalat, rutindöntések, stb.285 Önmagában a maximális 

profit kategóriájának megítélése is meglehetősen szubjektív. Minden döntéshozó, 

vállalatvezető számára mást és mást jelenthet a nyereség maximalizálása. Ezeket a 

megítéléseket sok tekintetben alakíthatják korábbi tapasztalatok. A vállalat számára 

kialakított maximális nyereség célkitűzése számos döntés eredményeként születik 

meg. Ezek a döntések olykor nem megfontolt, pontos gazdasági számításokon 

alapulnak, hanem az idő rövidsége miatt a döntéshozó megérzése, intuíciója vagy 

korábbi tapasztalatai alapján hoz meg egy-egy döntést. Természetesen ez nem hiba, de 

az ilyen módon meghozott rutindöntések a döntéshozó egyéni megítélésén alapulnak 

és ez az egyik olyan szubjektív elem Varga utalása szerint, mely a profit alakulására 

hatással van. 

Mivel a profitnak rendszerint van egy monopolista eleme is286, a 

monopolizáltság foka hatással van a profit alakulására, a maximális profit 

megítélésére. Schumpeter profitelméletében hasonlóan megjelenik, hogy: „a 

kapitalista gazdaságban a profitnak van egy bizonyos monopolisztikus eleme”287. 

                                              
285 Varga István: Profitráta és tőkés üzletpolitika… 197-219. o. 
286 Ehhez lásd. Varga István: Kaldor, N.: Alternative Theories of Distribution (Ismertetés) = Tájékoztató a 

külföldi közgazdasági irodalomról, 1956. 8-9. sz. 
287 J. A. Schumpeter: A gazdasági fejlődés elmélete…207.o. 
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Varga szerint a probléma az, hogy nincs tisztázva mennyire szoros ez a kapcsolat.288 

Például a kartell mint monopolista jellegű vállalati forma, több vállalat szövetsége 

arra, hogy azonos áron adják el a terméküket adott piacon. Azonban a kartellbe 

tömörült vállalatok különböző önköltségen állítják elő az adott terméket, így a kartell 

vállalatainál a profit nagysága nem azonos, hanem vállalatonként különböző. A 

monopolizáltságnak ez a foka különböző hatásokat jelent a vállalatok számára. 

Lesznek, akikre nagyon kedvezően ill. akikre nagyon kedvezőtlenül hat, de 

valamennyi vállalat profitjának alakulását befolyásolni fogja. 

Ahogyan valamennyi közgazdasági kategória, úgy a nyereség értelmezésénél is 

nagy szerepe van a történeti fejlődésnek. Varga szerint a kapitalizmusnak 

monopolkapitalizmussá alakulása a nyereség jelentőségét, közgazdasági szerepét 

erőteljesen megváltoztatja. Varga értelmezésében a monopolkapitalizmus abban 

különbözik a klasszikus kapitalizmustól, hogy ekkor a hitelkapcsolatok szerepe 

megnő. A vállalatok tőkeösszetételében az idegen tőke aránya megnövekszik, ami 

nagyobb profit realizálását teszi szükségessé. A gazdasági kapcsolatoknak ilyen irányú 

fejlődése a vállalatok számára nagyobb nyereségszükségletet teremt, mivel az idegen 

tőke arányának növekedése miatt az arra jutó kamatokat fizetniük kell és ezen felül 

nyereséget próbálnak realizálni. A hitelkapcsolatok növekedése révén a vállalatok ill. 

vállalatvezetők banki kapcsolatainak jelentősége átértékelődik. A vállalatok és a 

bankok szoros anyagi és személyi összefonódása jellemző. „A monopolkapitalizmus 

korában világjelenség, hogy a bankok vállalati részvényérdekeltségeket szereznek.”289 

A folyamatnak a nyereségrealizálás szempontjából vannak nem elhanyagolható 

következményei. Varga példaként az 1929-33. évi gazdasági világválság 

magyarországi eseményeit hozza, amikor a gazdasági életet a banki és az iparvállalati 

szektor érdekeltségeinek szoros összefonódása jellemezte a vállalatvezetők és a 

bankvezetők számára is különleges nyereségszerzési lehetőségeket biztosítva. Az 

egyéni nyereségszerző érdekek a vállalati szinten érvényesítendő 

nyereségmaximalizálási törekvés elé helyeződnek. 

                                              
288  Varga István: Profitráta és tőkés üzletpolitika… 202. o. 
289 Varga István: Egyes magyarországi vállalatok nyereségének alakulása a világgazdasági válság idején. = 

Közgazdasági Szemle, 1955. június, 696. o. 
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Az egyéni és a vállalati érdekek ellentétbe kerülése a nyereség alakulásának és 

alakításának fontos tényezője. Ahogyan azt Varga kiemeli290, egy olyan új gazdasági 

és jogi intézmény, mint a részvénytársasági forma kialakulásával a tőke feletti 

rendelkezési jognak jóval nagyobb a jelentősége, mint a tulajdonjognak. A 

részvénytőke mind szélesebb körű megoszlása révén a tulajdonosok elvesztik 

meghatározó tulajdonosi jogukat, így az érdemi döntésekbe szinte alig vagy egyáltalán 

nincs beleszólásuk. A vállalatot irányító vezetők, akik valójában rendelkeznek a tőke 

felett, egyéni érdekei sokszor kerülnek ellentétbe a vállalati érdekekkel. A vállalatok 

éles érdekharcok színhelyei ill. tárgyai lehetnek, ami a nyereség alakulására és annak 

kimutatására hatással van. A nyereség, mint objektív értékmérő kategória a 

vállalatvezetés manipulációjának áldozatává és a vállalat szempontjából teljesen téves 

értékítéletek alátámasztására szolgáló eszközzé válhat. Az ilyen jellegű érdekharcokat 

a profitmaximalizálás elvének érvényesülésénél figyelembe kell venni, mint a 

statisztika által meg nem fogható szubjektív elemet.  

Az érdekek összefonódása a konvenciók, hallgatólagos egyezmények, 

szerződések létrejöttét segíti elő, melyek hosszabb távon gátjai lehetnek a fejlődésnek, 

az újításnak. A vállalat számára előnyös nyereségszerző akciók hiúsulhatnak meg a 

kialakult konvenciók létezése és védelmezése miatt. Varga utal arra, hogy ezekről a 

konvencionális elemekről sem szabad elfelejtkezni: „a polgári közgazdaságtan egyik 

mulasztása, hogy ezeknek a konvencióknak befolyásáról rendszerint megfeledkezik, 

noha már Smith Ádám rámutatott arra, hogy azok jelentősen befolyásolják a vállalatok 

nyereségvárakozásait és egész üzletpolitikáját.”291 

Konvencionális eszközzé válhat az a mérlegtechnikai formula is, mellyel a 

vállalatok saját helyzetüket írják le. Ezek a mérlegek gyakran nem tükrözik híven a 

valóságot. A mérlegeket közzétevő vállalatok kimutatásaiból csak részben tűnik ki a 

vállalat valóságos gazdasági helyzete. A mérlegek elkészítése ill. hogy azok milyen 

képet fessenek a vállalatról, a vállalatvezető vagy a vezetői csoportok érdekeinek 

befolyása alatt állhat. Lényeges felhívni arra a figyelmet, hogy a mérlegben kimutatott 

nyereség nem mindig esik egybe a vállalat valóságos nyereségével. Varga szerint292 

                                              
290 Varga István: Profitráta és tőkés üzletpolitika… 213. o. 
291 Varga István: Profitráta és tőkés üzletpolitika… 213. o. 
292 Varga István: Profitráta és tőkés üzletpolitika… 207. o. 
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ennek olyan egyszerű oka is lehet, hogy a nyereségrészesedés, mint jövedelem után a 

gazdasági szereplőnek adót kell fizetnie, de vagyoni állományának szaporulata után 

nem. Így előnyösebb számára nem kimutatni a nyereséget, hanem más úton hozzájutni 

vagy esetleg másokat hozzájuttatni. Előfordulhat olyan eset is, hogy a vállalatvezető a 

vállalati vagyon nagyobb részéhez vagy esetleg a teljes vállalathoz szeretne 

hozzájutni, ezért a vállalat helyzetét a valóságosnál jóval kedvezőtlenebb színben 

tünteti fel. Így az értékes vállalati részvényekhez olcsón juthat hozzá. Ilyen jellegű 

egyéni érdekek is előidézhetik a nyereségek változó kimutatásait. 

A vállalati kimutatásokban a nyereségnek mindig előkelő szerepe van, hiszen ez 

mutatja meg, hogy a nyereségmaximalizálási törekvés mennyire valósult meg. Nem 

biztos, hogy a törekvés és annak eredménye egybeesik. A profit maximalizálására 

irányuló törekvések mindig a vállalatot vezető emberen vagy emberek csoportján 

keresztül kerülnek érvényesítésre. Ennek a törekvésnek az érvényesítésében a vezetők 

szubjektív megfontolásai is szerepet játszanak. Különböző emberek azonos gazdasági 

tényeket másként ítélnek meg, melyek eltérő cselekvésekre késztetik őket. A gazdasági 

döntéshozók a jövőt és annak bizonytalan tényezőit egymástól eltérően ítélik meg. Ha 

egyidejűleg többen tendenciaszerűen alakítanak ki pozitív vagy negatív véleményt, 

akkor ezek elősegíthetik egy-egy konjunktúra hullám kialakulását. Egy gazdaság 

konjunktúrája vagy dekonjunktúrája hatással van a vállalatok nyereség kimutatási 

hajlandóságára. Dekonjunktúra idején a valóságosnál jóval alacsonyabb nyereség 

kimutatása sem lehet feltűnő a gazdaság általánosan rossz állapota miatt. Sőt a 

dekonjunktúra a vállalatvezetőket veszteség kimutatására ösztönzi, hiszen akkor 

hamarabb juthatnak támogatásokhoz, egyéb kormányzati segítségekhez.293 A 

gazdasági tevékenységből eredő eredményeket valamilyen formában titkos 

tartalékként kezelik, melyek később egy erőltetett ütemű fellendülési folyamat hasznos 

erőforrásai lehetnek. 

Varga több írásában is felhívja a figyelmet az értékcsökkenési leírás szerepére a 

nyereség kimutatás alakítása kapcsán. Különleges szerepet tulajdonít a leírási 

hányadnak és „járulékos profit”294-nak nevezi azt a nyereséget, amit egy állóeszköz 

                                              
293 Varga István: Egyes magyarországi vállalatok nyereségének alakulása… 705. o. 
294 Varga István: Profitráta és tőkés üzletpolitika… 200. o. 
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után leírásra kerülő értékcsökkenési hányadnak üzleti befektetése révén szerezhet a 

tőke tulajdonosa. Varga felfigyelt ennek a profithányadnak a nem elhanyagolható 

szerepére és az ipari szektorban ennek különösen nagy jelentőséget tulajdonított. A 

vállalatok az állótőkék leírási hányadát valamilyen módon felhasználják: befektetik, 

forgóeszközöket vásárolnak, tartozásokat egyenlítenek ki. Valamennyi esetben a 

vállalat nyereség maximalizálási törekvését szolgálják. Ha semmilyen vállalati célra 

nem használják fel ezt a pénzt, akkor bankba teszik és kamatozik. Közvetve vagy 

közvetlenül az állótőke leírási hányada a vállalat egyik nyereségforrásává válik. Varga 

az ipari tőkénél ezt a folyamatot egy automatikus, továbbgyűrűző tendenciának 

tekinteti és „az ipari nyereségek automatikus növekedése törvényének”295 nevezi. Az 

iparvállalatok esetében az állótőke meglehetősen nagy arányt képvisel a vállalat egész 

tőkeállományában. A kimutatásokban a leírási hányadok a valós amortizációnál jóval 

nagyobb mértékben és kumuláltan jelentkeznek, ami a nyereségrealizálási folyamatot 

felgyorsítja. Az iparvállalatnak az értékcsökkenési leírás befektetéséből származó 

profitja attól függ, mekkora a vállalat állótőke állománya és azokat milyen gyorsan 

írják le. Az értékcsökkenési leírás hányadának és időtartamának változtatásával 

különböző nyereségbefolyásoló hatásokat lehet elérni. Varga István által említett 

példát296 alapul véve, az állóeszközök erkölcsi értelemben vett értékcsökkenését 

kikerülendő – ami a technikai haladás felgyorsulása miatt aktuális probléma – a leírási 

hányad az átlagosnál magasabb lesz és a futamidő lerövidül. A megnövekedett leírási 

hányad újra befektetése a nyereségnövekedés tendenciáját jobban erősíti.  

A leírási hányaddal történő manipuláció alkalmas lehet a nyereség kimutatás 

azonos szinten tartására vagy akár a nyereség eltüntetésére is. Varga István ennek 

alátámasztására a Neményi Testvérek Papírgyár Rt. nevű családi részvénytársaság 

példáját297 hozza fel, ahol a vezérigazgató a kimutatott nyereség változatlan szinten 

tartását érte el úgy, hogy változó értékcsökkenési hányadokat írt le. A nyereség 

tényleges nagyságára a leírási hányadok növekedéséből lehet következtetni. A vállalat 

                                              
295 Varga István: Az áralakulás kérdése a magyar gyáriparban. = A Magyar Gyáripar Évkönyve és Címtára, 

Budapest, 1941. 5. o. 
296 Varga István: Profitráta és tőkés üzletpolitika… 201. o. 
297 Varga István: Egyes magyarországi vállalatok nyereségének alakulása… 704. o. 
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vezetője azt a politikát követte, hogy a vállalatot évről évre fejlesztette, növelte az 

állóeszköz állományt ill. a leírási hányadokat is. Ehhez tekintsük az 1. táblázatot: 

 
1. táblázat 

Neményi Testvérek Papírgyár Rt. épületeinek és berendezéseinek összértéke, valamint 
az értékcsökkenési tartalékalap összértéke ill. ennek növekedése értékben és 

százalékban 1929 és 1937 között298 
 

Értékcsökkenési tartalékalap 
Növekedése 

%-ban 
Ha az előző év végi Ha a folyó év végi 

 
 
Év 

 
Az épületek és 
berendezések 
értéke összesen 
(ezer pengőben) 

 
Értéke 

(ezer pengőben)
 

Értékben 
(ezer pengőben) mérlegben szereplő állóeszköz értéket 

vesszük alapul 
1929 1911 424 150 7,8 7,8 
1930 1911 574 150 7,8 7,8 
1931 2315 724 150 7,8 6,5 
1932 2315 874 150 6,5 6,5 
1933 5079 1205 331 14,3 6,5 
1934 5079 1452 247 4,9 4,9 
1935 5361 2243 791 15,6 14,8 
1936 5911 2835 592 11,0 10,0 
1937 8776 4091 1256 19,6 13,2 
 
A vállalat vezetése tehát a valóságosan realizált nyereséget nem mutatta ki, ezáltal 

bizonyos adófizetési kötelezettségeket is el tudott kerülni. Ebben a formában a többlet 

nyereségből titkos tartalékokat tudott képezni, mivel a vállalati mérlegben évről évre 

azonos szinten mutatta ki a nyereséget. 

A vállalatvezetők vagy tőkések más egyéb eszközöket is alkalmaztak a vállalati 

nyereség saját részükre történő kivonására. Ilyen eljárás volt például a különféle 

jogcímen felvett szabadalmi díjak esete, melyre a Chinoin Rt-t hozza fel Varga 

példaként, de más változatos technikákat is igénybe vettek299. 

A nyereség kimutatási hajlandóságát erőteljesen befolyásolják az éppen 

érvényben lévő adózási szabályok. Ha a nyereség ill. jövedelem után fizetendő adó 

mértéke viszonylag magas, akkor a gazdasági szereplő a realizált nyereséget igyekszik 

nem kimutatni, hanem valamilyen „hasznos” költség elemként visszaforgatva 

hasznosítani. Az adóterhek növekedése a racionális gazdasági szereplő profit– 

                                              
298 Az összevont táblázat a Varga István: Egyes magyarországi vállalatok nyereségének alakulása… c. cikk 704. 

oldalán található két táblázat alapján. 
299 Erről bővebben lásd. Varga István: Egyes magyarországi vállalatok nyereségének alakulása… 700-705.o. 
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maximalizálási törekvését nem fogja vissza, viszont annak mérleg szerinti kimutatását 

igen. 

A nyereség realizálása szempontjából nagy jelentősége van az időtényezőnek. 

Az időfaktor megítélése függ a gazdasági szereplő szubjektív megközelítésétől, 

céljaitól. Vannak olyan vállalakozók, akik rövid idő alatt nagy nyereségre akarnak 

szert tenni agresszív üzletpolitikával vagy egyéb más eszközzel. Az adott üzleti 

lehetőség minél előbb történő teljes kimerítése a cél. Vannak ezzel szemben olyan 

vállalkozók, akik hosszú távon gondolkoznak, befektetnek több éven keresztül, kisebb 

profitot realizálnak, de hosszabb távon biztos megélhetést teremtenek önmaguk és 

környezetük számára. Többre értékelik a hosszabb távon megszerezhető nagyobb 

profitot, mint a rövidebb idő alatti gyors profitszerzést. 

 A témakörhöz kapcsolódik a kockázat és a kockázati prémium kérdése is, mely 

Varga Istvánt komolyan foglalkoztatta és figyelemre méltó következtetések levonására 

késztette. 

 A kockázat ill. a kockázatviselés tényezőjének kiemelése a vállalkozói 

nyereségen belül különösen az amerikai közgazdászokat foglalkoztatta az 1910-1920-

as években. Voltak olyan nézetek, mint például Hawley-é300, amelyek a vállalkozói 

nyereséget teljes egészében a kockázat vállalás ellenértének tekintették. A 

legkifinomultabb elemzést talán F. H. Knight adta a kockázat (risk) és a 

bizonytalanság (uncertainty) fogalmak szétválasztása és eltérő szerepük magyarázása 

révén. A kockázat, olyan előre nem látható váratlan esemény, melynek bekövetkezése 

matematikai valószínűséggel megállapítható és amelyre – elvileg – biztosítás köthető. 

A bizonytalanság viszont csak egyedi előfordulású, igazán véletlen esemény, mely 

nem biztosítható. Knight a bizonytalanságot, amely a vállalkozó egyéni megítélésének 

kérdése, tartja a vállalkozói nyereség valódi forrásának.301 

 A vállalkozó általi kockázatviselés ténye nem is annyira, mint inkább az ezért 

járó kockázati jutalom (risk premium) nagysága vitás csak az irodalomban. Varga 

István már korai elméleti tevékenysége folyamán rámutat a kockázat és a nyereség 

                                              
300 „A vállalkozás nyeresége... nem a vezetés vagy a koordináció, hanem azon kockázat és felelősségvállalás 

ellenértéke, melynek a vállalkozó kiteszi magát.” - F. B. Harwley: Enterprise and Productive process, New 
York and London, 1907.   106. o. 

301 Lásd. Frank H. Knight: Risk, Uncertainty and Profit… 
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közötti összefüggés elemzésének hiányosságára, ami szerinte azon téves következtetés 

eredménye, hogy a vállalati nyereségből a kockázat részére elkülönített hányad 

arányos a kockázat nagyságával. A tények pedig Varga szerint korántsem igazolják ezt 

az összefüggést. Véleménye szerint „a kockázat és nyers vállalkozói nyereség ... 

közötti kapcsolat nem közvetlen”302. 

 A kockázati prémium elviekben megfogalmazott nagyságának a valóságos 

(átlagos) kockázat nagyságával kell arányban lennie. Varga azonban úgy véli, hogy a 

kockázati prémiumnak ettől szükségképpen nagyobbnak kell lennie, mivel az előző 

tétel csak abban az esetben lenne igaz, ha veszteségek csak akkor következnének be, 

amikor azok fedezésére már megfelelő nagyságú tartalékot összegyűjtöttünk a 

kockázati prémiumokból.303 Mivel a veszteségek hamarabb is bekövetkezhetnek, mint 

ahogy ez a pénztartalék a rendelkezésünkre állna, ezért szükségképpen nagyobbnak 

kell lennie a kockázati prémiumnak, mint az átlagos kockázat. 

 A probléma azonban ott van, hogy a vállalatok nemhogy nem állapítanak meg 

az átlagos kockázatnál magasabb kockázati prémiumot, amit aztán tartalékként 

gyűjtenének az esetlegesen bekövetkezendő veszteségek fedezésére, hanem egyáltalán 

nem képeznek a kockázat fedezésére külön tartalékalapot, és a ténylegesen realizált 

kockázati prémiumot egyszerűen nyereségnek tekintik és idő előtt elköltik. 

 Varga István nemcsak nagyobbnak tételezi a kockázati prémiumot az átlagos 

kockázatnál, hanem ezt a többletet, melyet a vállalatok nem különítenek el az esetleges 

veszteségeik fedezésére, a nyereség eddig még fel nem ismert és egyben igen jelentős 

forrásának is tekinti. Szerinte kialakul egy ún. különbözeti nyereség, amely állandósul. 

Ha pedig a kockázati prémium többlete (átlagos kockázathoz képest) a nyereség egyik 

forrása, akkor a nyereségnek vagyonmegoszlási kategóriaként való kezelése 

következtében a vagyonképződésnek is forrása. 

A kockázat ill. a kockázati prémium nagyságának megítélésekor az ezekre 

vonatkozó várakozásoknak van kiemelt jelentőségük. Varga úgy véli, hogy „nem a 

tényleges kockázat, hanem a kockázat nagyságáról táplált feltevés a döntő”304. A 

jövőbeli nyereségre a kockázatnak annyiban van hatása, amennyiben a rá vonatkozó 

                                              
302 Varga István: A vállalati nyereség… 25. o. 
303 Lásd. Varga István: A vállalati nyereség… 23-24. o. 
304 Varga István: A vállalati nyereség… 26. o. 
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várakozás hatással van a realizált nyereségre. A várakozás pedig igen-igen egyéntől, 

azaz vállalkozótól függő tényező. 

Nagyon különbözőek a gazdasági szereplők kockázatvállalási hajlandóságukat 

tekintve is. Ez egy újabb szubjektív elem, mely a nyereségrealizálást befolyásolja. A 

gazdasági szereplő egyéni döntése, hogy az adott körülmények között milyen 

nagyságú kockázat vállalására hajlandó a várható profit érdekében.  

A profit vizsgálatánál a profit–nagyság hatása szempontjából érdemes Varga 

szerint megkülönböztetni a profitrátát és a profitösszeget.305 Véleménye szerint a 

nagyvállalatok célja a minél nagyobb profitráta, a kisebb vállalatoknál pedig a minél 

nagyobb profitösszeg elérése. A profitösszeg alakulásában és kimutatásában több a 

szubjektív elem, ami egy kisebb vállalat esetében könnyebben érvényesíthető. Több 

tényezőből tevődik össze a profitösszeg, ami inkább a kisebb vállalatnál használható 

kategória. Ezzel szemben a profitráta inkább nagyvállalati körben használatos, mivel a 

tulajdonos és a vállalatvezető személye itt általában elválik egymástól. 

Varga István a nyereséget befolyásoló különleges tényezők között más egyéb 

elemeket is kiemel, mint pl. a vállalatvezetés alkalmazkodó készségét az üzletfelek és a 

versenytársak üzletpolitikájához, a szállítási határidők jelentőségét, a vállalat hírnevét, 

vagy a vállalat tartós dolgozói állományának minőségét.306 

Varga a fenti szempontok vizsgálatával arra törekedett, hogy bizonyítsa „a 

kapitalista vállalatok profitja rendkívül változatosan alakul”307. Ebben a 

változatosságban nagyon sok tényező játszik szerepet, melyek közül Varga néhány 

olyan különleges momentumot érintett, amivel a szakirodalom egyáltalán nem vagy 

csak ritkán foglalkozott. Varga ezeknek az egyéb elemeknek a vizsgálata alapján vonta 

le azt a következtetést, hogy „a profitráták kiegyenlítődése a kapitalizmusban nem 

érvényesül tisztán”308, bár az erre irányuló törekvés megvan. Shumpeter viszont 

tagadta a profitok kiegyenlítődésére irányuló tendencia létezését.309 

Vargának fejtegetéseivel nem az volt a célja, hogy egy új nyereségelméletet 

alkosson, hanem a profit tényleges alakulását befolyásoló tényezőcsoportok 

                                              
305 Varga István: Profitráta és tőkés üzletpolitika… 209. o. 
306 Erről bővebben lásd. Varga István: Profitráta és tőkés üzletpolitika… 204-213. o. 
307 Varga István: Profitráta és tőkés üzletpolitika… 216. o. 
308 Varga István: Profitráta és tőkés üzletpolitika… 214. o. 
309 J. A. Schumpeter: A gazdasági fejlődés elmélete… 208.o. 
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említésével a rendszeres elemzés szükségességére figyelmeztetett. A profit a gazdasági 

életnek az egyik legfontosabb és egyben a legérzékenyebb kategóriája, melynek 

alakulását sokféle gazdasági és nem gazdasági tényező alakítja. Éppen ezért Varga 

kiemelt jelentőséget tulajdonított a nyereséget befolyásoló objektív és szubjektív 

tényezők statisztikai megfigyelésének. A befolyásoló tényezők minél szélesebb körű és 

pontosabb elemzése szolgálhatja az alapját bármilyen elméleti következtetés 

levonásának. 

Vargának kétségtelen érdeme, hogy az akkori közgazdaságtan által mellőzött 

szempontok szerint foglalkozott a nyereség fogalmával. Csaknem annyi új tényező 

befolyásoló szerepét vetette fel a profit alakulásának vizsgálata során, mint amennyire 

széles a profit magyarázatára született elméletek gyűjteménye.  
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VII. Fogyasztás–gazdaságtani kérdések  

 

 Varga Istvánnak a fogyasztás–gazdaságtan és a reklám területéhez kapcsolódó 

elméleti tevékenysége egyedülálló jelentőséggel bír a magyar közgazdasági 

gondolkodás történetében. A szocialista országokban az 1950-es évek második felében 

egyedül a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen volt fogyasztás–

gazdaságtan és reklámoktatás. Az akkori idők közgazdaságtanára az ún. objektív 

törvények szerepének túlhangsúlyozása volt jellemző. Varga – bár kutatói 

tevékenysége erőteljesen le volt korlátozva – kiemelte a szubjektív tényezők szerepét a 

gazdasági folyamatokban és döntésekben. A használati érték alaposabb elemzése nem 

tartozott abban az időben a közgazdaságtan feladatai közé. Varga mégis a fogyasztás–

gazdaságtan oktatásánál alapvető tényezőként kezelte a fogalmat és hasonlóan járt el a 

reklámmal kapcsolatos vizsgálódásai során is. Különböző elemzéseiben mindig 

igyekezett egyedi, különleges tényezőkkel foglalkozni. Sajátos megközelítését az 

oktatás során diákjaival is igyekezett megismertetni. Voltak azonban olyan ultrabalos 

hallgatók, amint erre Mátyás Antal is utal, akik „gyakran támadták azért, hogy 

előadásai nem a marxista ideológián épülnek fel”310. A hallgatók zöme viszont örült, 

hogy szakmailag jól hasznosítható ismeretekhez jutott. Napjainkban is találunk utalást 

arra a „piackutatós iskolára”311, amelyben Vargát a szakma „nagy öregjeként”312 

tartották számon. Akkor is és ma is, ha bárki végigolvassa – Varga Istvánnak bármely 

– e témához kapcsolódó tanulmányát és különösképpen A reklám című könyvét, a 

felsorakoztatott ismeretek ámulatba ejtő tárházával találkozhat. 

A fogyasztás–gazdaságtan és a reklám területén végzett alapos vizsgálódásai 

úttörő jellegűek a magyar közgazdasági gondolkodásban. Korábban nem volt magyar 

közgazdász, aki olyan terjedelmű és szerteágazó szakirodalmi háttérrel ill. annyi új és 

újszerű megközelítéssel élt volna az adott terület kutatása kapcsán, mint Varga István. 

                                              
310 Mátyás Antal: A közgazdaságtudomány fejlődésének politikai és ideológiai korlátai Magyarországon a két 

világháború között és 1945 után…  196.o. 
311 Lásd. Dr Szennyessy Judit visszaemlékezését: Ungváriné Dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?! A 

magyar piackutatás és marketing úttörő műhelyei és személyiségei. Simon Könyvkiadó, Budapest, 2000. 
178.o. 

312 Például Dr. Szabó László, Dr. Szennyessy Judit, Ungváriné dr. Köcse Jolán utalásait lásd. Ungváriné Dr. 
Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?!… 157, 179, 230, 245-247. oldalakon. 
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A fogyasztás–gazdaságtan oktatásához készített és 1959-ben megjelent 

egyetemi jegyzetei313 után A reklám címmel 1960-ban látott napvilágot ebben a 

témában a legterjedelmesebb és legmélyrehatóbb hazai munka. A reklám és a 

fogyasztás–gazdaságtan témáihoz kapcsolódóan, e mű megírása előtt és után is, 

jelentek meg tanulmányai és cikkei314, melyek egy átfogó mű különböző részterületeit 

foglalták össze vázlatosan. Gazdaság lélektani érdeklődésének nyomai azonban már 

jóval korábban is fellelhetőek. A Magyar Gazdaságkutató Intézet keretében az 1930-as 

évek második felében – amint arra már utaltunk – megjelentetett írásaiban315 egy-egy 

konkrét problémakörhöz kapcsolódóan mutatja be a fogyasztóközönség viselkedését 

tanulmányozó vizsgálatok eredményeit. A közgazdasági kérdések lélektani, 

gazdaságpszichológiai értelmezésével foglalkozó elméleti és módszertani jellegű 

írásai316 is jelentek meg ebben az időben azon előretörő közgazdasági megfontolás 

okán, hogy a gazdasági szereplőket döntéseik során nem csak gazdasági tényezők 

befolyásolják. 

 A nemzetközi szakirodalomban való alapos jártasság és az új iránti nagyfokú 

fogékonyság jellemezte Varga Istvánt, akinek valamennyi reklámmal, fogyasztás–

gazdaságtannal, gazdaságlélektannal foglalkozó írásában találunk hivatkozásokat mind 

az osztrák-német, mind az angolszász közgazdasági gondolkodás képviselőire. E két fő 

megközelítés ismeretében vizsgálta az adott terület kérdéseit. Mint tudjuk támogatta 

azt a heterodox felfogást, hogy hiba lenne „a közgazdaságtan területét egy elv, az ún. 

gazdaságossági főelv (legnagyobb eredményt a legkisebb áldozat árán, vagy felbontva: 

adott áldozattal legnagyobb eredményt, ill. adott eredményt legkisebb áldozat árán) 

érvényesülési területére korlátozni”317 és a hivatkozások tanúsága szerint jól ismerte a 

közgazdaságtan korabeli új irányzatait, például a tökéletlen verseny 

                                              
313 A fogyasztás és befolyásolásának gazdaságtana. I. félév (Kézirat). Marx Károly Közgazdaságtudományi 

Egyetem, Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest, 1959. 1-135. o.; A fogyasztás és befolyásolásának 
gazdaságtana. II. félév (Kézirat). Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Felsőoktatási Jegyzetellátó 
Vállalat, Budapest, 1959. 136-231. o. 

314 Pl. A szocialista reklám jellegzetességei. Belkereskedelmi Minisztérium Keresekedelemfejlesztési és 
Piackutató Igazgatóság, Budapest, 1954.; A piackutatás jelentősége a szocializmusban. = Kereskedelmi 
Szemle, 1962. április; A keresletelaszticitás kérdései. = Közgazdasági Szemle, 1961. január 

315 Gyümölcsfogyasztási szokások Budapesten. Az MGI 9. sz. különkiadványa, Budapest, 1935.; Dohányzási 
szokások Budapesten. Az MGI 14. sz. különkiadványa, Budapest, 1938.; Borfogyasztási szokások. Az MGI 
19. sz. különkiadványa, Budapest, 1940. Társszerző mindhárom tanulmánynál: Dr. Harkai Schiller Pál. 

316 Pl. Közgazdasági kérdések lélektani értelmezése. = Közgazdasági Szemle, 1939. január-február; A lélektani 
módszerű piackutatásról. = Lélektani tanulmányok, IV. kötet, Budapest, 1940.   
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közgazdaságtanával foglalkozó Robinson asszony, a monopolista versenyt elemző 

Chamberlin, a kevesek közötti versennyel foglalkozó W. Fellner elméleteit.  

 Vargának az összekötő (közvetítő) típusú tudós318 alkata a fogyasztás–

gazdaságtan és a reklám területén végzett alkotó munkájában is felismerhető. 

Különösen az angolszász iskoláknak ezen a téren elért eredményeit és kategóriáit 

vezette be a magyar közgazdasági gondolkodásba. Példaként említhető a PR – public 

relations (közönség kapcsolatok) – fogalma319, vagy a piackutató tevékenység 

szerepének hangsúlyozása a fogyasztás befolyásolásában. Ez utóbbi témakört később 

részletesebben érintjük. 

A közgazdaságtan és a pszichológia termékenyítő kapcsolatát a fogyasztás–

gazdaságtan és a reklám területén alapvető jelentőségűnek tartotta és valamennyi 

kapcsolódó írásában példákat hoz annak szemléltetésére320. Véleménye szerint sem az 

elméleti, sem a gyakorlati gazdasági élet nem tud meglenni pszichológiai jártasság 

nélkül. Arra hivatkozott, hogy a közgazdaságtani elmélet lélektani gyökerei már az ún. 

határhaszon elméletben (neoklasszikus iskola) is nyilvánvalóak. Bár a határhaszon 

maximalizálásának elve logikai okoskodáson alapul, mégis alapvetően pszichológiai 

jellegű, ahogyan a modern közgazdaságtan számos más tétele is321.  

Az amerikai közgazdaságtani irodalom ezeket az összefüggéseket az Industrial 

Relations elnevezés alatt a közgazdaságtan önálló ágazatává tette. Ennek 

szemléletmódját alapvető jelentőségűnek érzi Varga a fogyasztás–gazdaságtan és a 

reklám kérdéseinek tanulmányozásánál. 

Varga az általa megismert elméleti felfogásokat nemcsak szintetizálta, hanem – 

látni fogjuk – a fogyasztó fogalmának újradefiniálása alapján új eljárásokat is 

kidolgozott. Mindez a gyakorlatban a fogyasztó reklám általi befolyásolására 

használható fel. Más szempontból az eljárások, mint egységes keretrendszer elemei, a 

hatékony reklámtevékenység folyamatának leírására is alkalmasak.  

                                                                                                                                             
317 Varga István: Közgazdasági kérdések lélektani értelmezése... 3. o. 
318 Bognár József használta ezeket a kifejezéseket Varga tudós alkatára, lásd. Bognár József: Varga István 

életműve és egyénisége. = Varga István: Tervezés, mechanizmus, pénzügyek… 11. o. 
319 Lásd. erről bővebben: Varga István:  A reklám. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1960.  29. o. 
320 Lásd. Varga István: Közgazdasági kérdések lélektani értelmezése... 12-13. o., valamint 6. o. pl. üzleti 

tárgyalás, eladás sikere. 
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VII. 1. A fogyasztás gazdaságtana, a fogyasztás befolyásolása 

 
 A fogyasztás gazdaságtana – Varga megfogalmazása szerint – „a használati 

értékek hasznosításának problémakörével és az azt kiegészítő, kiszélesítő 

problémakörökkel foglalkozik”322. Bár akkoriban a használati érték alapos vizsgálata – 

amint már említettük – nem tartozott a közgazdaságtan fő feladatai közé, Varga 

mégsem hanyagolta el azt. Sőt a fogyasztás–gazdaságtan tárgyának meghatározását 

alapvetően a használati értékre építette. Ily módon a fogyasztás–gazdaságtani 

vizsgálódásai és következtetései egyben a használati érték kutatását is jelentik.  

A fogyasztás–gazdaságtan középpontjában két alapvető probléma áll: egyrészt a 

használati értékek megszerzése, másrészt azok felhasználása. A javak iránt 

megnyilvánuló fogyasztói kereslet a gazdasági élet rendszer-független jelensége. A 

fogyasztói keresletnek Varga István szerint megvannak a sajátos mozgástörvényei. A 

fogyasztók a javak iránti keresletükkel szükségleteiket kívánják kielégíteni. A 

szükségletek Varga szerint nagyon különbözőek lehetnek: pl. ösztönös szükségletek, 

szokás által létrehozott szükségletek, divat által diktált szükségletek, utánzással 

kapcsolatos szükségletek, és a termelők által keltett szükségletek. A fogyasztókat 

szükségleteik kielégítésénél a rendelkezésre álló jövedelmük sokban befolyásolja, 

azonban hibás lenne azt feltételezni, hogy vásárlási döntéseikben csak a jövedelmük 

nagysága és a keresett jószág ára játszik közre.  

Ahogyan Varga fogalmaz „a jövedelem csak keretlehetőség”323. Különféle 

lélektani és pszichológiai tényezők, valamint olyan irracionálisnak minősíthető 

elemek, mint például a kérkedő, feltűnni vágyó fogyasztás (melynek jelentőségét 

Thorstein Veblen is kidomborította324) vagy a divat, is befolyásolják a fogyasztót 

vásárlási döntéseiben. „A modern gazdaságpszichológia – állapítja meg Varga A 

reklám c. könyvében – az embert már távolról sem tekinti homo oeconomicusnak, sőt 

                                                                                                                                             
321 Lásd a példákat Varga István: Közgazdasági kérdések lélektani értelmezése...  5-6. o.; lásd még uo. 12. o.: 

„ugyanez a pszichológiai szempont érvényesül mind az egész munkaszervezet kérdésében, mind a munkabér 
politikában is, továbbá a szakszervezetek kérdésében, a különböző elnevezésű szocializmus válfajaiban...” 

322  Varga István: A fogyasztás befolyásolásának gazdaságtana, I. félév... 3. o. 
323  Varga István: Gyümölcsfogyasztási szokások Budapesten... 6. o. 
324  Lásd. Thorstein Veblen: The Theory of Leisure Class, New York, 1899. 
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számol azzal, hogy sokan közülük – főként fogyasztói minőségükben – eléggé 

irracionálisan cselekszenek.”325  

Varga történeti, dinamikus és nyitott szemlélete a fogyasztó ill. a 

fogyasztótömegek értelmezésével kapcsolatosan is megnyilvánul. Ugyanis a 

fogyasztás–gazdaságtani vizsgálódásai során ő nem egy elszigetelt, gazdaságilag 

racionálisan és következetesen cselekvő fiktív fogyasztót feltételez, hanem egy hús-

vér, valóságos embert, akinek vannak olyan fogyasztói döntései, amelyeket 

képtelenség a gazdasági racionalitás érveivel logikusan megmagyarázni. A valóságos 

fogyasztó ill. a fogyasztótömegek egy folytonosan változó gazdasági közeg dinamikus 

elemei, melyeknek az idő folyamán változó tartalmát történetileg elemezni szükséges. 

A fogyasztótömegek viselkedésének elemzése a gazdasági jelenségek lélektani 

feltételeinek felderítésében ill. a fogyasztás befolyásolásában játszik szerepet. Ezért 

hangsúlyozta Varga István számos írásában a piackutatás szükségességét és fontos 

szerepét.  

 

VII. 2. A reklám 

 

 A reklám fogalmának meghatározásánál először is rámutat arra, hogy ez nem 

egyszerű fordítási feladat. Hiszen egy-egy idegen eredetű szó jelentése nem 

szükségszerűen bír azonos jelentéssel minden nyelvben és ennek súlyos 

következményei lehetnek a közgazdasági gondolkodásban.326 A reklám szó és maga a 

reklám tevékenység eredete is sokrétű, melyet a szerző egy igen gazdag 

reklámtörténeti áttekintéssel támaszt alá. A reklám egy nagy fogalom–családnak az 

egyik tagja, melynek a következő fogalmak a további tagjai: propaganda, agitáció, 

hirdetmény és hirdetés. „Reklámozás alatt – szűkebb értelemben – mindazt a 

tevékenységet kell érteni, amely arra irányul, hogy értékesíthető javak és 

szolgáltatások eladásának (kivételesen megvásárlásának) fokozását célzó 

                                              
325  Varga István:  A reklám… 304. o.  
326 Korábban a dolgozat nyereségről szóló fejezetében foglalkoztunk ilyen jellegű problémával, melyet Varga a 

„wealth” angol szóval kapcsolatosan emelt ki, mely egy összetett jelentéstartalommal bíró szó és annak 
leegyszerűsített fordításai a különböző nemzeti nyelveken önmagában gátjait képezhették számos elméleti 
összefüggés feltárásának.  
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információkat terjesszen.”327 Tágabb értelemben pedig mindaz, ami hozzájárul az áru 

eladhatóságának fokozásához, Varga megfogalmazásában tehát: „azokat a 

tevékenységeket és megnyilvánulásokat szokás érteni, amelyek 

a.) szóbeli, látható vagy más érzékelhető módon, 

b.) tömeghatás kiváltására alkalmas eszközökkel 

c.) fordulnak a tényleges és potenciális vásárlókhoz vagy azok egy-egy rétegéhez,  

d.) hogy ezek figyelmét valamely árura, szolgáltatásra illetőleg az ilyeneket előállító, 

forgalombahozó, teljesítő személyre vagy vállalatra felhívják, vagy néha csak azért, 

hogy őket  

e.) e tekintetben tájékoztassák, 

f.) abból a célból, hogy a reklám által befolyásolt rétegek a reklámozott árukat vagy 

szolgáltatásokat megvásárolják, s ezáltal 

g.) a reklámozó személy vagy vállalat üzleti forgalma kielégítő színvonalon maradjon 

vagy növekedjék; vagy néha csupán azért, hogy  

h.) a reklám által befolyásolt rétegek a reklámozó irányában kedvezően 

hangolódjanak és ennek eredményeképpen lehetőleg ezek érdekében 

cselekedjenek”328. 

A reklámnak nagyon fontos jellemzője – ami egyértelműen megkülönbözteti más 

propaganda vagy agitáló tevékenységektől – az üzleti jelleg. Így nem véletlen, hogy a 

kereskedelemben aktív szerepet játszik a reklám. A reklámozó személy a reklámtól 

mindenképpen üzleti forgalmának növelését vagy legalább szinten tartását várja el, bár 

az neki költségébe kerül.  

 „A reklám... elsősorban emocionális nem pedig racionális síkon mozog”329 - 

hangsúlyozza Varga. Ezért a racionálisan gondolkodó és cselekvő fogyasztó feltevése 

sok esetben teljesen félrevezető lehet a reklámtevékenység szempontjából. Más a 

feladata a reklámnak, ha a fogyasztót vásárlási döntéseiben racionális motívumok, és 

más a feladata, ha emocionális szempontok befolyásolják. Ehhez hasonlóan más a 

feladata a reklámnak, ha új szükséglet felkeltését célozza és más, ha a már meglévő 

szükséglet kielégítésének módozatát szeretné befolyásolni. Ezzel kapcsolatban ki kell 

                                              
327  Varga István: A reklám... 15. o. 
328  Kiemelések Varga alapján. Lásd. Varga István: A reklám... 17. o. 
329  Varga István: A reklám... 58. o. 



 112

emelni Vargának azon fontos gondolatát, mely szerint „a reklám kétségtelenül 

társadalmi hatalom. Az emberek cselekvését a reklám sokkal jobban befolyásolja, mint 

azt általában maguk is hinni szokták”330. A reklám hatalmi jellege olyan tényező, 

amellyel óvatosan kell bánni, mert a reklám önmagában is képes makroszintű 

elégtelenségeket, piaci tökéletlenségeket okozni. Varga Káldor és Silverman közös 

művéből331 hoz fel példát arra, hogy a sajtó hogyan került a reklámozók befolyása alá. 

 A reklám piacbefolyásoló szerepén túl Varga rámutat a reklám termelésfokozó 

hatására is, mely az új szükségletek felkeltésén keresztül érvényesül. Ha a fogyasztó a 

reklám által felkeltett új szükségletét ki akarja elégíteni – miközben nem mond le 

egyebekről és vásárlásait nem csoportosítja át – akkor ahhoz, hogy több jövedelemhez 

jusson és az új szükséglet kielégíthető legyen, növelnie kell teljesítményét.  

Varga észrevette a reklám és a technikai haladás szoros kapcsolatát is, azt a 

tényt, hogy a reklám igazán nagy jelentőségre a tömegtermelés elterjedése folytán tesz 

szert. Ugyanis a nagy tömegben jelentkező áruk számára a meglévő piacokat ki kell 

szélesíteni, vagy új piacokat kell teremteni, és ennek egyik alapvető eszköze a reklám.  

 Az 1950-es évek végén Vargának illett foglalkoznia a két rendszernek, a 

kapitalizmusnak és a szocializmusnak a reklámfelfogás terén jelentkező 

különbségeivel. Nem célunk részletesen ezekkel foglalkozni, csupán egy-két jellemző 

momentumot említünk meg annak alátámasztására, hogy Vargának milyen szerteágazó 

ismerete volt a problémakör nemzetközi szakirodalmában.  

Varga szerint a szocialista és a kapitalista reklám közötti különbség nem a 

reklám eredményességében, hanem végső célkitűzésében ragadható meg. A szocialista 

reklám – melynek Varga szerint a tervteljesítés szolgálatában kell állnia – főként csak 

a vásárlóalap felosztásának módját, a fogyasztás összetételét befolyásolhatja, de nem a 

nagyságát. Mivel tervgazdálkodásban a kínálattal szemben a fogyasztói kereslet 

nehezen tervezhető, spontánul alakuló folyamat, a reklám célja a kialakuló kereslet-

kínálati eltérések mérséklése. A fogyasztótömegek érdeklődését hatásos reklámmal a 

túltermelt javak irányába lehet terelni. A szocializmusban fontosabb az árucikk 

                                              
330  Varga István: A reklám... 299. o. 
331 Pl. Nagy Britanniában 1935-ben a sajtó összes bevételeinek 56,8%-a származott hirdetésekből. Lásd. 

Nicholas Kaldor–Rodney Silverman: A Statistical Analysis of Advertising Expenditure and of the Revenue of 
the Press. Cambridge: University Press, 1948. 15. o., lásd. még uo. 46. o. 
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reklám, mint a cégreklám, mert ha a cégek reklámozzák önmagukat, akkor ezzel más 

cégek tervteljesítését veszélyeztetik.  

Voltak, akik bírálták Vargának ezt az álláspontját, így pl. Forgács Tibor is. 

Noha maga Varga is utal a gyári és kereskedelmi reklámok összefonódására, magát a 

bolti reklámot nem lehet teljesen elvetni, mert véleménye szerint az is 

„összefüggésben áll a vásárló közönség igényeinek legjobb kielégítésére irányuló 

törekvésekkel”332. Mégis azért tartja a szocializmusban fontosabbnak a cikkreklám 

szerepét, melynek alapos és lelkiismeretes piackutatásra kell épülnie, mert „a termelés 

és az értékesítés folyamatának egysége a legkifejezetebben a konkrét árureklámnál 

érvényesül”333, valamint ez szolgálja a fogyasztók tájékoztatását, nevelését, 

emlékeztetését, felkelti érdeklődésüket és a gyárak termékeinek hírnevét terjeszti.  

Ezzel szemben a kapitalista reklám végső célkitűzése a profit maximalizálása. 

A kapitalista reklám legfőképpen versenyreklám, amely általában erősíti a 

monopolisztikus fejlődést.334 Azáltal, hogy a reklám monopolista helyzeteket idéz elő, 

korlátozza és tökéletlenné teszi a versenyt, fokozza a termelési és elosztási 

költségeket, de a profitot is. A költségek növekedésével a reklámköltségek is nőnek, 

aminek következtében a javak ára is nő. Ebben az esetben a reklám lényegi feladata 

beleszugerálni a fogyasztóba, hogy a cikk magas árát a jó minőség biztosítékának 

tekintse. Ezt a gondolatmenetet egyébként Joan Robinson egyik írására335 hivatkozva 

fejtette ki Varga.  

A fogyasztás–gazdaságtan jegyzetében Scitovsky azon gondolatához 

csatlakozott, hogy a kapitalista vállalatok monopolhelyzetének kialakulásában nagy 

szerepe van a fogyasztók tájékozatlanságának336, sőt „ezt a tájékozatlanságot ... a 

reklám sokszor nem csökkenti, hanem fokozza”337. Végül is a reklám hatalmi 

jellegéhez jutunk el ismét, miszerint a reklám önmagában elegendő a piac elvi 

tökéletességének felborításához. Ugyanakkor a reklám mégis a piac nélkülözhetetlen 

                                              
332  Varga István: A reklám... 92. o. 
333  Varga István: A fogyasztás befolyásolásának gazdaságtana, II. félév... 167. o. 
334 „A monopóliumok kialakulása a versenyreklám szükségességét csökkenti ugyan, de az azok kialakulását 

megelőző oligopolisztikus helyzetekben... a versenyreklám többnyire legélesebb formája jelentkezik.” - Varga 
István: A szocialista reklám jellegzetességei... 10. o. 

335  Joan Robinson: The Economics of Imperfect Competition. London, Macmillan, 1948.  
336  Lásd. T. Scitovsky: Ignorance as a Source of Oligopoly Power.  = American Economic Review, 1950. május. 
337  Varga István: A fogyasztás befolyásolásának gazdaságtana, I. félév... 35. o. 



 114

része, mivel a tömegtermelés szükséges kiegészítője. Reklám nélkül a nagy tömegben 

előállított javakat nehezen lehet értékesíteni, ezért a tömegtermelés elterjedésével a 

reklámozás önálló szakmává fejlődött. 

 Varga István szerint ugyan a reklám végső célkitűzése alapján 

megkülönböztethető a kapitalista és a szocialista reklám, de a reklámnak vannak 

közbenső célkitűzései is, és „míg a végső célkitűzéseket illetően a kapitalizmus és 

szocializmus között alapvetőek a különbségek, addig a közbülsőeket illetően sok 

közös vonással találkozunk”338. A különböző fajta céloknak ez a találékony 

szétválasztása lehetőséget nyújtott Vargának arra, hogy a reklámnak olyan 

vállalatgazdasági céljairól és azok lélektani hatásairól szóljon részletesebben, mint a 

tájékoztatás, emlékeztetés, figyelemfelkeltés, nevelés, hírnévterjesztés, verbuválás és a 

beterelés. A reklám ezeken a közbenső célokon keresztül az emberek magatartását 

igyekszik befolyásolni, hogy végül a fogyasztó a kérdéses jószágot megvásárolja.  

 A reklámot sokféle szempont szerint lehet rendszerezni. Varga István az 

értékesítést célzó reklámot339 a vállalatok típusai szerint csoportosítva gazdag 

képanyaggal mutatja be. Megkülönbözteti a gyári, a nagykereskedelmi és a 

kiskereskedelmi reklámot, a pénz és a biztosító intézetek reklámját, a szolgáltató, 

szórakoztató és más vállalatok reklámját, az idegenforgalmi és vendéglátó ipari, a 

könyvkiadói reklámot, a kollektív reklámot, valamint a külkereskedelem szolgálatában 

álló reklámot. E reklámtípusok gyakran összefonódnak és az ún. kollektív reklám 

fogalomkörében jelennek meg. A kollektív reklám a reklámlélektan gyakorlati 

alkalmazásának problémakörét érinti, hiszen több, gyakran különböző profilú 

vállalatok közös reklámjával különleges reklámhatásokat lehet elérni.340 Így 

megemlíthető az a reklámlélektani fogás, amikor a reklámozó a reklámnak valamilyen 

személyes vonást, – ahogyan azt Varga az angolszász terminológiából idézi – ún. 

„human touch”-ot próbál kölcsönözni, amely a fogyasztót nem racionális 

gondolkodása, hanem emocionális természete alapján befolyásolja, ezzel növeli a 

reklám hatásosságát. 

                                              
338  Varga István: A fogyasztás befolyásolásának gazdaságtana, II. félév... 187. o. 
339 „Az eladási reklám alapvető kérdéseivel kapcsolatban kizárólag az értékesítés terén tömegeredményekre 

törekvő üzleti reklámmal foglalkozunk.” – Varga István: A reklám... 99. o. 
340  Lásd. a közös (kollektív) reklámról szóló részt Varga István: A reklám c. könyvében 127-129. o. 
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 Varga a reklámeszközök csoportosítása, felsorakoztatása terén is egyedi 

teljesítményt végzett, amennyiben kiemelte az egyes eszközök fogyasztókra gyakorolt 

lélektani hatásait. A gyakorlati életben reklámozással foglalkozó szakemberek számára 

akkor is és napjainkban is sok tekintetben megfontolandó tanácsokat, útmutatásokat 

nyújt. Ugyanakkor rámutat ismét arra, hogy a különböző reklámeszközök 

hatékonyságának elbírálásánál a piackutatás elvégzése milyen jelentős feladat. 

 

VII. 3. Reklám és piackutatás kapcsolata 

 
 Varga szerint a reklámozásnak kétféle tudományos alátámasztására nyílik mód:  

– az egyik módszertani jellegű, ezzel foglalkozik a piackutatás vagy piacanalízis; 

– a másik elméleti jellegű és az erre vonatkozó tételek kidolgozásával a 

reklámlélektan foglalkozik (ezt a témakört tárgyalja részletesen A reklám c. 

könyvének utolsó két fejezete). 

 A magyar közgazdasági gondolkodás ill. gazdasági gyakorlat számára a reklám 

és a piackutatás kapcsolatának kitüntetett jelentőségét Varga egyértelműen 

kihangsúlyozta és hogy ezt mennyire helyesen tette arra bizonyosság napjaink reklám 

és piackutató gyakorlata. 

 „A reklámnak a piackutatással való kapcsolatba hozatala – hangsúlyozza ő 

maga nagyszabású művének az előszavában – a megszokottnál nyomatékosabb.”341 

Kijelentését alátámasztja, hogy az általa leírt reklámtevékenység valamennyi fázisában 

a piackutatás jelentős szerepet kap, mivel véleménye szerint a reklám lehetőségeit, a 

kivitelezés módozatait, valamint a reklám eredményességét is a piackutatás 

segítségével lehet a legjobban megalapozni. 

A reklámkutatás egyik legfontosabb feladata a piackutatás. A fogyasztói 

kereslet tanulmányozásának vannak passzív és aktív módszerei. A két módszert Varga 

a következőképpen határolja el: „A kereslet tanulmányozásának passzív módszerei, 

amelyek a vevők kívánságainak egyszerű regisztrálására korlátozódnak. Ezeket 

egészítik ki az aktív módszerek. Ilyen a vevők keresletének időnkénti epizódszerű 

                                              
341  Varga István:  A reklám... 3. o. 
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megfigyelése”342. A piackutatást amiatt is fontosnak tartja, mert az széles körben épül 

a véleménykutatásra (demoszkópiára), mely kikérdezést alkalmazva igyekszik 

információt nyerni a fogyasztók nézeteiről, álláspontjairól, szokásairól, igényeiről, stb. 

A piackutatás egyik célja azonos a statisztikáéval: „Megismertetni magunkat 

magunkkal”343. A piackutatásnak nagy szerepe van mind a reklám előkészítésében, 

mind a kivitelezésben, valamint a reklám eredményességének a felmérésében. 

 A legszélesebb körben a piackutatást a reklám előkészítésnél alkalmazzák, 

mivel alkalmas valamennyi reklámcél jobb előkészítésére. Fontos támpontokat lehet 

nyerni egy-egy ilyen jellegű piackutatás során, amelyek azonban csak korlátolt ideig 

érvényesek. A reklámozást alátámasztó piackutatásnak egy további feladata azt 

tisztázni, hogy a jószág megvásárlása megfontolt vagy automatizált (reflexszerű) 

emberi cselekvés eredményeként jött létre.344 Minden reklámkészítő azt szeretné elérni 

és reklámja akkor válik eredményessé, ha a fogyasztó reflexszerűen választja a 

reklámozott terméket.  

 A reklám előkészítésnél megkülönböztethető az objektív és a szubjektív 

piackutatás. „Az objektív piackutatás az árucikkek tárgyi (minőség, ár, verseny, stb.) 

körülményeit és ezek változásait törekszik megállapítani. A szubjektív piackutatás 

ezzel szemben az emberek cselekvéseinek vezérlő erőit kutatja.”345 Varga rámutat, 

hogy az objektív eljárások eredményei megbízhatóbbak és ha lehetőség van rá, akkor 

ezeket kell előnyben részesíteni. Ugyanakkor kiemeli, hogy a két eljárás ki is egészíti 

egymást346. Varga a két módszer együttes használatát javasolja a reklám előkészítése 

során. Fejtegetéseiben következetesen vonultatja végig e kettős megközelítést. A 

racionális és emocionális elemek, az objektív és szubjektív megközelítés párhuzamos 

használata alapvető Vargánál a fogyasztó, a reklám definiálása során, majd a 

piackutató vizsgálat alkalmazásában. Javaslata szerint mindkét megközelítést 

alkalmazni szükséges. Mindez egyedi és merész lépést jelentett, hiszen akkoriban a 

hazai közgazdaságtan túlhangsúlyozta az objektivitásra törekvést. Ezzel szemben, 

                                              
342  Varga István: A reklám... 241. o. 
343 Az első magyar felelős kormány által kiadott, a hivatalos magyar statisztikai szolgálat megszervezéséről szóló 

1848. évi rendelet bevezetőjében található ez a megfogalmazás. 
344  A cselekvések ezen két alaptípusának megkülönböztetése Pavlovtól származik. 
345  Varga István: A reklám... 251. o. 
346  Varga István: Közgazdasági kérdések lélektani értelmezése... 8. o. 
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Varga kiemelte a szubjektív tényezők jelentőségét, miközben természetszerűleg nem 

vetette el az objektív törvények érvényesülésének következményeit sem. 

 Az objektív piacanalízis körébe tartozik a kereslet rugalmasságának vizsgálata. 

A keresletelaszticitás fogalmával és szerteágazó problémakörével Varga részletesen 

foglalkozott, és erre később még részletesen kitérünk. Mindenekelőtt abból indult ki, 

hogy a reklámtevékenység tervezésénél, a reklámeszköz kiválasztásának elbírálásánál 

az objektív alapot a keresletelaszticitási vizsgálatok elvégzése és az eredmények 

figyelembe vétele biztosítja. Varga szavaival: „a reklám célszerűségének a keresleti 

rugalmasság alapján történő elbírálása – tudomásom szerint – újszerű”347.  

A keresleti rugalmasság vizsgálata szerinte azért is fontos, mert segítségével a 

fogyasztók magatartását és ezzel összefüggésben az egész piac strukturális mozgását 

figyelemmel lehet kísérni és így lehetőség nyílik a fogyasztó ill. a piacbefolyásolás 

kiinduló pontjainak objektív felmérésére. Hangsúlyozza, hogy a keresleti elaszticitás 

vizsgálatánál sokféle szempontra kell figyelni, például: mi a fogyasztó szükséglet 

kielégítésének célja; vajon magasabb vagy alacsonyabb jövedelmi kategóriába esik a 

vizsgált fogyasztói közösség; milyen szerepe van a kereslet alakulásában a különböző 

társadalmi szokásoknak vagy a divatnak, stb. Minden esetben más és más 

következtetés levonására nyílik mód.  

Rámutat a paradox árhatások, mint például a sznobizmus vagy a Giffen hatás, 

létezésére és fogyasztást befolyásoló szerepére. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a 

különböző társadalmi rétegek fogyasztásának vannak közös vonásai is, amiben nagy 

jelentősége van az utánzás társadalomlélektani szerepének (erre már utaltunk korábban 

is Veblen nyomán). A reklámnak a fogyasztói igények egységesítésében van nagy 

szerepe. Ennek nyomán a tömegtermelés így tudja értékesíteni szabványosított 

termékeit. A reklám célja, hogy a fogyasztó szinte önkéntelenül is a reklámozott 

jószágot válassza. „A reklám az egyén elszemélytelenítésének és szabványosításának 

egyik eleme”348 – idéz Varga egyetértően Robert Badouin egyik írásából, mintha 

megsejtené napjaink globalizációs tendenciáit. 

                                              
347  Varga István: A reklám... 5. o. 
348  Varga István: A reklám... 281. o. 
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 A szubjektív piacanalízisnek a gazdasági jelenségek lélektani hátterének 

megismerésében van jelentősége. Mivel piacról van szó, a tömegészlelési eljárás 

alkalmazása a legcélravezetőbb Varga szerint. A reprezentatív statisztikai módszer 

alkalmazása a szubjektív piackutatás módszere, mivel ezekben az esetekben ez a 

leginkább alkalmas átfogó következtetések levonására. A szubjektív piackutatás 

módszerét Varga István már jóval korábban is alkalmazta, amikor a Magyar 

Gazdaságkutató Intézet keretében gazdaságpszichológiai tanulmányokat írt 

szerzőtársával Harkai Schiller Pállal. Az első ilyen jellegű tanulmányukat 1935-ben 

publikálták Gyümölcsfogyasztási szokások Budapesten címmel. A vizsgálat során a 

szubjektív piackutatás módszerét alkalmazták, amely abban az időben 

Magyarországon egyedülállónak számított. Ezt a tényt Vargáék a tanulmányban is 

kiemelik: „a szubjektív piackutatás módszerét alkalmazzuk jelen tanulmányunkban, 

amely tudomásunk szerint az első ilyen természetű közlemény a magyar gazdasági és 

pszichológiai szakirodalomban”349.  

Ugyanezt a módszert alkalmazták másik két vizsgálatuknál is a Magyar 

Gazdaságkutató Intézetben, melynek eredményeit 1938-ban Dohányzási szokások 

Budapesten címmel, illetve 1940-ben Borfogyasztási szokások címmel tették közzé. 

Ezeknél a vizsgálatoknál az objektív módszer nem volt alkalmazható, csak a 

szubjektív, amely „egyfelől a gyártási eljárásnak a közönség igényeihez való 

hozzáigazítását (pl. új gyártmány bevezetését hiányzó árkategóriába, másféle 

csomagolást, stb.), másfelől a közönség helyes irányú, ésszerű nevelését teszi 

tudományos alapon lehetővé”350. 

 A szubjektív módszer alkalmazása – Varga István szerint – általában hármas 

feladatot jelent: a szokások elemzését; a személyi motívumok vizsgálatát; és a külső 

befolyásoló tényezők vagy az ún. tárgyi motívumok elemzését.  

 A fogyasztói szokásokat és azok lélektani hátterét meg kell ismerni bármilyen 

terjesztési politikához. A szokásoknak a cselekvés központú lélektan két jellegzetesen 

elkülönülő típusát különbözteti meg: egyrészt az ún. szükségletvezérelte 

cselekvéseket, amelyek kielégítése létfontosságú, mint pl. az étkezés szükséglete; 

                                              
349  Harkai Schiller Pál–Varga István: Gyümölcsfogyasztási szokások Budapesten... 6. o. 
350  Harkai Schiller Pál–Varga István: Dohányzási szokások Budapesten... 8. o. 
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másrészt az ún. alkalomvezérelte cselekvéseket, amelyeket az alkalmak, külső 

befolyásoló tényezők váltanak ki.351 Minden szokás valamilyen szükséglethez 

kapcsolódik, mely szükségletek vagy biológiai eredetű ún. igazi szükségletek, vagy 

társadalmi eredetű, ún. quasi szükségletek.352 A szükségletvezérelte cselekvéseket 

irányítják az igazi szükségletek, az alkalomvezérelte cselekvéseket pedig a quasi 

szükségletek. Az is előfordulhat – amire példa a dohányzás –, hogy a kezdetben 

alkalomvezérelte cselekvés (a társaság kedvéért egy szál cigarettát elszívni) egy idő 

után szükségletvezéreltté válik (így válhat a narkotikum szükségessége is biológiai 

szükséggé).  

Az akkori modern pszichológiai irányzat szerint a szokások nem valamiféle 

külső körülményekre vezethetők vissza, hanem az emberi szükségletekhez 

kapcsolódnak és ebből kifolyólag egy szokás csak akkor maradhat tartósan fenn, ha az 

valamilyen szükséglet kapcsán keletkezett. E szokásoknak a terjesztésére vagy a  

befolyásolására éppen a reklámmal nyílik lehetőség. A vásárlási szokások 

terjesztéséhez – Varga szerint –, a belátásra befolyást gyakorolva, vagy a propaganda 

meggyőző módszerét lehet alkalmazni, vagy a tanulási folyamatra ható szuggesztív 

módszert. Mindenesetre a tudatos befolyásolás a reklám oldaláról fontos szerepet 

játszik a fogyasztótömegek vásárlási irányításában. A fogyasztói szokások 

átalakításának fontos eleme a már sokszor emlegetett utánzás. Az embereket 

jelentősen befolyásolják a szomszédságukban, a közvetlen környezetükben kialakult 

fogyasztói szokások. A „keep up the Johnes” („tartsunk lépést Kovácsékkal”) 

szindróma kialakulása ahhoz vezet, hogy a fogyasztó csak azért szerez be valamilyen 

jószágot, mert az van a szomszédjának és nem azért, mert arra ténylegesen szüksége 

van. A reklám gyakran tudatosan törekszik ilyen demonstráló hatást353 elérni.  

 Vargának a fogyasztói szokások részletes leírásával kettős célja volt: egyrészt, 

hogy rámutasson a fogyasztók szokásai folyamatosan változnak és változtathatóak; 

másrészt, hogy ezáltal nyomatékosítsa a piackutató eljárások elfogadását és széleskörű 

alkalmazását a fogyasztás–gazdaságtan terén. Mivel a fogyasztói szokások állandóan 

változnak és változtathatóak, ami nemcsak a változó fogyasztói szükségletekkel, 

                                              
351  Varga István: Közgazdasági kérdések lélektani értelmezése... 9. o. 
352  Harkai Schiller Pál–Varga István: Dohányzási szokások Budapesten... 9. o. 
353  Varga István: A fogyasztás befolyásolásának gazdaságtana, I. félév... 60. o. 
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hanem a termelés összetételének és a technikának a változásaival is kapcsolatos, ezért 

szükséges minden alkalommal új és új piacanalízissel a szokásokat és azok hátterét 

megismerni. Új szükségletek felkeltésében és ehhez kapcsolódóan az új szokások 

kialakításában az alapos piackutatással előkészített reklámnak nagy szerepe van.  

 A szubjektív piackutatás másik fontos része a személyi vagy lélektani 

motívumok elemzése. A kutatás itt arra keresi a választ, hogy egy bizonyos vásárlói 

döntés megszületésének, vagy egy fogyasztói szokás kialakulásának mi áll a 

hátterében, milyen erők befolyásaként alakult ki egy adott szokás. A fogyasztó 

rendelkezésére álló vagyoni erő és jövedelem nyújtotta keretlehetőségeken túl e belső, 

lélektani momentumok játszanak szerepet a fogyasztás jellegének kialakulásában. 

Ezek a mozgatóerők egyrészt belső szükségletek, másrészt külső alkalmak. Azért 

fontos megvizsgálni, hogy egy adott fogyasztó közösséget milyen momentumok 

késztetnek a jószág fogyasztására, mert a fogyasztás befolyásolásának módja ettől 

függően alakul.  

A Varga István által sokat emlegetett dohányzási problémán keresztül jól 

érzékeltethető, hogy másként kell befolyásolni azt a fogyasztót, aki számára a 

dohányzás még mintegy quasi szükségletként jelentkezik és másként azt, akinél ez már 

biológiai szükséggé vált. Azon fogyasztónál, aki számára a dohányzás csak quasi 

szükséglet, a reklám feladata az, hogy életben tartsa ezt a szükségletet. Itt a szükséglet 

kielégítést fokozottabban kell a terjesztési politikának szorgalmaznia, mint egy olyan 

fogyasztó esetében, akinél a dohányzás már biológiai szükséggé vált. Hiszen az ilyen 

típusú fogyasztónak már nem kell felhívni a figyelmét arra, hogy rágyújtson. Itt már a 

különféle cigaretta fajták felé való befolyásolás lehet a reklám üzenete.  

 Varga szerint a személyi motívumok fontossága különösen a luxuscikkeknél 

kerül előtérbe354 (a dohányzás is luxus jellegű fogyasztás). A fogyasztót szubjektív 

szempontok befolyásolják abban, hogy a nem létfontosságú cikkek közül melyiket 

fogja választani. Viszont a létfontosságú cikkek kiválasztásánál inkább külső tényezők 

játszanak szerepet.  

 Az ún. tárgyi motívumok elemzése is a szubjektív piackutatási módszer 

feladatai közé tartozik. A külső, cselekvésre késztető alkalmakat is meg kell ismerni, 

                                              
354  Varga István: A lélektani módszerű piackutatásról... 18. o. 
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ami csak akkor nyújt hasznos információkat, hogyha a belső szükségleteket 

megismertük.355  Léteznek olyan külső körülmények, melyek felhívják a figyelmet a 

fogyasztásra. „Az alkalmat ... a külső körülményeknél a tapasztalat kölcsönzi; ezt 

nevezik a modern lélektanban felszólító jellegnek.”356 Meg lehet különböztetni ún. 

közvetett felszólító jelleget, melyek a biológiai szükségletek esetében léteznek, vagyis 

ez utal arra, hogy a szükséglet kielégítési alkalmakat ösztönösen ismerjük fel. A 

közvetlen felszólító jelleg a quasi szükségletek kielégítését ígéri, ebben az esetben 

fontos a tapasztalat.  

 A piackutatásnak a reklám kivitelezésében is meghatározó szerepe van. A 

reklámeszköz-kutatást, melynek jelentőségét Varga kiemeli, már abban az időben a 

reklámmal kapcsolatos piackutatás külön ágának tekintették. A különböző 

reklámeszközök ill. a használatuk során jelentkező lélektani hatások beható ismeretére 

is szükség van, valamint olyan eljárások kifejlesztésére, melyekkel tesztelhetik egy-

egy reklám kivitelezésének hatásosságát. 

 A reklám eredményességének a megállapítása is feladata a piackutatásnak. A 

reklám hatékonyságának ellenőrzésénél elsőrangú szempont – Varga kiemelése 

alapján –, hogy a lehetőségekhez képest objektív adatokra kell támaszkodni. 357 Tehát 

pl. meg kell nézni, hogy a reklámkampány eredményeként a forgalom milyen 

mértékben emelkedett. Varga utal a társadalmi lélektan azon megállapítására, amely az 

emberi magatartásokat olyan állapotoknak tekinti, amelyekben az emberek értékelő 

módon foglalnak állást. A reklámról így véleményt tudnak alkotni, melynek vizsgálata 

a reklámszakember számára a jövőre nézve fontos tanulságokat rejthet. A 

reklámellenőrzés néha egészen meglepő eredményeket is hozhat358, de sok jó és 

hasznos ötlettel is szolgálhat.  

 Célunk a Varga által leírt objektív és szubjektív piackutató módszer vázlatos 

ismertetésével az volt, hogy demonstráljuk Varga sokoldalúságát, melynek révén 

                                              
355  Erre utalást lásd: Harkai Schiller Pál–Varga István: Dohányzási szokások Budapesten... 11. o. 
356  Harkai Schiller Pál–Varga István: Dohányzási szokások Budapesten... 12. o. 
357  Varga István: A reklám... 266. o. 
358 Erre példa a Balaton elnevezéssel forgalomba hozott cigaretta reklámplakátjának utólagos hatásosság 

vizsgálata. „A reklámplakát a Balatont ábrázolta és a kép egyik sarkában egy cigaretta füstölgött. A fogyasztók 
reprezentatív kikérdezése során kiderült, hogy túlnyomó többségük a plakátot a Balatont népszerűsíteni kívánó 
idegenforgalmi plakátnak tekintette, a cigaretta gomolygó füstjéről pedig azt hitte, hogy az egy balatoni gőzös 
füstje. Ez a hírdetés tehát nem érte el a célját.” - Varga István: A reklám... 270. o. 
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széles elméleti háttérrel alátámasztott, modern piackutató eljárásokat írt le, és ezek egy 

széles körben alkalmazható gyakorlati módszertan alapját képezték. 

 

VII. 4. Reklám és lélektan 

 
 Ahogyan azt már korábban említettük Varga a közgazdaságtan és pszichológia 

kapcsolatát termékenynek tartotta, mivel a fogyasztó cselekvései mögött nem csupán 

racionális, gazdasági szempontból átgondolt okok húzódnak meg, hanem másfajta 

indítékok, lélektani momentumok is szerepet játszanak. A lélektan, melynek feladata 

„az emberi tevékenység dinamikájával, vagyis motivációjával foglalkozni”359 jelen 

van mindennapjainkban360. Varga újszerű megközelítése ragadható meg abban, hogy 

egy másik tudományterület ismereteit ill. eredményeit bátran használja fel 

közgazdasági vizsgálódásai során. A fogyasztás–gazdaságtan szempontjából 

lényegesnek és nélkülözhetetlennek tartotta az ún. magatartást megfigyelő 

szemléletmódot, amely a Vladimir Behtyerev (1857-1924) által kifejlesztett kísérleti 

lélektan nyomán alakult ki.361 Bármely tevékenység, amely a fogyasztással 

kapcsolatban van, nem tudja a lélektani hatásokat kikerülni. 

A reklám tevékenységnek különösen számolnia kell a fogyasztás lélektani 

vonatkozásaival, hiszen a fogyasztás befolyásolását célozza valamilyen módon. „A 

reklámlélektannak tudományos szintre való emelése elsősorban ... Pavlov és 

tanítványainak köszönhető, noha maguk kifejezetten a reklámlélektan kérdésével nem 

foglalkoztak.”362 Varga István a reklámlélektan jelentőségét a magyar közgazdasági 

irodalomban a korábbiaknál nyomatékosabban hangsúlyozta. A reklám című 

könyvének szerkezete arról tanúskodik, hogy Varga részletes ismertetésre méltatta a 

reklámlélektani megközelítéseket. A 440 oldalas könyv szerkezetét tekintve 300 

oldalban tárgyal hét fejezetet (a reklám fogalma; a kapitalista reklám; a szocialista 

reklám; a reklám az üzleti élet (felvásárlás és értékesítés) szolgálatában; a reklám 

vállalatgazdasági célkitűzései, reklámeszközök, reklám és piackutatás, a kereslet 

                                              
359 Harkai Schiller Pál–Varga István: Dohányzási szokások Budapesten... 9. o. 
360 A mindennapi élettel és annak lélektanával kapcsolatos példákat lásd. Varga István: A fogyasztás 

befolyásolásának gazdaságtana, I. félév... 32. o. 
361 Lásd. erről Varga István: A reklám... 293. o. 
362  Varga István: A reklám... 293. o.  
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elaszticitása a reklámban) és 140 oldalt szentel a Reklámlélektan és A 

reklámhatáskeltés pszichotechnikája c. két fejezetnek. 

Felfogása szerint a reklám egyrészt a fogyasztó értelmére akar hatni, másrészt 

azon lélektani tényezőkre is, amelyek valami oknál fogva kialakulnak a fogyasztóban. 

Jórészük nem mindig racionális, de léteznek és befolyást gyakorolnak a fogyasztó 

döntéseire. A reklámlélektanon belül a tömeglélektan szerepe bír nagy fontossággal, 

mivel a reklám a tömegekre kíván hatni azzal, hogy a tömegtermelés során előállított 

nagy mennyiségű áru értékesítését kívánja elősegíteni. A tömeg azonban egyénekből 

áll, így az egyénre vonatkozó lélektani ismeretek szükségessége nem elhanyagolható 

szempont. Az egyént viszont a tömegek viselkedése sok szempontból befolyásolja.  

 Az egyén magatartását irányító erőként hatnak az ösztönök, amire példa Pavlov 

híres kísérlete a kutyával. Vannak öröklött alaptulajdonságok, melyek az egyén 

érdeklődését befolyásolják és vannak kialakított vagy ún. felvett tulajdonságok. Ezen 

tényezők befolyásolhatósága képezi a reklám lehetőségeinek alapjait. Ez a 

gondolatmenet pedig visszavezet a szükséglethez és azok kielégítéséhez, melyről már 

korábban szóltunk. Varga a szükségletek befolyásolhatósága kapcsán több tényezőre 

utal.363 Többek között kiemeli, hogy a reklámnak nagy szerepe van a szükségletek 

tudatosításában és az új szükségletek feltárásában. A szükségletek intenzitásának 

mértéke szubjektív tényező, függ az adott fogyasztótól, de éppen ezért reklámmal 

befolyásolható. Hasonló a helyzet a szükségletek rangsorolásával is, mely minden 

egyes fogyasztónál más és más. Reklámmal az adott terméknek a rangsorban elfoglalt 

pozícióját lehet alakítani. A reklám befolyásoló erővel bír a szükségletek terjedelme és 

differenciálódása terén is.  

A reklámlélektan feladata: felderíteni azon lélektani szempontokat, melyeket a 

reklámozás hatásossága érdekében figyelembe kell venni. A reklám pedig igazán 

akkor hatásos, ha el tudja azt érni, hogy a vevő ösztönösen a reklámozott cikket 

válassza. Ennek érdekében a reklámnál "az ismétlés mind az információátadás, mind 

pedig a meggyőzés, rábeszélés, befolyásolás lényeges eleme"364. Az ismétlés folytán 

                                              
363  Lásd. részletesebben Varga István: A reklám... 295-297. o. 
364  Varga István: A reklám... 305. o. 
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ugyanis bizonyos dolgok bevésődnek az ember tudatalattijába, ami az ösztönös 

cselekvés feltétele. 

 A reklámnak tehát Varga szerint először közvetlen hatást vagy 

figyelemfelkeltést kell elérnie, ezután emlékezeti hatást, majd vásárlásra késztetést. A 

figyelemfelkeltésről, annak lehetséges módozatairól részletesen ír, precízen 

alátámasztva gondolatait példákkal.365 A reklám hatásosságának egy másik feltétele, 

hogy emlékezeti hatást tudjon kelteni a fogyasztóban. A vásárló ugyanis a reklám 

megpillantása után nem rohan azonnal a terméket megvásárolni, hanem ezen 

cselekedete később jelentkezik. A reklámnak tehát át kell hidalnia ezt a köztes időt, el 

kell érnie, hogy a fogyasztó emlékezzen a reklámozott termékre, amikor azzal 

szükséglet kielégítését meg akarja oldani. Az emlékezeti hatás jelentkezésének kettős 

lélektani feltétele van: egyrészt, hogy a reklám a figyelmet megőrizze, másrészt, hogy 

a – tudatos vagy tudatalatti – emlékezeti hatás kellő ideig érvényesüljön. A reklámozás 

eredményessége azon múlik, sikerült-e a termékre pozitív értelemben felhívni a 

figyelmet és felkelteni a vágyat annak megvásárlására. A reklám sok esetben az 

elsajátítás, a tanulás lélektani folyamatát indítja el, de az általános emberi érdeklődés 

kiváltására irányuló reklámok is hatásosak lehetnek. A reklám akkor mondható 

hatásosnak, ha eléri a legfontosabbat, vagyis a vásárlásra késztető hatást, mellyel 

kapcsolatban szintén számos feltételre hívja fel Varga a figyelmet. 366  

A reklám szerepe az emberek érdeklődési irányzatainak kialakításában és a 

gazdasági célkitűzések érvényesülését gátló tényezők leküzdésében áll. A reklámozó 

szubjektív tényezők befolyásolásán keresztül próbál eljutni egy objektív, 

kézzelfogható (forgalomnövekedést kiváltó) eredményig.  

 Gyakorlati útmutatásait Varga tovább bővíti A reklám c. könyvének utolsó 

fejezetével (A reklámhatáskeltés pszichotechnikája). A jó reklám feltételeit az egyes 

reklámeszközök sajátosságait figyelembe véve is elemzi, és végül ismét 

kihangsúlyozza a piackutatás fontosságát a reklámhatás értékelésénél.  

                                              
365 A részleteket lásd. A figyelemfelkeltés és annak lélektani feltételei c. részt Varga István: A reklám c. 

könyvében 306-350. o.  
366 Részleteiben lásd. A reklám vásárlásra késztető hatása és annak feltételei c. fejezetet Varga István: A reklám 

c. könyvében 362-369. o. 
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 Vargának a reklám témakörében írt alapművét végigtanulmányozva, a színes és 

gazdag képanyagot áttekintve az az érzése támad az embernek, hogy a hatékony 

reklám sok tekintetben inkább művészet, mintsem tudományos okoskodás terméke. 

Maga Varga is fejtegetései közben gyakran használja a reklámművészet kifejezést. 

Lényegében a tudományos és nem tudományos elemek tudatos összekapcsolását 

sajátos szóhasználatával is demonstrálja. 

 A fogyasztás–gazdaságtan és a reklám kutatás területén Varga István érdemeit 

a következőkben foglaljuk össze: 

– A fogyasztás befolyásolására szolgáló reklám kutatásával a magyar közgazdasági 

gondolkodás addig nem foglalkozott olyan mélységben, mint ahogyan azt Varga 

tette. 

– Mély elméleti ismeretekkel megalapozott, gyakorlatilag széles körben alkalmazható 

vizsgálati módszertant, mintaszerű rendszert dolgozott ki elsőként a magyar 

közgazdasági gondolkodásban az eredményes reklámtevékenység 

megvalósításához. 

– Felismerte, hogy a reklámtevékenység végső célját (profitmaximalizálás) az 

objektív tényezőkön túl a szubjektív tényezők is jelentősen befolyásolják. Ez az 

újszerű, kettős megközelítése alapvetően meghatározta az elméleti következtetéseit. 

 
 

VII. 5. Keresletelaszticitás 

 
Varga a reklám kutatása kapcsán objektív piackutató módszernek tartotta a 

keresletelaszticitási vizsgálatokat, melyek nála különös jelentőséget kaptak a reklám 

célszerűségének elbírálása, a fogyasztói kereslet befolyásolása terén.  

Hasonlóan Keyneshez a keresleti oldal behatóbb elemzésére irányította a 

figyelmet, jóllehet akkoriban a keresleti oldal, ezen belül a fogyasztói kereslet 

elemzése és annak befolyásolása elhanyagolt területnek számított. A dinamikát 

hangsúlyozta a statikus megközelítéssel szemben. S szerinte a statikus szemléletmód 

volt az egyik fő oka annak, hogy a fogyasztói kereslet kutatása kikerült egy időre az 
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érdeklődés középpontjából.367 A fogyasztói kereslet befolyásolása terén különleges 

jelentőséget tulajdonított a keresletelaszticitási vizsgálatoknak. 

Varga érdeme abban rejlik, hogy a magyar közgazdasági gondolkodással 

részletesen megismertette a keresletelaszticitás fogalmát és problémakörét. A 

keresletelaszticitási vizsgálatot olyan makroökonómiai jellegű, dinamikus szemléletű, 

empirikus eljárásnak tekintette, mely a fogyasztói kereslet kutatása ill. befolyásolása 

terén objektív kiindulási alapként szolgál. Ő a fogyasztás befolyásolásához választott 

eszköz –  a reklám – célszerűségének elbírálását, a keresletelaszticitási vizsgálatokhoz 

kötötte. 

Varga szerint a gazdaságban bekövetkező változások hatására jelentkező 

spontán arány eltolódási folyamatokat az elaszticitási vizsgálatokkal lehet 

tanulmányozni. A közgazdasági irodalomban alighanem Cournot volt az, aki az áru ára 

és kereslete közötti kapcsolat matematikai megformulázására elsőként tett kísérletet 

1838-ban megjelent művében368, bár még nem használta a 'keresletelaszticitás' 

kifejezést. Voltak olyan statisztikusok, akik ezt az összefüggést vizsgálták: pl. Gregory 

King (1648-1712) azt tanulmányozta, hogy a termésváltozások hogyan befolyásolják a 

gabonaárakat; Engel és Schwabe háztartás – statisztikai elemzéseket végzett; Ernst 

Engel (1821-1896) bebizonyította, hogy minél kisebb egy család jövedelme, annál 

nagyobb hányadát fordítja élelmiszerekre. Tulajdonképpen Alfred Marshall369 és az őt 

követő közgazdasági gondolkodók foglalkoztak részletesebben a keresleti elaszticitás 

kérdéseivel. Az amerikai Schultz a kereslet rugalmasságát az árak dinamikus 

változásaival hozta kapcsolatba; az ugyancsak amerikai Moore különbséget tett az ár 

flexibilitása és expanzibilitása370 között; az angol Hicks a keresztelaszticitások 

kérdésével ill. a várakozások rugalmasságával is foglalkozott.  

A keresletrugalmassági vizsgálatok kiemelkedő jelentőségét a fogyasztás 

befolyásolásának kutatása terén a magyar közgazdasági gondolkodók közül elsőként 

                                              
367 Varga István: A fogyasztói javak iránti kereslet elaszticitása. = Közgazdasági Szemle, 1956. 11-12.sz. 1355.o. 
368 Varga utalás szerint lásd. Cournot, A.: Recherches sur les Principes mathématique de la Théorie des 

Richesses. Paris, 1838. 
369 Lásd. Marshall, A.: Principles of Economics. I. vol. London-New York, Macmillan, 1890. lásd. a III. könyv, 

III. fejezetét (162-174. o.), amelynek címe „Elasticity of demand”, továbbá a Függelék IV. fejezetét (738-
740.o.) 
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Varga emelte ki a legnyomatékosabban: "a keresletelaszticitás kérdés komplexumával 

a magyar nyelvű közgazdaságtani irodalom mindeddig alig foglalkozott"371. Theis Ede 

és Kádas Kálmán utalásszerűen foglalkoztak ugyan a témával, de Varga volt az, aki a 

keresletelaszticitási vizsgálatokat a fogyasztás–gazdaságtan egyik kiinduló pontjaként 

kezelte.  

 Bár ma a keresletrugalmasság témakörét a közgazdaságtani tankönyvek és 

szakcikkek a mikroökonómia keretében tárgyalják, Varga azt makroökonómiai 

szempontból vélte jelentősnek. Ahogyan arra már korábban utaltunk, úgy vélte, hogy a 

mikroökonómiai megfontolások csak abból a szempontból lehetnek lényegesek, 

amennyiben makroökonómiai téren felhasználhatóak. A keresletelaszticitási 

vizsgálatokat is makroökonómiai szempontból a keresletkutatás terén tartotta 

eredményesen hasznosítható eszköznek: „a kereslet elaszticitási vizsgálatok nem az 

egyes egyének, hanem összességüknek, illetve csoportjaiknak egyesített piaci 

magatartását igyekeznek tisztázni”372. 

Vargának előremutató érdeme a dinamikus szemlélete is. Rámutatott, hogy a 

kereslet problémáinak elhanyagolásában nagy szerepe volt annak, hogy a 

közgazdaságtan a problémákat sokáig csak statikusan igyekezett magyarázni. A 

dinamikus szemlélet egyértelmű igényét hangsúlyozza újra 1961. decemberében írt 

angol nyelvű, Economic and Market Research in East and West című cikkében: „the 

need is no longer for a static, but rather for a dynamic approach”373 (az igény ma már 

nem a statikus, hanem a dinamikus vizsgálatok iránt mutatkozik – M.K.). 

Varga dinamikus szemlélete több módon is kidomborodik vizsgálatai során. 

Egyrészt ésszerűtlennek tartja az ár-, a keresztár- és a jövedelemrugalmasságokat 

egymástól izoláltan kezelni. Ehelyett a következő összefüggést véli felfedezni: 

„alapjában véve minden ár- és keresztrugalmasság jövedelemrugalmasságként is 

felfogható”374, mivel ha egy áru ára megváltozik, az a reáljövedelem változását is 

                                                                                                                                             
370 Az ár flexibilitása: az ár viszonylagos változásának egybevetése a kereslet mennyiségének viszonylagos 

változásával; expanzibilitása: az ár viszonylagos változásának egybevetése a kínálat mennyiségének 
viszonylagos változásával. – a meghatározást lásd. Varga István: A keresletelaszticitás kérdései…  38.o. 

371 Varga István: A fogyasztói javak iránti kereslet elaszticitása… 1359. o. 
372 Varga István: A fogyasztói javak iránti kereslet elaszticitása… 1357. o. 
373 Varga István: Economic and Market Research in East and West. = ESOMAR Newsletter, Supplement, 1961. 

december, 11.o. 
374 Varga István: A keresletelaszticitás kérdései. = Közgazdasági Szemle, 1961. 1. sz, 40. o. 
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eredményezi. Varga ezzel rámutat a rugalmasságok közötti összefüggésekre és arra, 

hogy egy tényező megváltozásának hatása komplexen jelentkezik a 

keresletváltozásban is. Hosszútávon az ár és keresztár rugalmasságokat meg kell 

vizsgálni jövedelemrugalmassági hatásaik szempontjából is, mivel csak így nyerhető 

teljesebb kép arról, hogy a fogyasztók a jövedelmüket milyen célok alapján kívánják 

elkölteni. A jövedelemrugalmassági jelenségek és következtetések a makroszintű 

kérdések megválaszolásánál jelentősek. 

A jövedelemrugalmasság kapcsán Varga statikus és dinamikus elemeket 

egyaránt feltár több lépésben. Háromféle jövedelemrugalmassági együttható 

kiszámításának lehetőségére mutat rá, melyek közül egy statikus, kettő pedig 

dinamikus együttható. A statikus elem Varga meghatározása szerint azt jelenti, hogy a 

„különböző jövedelemkategóriákhoz tartozó fogyasztói egységek fogyasztói 

magatartásának milyen különbségei állapíthatók meg, vagyis, hogy ezek jövedelmük 

mekkora hányadát költik el különféle fogyasztási célokra”; a dinamikus elem viszont 

arra utal, hogy „a különböző nagyságú jövedelmekkel rendelkezőknek egy-egy árura 

vagy árucsoportra irányuló kereslete a jövedelem megváltozására milyen módon 

reagál” 375. Az utóbbi esetben is Varga szerint kétféle szemlélet alkalmazható: az egyik 

a statikus, ún. „keresztmetszet szemlélet”376, amely az azonos időszakban eltérő 

nagyságú jövedelmeket élvezők költekezésében mutatkozó különbségek alapján az 

Engel görbék megszerkesztését teszi lehetővé; a másik a dinamikus szemlélet, amely 

az azonos illetőleg változó nagyságú jövedelműek fogyasztásában az idő múlásával 

bekövetkező különbségek vizsgálatára koncentrál. Az idő szerepének a dinamikus 

rugalmasság meghatározásában tulajdonít kitüntetett szerepet. Ennek nyomán felveti 

azt a problémát, miszerint hosszú távon a társadalom egészének jövedelem növekedése 

új termékek előállításához vezet és esetlegesen nehézségekbe ütközhet annak 

megállapítása, hogy a fogyasztók jövedelmüket milyen arányban költik el a régebbi ill. 

a teljesen új termékre. Mindez a hosszabb időre való előrelátást megnehezíti, mivel 

Varga szerint az új termékek fogyasztása már rövid távon is lényegesen 

befolyásolhatja makroszinten a fogyasztás szerkezetét. Ily módon Varga éppen 

                                              
375 Varga István: A keresletelaszticitás kérdései… 40. o. 
376 Varga István: A keresletelaszticitás kérdései… 40. o. 
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ellentétes álláspontot fogalmazott meg Fourastié nézetével szemben, aki szerint 20-50 

év szükséges ahhoz, hogy az új áruk fogyasztása társadalmi szinten általánossá váljon.  

Vargának a keresletrugalmassági vizsgálatok iránti mély érdeklődését nagy 

valószínűséggel az is befolyásolta, hogy itt egy olyan vizsgálati módszerre talált, 

melyet makroszinten objektív eszközként tudott bemutatni és használni a fogyasztás–

gazdaságtani vizsgálódásai terén. „A kereslet elaszticitási vizsgálatok egy 

empirikusnak mondható lépést jelentenek a mikroökonómiai szemlélettől a 

makroökonómiai szemlélet felé.”377 Ezek a vizsgálatok nem egy-egy egyén, hanem 

egy fogyasztói csoport vagy egyének halmazának a megváltozott piaci körülményekre 

reagáló magatartását hivatottak elemezni. A konkrét, számszerűsített adatokat 

szolgáltató vizsgálatok legfőbb célja annak tanulmányozása, hogy a keresletre ható 

három legfőbb tényezőben (adott termék ára, jövedelem, egy másik termék ára) 

történő változás miként befolyásolja a különböző fogyasztói csoportok piaci 

magatartását.  

A fogyasztás–gazdaságtana (keresletkutatás, piackutatás, stb.) messzemenően a 

kereslet rugalmasságával összefüggő megfontolásokon alapszik és Varga István ez 

irányú tevékenységének jelentősége abban jelentkezik, hogy a magyar közgazdászok 

figyelmét felhívta ezeknek a vizsgálatoknak az előnyeire és hátrányaira. 

A keresletelaszticitás jelentőségével kapcsolatosan Varga rámutat, hogy „a 

gazdasági életben jelentkező funkcionális jellegű (az oksági összefüggést matematikai 

függvénnyel leíró – M.K.) változások egy része, sőt talán többsége nem szigorúan 

proporcionális (egyenesen arányos) jellegű”378. Legtöbb esetben progresszív vagy 

degresszív jellegű változás következik be, ami az árukereslet vonatkozásában is igaz. 

Ha például a jövedelmek összege 10%-al nő, akkor lesznek olyan áruk, melyek 

kereslete 10%-ot meghaladó mértékben nő, miközben lesznek olyanok, amelyek 

kereslete 10%-nál kisebb mértékben ill. olyanok is, amelyek kereslete pontosan 10%-

al fog nőni.  

Varga rávilágít a kereslet rugalmasságának sztochasztikus jellegére. Ezzel 

kapcsolatosan kiemeli P. L. Raynaud francia közgazdász nevét, aki szerinte elsőként 

                                              
377 Varga István: A fogyasztói javak iránti kereslet elaszticitása… 1369. o. 
378 Varga István: A fogyasztói javak iránti kereslet elaszticitása… 1358. o. 
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figyelmeztet a jelenségre.379 A keresletelaszticitást tehát helyesebb vonal helyett egy 

olyan sávval ábrázolni, amely tartalmazza a szóródási lehetőségeket, mivel egy ár- 

vagy jövedelemváltozás hatása soha sem egyértelmű. Varga fogékony volt a 

tudományelmélet akkori új megközelítése iránt, amely a mechanikus determinizmust a 

sztochasztikus összefüggésekkel váltotta fel. Úgy véli, hogy ez a megközelítés a 

keresletelaszticitási számításoknál további finomításokra adhat lehetőséget. A tömegek 

magatartásbeli változását egy-egy árváltozás vagy jövedelemváltozás kapcsán nem 

lehet teljes pontossággal előre látni, inkább tendenciákat lehet megadni. 

Varga szerint fontos különbséget tenni az elaszticitás és a plaszticitás jelensége 

között. „Elasztikusnak csak a tökéletesen megfordulni, eredeti állapotába visszatérni 

képes (reverzibilis) jelenségek minősülnek” – fogalmazza meg Varga a tökéletes 

elaszticitás tartalmát380 és megjegyzi, hogy az ilyen jelenségek előfordulása igen 

csekély. Általában kisebb vagy nagyobb mértékű plaszticitás jellemző. Akár az árban, 

akár a jövedelemben bekövetkező változás nem múlik el nyomtalanul a kereslet 

alakulásában. Az elaszticitás magyarázatához a bab ill. borsó iránti kereslet példáját 

hozza, mivel ha az egyik évben a borsó árában történt csökkenés megnöveli a borsó 

keresletét, de a következő évben visszaállnak a korábban megszokott árarányok, akkor 

a fogyasztási arányok is helyre fognak állni. Ezzel szemben a plaszticitás jelenségére a 

cigaretta fajták iránti keresletet említi, mely szerint ha a dohányáruk ára megnő, a 

fogyasztók egy csoportja olcsóbb cigarettára fog átszokni, később ha az árak 

visszaállnak az eredeti állapotba, a fogyasztási arányok valószínűleg nem fognak így 

viselkedni, mivel sok olyan fogyasztó van, aki az áremelkedés miatt választott olcsóbb 

cigarettát megszokta, megszerette.  

Az elasztikusság fogalomkörénél fontos megemlíteni az élelmiszerek iránti 

keresletre jellemző azon momentumot, melyet Colin Clark381 nyomán emelt ki Varga. 

E felismerés szerint minél kielégítetlenebb egy országban az élelmezési szükséglet, 

annál elasztikusabb az élelmiszerek iránti kereslet. A magasabb jóléti szinten álló 

társadalmakban az élelmezési javak iránti kereslet sokkal kevésbé elasztikus, mint a 

                                              
379 Lásd. Varga hivatkozását: Raynaud, P.L.: Économie politique et psychologie expérimentale. Paris, 1946.   

144. o. 
380 Varga István: A reklám… 288. o. 
381 Clark, C.: The Conditions of Economic Progress. London, Macmillan, 1951. 
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ruházkodási, szórakozási, közlekedési, kozmetikai stb. szükségletekkel kapcsolatos 

kereslet. 382  

A keresletelaszticitás problémakörénél a generikus és a specifikus elaszticitás 

megkülönböztetésének is van jelentősége. „Generikus keresleti rugalmasságon egy 

árufajta, specifikuson egy árumárka keresletének rugalmasságát kell érteni” – ismerteti 

Varga a két fogalmat.383 Az árudifferenciálás esetében az adott árunál a specifikus 

elaszticitás nagyobb, mint a generikus. Varga rámutat, hogy ez egyaránt 

eredményezhet nagy nyereségeket és nagy veszteségeket, mégis a specifikus 

elaszticitás inkább a nyereség növelésének irányába hat. 

A kereslet elaszticitását erősen befolyásolja a szükséglet fiziológiai, lélektani, 

ill. társadalmi eredete. Vannak azonban olyan fogyasztók is, akik differenciálódni 

szeretnének, például azzal akarnak kitűnni, hogy mindig a drágább árukat veszik. 

Nicholas Barbon384 a XVII. században rámutatott, hogy az akkori Angliában a 

fogyasztók egy csoportja a drágább importcikkeket épp drágaságuk miatt vette meg.  

Varga hangsúlyozza, hogy a kereslet rugalmasságának más a vetülete a termelő 

eszközök és más a fogyasztási cikkek területén. Az iparcikkeknél, ipari 

nyersanyagoknál gyakran adódnak olyan új felhasználási lehetőségek, amelyek 

felderítésében a piackutatásnak, így az objektív piackutató eljárásnak, a 

keresletrugalmassági vizsgálatnak van nagy szerepe.  

Egyes cikkek keresleti elaszticitására az is hatással van, hogy többféle célra 

használhatók fel. Varga a kenyérgabona iránti keresletet hozza fel jellemző 

példaként.385 A szubsztitúciós ill. a komplementer jelleg is nagymértékben hatással 

van egy áru keresletének rugalmasságára, az utóbbi tipikusan rugalmatlanná teszi az 

adott jószág keresletét. A kereslet elaszticitását befolyásolja a család nagysága, a 

családban lévő gyermekek kora is: „többgyermekes családok érzékenyebben reagálnak 

bevásárlásaikban az élelmiszerek árváltozásaira, mint a kisebb gyermeklétszámú vagy 

gyermektelen családok ... az élelmiszerek iránti kereslet elaszticitása nagyobb azokban 

                                              
382 Varga István: A fogyasztói javak iránti kereslet elaszticitása… 1363. o. 
383 Varga István: A keresletelaszticitás kérdései… 43. o. 
384 Lásd. Hollander, J.: A Reprint of Economic Tracts. Baltimore, 1905. 37-38. o. 
385 Varga István: A reklám… 284. o. 
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a családokban, amelyeknek gyermekei idősebbek, mint azokban, amelyekben a 

gyermekek még fiatalok”386.  

A divat és a társadalmi szokások is befolyásoló erővel bírnak, melyek 

jelentősége különösen a ruházati cikkek iránti keresletnél jelentkezik. Varga István 

szerint az egyik szempont, amely miatt a kereslet rugalmasságának vizsgálata a 

ruházati cikkek kapcsán fontos adalékokkal szolgálhat, éppen az, hogy ezekből az 

adatokból következtetéseket lehet levonni a fogyasztói csoportok szokásaira, a 

különböző cikkek divat általi befolyásoltságára vonatkozólag. Minél elasztikusabb egy 

cikk kereslete, annál jobban lehet azt különféle eszközökkel, így például 

reklámozással, befolyásolni. A bútorok iránti keresletet említi még Varga, melynek 

elaszticitása szerinte eléggé számottevő, tehát az ilyen cikkek reklámja általában jó 

eredményekkel járhat.  

Varga István a keresletelaszticitási vizsgálatokkal kapcsolatosan nemcsak azok 

előnyeire, hanem néhány hátrányára is felhívja a figyelmet. Az egyik ilyen hátrány 

Varga szerint az, hogy bár a keresletrugalmassági vizsgálatok – ahogyan azt korábban 

említettük – jelentős lépést jelentenek a mikroökonómiai szemlélettől a 

makroökonómiai szemlélet felé, azonban az elmélet ezzel a lépéssel mégsem jut el a 

kívánatos átfogó szemléletig. Egy adott ár vagy jövedelemváltozás hatása összetett, 

továbbgyűrűző folyamatokat indít el, melyek vizsgálata, véleménye szerint, addig 

elhanyagolt terület volt.387  

Varga szerint a másik hátrány abban jelenik meg, hogy ezek a vizsgálatok mind 

térben, mind időben, mind más vonatkozásban erősen korlátozott érvényességűek. A 

keresletelaszticitási együtthatók gondos analizálására különösen akkor van nagy 

szükség, amikor azokat prognózisok készítéséhez kívánjuk felhasználni. A 

vizsgálatokkal kapcsolatos hátrányok ellenére Varga mégis úgy látja, hogy "az egyes 

fogyasztói javak iránti kereslet előrelátásához mégis csupán a keresleti elaszticitásukra 

vonatkozó megállapítások szolgálhatnak kiinduló pontul".388  

 Varga a keresletelaszticitás fogalomkörét és sajátosságait írásaiban részletesen 

bemutatja, miközben saját véleményét és tapasztalatait is feltárja. Fogékony a kereslet 

                                              
386 Varga István: A reklám… 285. o. 
387 Varga István: A fogyasztói javak iránti kereslet elaszticitása… 1370. o. 
388 Varga István: A fogyasztói javak iránti kereslet elaszticitása… 1361. o. 
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kutatás terén újszerű vizsgálati módszer minden apró jelensége iránt, ugyanakkor 

kritikus is. A keresletelaszticitási vizsgálatokkal kapcsolatosan megfogalmazza saját 

meglátásait és a vizsgálati módszer alkalmazásának előnyeit ill. hátrányait. Jó 

közgazdász és jó statisztikus volta domborodik ki, amikor feltétlenül elismeri az új, 

objektív vizsgálati módszer jelentőségét, de a módszer alkalmazása során a 

körültekintést legalább annyira fontosnak tartja. 
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VIII. Új tudományos eredmények összefoglalás 

  

 A dolgozat eredményein keresztül alapvető célunk, hogy hozzájáruljunk a 

magyar közgazdasági gondolkodás történetének tárgyilagos feldolgozásához illetve 

azon belül Varga István teljesebb közgazdasági megítéléséhez. 

 Varga István tudományos érdeme és jelentősége abban rejlik, hogy a 

közgazdaság–tudományban az 1920-as évek folyamán megjelenő új irányvonalnak állt 

a pártjára. A valós gazdasági működésének leírásában elismerte az önálló 

makroökonómiai megközelítés jogosultságát, a gazdasági folyamatokat és jelenségeket 

a maguk dinamikájában vizsgálta, hangsúlyozta a gazdasági tevékenység 

institucionális feltételeinek a fontosságát, és a gazdasági kérdéseket szélesebb 

kontextusban vizsgálta. E szemlélet Varga közgazdasági tevékenysége folyamán végig 

meghatározó alapvonássá vált. 

 Közgazdasági tevékenysége során Varga a folyamatos és egyre szélesebb 

körben folyó empirikus gazdasági elemzések alapján tartotta lehetségesnek helyes 

közgazdasági elméleti következtetések levonását. 

 A Magyar Gazdaságkutató Intézet megalapításával intézményesítette 

elkötelezettségét a makroökonómiai szemlélet iránt. A gazdaságkutató munka 

beindításával a korában legmodernebbnek számító módszerek alkalmazásával 

nemcsak kibővítette és rendszeressé tette a gazdasági helyzet változásairól szerezhető 

információkat a hazai gazdasági gyakorlat számára, hanem a magyar közgazdasági 

gondolkodást illetve gondolkodókat erőteljesebben bekapcsolta a nemzetközi 

közgazdasági gondolkodásba. 

 Varga konjunktúrakutatásaiban kiemeli, hogy a konjunktúra alakulása egyrészt 

objektív, másrészt szubjektív tényezőktől függ. A nemzeti jövedelem adatai a 

konjunktúra megítélésének objektív alapját szolgálják. Azonban a szubjektív tényezők 

is szerepet játszanak a konjunktúra megítélésében. 

 Varga István és Matolcsy Mátyás szerzőpáros nemzeti jövedelem fogalmának 

újszerű vonása abban áll, hogy a materiális jószágtermelés mellett az immateriális 

javak teljesítményét is a nemzeti jövedelem részének tekintették és kísérletet tettek 

annak számszerű meghatározására is. A nemzeti jövedelemre vonatkozó 
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meghatározásukkal a közgazdaságtan számára új terminológiát adtak, a statisztikai 

gyakorlatnak pedig fontos útmutatást: új módszerek kidolgozásánál bizonyos 

problémák feloldására alkalmas megoldási alternatívákat kell keresni. 

 Vargáék nemzeti jövedelem számításukat az ország agrár jellegére hivatkozva 

nem naptári, hanem gazdasági évre vonatkozóan végezték el, amely újszerű 

kezdeményezésnek számított a hazai gyakorlatban. 

Varga Istvánnak az 1946. évi stabilizációhoz kapcsolódó tevékenysége nemcsak 

a magyar, hanem a nemzetközi közgazdasági gondolkodás történetének is jelentős 

momentuma. Ő ugyanis szilárd elméleti alapon olyan konzisztens rendszert dolgozott 

ki a hazai ár- és bérrendezésre vonatkozóan, amely sikeres megoldást jelentett 

Magyarországon a rendkívül súlyos 1945-46. évi hiperinflációs helyzet 

felszámolására. Az általa kidolgozott elvi séma a stabilizációs elméletek körében addig 

ismeretlen volt. Elszakadt ugyanis minden korábban ezen a téren elfogadott alapelvtől 

és új alapokra helyezte a sikeres stabilizáció megvalósításának programját. 

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 különlegesnek és egyedülállónak ítélt vonásai alapján 

újrafogalmazta a valutareform, a valutastabilizálás és a szanálás fogalmát. Kiemelkedő 

érdeme, hogy ezt nem elvont spekuláció, hanem a valós gazdasági folyamatok 

részletes elemzése és az abból levont tanulságok alapján végezte el. 

Varga István volt az a magyar közgazdasági gondolkodó, aki felhívta a 

figyelmet az egységes közgazdasági szaknyelv hiányára és annak kihatásait a nyereség 

fogalmának elemzésénél részletesen bemutatta. 

A vállalati nyereséget újszerű megközelítéssel, mint vagyonmegoszlási 

kategóriát vizsgálta és feltárta a vállalati nyereség makroökonómiai jelentőségét is. A 

profit nagyság tényleges alakulásának vizsgálatánál az objektív és a szubjektív 

tényezők szerepét együtt kutatta.  

A fogyasztás befolyásolására szolgáló reklám kutatásával magyar közgazdasági 

gondolkodás addig nem foglalkozott olyan mélységben, mint ahogyan azt Varga tette. 

Elméletileg megalapozott gyakorlatilag széles körben alkalmazható vizsgálati 

módszertant, mintaszerű rendszert dolgozott ki elsőként a magyar közgazdasági 
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gondolkodásban az eredményes reklámtevékenység megvalósításához. Felismerte, 

hogy a reklámtevékenység végső célját (profitmaximalizálás) az objektív tényezőkön 

túl a szubjektív tényezők is jelentősen befolyásolják.  

Varga István a magyar közgazdasági gondolkodásban részletesen feltárta a 

keresletelaszticitás fogalmát és problémakörét, elsőként emelte ki annak jelentőségét a 

fogyasztás befolyásolásának kutatásában. A keresletelaszticitási vizsgálatot olyan 

makroökonómiai jellegű, dinamikus szemléletű, empirikus eljárásnak tekintette, mely 

a fogyasztói kereslet kutatásában és befolyásolásában objektív kiindulási alapként 

szolgál. Újszerűen a fogyasztás befolyásolásához megválasztott eszköz – a reklám – 

célszerűségének elbírálását tudományos kritériumokhoz, a keresletelaszticitási 

vizsgálatok eredményeihez kötötte. 

 

* 

*                          * 
 

 Kellemes kötelességemnek teszek itt eleget, amikor köszönetet mondok 

mindenkinek, aki segítségével, türelmével, tanácsaival és biztatásaival hozzásegített 

ahhoz, hogy ez a munka megszülessen. 

 Köszönöm mindenekelőtt Szüleimnek, akik mindig mellettem álltak és 

megteremtették a feltételeket, hogy folyamatosan nyugodt körülmények között 

végezhessem munkámat és biztatásaikkal segítettek. 

 Köszönöm Nagy Aladár Professzor Úrnak, hogy e kiemelkedő közgazdász 

tevékenysége felé terelte figyelmemet, mindenkor bátorított a témával való 

foglalkozásra. Szakmai tanácsaiból nagyon sokat tanultam. 

 Köszönöm Mihalik István Professzor Úrnak, hogy a tudományos vezetői 

feladatokat oly nagy odaadással, türelemmel és segítőkészséggel látta el a közös 

munka során. Professzor Úrra mindig mindenben és bármikor számíthattam, nem múlt 

el találkozás vagy szakmai eszmecsere anélkül, hogy ne adott volna újabb információt 

a kutatáshoz. 
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Köszönöm valamennyi Kollégámnak, akik a Gazdaságelméleti Intézetben 

dolgoznak, hogy hasznos tanácsaikkal segítettek és megértéssel voltak irányomban a 

hosszas kutatómunka során. 

 Köszönöm Kedvesemnek, aki nagy türelemmel várta, hogy a tudomány köreiből 

olykor visszatérjek. 

 Köszönöm Öcsémnek, hogy a dolgozat formai alakításában segítséget nyújtott 

számomra. 

 Köszönöm Raffai Erzsébet, operaénekesnőnek, Varga István özvegyének, hogy 

lehetőséget adott a személyes beszélgetésre és segítségével eredeti Varga kéziratokat is 

át tudtam tanulmányozni. Külön köszönöm a Varga bibliográfia összeállításához 

nyújtott kiemelkedő segítségét. 

 Köszönöm azoknak a szakembereknek, akik Varga Istvánt személyesen 

ismerték, hogy találkozást biztosítottak számomra és ezáltal a közgazdász életéről és 

munkájáról teljesebb képet kaphattam. Köszönöm Bácskai Tamás Professzor Úrnak, 

Forgács Tibor Professzor Úrnak és Ferenczy Ödönnének. 

 Köszönet illeti a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és 

Szakiskola Igazgatóját, Bugár Péter Urat segítő közreműködéséért, amennyiben 

lehetőséget adott számomra, hogy a könyvtári különgyűjteményükből 

áttanulmányozhassam az iskolának adományozott Varga írásokat. Külön köszönöm 

Mertus Lászlóné könyvtárosnak a segítőkészségét és lelkesítő szavait. 

 Köszönöm az egyetemi kollégáknak, a barátoknak és mindenki másnak, aki 

támogatott és türelemmel viseltetett, hogy a tudományos kutatómunkában 

elmerülhessek. 
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= Pester Lloyd, 1930. július 29. 

 
• Árindexszerkesztés és gabonajegyrendszer.  

= Közgazdasági Szemle, 1930. augusztus-szeptember                                
 

• A magyarországi gazdasági viszonyok az 1930. évi június-július hónapokban.  
= Közgazdasági Szemle, 1930. augusztus-szeptember 

 
• A magyarországi gazdasági viszonyok az 1930. évi augusztus hónapban. 

= Közgazdasági Szemle, 1930. október 
 
• A magyarországi gazdasági viszonyok az 1930. évi szeptember hónapban.   

= Közgazdasági Szemle, 1930. november 
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• A magyarországi gazdasági viszonyok az 1930. évi október hónapban. 
= Közgazdasági Szemle, 1930. december 

 
• A konjunkturakutatás jelentősége a textilipar és kereskedelem számára. 

= Textil-ipar, 1930. december 31. 
 
• Die Gestaltung der Kohlenpreise in Ungarn. 

= Pester Lloyd, 1931. január 20. 
 
• Das ungarische Getreidescheinsystem und Schwierigkeiten bei der Konstruktion 

der Preisindexzahlen.  
= Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Februar 1931, 134. Band, H. 2. 

 
• A naptárreform tervek közgazdasági jelentősége. 

= Közgazdasági Szemle, 1931. január 
 

• A magyarországi gazdasági viszonyok az 1930. évi november hónapban. 
= Közgazdasági Szemle, 1931. január 

 
• A magyarországi gazdasági viszonyok az 1930. évi december hónapban. 

= Közgazdasági Szemle, 1931. február 
 

• A magyarországi gazdasági viszonyok az 1931. évi január hónapban. 
= Közgazdasági Szemle, 1931. március 

 
• A magyarországi gazdasági viszonyok az 1931. évi február hónapban. 

= Közgazdasági Szemle, 1931. április 
 
• A magyarországi gazdasági viszonyok az 1931. évi március hónapban. 

= Közgazdasági Szemle, 1931. május 
 
• Die Preisbestimmungsfaktoren des Ungarischen Weizens. 

= Zeitschrift für Nationalökonomie, Mai 1931, II. Band, Heft 5. 
 
• Das ungarische Kreditwesen.  

= Der Deutsche Volkswirt, 26. Juni 1931. 
 
• A magyarországi gazdasági viszonyok az 1931. évi április-május hónapokban.  

= Közgazdasági Szemle, 1931. június-július 
 
• Analyse der gegenwärtigen ungarischen Wirtschaftslage.  

= Pester Lloyd, 1931. augusztus 8. 
 

• A magyarországi gazdasági viszonyok az 1931. évi június-július hónapokban.  
= Közgazdasági Szemle, 1931. augusztus-szeptember 
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• A magyarországi gazdasági viszonyok az 1931. évi augusztus hónapban. 

= Közgazdasági Szemle, 1931. október-november 
 
• A magyarországi gazdasági viszonyok az 1931. évi szeptember-októberi 

hónapokban.  
= Közgazdasági Szemle, 1931. december 
 

• Az aranypengő (MKT-ankét, Varga István előadása)  
= Közgazdasági Szemle, 1931. december, 745-759. o. 

 
• Az aranypengő (MKT-ankét, Varga István válasza)  

= Közgazdasági Szemle, 1931. december, 832-835. o. 
 
• A magyarországi gazdasági viszonyok az 1931. évi november-decemberi 

hónapokban.  
= Közgazdasági Szemle, 1932. január 

 
• 4,5 - 5 milliárd pengőre lehet becsülni a nemzeti jövedelmet. 

= Gazdasági Világ, 1932. február 16.  
 
• Csonka-Magyarország gazdasági fejlődése.  

= Emlékkönyv Kenéz Béla negyedszázados professzori munkásságának 
évfordulójára. Budapest, 1932. 179-214. o. 

 
• Az agrárolló.  

= Szövetkezeti Szemle, 1932. március 
 
• Bindung der Handelsbeschränkungen. Das wirtschaftliche Mitteleuropa. 

= Beilage des “Prager Tagblatt” vom. 6. Mai 1932. 
 
• Anschluss an das Pfund und ungelöste Fragen des Transfermoratoriums. 

= Pester Lloyd, 1932. május 26. 
 
• Az ipari termelés hanyatlása.  

= Pesti Tőzsde, 1932. június 2. 
 
• Zur Frage der Weizenverwertung.  

= Pester Lloyd, 1932. június 14. 
 
• Das Problem der Agrarschulden.  

= Pester Lloyd Morgenblatt, 1932. szeptember 29. 
 
• Le développement économique de la Hongrie mutilée. 

= Journal de la Société Hongroise de Statistique, Année 1932, Nos 1-2. 
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• Schuldenregelung entscheidend. Das wirtschaftliche Mitteleuropa. 

= Beilage zum “Prager Tagblatt” vom 25. Oktober 1932. 
 
• Munkaszerzés és pénzérték. A Magyar Közgazdasági Társaság ankétja. 

(Az ankét egyik főelóadójaként a szövegből 54 oldal.) 
Sajtó alá rendezte: Varga István, Gergely R., Budapest, 1933. 
 

• Ein neues ungarisches Lehrbuch der Nationalökonomie. 
= Pester Lloyd, 1933. április 13. 

 
• Válság és szegénység. 

= Közgazdasági Szemle, 1933. április-május,  323-326. o. 
 
• Válság és szegénység (Viszontválasz Heller Farkasnak) 

= Közgazdasági Szemle, 1933. április-május,  331-332. o. 
 

• Ein Betrag zur Lösung des Agrarschuldenproblems. 
= Pester Lloyd Morgenblatt, 1933. szeptember 22. 

 
• Előteremtés és átváltás.  

= Közgazdasági Szemle, 1933. október-november 
 
• Bemerkungen zu den Problemen von Aufbringung und Transfer.  

= Economic Essays in Honour of Gustav Cassel. George Allen & Unwin Ltd.      
London, 1933.  649-663. o. 

 
• Probleme der Preispolitik.  

= Pester Lloyd, 1933. december 8. 
 
• Az agrárolló.  

= Függetlenség, 1933. december 31. 
 
• Kommt der Gterideschein in der Preisgestaltung des Weizens und Roggens zum 

Ausdruck?  
= Pester Lloyd, 1934. március 7. 

 
• A felső kereskedelmi iskolát végzett tanulók tanulmányi versenye. 

= Kereskedelmi Szakoktatás, 1933-34. 8. sz. 
 
• Árproblémák. 

= Polgári Jog, 1934. április 
 
• Indexszám problémák, I. rész.  

= Magyar Statisztikai Szemle, 1934. március 
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• Indexszám-problémák, II. rész. 

= Magyar Statisztikai Szemle, 1934. április 
 
• Problémes des indices. 

= Journal de la Société Hongroise de Statistique, Année 1934, Nos 1-2. 
 
• Irrtümer.  

= Pester Lloyd, 1934. május 26. 
 
• A gazdasági helyzet javulása.  

= Függetlenség, 1934. május 27. 
 
• A fasiszta gazdaságpolitika. 

= Világgazdasági Szemle, 1934. 5-6. sz.  
 
• Weizenpreis und Getreideschein.  

= Pester Lloyd, 1934. június 12. 
 
• Gazdaságkritikai tévedések.  

= Világgazdasági Szemle, 1934. 7-8. sz. 
 
• Irányított gazdaság.  

= Budapesti Hirlap, 1934. július 15. 
 
• Liberalizmus és etatizmus. Hozzászólás a Társadalomtudomány körkérdéséhez.  

= Társadalomtudomány, 1934. 1-2. sz.  
 
• A világgazdasági válság helyzetképe.  

= Világgazdasági Szemle, 1934. 9-10. sz. 
 
• Die Wirtschaftspolitik des Faschismus.  

= Pester Lloyd, 1934. október 31. 
 
• Roosevelt ezüstpolitikája.  

=Világgazdasági Szemle, 1934. 11-12. sz. 
 
• Az arany egyenetlen elosztása és a világválság. 

= Budapesti Hírlap, 1934. szeptember 23. 
 
• Magyarország gazdasági helyzete. 

= Világgazdasági Szemle, 1934. 13-14. sz. 
 
• A búza világpiacáról.  

= Budapesti Hírlap, 1934. október 16. 
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• A legújabb Tyler-jelentés.  

= Világgazdasági Szemle, 1934. 15-16. sz. 
 
• Árelemzési problémák.  

= Világgazdasági Szemle, 1934. 17-18. sz. 
 
• A fasizmus gazdaságpolitikája.  

= Közgazdasági Szemle, 1934. november- december 
 
• Lényegesen javult 1934-ben Magyarország gazdasági helyzete. 

= Függetlenség, 1934. december 25.  
 
• Változatlan hozadék mellett 30 %-kal emelkedett a fonó-szövőipar termelési 

volumenje.  
= Textil-Ipar, 1934. december 28. 

 
• A mezőgazdaság világválságáról.  

= Mezőgazdasági Közlöny, 1934. 12. sz. 
 
• A mezőgazdasági termékek áremelésének határai. 

= Világgazdasági Szemle, 1935. 1-2. sz. 
 
• Die Aussichten der ungarischen Wirtschaft am Jahresanfang 1935. 

= Breslauer Neueste Nachrichten, 1. Januar 1935.  
 
• Új könyv a dán szövetkezetekről.  

= Szövetkezeti Szemle, 1935. 1. sz. 
 
• Die Konjunkturlage Ungarns Anfang 1935.    

= Ost-Kurier, Januar-februar 1935.  
 
• Az agrárolló.  

= Nemzeti Figyelő, 1935. február 2. 
 
• Adalékok a magyar gyáripar helyzetének konjunkturális alakulásához. 

= A Magyar Gazdaságkutató Intézet 8. sz. különkiadványa, Budapest, 1935. 
 
• Az aranyklauzula kérdéséről.  

= Világgazdasági Szemle, 1935. 9. sz. 
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• A közgazdaságtan elhatárolása az ún. segédtudományaitól. 
= Ünnepi dolgozatok Navratil Ákos születésének 60-ik és egyetemi tanári 
kinevezésének 30-ik évfordulója alkalmából. Szerkesztették: Kenéz Béla, Judik 
József, Varga István. Gergely R. Könyvkereskedésének Kiadása, Budapest, 1935. 
463-472. o. 

 
• Gyümölcsfogyasztási szokások Budapesten. Gazdaságpszichológiai tanulmány.  

A Magyar Gazdaságkutató Intézet 9. sz. különkiadványa. 
(Társszerző: Harkai Schiller Pál) 
– A Magyar Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 1935.  37 o. 

 
• Az új költségvetés.  

= Világgazdasági Szemle, 1935. 10. sz.  
 
• Kapitalizmus és liberalizmus.  

= Világgazdasági Szemle, 1935. 11. sz.  
 
• A vámvédelem hatásairól. Éber Antal és a nagyipar. 

= Világgazdasági Szemle, 1935. 12. sz.  
 
• Rosszabbul élünk-e mint a háború előtt? 

= Világgazdasági Szemle, 1935. 13. sz.  
 
• S.O.S. (név nélkül) 

= Világgazdasági Szemle, 1935. 14. sz. 
 
• Ungarn als Kunde Deutschlands. Handel mit dem Osten. 

= A “Breslauer Neueste Nachrichten” melléklete, 1935. szeptember 6.  
 
• A magyarországi iparosodás tényezői.  

= Világgazdasági Szemle, 1935. 15. sz. 
 
• A panaszkodás pszichológiája (név nélkül)  

= Világgazdasági Szemle, 1935. 15. sz.  
 
• Népesedési problémák.  

= A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Barátai Egyesületének 
Jog- és Államtudományi Szakosztályában tartott előadások, 16. szám. Szeged 
Városi Nyomda és Könyvkiadó Részvénytársaság, Szeged, 1935. 

 
• Jó vagy rossz-e a konjunktura?  
 = Közgazdasági Szemle, 1935. november-december 
 
• Zum Budget-Problem.  

= Pester Lloyd Morgenblatt, 1935. december 17. 
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• Zur Frage der intellektuellen Arbeitslosigkeit.  
= Pester Lloyd, 1935. december 22. 

 
• Az ifjúság elhelyezkedésének problémája. 

= Függetlenség, 1936. január 19.  
 
• A drágaságról.  

= Világgazdasági Szemle, 1936. 2. sz.  
 
• A francia frank helyzete.  

= Világgazdasági Szemle, 1936. 3. sz. 
 
• Konjunkturmerkmale.  

= Ost-Kurier, 15. März 1936.  
 
• Konjunktúra és vállalati nyereség.  

= Világgazdasági Szemle, 1936. 4. sz.  
 
• Államháztartás és konjunktúrapolitika.  

= Világgazdasági Szemle, 1936. 5. sz.  
 
• Kereskedelmi jelszavak.  

= Világgazdasági Szemle, 1936. 6. sz.  
= Új Világ, 1936. június 24. (név nélkül) 

 
• Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25-1934/35. A Magyar Gazdaságkutató 

Intézet 11. sz. különkiadványa. 
(Társszerző: Matolcsy Mátyás, előszó: Laky Dezső) 
– A Magyar Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 1936.  144 o. 

 
• Schlagworte des Handels.  

= Pester Lloyd Morgenblatt, 1936. június 26. 
 
• A kézmű- és háziipar jelentősége.  

= Nemzeti Figyelő, 1936. június 28. 
 
• A gazdasági helyzet kilátásai.  

= Világgazdasági Szemle, 1936. 7. sz. 
 
• Über die Messung der Erfolge des technischen Fortschritts und der 

Rationalisierung in der Industrie.  
= Beiträge zur Konjunkturlehre, Hamburg, 1936. 

 
• A termelési ágak egymásrautaltsága.  

= Világgazdasági Szemle, 1936. 8. sz. 
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• Die Einkommenverteilung in Ungarn.  

= Pester Lloyd, 1936. augusztus 7. 
 
• A magyar gazdasági helyzet alakulása.  

= Pesti Tőzsde, 1936. augusztus 20. 
 
• Erősen benne vagyunk a konjunktúra javuló szakaszában.  

= Pesti City, 1935. szeptember 5. 
 
• Államháztartás és konjunktúrapolitika.  

= Világgazdasági Szemle, 1936. 9. sz. 
 
• Gibt es eine Teuerung?  

= Pester Lloyd, 1936. szeptember 13. 
 
• Problemes démographiques.  

= Journal de la Société Hongroise de Statistique, 1936. 2-3. sz. 
 
• Der internationale statistische Kongress in Athen.  

= Pester Lloyd, 1936. október 15. 
 
• A drágaságról. 
 = Világgazdasági Szemle, 1936. 10. sz. 
 
• Devalváció és depreciáció.  
 = Világgazdasági Szemle, 1936. 11. sz. 
 
• Die Steuerbelastung der ungarischen Wirtschaft. (név nélkül) 
 = Pester Lloyd, 1936. november 7. 
 
• A kisipar racionalizálásának kérdése.  
 = Világgazdasági Szemle, 1936. 12. sz. 
 = Ipartestületek Lapja, 1936. december 5.  
 
• A fogyasztás megváltozása.  
 = Közgazdasági és Közlekedési Tudósító, 1936. december 16. 
 
• A gyáripar helyzetének konjunkturális alakulása. 

= Világgazdasági Szemle, 1937. 1. sz.  
 
• A jogi és közgazdasági oktatásról. (név nélkül) 

= Világgazdasági Szemle, 1937. 1. sz.  
 
• A Magyar Nemzeti Bank az évforduló idején.  

= Világgazdasági Szemle, 1937. 2. sz.  
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• Ein ungarisches Lexikon der Nationalökonomik.  

= Pester Lloyd, 1937. február 10. 
 
• A válságpolitika időszerűségeiről.  

= Világgazdasági Szemle, 1937. 3. sz.  
 
• A betétállomány alakulása és a tőkeképződés. (név nélkül) 

= Világgazdasági Szemle, 1937. 4. sz. 
 
• A piackutatás.  
 = Világgazdasági Szemle, 1937. 5. sz. 
 
• Die Veränderungen der Ertragskoeffizienten (der volkswirtschaftlichen 

Rentabilität) des ungarischen Industriekapitals. 
= Ungarische Jahrbücher, April 1937, 17. Band, Heft 1/3. 

 
• A drágaság kérdéséről.  

= Ünnepi dolgozatok Balás Károly és Heller Farkas születésének 60. évfordulója 
alkalmából. Szerkesztették: Laky Dezső és v. Surányi-Unger Tivadar. Gergely R. 
Könyvkereskedésének kiadása, Budapest, 1937. 457-476. o. 

 
• Krisenpolitik in der guten Konjunktur. 

= Pester Lloyd, 1937. június 5.  
 
• Az 1937/38. évi állami költségvetés.  

= Világgazdasági Szemle, 1937. 6.sz. 
 

• Volksernährung und Agrarausfuhr.  
= Pester Lloyd, 1937. június 27. 

 
• Devalvation unk Depretiation. Zur Kritik der Terminologie. 

= Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 1936, 146. Band 
 
• A nemzeti jövedelem megoszlásáról.  

= Világgazdasági Szemle, 1937. 7. sz.  
 
• Krisenpolitik zur Zeit der guten Konjunktur. 

= Die Wirtschaftspolitik, Wien, 1. August 1937. 
 
• A magyarországi tőkeképződés.  

= Pesti Tőzsde, 1937. augusztus 26. 
 
• A kézművesipar konjunkturális helyzete 1936-ban. 

= Az Ipartestületek Országos Központja IV. évi jelentése, III. fejezet, Budapest 
1937. 
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• A magyar-német külkereskedelmi forgalom.  

= Világgazdasági Szemle, 1937. 9. sz. 
 
• Die Rolle des Einlagenzinsfusses.  

= Pester Lloyd, 1937. szeptember 8. 
 
• Über den Inhalt der Konjunkturschwankungen. 

= Weltwirtschaftliches Archiv, 1937. szeptember, Band 46, Heft 2. 
 
• A fegyverkezési világkonjunktúra.  

= Közgazdasági Szemle, 1937. július-augusztus 
 
• Die Zunahme des Industriekapitals.  

= Pester Lloyd, 1937. szeptember 21. 
 
• A világ gazdasági helyzetképe.  

= Függetlenség, 1937. október 3. 
 
• A köztisztviselői fizetésekről. (név nélkül) 

= Világgazdasági Szemle, 1937. 10. sz. 
 
• Magyarország gazdasági integritása.  

= Műszaki Világ, 1937. október 9. 
 
• Pénzügyi reformtervek.  

= Pénzügyi Kurir, 1937. november 1. 
 
• Die internationale wirtschaftliche Entwicklung und ihre Rückwirkungen auf 

Ungarn. 
= Ungarisches Wirtschafts-Jahrbuch, 1937. 

 
• Az építkezés kérdéseiről.  

= Világgazdasági Szemle, 1937. 11. sz. 
 
• A konjunktúrajavulás vonala nem tört meg, csak megbicsaklott.   

= Pesti Napló, 1937. november 7. 
 
• Die Handelsspanne.  

= Pester Lloyd, 1937. november 28. 
 
• Fordulat előtt a kedvező konjunktúra?  

= Esti Kurir, 1937. november 28. 
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• Die wirtschaftliche Bedeutung des Faschismus für das Ausland. 
L’importanza economica del Fascismo per l’estero.  
(németül és olaszul) 
= Acti del Convegno Italo-Ungherese di Studi Sullo Stato Fascista, Pécs, 1937. 

 
• Helyreigazítás. Risposta.  

(magyarul és olaszul)  
= Acti del Convegno Italo-Ungherese di Studi Sullo Stato Fascista, Pécs, 1937. 

 
• Az ipari munkásutánpótlás kérdéséről. 

= Világgazdasági Szemle, 1937. 12. sz. 
 
• Freihandel und Protektionismus.  

= Pester Lloyd, 1937. december 5. 
 
• Kizárólag a magyar mezőgazdasági helyzettől függ-e az ország jó konjunktúrája? 

= Közgazdasági és Közlekedési Tudósító, 1937. december 22. 
 
• Baross Gábor  

= Kamarai Közlöny, 1937. december 31. 
 
• A gazdasági helyzet alakulása.  

= Világgazdasági Szemle, 1938. 1. sz. 
 
• Leben wir besser oder schlechter als vor dem Kriege? 

= Pester Lloyd, 1938. január 18. 
 
• Népélelmezési problémák.  

= Világgazdasági Szemle, 1938. 2. sz. 
 
• Népmozgalom és konjunktúra.  

= Magyar Statisztikai Szemle, 1938. január 
 
• A német gazdasági csoda.  

= Világgazdasági Szemle, 1938. 3. sz. 
 
• A világkereskedelem alakulása.  

= Világgazdasági Szemle, 1938. 4. sz. 
 

• Anteil am, oder Beitrag zum Sozialprodukt.  
= Pester Lloyd, 1937. április 17. 

 
• Az ötéves terv.  

= Világgazdasági Szemle, 1938. 5. sz. 
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• Hungary – Rooted in the Ages.  
= The Rotarian, Chichago, May 1938. 

 
• Az új ipari forradalom.  

= Világgazdasági Szemle, 1938. 6. sz. 
 
• Mit hoz a konjunktúra? Általánosságok a konjunktúraproblémáról. 

= Pesti Tőzsde, 1938. június 30. 
 
• A nemzeti jövedelem alakulására vonatkozó újabb adatok. 

= Világgazdasági Szemle, 1938. 7. sz. 
 
• Dohányzási szokások Budapesten. Gazdaságpszichológiai tanulmány. 

Magyar Gazdaságkutató Intézet 14. sz. különkiadványa. 
(Társszerző: Harkai Schiller Pál) 
– A Magyar Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 1938.  73 o. 

 
• Die Einkommen- und Steuerlastverteilung in Ungarn. 

= Pester Lloyd Morgenblatt, 1938. július 27. 
 
• Die Gestaltung des ungarischen Volkseinkommens. 

= Pester Lloyd Morgenblatt, 1938. július 31. 
 
• Népélelmezési Problémák.  

= Világgazdasági Szemle, 1938. 8. sz.  
 

• Nemzeti jövedelmünk emelkedése az utolsó két esztendőben. 
= Függetlenség, 1938. augusztus 7. 

 
• Die Lage und Aussichten der ungarischen Landwirtschaft. 

= Pester Lloyd, 1938. augusztus 31. 
 
• Mouvement de la population et conjonctures. 

= Journal de la Société Hongroise de Statistique, Année 1938, Nos. 2-3. 
 
• A magyar gazdasági helyzet alakulása. 

= Világgazdasági Szemle, 1938. 9. sz. 
 
• Das ungarische Volkseinkommen 1937/38.  

= Pester Lloyd, 1938. szeptember 13. 
 
• The National Income of Hungary 1924/25 - 1936/37.  

(Társszerző: Matolcsy Mátyás, előszó: Laky Dezső)  
– P. S. King & Son, Ltd, London, 1938.  116 p. 
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• A nemzeti jövedelem problémái. Felszólalás a Magyar Statisztikai Társaság 
Szakértekezletén 1938. évi március hó 29-én. 
– Dr. Móricz Miklós Könyvnyomdája, Budapest, 1938. 29 o. 

 
• A „Honi Ipar” szerepe a közvélemény kialakításában.  

= Honi Ipar, 1938. szeptember 30. 
 
• Die Einkommenschichtung in Ungarn. (név nélkül) 

= Pester Lloyd Morgenblatt, 1938. október 8. 
 
• Die Geldeinnahmen der Landwirtschaft.  

= Pester Lloyd Morgenblatt, 1938. október 9. 
 
• The Hungarian – Czechoslovak Problem.  

A circules letter of the Rotary Club of Budapest, 1938. 
 
• Világgazdasági áramlatok.  

= Világgazdasági Szemle, 1938. 11. sz. 
 
• Tíz esztendeje működik a Magyar Gazdaságkutató Intézet. 

= Reggeli Újság, 1938. november 6. 
 
• Tíz esztendeje működik Budapesten a Magyar Gazdaságkutató Intézet 

= Keleti Újság, 1938. november 16. 
 
• Hungria - Pais Milenario.  

= Revista Rotaria, Octobre 1938. 
 
• Die neue Geldpolitik.  

= Pester Lloyd, 1938. november 27. 
 
• A gazdaságkutatás feladatköre.  

= Felvidéki Magyar Hírlap, 1938. november 27. 
 
• A csehkorona átszámítási kulcsa.  

= Világgazdasági Szemle, 1938. 12. sz. 
 
• Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen. 

= Pester Lloyd Morgenblatt, 1938. december 18.  
 
• Die Rückgliederung eines Teiles von Nordungarn und die Wirtschaftsforschung. = 

= Pester Lloyd, 1938. december 25. 
 
• A gyáripar nyeresége.  

= Világgazdasági Szemle, 1939. 1. sz. 
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• Új problémák a konjunktúrakutatás számára a Felvidéken. 

= Ellenőr, 1938. december 24. 
 
• Zur neueren Konjunkturforschung. 

= Weltwirtschaftliches Archiv, 1939. január, Band 49, Heft1.  
 
• Az északi terület visszacsatolásával kapcsolatos strukturális jellegű gazdasági 

változások. 
= Magyar Statisztikai Szemle, 1938. november-december 

 
• Landwirtschaftsförderung in Ungarn.  

= Südost-Economist (próbaszám), 1939. március 15. 
= Südost-Economist, 1939. március 31. 

 
• Zum Geleit. (Baranyai Lipót nevében)  

= Südost-Economist (próbaszám), 1939. március 15.  
= Südost-Economist, 1939. március 31. 

 
• Herabsetzung der Kraftwagenzölle.  

= Südost-Economist (próbaszám), 1939. március 15. 
 
• La Banque National de Hongrie.  

= Annuaire des Banques d’Emission, Genéve, 1939. 
 
• Der zweite Band des Lehrbuchs der Nationalökonomie von Ákos v. Navratil.  

= Pester Lloyd, 1939. április 9. 
 
• Közgazdasági kérdések lélektani értelmezése.                               

= Közgazdasági Szemle, 1939. január-február 
 
• Strukturwandlungen der Wirtschaft in der Slowakei und im Karpatenland.  

(név nélkül)   
= Südost-Economist, 1939. 3. sz. 

 
• Der Ungarische Exportüberschuss an Lebensmitteln. (név nélkül) 

= Südost-Economist, 1939. 3. sz.  
 
• Budapester Marktforschung. (név nélkül) 

= Südost-Economist, 1939. 3. sz.  
 
• Finanzprobleme der Gebietsveränderungen.  

= Südost-Economist, 1939. 5. sz. 
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• Judengesetz und Wirtschaft.  
= Südost-Economist, 1939. 5. sz. 

 
• Der ungarische Staatshaushalt. (név nélkül) 

= Südost-Economist, 1939. 8. sz. 
 
• Ungarische Industriezukunft. (név nélkül) 

= Südost-Economist, 1939. 9. sz. 
 
• Die neue Weizenweltkonferenz. (név nélkül)  

= Südost-Economist, 1939. 9. sz. 
 
• Wirtschaftliche Wochenschau. (név nélkül) 

= Pester Lloyd, 1939. augusztus 6. 
 
• Les premiéres dix années de l’Institut Hongrois de Recherches Économiques.  

= Journal de la Société Hongroise de Statistique, 1939, Nos. 1-2. 
 
• Ungarische Preispolitik. (név nélkül) 

= Südost-Economist, 1939. 13. sz. 
 
• Ein neues ungarisches Lehrbuch der Nationalökonomie. 

= Weltwirtschaftliches Archiv, November 1939, 50. Band, Heft 3. 
 
• Bankrevision in Ungarn.  

= Südost-Economist, 1939. 14. sz. 
 
• Deutschland, Russland und der Südosten.  

= Südost-Economist, 1939. 14. sz.  
 
• Der Krieg und die neutralen Staate des Südostens.  

= Südost-Economist, 1939. 19. sz.  
 
• Herabsetzung der Lastautopreise in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1939. 19. sz. 
 
• Das Problem der Schweinpreise in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1939. 19. sz. 
 
• Die ungarische Wirtschaftslage. 

= Südost-Economist, 1939. 20. sz.  
 
• Fleischlose Tage in Ungarn.  

= Südost-Economist, 1940. 1. sz. 
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• Der Krieg und die südosteuropäische Agrarschere. 
= Südost-Economist, 1940. 6. sz. 

 
• Ungarn - Harter Winter, schwächere Ernte. 

= Südost-Economist, 1940. 6. sz. 
 
• Nun erst recht Schweine mästen.  

= Südost-Economist, 1940. 6. sz. 
 
• Az európai háború és az árkérdés.  

= Közgazdasági Szemle, 1940. Március 
 

• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 1940. évi közgyűlése. 
= Magyar Statisztikai Szemle, 1940. március 

 
• Verbrauchsbeschränkungen in Ungarn für Zucker. 

= Südost-Economist, 1940. 9. sz. 
 
• Verbrauchsbeschränkungen in Ungarn für Fett. 

= Südost-Economist, 1940. 9. sz. 
 
• Neue Steuervorschriften in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1940. 9. sz. 
 
• Der neue türkisch-ungarische Handelsvertrag. 

= Südost-Economist, 1940. 9. sz. 
 
• Krieg und Südosteuropäische Agrarschere, Internationale. 

= Graz-Rundschau, Február 1940. 
 
• Südosteuropa und das deutsche Preisregelungssystem. 

= Südost-Economist, 1940. 10. sz. 
 
• Die Ungarische Fettrationierung - sehr ausreichend. 

= Südost-Economist, 1940. 10. sz. 
 
• Der ungarische Bankenverband. 

= Südost-Economist, 1940. 10. sz. 
 
• Die Zuckerkopfquote in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1940. 10. sz. 
 
• Die Erhöhung der indirekten Steuern in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1940. május 24.  
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• Türkische Erdölfunde.  
= Südost-Economist, 1940. május 24. 

 
• Chinoin A.G.  

= Südost-Economist, 1940. május 24.  
 
• The Economic Position of Hungary in 1939. 

= The Hungarian Economic Year-Book, Pester Lloyd, 1940. 
 
• Wirtschaftliche Voraussetzungen der Volksvermehrung. 

= Südost-Economist, 1940. június 7. 
 
• Verschiebungen im rumänischen Aussenhandel. 

= Südost-Economist, 1940. június 7. 
 
• Ungarische Zuckerindustrie A.G.  

= Südost-Economist, 1940. június 7. 
 
• Hungaria A.G.  

= Südost-Economist, 1940. június 7.  
 
• Die türkische Wirtschaftslage.  

= Südost-Economist, 1940. június 21. 
 
• A.G. für Elektrische und Verkehrsunternehmungen.  

= Südost-Economist, 1940. június 21.  
 
• Ungarische Hanf-, Flachs- und Jutenindustrie A.G., Budapest. 

= Südost-Economist, 1940. június 21.  
 
• Vor der Festsetzung der Getreidpreise in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1940. július 5. 
 
• Die Gesetzmässigkeit der Zahlen in der Volkswirtschaft. 

= Pester Lloyd, 1940. július 9.  
 
• La anciéme année de l’Institue Hongrois de Recherches Économiques. 

= Journal de la Société Hongroise de Statistique, 1940, Nos. 1. 
 
• Lohnhöhe und Lebenshaltungskosten.  

= Südost-Economist, 1940. július 19. 
 
• Die Steuerbelastung der höheren Privatangestellten in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1940. július 19. 
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• Wissenschaftliche Behandlung des Südostproblems.  
= Südost-Economist, 1940. július 19. 

 
• Merkmale der Wirtschaftkrise in Budapest.  

= Pester Lloyd, 1940. július 28.  
 
• Geringere Ernten - höhere Weizenpreise in Südosteuropa c. cikknek „Ungarn” 

része.  
= Südost-Economist, 1940. 16. sz. 

 
• Festpreise für Agrarprodukte in Ungarn?  

= Südost-Economist, 1940. 17. sz. 
 
• Die Zukunft der Getreidebörse in Ungarn.  

= Südost-Economist, 1940. 17. sz. 
 
• Die Autonomie der Karpatenländischen Wojwodschaft. 

= Südost-Economist, 1940. 18. sz. 
 
• Az új Európa gazdasági felépítése.  

= Külügyi Szemle, 1940. szeptember 
 
• Preiserhöhung und monetäres Gleichgewicht.  

= Südost-Economist, 1940. 21. sz. 
 
• Borfogyasztási szokások. Gazdaságpszichológiai tanulmány.  

A Magyar Gazdaságkutató Intézet 19. sz. különkiadványa. 
(Társszerző: Harkai Schiller Pál)  
– A Magyar Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 1940.  53 o. 

 = Közgazdasági Irodalmi Szemle, 3. füzet, 1940. 
 
• Höhere Schweine- und Fettpreise in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1940. 22. sz.  
 
• Auch erhöhte Milchpreise. 

= Südost-Economist, 1940. 22. sz. 
 
• Das Weizenpreisproblem in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1940. 22. sz. 
 
• Zinsfussermässigung in Ungarn.  

= Südost-Economist, 1940. 22. sz. 
 
• Ungarn: Sektpreis; ein Sonderproblem der Preisüberwachung. 

= Südost-Economist, 1940. 22. sz. 
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• A lélektani módszerű piackutatásról.  

= Lélektani tanulmányok, IV. kötet, 1940.  30 o. 
 
• Die Beteiligung der Banken an der Industrie in Ungarn. 

= Ungarisches Wirtschafts-jahrbuch, 1940. 
 
• Ärztemangel - ein Wirtschaftsproblem in Ungarn.  

= Südost-Economist, 1940. december 6. 
 
• Deutschlands Clearingguthaben in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1940. december 20. 
 
• Methoden und Technik der Marktforschung des Ungarischen Instituts für 

Wirtschaftsforschung: Weintrinkengewohnheiten. 
= Gesellschaft für Marktforschung, Zürich, 1941. 

 
• Methoden und Technik der Marktforschung des Ungarischen Instituts für 

Wirtschaftsforschung: Das Rauchen in Budapest.  
= Gesellschaft für Marktforschung, Zürich, 1941. 

 
• Methoden und Technik der Marktforschung des Ungarischen Instituts für 

Wirtschaftsforschung: Obstkonsumgewohnheiten in Budapest. 
= Gesellschaft für Marktforschung, Zürich, 1941. 

 
• A mezőgazdaság részesedése a nemzeti jövedelemben. 

= Ellenőr, 1941. január 4. 
 
• Organe des ungarischen Versorgungsministeriums in der Provinz. 

= Südost-Economist, 1941. 3. sz. 
 
• Neue landwirtschaftliche Preispolitik in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1941. 3. sz.  
 
• Ungarisches Wirtschaftsprogramm.  

= Südost-Economist, 1941. 4. sz. 
 
• Ungarn: Ruhegehälter und Leistungsfähigkeit der Unternehmungen. 

= Südost-Economist, 1941. 5. sz. 
 
• Preisfestsetzung durch die Landwirte selbst?  

= Südost-Economist, 1941. 5. sz. 
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• A Magyar Gazdaságkutató Intézet működése és nemzetközi kapcsolatai. 
= Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai, Magyar Királyi Állami Nyomda 
Budapest, 1941.  849-854. o. 

 
• Was anbauen?  

= Südost-Economist, 1941. 6. sz. 
 
• Lohnerhöhung verschlechtert Versorgungslage.  

= Südost-Economist, 1941. 6. sz.  
 

• Jelentés a Magyar Gazdaságkutató Intézet működéséről. 
Az 1941. évi április hó 29-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata. 
= Magyar Statisztikai Szemle, 1941. május 

 
• Zur Rede des Ministers Funk.  

= Südost-Economist, 1941. 7. sz. 
 
• Die Beschäftigung der ungarischen Industriearbeiter. 

= Südost-Economist, 1941. 7. sz.  
 
• Ungarns Wirtschaftslage im Frühjahr 1941. 

= Südost-Economist, 1941. 8. sz. 
 
• Ungarn: Fleischlose Tage und Fettmarken.  

= Südost-Economist, 1941. 8. sz. 
 
• The Hungarian – Roumanian Problem. 

A Circular of the Rotary Club of Budapest, 1941. 
 
• The Breakdown of Jugoslavia and the Rights of Hungary. 

A Circular of the Rotary Club of Budapest, 1941. 
 
• Der Anteil der Landwirtschaft am Volkseinkommen in Ungarn. 

= Weltwirtschaftliches Archiv, 1941. július, Band 54, Heft 1. 
 
• Die Landwirtschaft Ungarns in neuen Europa. 

= Internationale Agrar Rundschau, 1941. július 
 
• Die Selbstfinanzierung der Industrie.  

= Pester Lloyd, 1941. augusztus 10.  
 
• Das Preisproblem der ungarischen Industrie. 

= Südost-Economist, 1941. augusztus 15. 
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• Ungarische Preisfragen.  
= Südost-Economist, 1941. augusztus 15.  

 
• Die Handelsspanne in Ungarn.  

= Südost-Economist, 1941. szeptember 12.  
 
• Ungerechtfertigte Kritik an den Agrarpreisen in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1941. szeptember 26.  
 
• Maisverkehrsprobleme in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1941. október 10. 
 
• A világgazdasági helyzet.  

= Külügyi Szemle, 1941. november 
 
• Ungarn: Das Ende des Bollettenfonds. 

= Südost-Economist, 1941. november 21.  
 
• Ungarn: Dem angeglichenen Preissystem entgegen. 

= Südost-Economist, 1941. december 5.  
 
• A hites könyvvizsgálói intézmény.  

= Hites Könyvvizsgáló, 1941. december 
 
• Az áralakulás kérdése a magyar gyáriparban. 

= A Magyar Gyáripar Évkönyve és Címtára. Stádium, Budapest, 1941. 
 
• Az agrárolló jelentősége.  

A Magyar Gazdaságkutató Intézet 20. sz. különkiadványa. 
– A Magyar Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 1942. 
 

• Neuerliche Gehalts- und Lohnerhöhung in Ungarn. 
= Südost-Economist, 1942. január 2.  

 
• Kommunale Hausbautätigkeit in Budapest.  

= Südost-Economist, 1942. február 13. 
 
• La douziéme année de l’Institut Hongrois de Recherches Économiques. 

= Journal de la Société Hongroise de Statistique, Année 1941, N-os. 1-2. 
 
• A közgazdaságtan klasszikusai magyar nyelven.  

= Magyar Szemle, 1942. március 
 
• Ungarn: Die Nachwuchsfrage in Handwerk.  

= Südost-Economist, 1942. március 13. 
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• Methodenstreit und eine Anleihe.  

= Közgazdasági Irodalmi Szemle, 18. füzet, 1942. 
 
• Substanzerhaltung der ungarischen Industrie. 

= Südost-Economist, 1942. március 27. 
 
• Extensität oder Intensität.  

= Pester Lloyd, 1942. április 12. 
 
• Die Mode und der Krieg.  

= Südost-Economist, 1942. május 8. 
 
• Die Berechnung des Volkseinkommens.  

= Weltwirtschaftliches Archiv, Mai 1942, 55. Band, Heft 3. 
 
• Ein Schritt zur Lösung des Arbeiterwohnungsproblems in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1942. május 22. 
 
• Ungarns Verbrauchslenkung im Kriege.  

= Südost-Economist, 1942. június 5.  
 
• Sertésállományunk szaporulati viszonyai. 

= Magyar Gazdák Szemléje, 1942. május-június 
 
• Ungarn: Korrektur des landwirtschaftlichen Preisgefüges. 

= Südost-Economist, 1942. június 19. 
 
• Verpflichtung zur Schweinemast.  

= Südost-Economist, 1942. július 3. 
 
• Die Preisforderungen der ungarischen Landwirtschaft. 

= Südost-Economist, 1942. július 3. 
 

• A Magyar Gazdaságkutató Intézet közgyűlése. 
= Magyar Statisztikai Szemle, 1942. július 

 
• Ungarisch - deutsche wirtschaftliche Zusammenarbeit. 

= Südost-Economist, 1942. augusztus 14.  
 
• Um die beste Methode zur Erfahrung landwirtschaftlciher Erzeugnisse. 

= Südost-Economist, 1942. december 18. 
 
• Das ungarische Volkseinkommen.  

= Südost-Economist, 1943. január 8.  
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• Die Sicherung der öffentlichen Versorgung Ungarns im Jahre 1943.  

= Südost-Economist, 1943. február 5.  
 
• Vorbereitung der Übergangswirtschaft in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1943. február 19. 
 
• Landwirtschaftliche Arbeitslöhne und Agrarpreise. 

= Südost-Economist, 1943. március 5.  
 
• Die Produktionsablieferung in Ungarn.  

= Südost-Economist, 1943. március 5.  
 
• Die Voraussetzungen zur Schaffung eines harmonischen Preisefüges. 

= Pester Lloyd, 1943. március 7. 
 
• Gefahrmomente in der Agrarpreisentwicklung der Südostländer. 

= Südost-Economist, 1943. árpilis 2.  
 
• Einführung in die volkswirtschaftlichen Denkmethoden. 

= Pester Lloyd, 1943. május 30. 
 
• Eine volkstümliche Einführung in die Volkswirtschaftslehre. 

= Pester Lloyd Morgenblatt, 1943. június 5. 
 
• Altersgrenze für Privatangestellte in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1943. június 25. 
 
• Lohn- und Preisgleichgewicht in Ungarn. 

= Südost-Economist, 1943. július 9. 
 

• A Magyar Gazdaságkutató Intézet közgyűlése. 
= Magyar Statisztikai Szemle, 1943. július 
 

• Ungarn: Gehaltserhöhungen und Steuerprogression. 
= Südost-Economist, 1943. augusztus 20. 

 
• Közvéleménykutatás Amerikában.  

= Külügyi Szemle, 1943. szeptember 
 
• Preisstabilisireung in Aussenhandel.  

= Südost-Economist, 1943. október 1.  
 
• Die Problematik der ungarischen Industriepreise. 

= Südost-Economist, 1943. október 29.  
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• Les treiziéme et quatorzieme années de l’Institut Hongrois de Recherches 

Économiques. 
= Journal de la Société Hongroise de Statistique, 1942, Nos. 3-4. 

 
• Ungarn: Verschiebungen im Status der Staatsbeamten. 

= Südost-Economist, 1943. december 10.  
 
• Licht und Schatten in der Wirtschaft des Jahres 1943. 

= Pester Lloyd, 1943. december 25. 
 
• A harmonikus mezőgazdasági árszintalakulás problematikája. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet 22. sz. különkiadványa.  
– A Magyar Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 1943. 

 
• A magyarországi kézművesipar gazdasági helyzete 1943-ban. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet 25. sz. különkiadványa.  
–A Magyar Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 1944. 

 
• Magyarország mezőgazdasági gépszükséglete. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet 29. sz. különkiadványa.  
– A Magyar Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 1947. 

 
• Die Höhe der Kredite nach dem Keynes-Plan. 

= Südost-Economist, 1944. január 7. 
 
• Nachkriegswünsche der ungarischen Landwirtschaft. 

= Südost-Economist, 1944. február 4.  
 
• Die monetäre Bedeatung der deutschen “Tauschatellen”. 

= Südost-Economist, 1944. február 4.  
 
• Probleme des Nationaleinkommens.  

= Pester Lloyd, 1944. március 8. 
 
• A közvéleménykutatás politikai jelentőségéről. 

= Közvélemény, 1946. január 
 
• Az Ár- és Anyaghivatal célkitűzései.  
 = Pesti Tőzsde, 1946. július 11. 
 
• Elkerülhető-e a drágaság?  
 = Magyar Nemzet, 1946. augusztus 18. 
 
 



 166

• Megjegyzések az árkérdéshez.  
 = Közgazdaság, 1946. szeptember 1.  
 
• A magyar valutacsoda. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet közleményei, 1. füzet.  
– A Magyar Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 1946. október 10. 

 
• Megszűnnek az illegális felárak.  

= Textilújság, 1946. október 25. 
 
• Zerfall und Stabilisierung der ungarischen Währung. 

= Neue Zürcher Zeitung, 1947. január 7-8. 
 
• Das ungarische Volksvermögen und die Kriegaschäden. 

= Der Österreichische Volkswirt, 1947. 17. sz. 
 
• Die Ernährungslage.  

= Der Österreichische Volkswirt, 1947. 14. sz. 
 
• Der Defizit des ung. Staatshaushaltes.  

= Der Österreichische Volkswirt, 1947. 17. sz. 
 
• Die Entwicklung der Ung. Papierindustrie.  

= Bilanzen, 1947. 15. sz. 
 
• A gazdasági élet fejlődése és a közgazdaságtan. 

= Közgazdasági Szemle, 1947. 5-12. sz. 
 
• A nemzeti jövedelem alakulása.  

= A közgazdaság évkönyve. Közgazdasági Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1947. 
 
• Magyarország gazdasági helyzete a stabilizáció kezdetén. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet közleménye, 2. füzet. 
– A Magyar Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 1946. november 30. 

 
• Magyarország élelmezési helyzete. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet 28. sz. különkiadványa.  
– A Magyar Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 1947. 
 

• Magyarország mezőgazdasági gépszükséglete. 
A Magyar Gazdaságkutató Intézet 29. sz. különkiadványa. Budapest, 1947. 

 
• A hét főtermény várható terméseredménye. 
 A Magyar Gazdaságkutató Intézet 5. sz. közleménye. 
 – A Magyar Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 1947. június 10. 
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• Adalék a magyar gyáripar konjunktúrális helyzetének megítéléséhez. 
 A Magyar Gazdaságkutató Intézet 6. sz. közleménye. 
 – A Magyar Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 1947. november 25. 
 
• Közgazdaságtan. (Kézirat gyanánt) 

(1946/47. tanév első félévében a Pázmány Péter Tudományegyetemen tartott 
előadások jegyzetei)  
– Jogtudományi Jegyzetek, Budapest, 1947.  I. rész 50 oldal, II. rész 77 oldal 

 
• Közgazdaságtan. (Kézirat gyanánt) 

(1947/48. tanév első félévében a Pázmány Péter Tudományegyetemen tartott 
előadások jegyzetei)  
– Jogtudományi Jegyzetek, Budapest, 1948.  III. rész 90 oldal; Közgazdasági 
politika 60 oldal 

 
• Világpiaci helyzetkép néhány fontosabb nyersanyagról. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet 7. sz. közleménye. 
– A Magyar Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 1948. február 
 

• Pénzügytan 
(1947/48. tanév II. félévében tartott előadás jegyzete) 
– Budapest, 1948. 

 
• A totózás gazdasági hatásai.  

= Közgazdasági Szemle, 1948. január-április 
 
• A statisztika elmélete és módszertana. (A Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- 

és Közigazgatástdományi Karán az 1948/49. tanév első felében tartott előadások 
jegyzéke) 
– Mefesz Jogászkör kiadása, Budapest, 1949.  283 oldal 

 
• Matematikai magyarázatok. Kiegészítés Varga István: A statisztika elmélete és 

módszertana c. könyvéhez, előképzettség nélküli hallgatók részére, 1949.  9 oldal 
 
• Demográfia.  

(A Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Közigazgatástdományi Karán az 
1948/49. tanév első felében tartott előadások jegyzetei) 
– Mefesz Jogászkör kiadása, Budapest, 1949.  250 oldal                                                            

 
• Kiegészítés a 700. sorszámú Demográfia c. jegyzethez, 1949. 
 
• L’évolution de l’Économie et l’Économie politique. 

= Economia Internazionale, Genova, Vol II. No. 4. November 1949. 
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• Schumpeter et la Probléme du Risque. 
= Économie Appliquée, 1950. juillet-décembre, Tome III. - 1950. Paris 

 
• Die wirkliche Rate der Sterblichkeit. 

= Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 1951. Heft 4. 
 
• A statisztika – tudományos módszer. (előadás anyag) 

= Statisztikai Szemle, 1954. június-július 
 
• A szocialista reklám jellegzetessége.  

– Belkereskedelmi Minisztérium Kereskedelemfejlesztési és Piackutató 
Igazgatósága 9. sz. kiadványa, Budapest, 1954.  52 o.  

 
• Egyes magyarországi vállalatok nyereségének alakulása a világgazdasági válság 

idején. 
= Közgazdasági Szemle, 1955. június 

 
• Veränderlich zusammengesetzte Lebenshaltungskostenindexzahlen. 

= Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Année 1955, Nos. 2-3. 
 
• A megtakarított félórák technikája. 

= Belkereskedelem, 1956. március 
 
• Influence des transformations démographiques sur les besoins de capitaux. 

= Cahiers de l’Institut de Science Économique Appliquée, Série F 3. Paris. 1956. 
 
• A legsürgősebb gazdasági tennivalók 

= Magyar Szabadság, 1956. november 
 
• Führen die Profitmaximierungsbestrebungen zu einem Ausgleich des Profitraten? 

= Schmollers Jahrbuch, 1956. Heft 5. 
 
• A fogyasztói javak iránti kereslet elaszticitása. 

= Közgazdasági Szemle, 1956. november-december 
 
• Egy nem marxista közgazda számadása. 

= Gazdasági Figyelő, 1957. március 7. 
 
• Más szemében ... 

= Gazdasági Figyelő, 1957. március 7. 
 
• Még egyszer a “gazdasági mechanizmus” kérdéséről. 

= Gazdasági Figyelő, 1957. április 18. 
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• Az “Egyesek” és a “Kettesek”.  
= Gazdasági Figyelő, 1957. június 6. 

 
• Der Unternehmungsgewinn. Ein Beitrag zur Theorie der Vermögensverteilung. 

Duneker & Humblot, Berlin, 1957. 
 
• Jogászok közgazdasági tévedései.  

= Gazdasági Figyelő, 1957. július 18. 
 
• Das Geld im Sozialismus. 

= Weltwirtschaftliches Archiv, 1957, 78. Band, Heft 2. 
 
• Véleményeltérések a “Jogászok közgazdasági tévedései” c. cikk körül. 

= Gazdasági Figyelő, 1957. augusztus 15. 
 
• Öregség, öregedés és a népgazdaság.  

= Az öregedés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1957. 
 
• A Közgazdasági Szakértő Bizottság elgondolásai, I. rész. 

= Közgazdasági Szemle, 1957. október 
 
• Mit jelent a technikai fejlődés a távlati tervek és a külkereskedelem 

szempontjából.  
= Gazdasági Figyelő, 1957. november 21.  

 
• A Közgazdasági Szakértő Bizottság elgondolásai, II. rész. 

= Közgazdasági Szemle, 1957. december 
 
• A márkázás. Megjegyzések külkereskedelem propagandánk egyik 

alapproblémájához.  
= Külkereskedelmi Propaganda, 1957. 2. sz. 

 
• Néhány gondolat a népgazdasági tervezés módszereinek megjavításáról. 

= Közgazdasági Szemle, 1958. február 
 
• Valuta-reform, valuta-stabilizálás, valuta-szanálás és az újabb magyar pénztörténet 

néhány eseménye. 
= Pénzügy és Számvitel, 1958. március 

 
• Születésszabályozás és gazdasági élet.  

A születésszabályozás, Budapest, 1958. 
 
• Pieniadz W Socjalizmie.  

= Zycie Gospodarcze, Warszawa, 1958. szeptember 21. 
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• Money in Socialism.  
= International Economic Papers. No. 8. 
Macmillan and Co Ltd. London, The Macmillan Co. New York. 
Translation prepared for the International Economic Association. 

 
• Die ungarische Währungsreform des Jahres 1946. 

= Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Januar 1959, 171.  
Band, Heft 1-   2. 

 
• Profitráta és tőkés üzletpolitika. 

= Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Évkönyve, Budapest, 1958. 197- 
219. o. 

 
• Tudományos színvonalú piackutatást.  

= Figyelő, 1959. április 21. 
 
• A fogyasztás és befolyásolásának gazdaságtana. I. félév. 

– Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest 1959. 135 oldal 
 
• A fogyasztás és befolyásolásának gazdaságtana. II. félév. 

Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest 1959. 95 oldal 
 
• Planwirtschaftliche Reformgedanken in Ungarn. 

= Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 1959, 115. Band, Heft 4. 
 
• Szabad javak és gazdasági javak. 

= Közgazdasági Szemle, 1960. február  
 
• Freie und wirtschaftliche Güter. 

= Jahrbücher für Nationalkökonomie und Statistik, 1960, 172. Band, Heft 4. 
 
• Prinzipielle Fragen der sozialistischen Marktforschung. 

= Schmollers Jahrbuch, 1960. Heft 4. 
 
• A reklám. 

573 színes és fekete képpel. 
Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, Budapest, 1960.  442 oldal 

 
• A keresletelaszticitás kérdései. 

= Közgazdasági Szemle, 1961. január  
 
• O badaniach elastycznosci popytu. (A keresleti elaszticitás vizsgálatáról) 

= Zycie Gospodarcze, Warszawa, 1961. március 5.  
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• A tervezési feladatok fáziskülönbségeit figyelembe vevő tervezési rendszer. 
= Közgazdasági Szemle, 1961. július 

 
• Wirtschafts- und Marktforschung in Ost und West. (Erster Teil) 

= Schmollers Jahrbuch, 1961. Heft 3. 
 

• Werbung im Sozialismus: eine wirtschaftswissenschaftliche Deutung. 
= Wirtschaftsdienst, Hamburg, August 1961.  

 
• Publicity in Socialist Countries: an economic explanation. 

English edition of Wirtschaftsdienst, Hamburg, 1961. augusztus 
 
• Demográfiai és gazdasági jelenségek közötti kapcsolatok. 

= Demográfia, 1961. 3. sz.  
 
• Die perspektivische Absatzplanung im Sozialismus. 

= GFM Mitteilungen zur Markt- und Absatzforschung, 1961. N. 2. 
 
• O planowaniu perspektywicznym.  

= Zycie gospodarcze, 1961. augusztus 13.  
 
• Wirtschafts- und Marktforschung in Ost und West, II. Teil. 

= Schmollers Jahrbuch, 1961. Heft 4. 
 
• O reklamie socjalistycznej.  

= Zycie gospodarcze, 1961. szeptember 24. 
 
• Die Rolle des Geldes während des Übergangs zum Kommunismus. 

= Osteuropa, 1961. N. 10. 
 
• Economic and Market Research in East and West. 

= Esomar Newsletter, Supplement, December 1961. 
= Studi i Richerche, Roma, Anno II. No. 1. Gennaio 1962. 

 
• Socialistische Marktforschungsliteratur.  

= GFM Mitteilungen zur Markt- und Absatzforschung, Hamburg, 1961. N. 4. 
 
• Über Probleme der Nachfrageelastizitäten mit besonderer Berücksichtigung der 

Volkswirtschaftsplanung im sozialistischen Ländern. 
= Economia Internazionale, Genova, 1961. november, N. 4. 

 
• Die Operationsforschung im Sozialismus. Unternehmenforschung. 

= Würzburg, 1961. Band 5, Heft 4. 
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• Magyarország népességének egyes foglalkoztatottsági problémái a 20 éves terv 
időszakában.   
= Demográfia, 1962. 1. sz.  

 
• The economic and social consequences of disarmament. 

= Moscow News, 1962. március 17. 
 
• Les conséquences économiques et sociales du désarmement. 

= Nouvelles de Moscou, 1962. március 17.  
 
• Richerche economiche e di mercato in Oriente e in Occidente. 

= Studi i Richerche, Roma, Anno II. No. 1. Gennaio 1962. 
 
• Sozialistische und kapitalistische Marktforschung. 

= Weltwirtschaftliches Archiv, 1962, 88. Band, Heft 1. 
 
• Benthamtól - a szocializmusig. 

= Figyelő, 1962. április 25. 
 
• Operatív gazdaságpolitikát a kereskedelemben. 

= Figyelő, 1962. július 4.  
 
• Wesen und Funktionen des Geldes im Sozialismus. 

= Südosteuropa-Studien, München, 1962. No. 3. 
 
• Die Anwendung von mathematischen Methoden in der marxistischen politischen 

Ökonomie und in der Wirtschaftspolitik des Sozialismus. 
= Metrika ( Würzburg) 1962, 5 Band, Heft 2. 

 
• Madison Avenue, Budapest. Advertising in the Soviet Bloc.  

Translated from Wirtschaftsdienst, Hamburg, August 1961. 
= Atlas, The Magazine of the World Press, New York, July 1962.  

 
• Tervgazdaság és demográfia.  

= Demográfia, 1962. 3. sz.  
 
• A piackutatás jelentősége a szocializmusban. 

= Kereskedelmi Szemle, 1962. IV. 
 
•  Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai. 

(Poszthumusz kiadvány, sajtó alá rendezte: Dr. Schmidt Ádám) 
– Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1964. 
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• Tervezés, mechanizmus, pénzügyek. Varga István válogatott tanulmányai és cikkei 
Bognár József Varga Istvánról szóló tanulmányával. 
Válogatta, szerkesztette és sajtó alá rendezte: Schmidt Ádám. 
– Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1971. 

 
 
2. Ismertetések 
 
• Charlotte Leubuscher: Sozialismus und Sozialisierung in England. 

= Közgazdasági Szemle, 1923. február 
 
• Th. Platt: Entstehen, Wesen und Bedeutung des Whitleyismus. 

= Közgazdasági Szemle, 1923. február 
 
• Julius Lippert: Der Gewinnbeteiligungsgedanke und seine Grundlagen. 

= Közgazdasági Szemle, 1923. április 
 
• Helmuth Wendlandt: Die Umsatz-, Gewinn- und Kapitalbeteiligung. 

= Közgazdasági Szemle, 1923. április  
 
• Werner Feilchenfeld: Die Gewinnbeteiligung. 

= Közgazdasági Szemle, 1923. április 
 
• Dr. Albert Südekum: Kapital und Gewinnbeteiligung. 

= Közgazdasági Szemle, 1923. április  
 
• Handels-Handbuch für den Orient.  

= Ungarische Jahrbücher, Juli 1923, III. Band, Heft 2. 
 
• Bruno Moll: Probleme der Finanzwissenschaft. 

= Közgazdasági Szemle, 1924. október-december 
 
• Laky Dezső: Die wirtschaftlichen Schäden der Besetzung Rumpfungarns. 

= Ungarische Jahrbücher, Dezember 1924, IV. Band, Heft 3-4. 
 
• Béla Kovrig: Das Problem der heutigen Arbeitslosigkeit. 

= Ungarische Jahrbücher, Dezember 1924, IV. Band, Heft 3-4. 
 
• Werner Sombart: Die Ordnung des Wirtschaftslebens.  

= Közgazdasági Szemle, 1925. január-március 
 
• R. Meerwarth: Nationalökonomie und Statistik. 

= Közgazdasági Szemle, 1925. január-március 
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• Popovics Sándor: Das Geldwesen im Kriege. 
= Ungarische Jahrbücher, August 1925, V. Band, Heft 2-3. 

 
• Hantos Elemér: Das Geldproblem in Mitteleuropa. 

= Ungarische Jahrbücher, August 1925, V. Band, Heft 2-3. 
 
• Sapper: Allgemeine Wirtschafts- und Verkehrsgeographie.  

= Közgazdasági Szemle, 1925. július-augusztus 
 
• Ehrenberg: Grosse Vermögen.  

= Közgazdasági Szemle, 1925. július-augusztus 
 
• Köttgen: Das wirtschaftliche Amerika. 

= Közgazdasági Szemle, 1925. július-augusztus 
 
• Henzel: Arbeitsleistung vor und nach dem Kriege. 

= Társadalomtudomány, 1925. 8-10. sz. 
 
• Dános Árpád és Kovács Gábor: A szocializmus története.  

= Közgazdasági Szemle, 1925. október-december 
 
• Richard Passow: Betrieb, Unternehmung, Konzern.  

= Közgazdasági Szemle, 1925. október-december 
 
• Michael Hainisch: Die Landflucht. 

= Közgazdasági Szemle, 1925. október-december 
 
• Johannes Müller: Deutsche Wirtschaftstatistik. 

= Magyar Statisztikai Szemle, 1926. január 
 
• Erwin Scheu: Deutschlands wirtschaftsgeographische Harmonie. 

= Magyar Statisztikai Szemle, 1926. január 
 
• M. Meisner: Weltmontanstatistik. 

= Magyar Statisztikai Szemle, 1926. január 
 
• Isaac: Betriebswirtschaftliche Statistik. 

= Közgazdasági Szemle, 1926. január-február 
 
• Weis István: Egészségügyi politikánk alapelvei. 

= Közgazdasági Szemle, 1926. január-február 
 
• Notz: Die sekuläre Entwicklung der Kaufkraft des Geldes. 

= Magyar Statisztikai Szemle, 1926. február 
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• Berridge-Weinslow-Flinn: Purchasing Power of the Consumer. 
= Magyar Statisztikai Szemle, 1926. március 

 
• Peter Heinrich Schmidt: Wirtschaftsforschung und Geographie. 

= Föld és Ember, 1925. 3-4. sz. 
 
• Louise Sommer: Die österreichischen Kameralisten. 

= Közgazdasági Szemle, 1926. március-április 
 
• Schmollers Jahrbuch 1926. évi első füzet. 

= Közgazdasági Szemle, 1926. március-április 
 
• Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 1926. évi január-februári szám.  

= Közgazdasági Szemle, 1926. március-április 
 
• Hugo Hassinger: Die Tschechoslowakei. 

(Ismertetés Ungarn und die Tschechoslowakei cím alatt) 
= Ungarische Jahrbücher, 1926. 1-2. sz.  

 
• Michel Mitzakis: Le relévement financier de la Hongrie et la Société des Nations. 

= Ungarische Jahrbücher, 1926. 1-2. sz.  
 
• Hugo Hassinger: Die Tschechoslowakei. 

= Társadalomtudomány, 1926. 3. sz. 
 
• Peter Heinrich Schmidt: Wirtschaftsforschung und Geographie. 

= Weltwirtschaftliches Archiv, Juli 1926, 24. Band, Heft 1. 
 
• Schmollers Jahrbuch 1926. évi második füzet 

= Közgazdasági Szemle, 1926. május-június 
 
• Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 1926. évi március-áprilisi szám. 

= Közgazdasági Szemle, 1926. május-június 
 
• Kurt Reibnitz: Amerikas internazionale Kapitalwanderungen. 

= Közgazdasági Szemle, 1926. május-június 
 
• Krolopp Hugo: A szeszadó törvények befolyása a szeszipar fejlődésére. 

= Közgazdasági Szemle, 1926. május-június 
 
• Statistische Minderheitenrundschau. 

= Magyar Statisztikai Szemle, 1926. július 
 
• Schmollers Jahrbuch 1926. évi harmadik füzet. 

= Közgazdasági Szemle, 1926. július-augusztus 
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• Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 1926. évi májusi szám. 

= Közgazdasági Szemle, 1926. július-augusztus 
 
• Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 1926. évi júniusi szám. 

= Közgazdasági Szemle, 1926. július-augusztus 
 
• Friedrich Prinzing: Die Methoden der medizinischen Statistik. 

= Magyar Statisztikai Szemle, 1926. október 
 
• Raymond Pearl: Introduction to Medical Biometry and Statistics. 

= Magyar Statisztikai Szemle, 1926. október 
 
• Colston E. Warne: The Consumers Cooperative Movement in Illinois. 

= The University of Pittsburgh Record, May 1927. 
 

• Dr. Manuel Saitzow: Horizontal und Vertikal im Wandel der letzten Jahrzehnte. 
Begriffliches, Tatsächliches, Problematisches.  
= Közgazdasági Szemle, 1927.május-június 

 
• Dr. Wlihelm Andrae: Bausteine zu einer universalistischen Steuerlehre. 

= Közgazdasági Szemle, 1927. május-június 
 
• Theo Surányi-Unger: Die Entwicklung der theoretischen Volkswirtschaftlehre im 

ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. 
= Társadalomtudomány, 1927. 3-5. sz. 

 
• Theo Surányi-Unger: Philosophie in der Volkswirtschaftslehre.  

= Blätter für Deutsche Philosophie, 1927. 
 
• Kurt Wiedenfeld: Kartelle und Konzerne. 

= Közgazdasági Szemle, 1927. július-augusztus 
 
• Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart Herausgegeben von Hans Mayer in 

Verbindung mit Frank A. Fetter und Richard Reich (kiadja H. Mayer. I. kötet) 
= Közgazdasági Szemle, 1927. július-augusztus 

 
• Werner David: Wandlungen in den Kapitalanlagen der deutschen 

Lebensversicherungsunternehmungen seit Ausbruch des Weltkrieges.  
= Közgazdasági Szemle, 1927. július-augusztus 

 
• The American Journal of Sociology, XXXII. kötet, 6. szám, 1927.  

= Közgazdasági Szemle, 1927. július-augusztus 
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• The Economic Journal, XXXVII. kötet, 145-147. szám, 1927.    
= Közgazdasági Szemle, 1927. július-augusztus 

 
• The Economic Journal (Supplement) Economic History Series No. 2, 1927. 

= Közgazdasági Szemle, 1927. július-augusztus 
 
• Saile Tivadar Antal: Körösy József hatása a statisztika fejlődésére. 

= Magyar Statisztikai Szemle, 1927. szeptember  
 
• Alföldi Antal: Magyarország és a nagyobb gazdasági területek. 

= Pester Lloyd, 1927. szeptember 28. 
 
• Boér Elek: A konjunktúra elmélete. 

= Pester Lloyd, 1927. szeptember 28.  
 
• A nemzeti vagyon és a nemzeti jövedelem. A Verein für Sozialpolitik ankétja.  

= Közgazdasági Szemle, 1927. szeptember-október 
 
• Josef Matl: Die Agrarreform in Jugoslavien. 

= Közgazdasági Szemle, 1927. szeptember-október 
 
• Smolka János: A hitelbiztosítás, különös tekintettel az exporthitel kérdésére. 

= Közgazdasági Szemle, 1927. szeptember-október  
 
• The Quarterly Journal of Economics, XLI. kötet, 1. 2. és 4. Szám, 1927. 

= Közgazdasági Szemle, 1927. szeptember-október 
 
• Surányi-Unger Tivadar: A gazdaságpolitika tudományos alapkérdései. 

= Pester Lloyd, 1927. november 29. 
 
• Vándor Pál: A közgazdaságtan története. 

= Közgazdasági Szemle, 1927. november-december 
 
• Győry Imre: Pusztuló nemzedék.  

= Közgazdasági Szemle, 1927. november-december 
 
• The Quarterly Journal of Economics, XLII. kötet, 1. szám, 1927. 

= Közgazdasági Szemle, 1927. november-december 
 
• The Economic Journal, XXXVII. kötet, 148. szám, 1927. 

= Közgazdasági Szemle, 1927. november-december  
 
• Laky Dezső: Budapest népességének fejlődése 1900-1920-ig, I. rész. 

= Pester Lloyd, 1927. december 28. 
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• Havas Miksa: A Magyar Nemzeti Bank és a pénzpiac. 
= Közgazdasági Szemle, 1928. január 

 
• The American Economic Rewiew, XVII. kötet, 1927. 

= Közgazdasági Szemle, 1928. január 
 
• Jordán Károly: Matematikai Statisztika.  

= Magyar Statisztikai Szemle, 1928. február 
 
• Conrad, Erich: Die gegenwärtige Verschuldung der deutschen Landwirtschaft und 

ihre Bekämpfung unter besonderer Berücksichtigung der Provinz Pommern. 
= Közgazdasági Szemle, 1928. február  

 
• Palotay Dénes: Általános Társadalmi Gazdaságtan Alapvonalai. 

= Közgazdasági Szemle, 1928. február 
 
• The Quarterly Journal of Economics, LXII. kötet, 2. szám, 1928. 

= Közgazdasági Szemle, 1928. február   
 

• Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart, III. kötet. 
= Közgazdasági Szemle, 1928. március 

 
• The American Economic Rewiew, XVIII. kötet, 1. szám, 1928.  

= Közgazdasági Szemle, 1928. március 
 
• The Economic Journal, XXXVIII. kötet, 149. szám, 1928. 

= Közgazdasági Szemle, 1928. március 
 

• Bozóky Ferenc: A statisztika módszertana. 
= Közgazdasági Szemle, 1928. április-május 

 
• The Quarterly Journal of Economics, XLII. kötet, 3. szám, 1928. 

= Közgazdasági Szemle, 1928. április-május 
 
• Hellmuth Wolff: Lehrbuch der Konjunkturforschung. 

= Weltwirtschaftliches Archiv, Juli 1928, 28. Band, Heft 1. 
 
• The Economic Journal, XXXVIII. kötet, 150. szám, 1928. 

= Közgazdasági Szemle, 1928. június-július 
 
• Sir Robert Donald: The Tragedy of Trianon. 

= Közgazdasági Szemle, 1928. augusztus-szeptember 
 
• Francis Deák: The Hungarian-Rumanian Land Dispute. 

= Közgazdasági Szemle, 1928. augusztus-szeptember 
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• The American Economic Rewiew, XVIII. kötet, 2. szám, 1928. 

= Közgazdasági Szemle, 1928. augusztus-szeptember 
 
• Alföldi Antal: A budapesti pénzintézetek története napjainkig. 

= Közgazdasági Szemle, 1928. október 
 
• Josef Sinz: Die Sanierung Ungarns.  

= Weltwirtschaftliches Archiv, Oktober 1928, 28. Band, Heft 2. 
 
• Paul Deutsch: Konjunktur und Unternehmung.  

= Közgazdasági Szemle, 1928. október 
 
• The Economic Journal, XXXVIII. kötet, 151. szám, 1928. 

= Közgazdasági Szemle, 1928. október 
 
• The Quarterly Journal of Economics, XLII. kötet, 4. szám, 1928. 

= Közgazdasági Szemle, 1928. október 
 
• Robert Michels: Sittlichkeit in Ziffern? 

= Társadalomtudomány, 1928. 6-8. sz. 
 
• Ernst Wagemann: Konjunkturlehre. 

= Közgazdasági Szemle 1928. november 
 
• György Ernő: A követelések engedményezése és leszámítolása. 

= Közgazdasági Szemle, 1928. november 
 
• The Quarterly Journal of Economics, XLIII. kötet, 1. szám, 1928. 

= Közgazdasági Szemle, 1928. december 
 
• The American Economic Rewiew, XVIII. kötet, 4. szám, 1928. 

= Közgazdasági Szemle, 1928. december 
 
• Boér Elek: Diszkont és pénzelmélet.  

= Pester Lloyd, 1928. december 30. 
 
• Publications de la Commission nationale de statistique économiqueet de la 

recherche de conjonctures. Rapports de l’Institut Hongrois de Recherches 
Économiques. 
= Journal de La Société Hongroise de Statistique, 1929. 1-2. sz. 

 
• Scheibler Hermann: Az értéktőzsde indexszámai és gazdasági jelentőségük. 

= Közgazdasági Szemle, 1929. február 
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• Fellner Frigyes: Csonka-Magyarország nemzeti vagyona. 
= Közgazdasági Szemle, 1929. március-április  

 
• Szabóky Alajos: Az 1924/25-1928/29 költségvetési évek beruházásai. 

= Közgazdasági Szemle, 1929. március-április  
 
• Richard von Mises: Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit. 

= Közgazdasági Szemle, 1929. március-április 
 
• Beiträge zum deutschen Bevölkerungsproblem. 

= Közgazdasági Szemle, 1929. március-április 
 
• The Quarterly Journal of Economics, XLIII. kötet, 2. szám, 1929. 

= Közgazdasági Szemle, 1929. március-április 
 
• Balás Károly: A szociálpolitika főkérdései. 

= Társadalomtudomány, 1929. 3-4. sz. 
= Pester Lloyd, 1929. május 18. 

 
• Tanulmányok a konjunktúrakutatásról. /Közgazdasági Könyvtár VII./ 

= Magyar Statisztikai Szemle, 1929. május 
 
• Hans Harmsen: Bevölkerungsprobleme Frankreichs unter besonderer Be-

rücksichtigung des Geburtenrückganges. 
= Közgazdasági Szemle, 1929. május 

 
• The Economic Journal, XXXIX. kötet, 153. szám, 1929. 

= Közgazdasági Szemle, 1929. június-július 
 
• Wilhelm Grotkopp: Amerika’s Schutzzollpolitik und Europa. 

= Közgazdasági Szemle, 1929. június-július 
 
• Havas Miksa: Régi írások aktuális közgazdasági kérdésekről. 

= Közgazdasági Szemle, 1929. október-november 
 
• Juhász Vince: A nemzetgazdaságtan alapvonalai. 

= Közgazdasági Szemle, 1929. október-november 
 
• Zeitschrift für Nationalökonomie, I. évfolyam, 1-2. szám, 1929. 

= Közgazdasági Szemle, 1929. október-november 
 
• Friedrich A. Hayek: Geldtheorie und Konjunkturtheorie. 

= Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Dezember 1929. 
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• Charles Balás: Les problémes principaux de la politique sociale. 
= Journal de la Société Hongroise de Statistique, 1929. 3. sz.  

 
• Mihail Manoilesco: Théorie du Protectionnisme et de l’Échange International. 

= Közgazdasági Szemle, 1930. február 
 
• Fredrich Pollock: Die planwirtschaftlichen Vesuche in der Sowietunion 1917-27. 

= Közgazdasági Szemle, 1930. május 
 
• Arthur Feiler: Das Experiment des Bolschevismus. 

= Közgazdasági Szemle, 1930. május 
 
• J. Lapidus et K. Ostrovitianov: Précis d’Économie Politique. 

= Közgazdasági Szemle, 1930. május 
 
• Pose, Alfred: De la théorie monétaire á la théorie économique. 

= Társadalomtudomány, 1930. 5-6. sz. 
 
• Friedrich v. Fellner: Das Volksvermögen Ungarns. 

= Közgazdasági Szemle, 1930. június-július 
 
• Edwin R.A.Seligmann: Economics of Farm Relief. 

= Közgazdasági Szemle, 1930. június-július 
 
• Bodrogközy Zoltán: A magyar agrármozgalmak története.  

= Közgazdasági Szemle. 1930. június-július 
 
• Paul Haensel: Die Wirtschaftspolitik Sowietrusslands. 

= Közgazdasági Szemle, 1930. november 
 
• Schütz Géza: La situation matérielle des classes laborieuses en Hongrie avant la 

Guerre. 
= Közgazdasági Szemle, 1931. január 

 
• Csikay Pál: L’Europe Centrale. 

= Társadalomtudomány, 1931. 1-2. sz. 
 
• Mihelics Vid: Az új szociális állam.  

= Közgazdasági Szemle, 1931. február 
 
• The Economic Journal, XXXIX. kötet, 1931.  

= Közgazdasági Szemle, 1931. február 
 

• Fellner Frigyes: Csonka-Magyarország nemzeti jövedelme. 
= Közgazdasági Szemle, 1931. március 
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• Robert B. Käppeli: Der Notenbankausweis in Theorie und Wirklichkeit. 

= Közgazdasági Szemle, 1931. március 
 
• Milhoffer Sándor: A magyar búza ára és értékesítése különös tekinttel a 

nemzetközi viszonyokra. 
= Magyar Gazdák Szemléje, 1931. április-május 

 
• Willy Neuling: Deutschlands Wirtschaftserfolg 1924-29. 

= Közgazdasági Szemle, 1931. június-július 
 
• Mechanikus számvitel alapelvei és hazai gyakorlata. 

= Közgazdasági Szemle, 1931. június-július 
 
• Dr. Száhlender Éva: A magyar jóvátétel. 

= Közgazdasági Szemle, 1931. augusztus-szeptember 
 
• Dr. Székely Artur: A közép-európai vámpolitikai közeledés kérdése a statisztika 

megvilágításában. 
= Közgazdasági Szemle, 1932. január 

 
• Gomperz Ervin: Vámszövetségek gazdasági hatásai. 

= Társadalomtudomány, 1932. 3-4. sz. 
 
• Márkus Jenő: A városi közüzemek racionalizálásának főbb irányelvei. 

= Közgazdasági Szemle, 1932. május 
 
• Johann Stark: Der Kapitalexport. 

= Közgazdasági Szemle, 1932. augusztus-szeptember 
 
• Währung und Wirtschaft. Mitteilungen des Währungs-Instituts, Berlin. 

= Közgazdasági Szemle, 1932. augusztus-szeptember 
 
• Julian Gumperz: Die Agrarkrise in den Vereinigten Staaten. 

= Közgazdasági Szemle, 1932. augusztus-szeptember 
 
• W. Woytinsky: Internationale Hebung der Preise als Ausweg aus der Krise. 

= Weltwirtschaftliches Archiv, Oktober 1932, 36. Band, Heft 2. 
 
• Pierre Williams: The purchase of medical care through fixed periodic payment. 

= Közgazdasági Szemle, 1932. október 
 
• Robert Kuczynski: Wall Street und die deutschen Anleihen. 

= Közgazdasági Szemle, 1933. január-február 
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• Feliks Mynarski: Credit and Peace. A Way out of the Grisis. 
= Közgazdasági Szemle, 1933. április-május 

 
• Szigeti Gyula: Magyarország városi üzemei és vállalatai. 

= Közgazdasági Szemle, 1934. január-február 
 
• Charles Balás: Science financiére. 

= Journal de la Société Hongroise de Statistique, Année 1934, Nos 1-2. 
 
• Oskar Morgenstern: Die Grenzen der Wirtschaftspolitik. 

= Közgazdasági Szemle, 1934. március-április 
 
• Fritz Machlup: Führer durch die Krisenpolitik 

= Közgazdasági Szemle, 1934. március-április 
 
• Julian Gumperz: Die Agrarkrise in den Vereinigten Staaten. 

= Zeitschrift für Nationalkökonomie, 1934, V. Band, Heft 2. 
 
• M. J. Elsas: Volkswohlstand und Volkseinkommen. 

= Közgazdasági Szemle, 1934. május 
 
• Emil Hemmersam: Das Genossenschaftswesen der dänischen Bauern. 

= Közgazdasági Szemle, 1934. szeptember-október 
 
• Dr. Mikos Ferenc: A Quadragesimo Anno gazdasági rendje. 

= COBDEN. Magyar Cobden Szövetség, 1934. november 
 
• Laky Dezső: A közületi alkalmazottak szociális és gazdasági viszonyai. 

= Magyar Statisztikai Szemle, 1934. november  
 
• Lakner György: A bankok és a pénzpiac. 

= Közgazdasági Szemle, 1934. november-december 
 
• Hantos Elemér: Magyarország gazdaságpolitikai helyzete a római egyezmény után. 

= Mezőgazdasági Közlöny, 1935. 4. sz. 
 
• Désiré Laky: Les conditions sociales et économiques des employés publics. 

= Journal de la Société Hongroise de Statistique, 1935. 1-2. sz. 
 
• György Ernő: Tíz év fizetésképtelenségeinek tanúlsága, Budapest, 1936.  

= Közgazdasági Szemle, 1936. május-június 
 

• Az Országos Hitelvédő Egylet tízéves működése. Az Országos Hitelvédő Egylet 
jelentése 1926-1936, Budapest, 1936. 
= Közgazdasági Szemle, 1936. május-június 
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• Kiss György: Le problemede la population en Japon. 

= Magyar Statisztikai Szemle, 1936. július 
 
• Das deutsche Genossenschaftswesen der Gegenwart. 

= Közgazdasági Szemle, 1936. július-augusztus  
 
• E.M.Hugh-Jones and E.A.Radice: An American Experiment. 

= Közgazdasági Szemle, 1936. szeptember-október 
 
• Szigeti Gyula: A gazdasági válság Budapest életében. 

= Közgazdasági Szemle, 1936. szeptember-október 
 
• Surányi-Unger Tivadar: Ungarische Volkwirtschaft und Finanzen. 

= Pester Lloyd, 1936. november 26. 
 
• Ovári Papp Zoltán: Magyar devizagazdálkodás. 

= Közgazdasági Szemle, 1936. november-december  
 
• Bertrand Nogaro: La crise économique dans le monde et en France. 

= Zeitschrift für Nationalökonomie, 1936, VII. Band, Heft 5. 
 
• Publications of the Statistical Institute for Economic Research Sofia. 

= Zeitschrift für Nationalökonomie, 1937, VIII. Band, Heft 1.   
 
• Dobrovits Sándor: Budapest egyesületei. 

= Magyar Statisztikai Szemle, 1937. július 
 
• Hans Georgs: Die ländlichen Kreditgenossenschaften in der Kreditversorgung des 

Erbhofes. 
= Közgazdasági Szemle, 1937. július-augusztus 

 
• Kállay Tibor: A munkanélküli jövedelemről és vagyonról. 

= Közgazdasági Szemle, 1937. július-augusztus 
 
• Tóth József: Közgazdaságtan reformerek számára. 

= Közgazdasági Szemle, 1937. július-augusztus 
 
• Jürgen Kuczynski: Löhne und Ernährungskosten in Deutschland, 1820 bis 1937. 

= Közgazdasági Szemle, 1937. szeptember-október 
 
• Müller Johannes: Wirtschaftskunde von Deutschland auf wirtschafts-

geographischer und wirtschaftsgeschichtlicher Grundlage.  
= Közgazdasági Szemle, 1937. szeptember-október 
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• Andreich Jenő: A konjunktúrakutatás módszerei. 
= Mezőgazdasági Közlöny, 1937. 11. sz. 

 
• Paul Arndt, Djirni Shen és Chü-Fen Lo: Der Arbeitslohn in China. 

= Közgazdasági Szemle, 1937. november-december 
 
• Yin-Kwong Chen: Die landwirtschaftlichen Genossenschaften in China. 

= Közgazdasági Szemle, 1937. november-december 
 
• Bertrand Nogaro: Les Prix Agricoles Mondiaux et la Crise. 

= Zeitschrift für Nationalökonomie, 1938, VIII. Band, Heft 5. 
 
• László Rostás: Konjunktúraelmélet és konjunktúrapolitika. 

= Zeitschrift für Nationalökonomie, 1938, IX. Band, Heft 1. 
 
• Andreich Jenő: A konjunktúrakutatás módszerei. 

= Közgazdasági Szemle, 1938. március-április 
 
• Peterheinz Werhahn: Kapitalexport und Schuldentransfer im Konjunkturverlauf. 

= Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Mai 1938, 147. Band, Heft 5. 
 

• Kecső István: Magyar nyersanyagpolitika. 
= Közgazdasági Szemle, 1938. május-június 

 
• Sir William Crawford and H. Broadley: The People’s Food. 

= Közgazdasági Szemle, 1938. szeptember-október 
 
• Oskar Anderson: Struktur und Konjunktur der bulgarischen Volkswirtschaft. 

= Közgazdasági Szemle, 1938. szeptember-október 
 
• N.F. Hall: Preliminary investigation into measures of a national or international 

charakter for raising the standard of living. 
= Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Mai 1939. 

 
• Elmer C. Bratt: Business Cycles and Forecasting. 

= Weltwirtschaftliches Archiv, September 1939, 50. Band, Heft 2. 
 
• Ackermann Georg: Spanien wirtschaftlich gesehen. 

= Közgazdasági Szemle, 1940. január-február 
 
• Arthur W. Just: Die Sovjetunion. 

= Közgazdasági Szemle, 1940. január-február 
 
• Rudolf Lank: U.S.A. in Not und Überfluss. 

= Közgazdasági Szemle, 1940. január-február 
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• O.N. Anderson: Struktur und Konjunktur der bulgarischen Volkswirtschaft.  

= Zeitschrift für Nationalökonomie, 1939, IX. Band, Heft 4. 
 
• Charles Balás: Science financiére. Tome II. 

= Journal de la Société Hongroise de Statistique, 1939, Nos. 4.  
 
• Elekes Dezső: Hazánk, népünk, szomszédaink. 

= Közgazdasági Szemle, 1940. július-augusztus 
 
• Csikós-Nagy Béla: A termelékenység elméletének története. 

= Weltwirtschaftliches Archiv, September 1940, 52. Band, Heft 2. 
 
• A. Reithinger: Frankreichs biologischer und wirtschaftlicher Selbstmord im Kriege 

Englands gegen Deutschland. 
= Közgazdasági Irodalmi Szemle, 1940. 3. füzet 

 
• Lily Abegg: Chinas Erneuerung.  

= Közgazdasági Irodalmi Szemle, 1940. 3. füzet 
 
• I.K. Turyn: Ist Afrika wirklich ölleer? 

= Közgazdasági Irodalmi Szemle, 1940. 3. füzet 
 
• Haidegger Ernő: A közművek szerepe Magyarország engergiaellátásában. 

= Közgazdasági Irodalmi Szemle, 1940. 4. füzet 
 
• Baranyai Lipótné: Az egyéni háztartások racionalizálása. 

= Közgazdasági Irodalmi Szemle, 1940. 4. füzet 
 
• Mátyás Jenőné: Az egyéni háztartások gazdálkodásának korszerű feladatai. 

= Közgazdasági Irodalmi Szemle, 1940. 4. füzet 
 
• A. Hoffmann: Unternehmerleistungen für den akademischen Nachwuchs in der 

Wirtschaft. 
= Közgazdasági Irodalmi Szemle, 1940. 4. füzet  

 
• W. Röpke: The Industrialization of Agrarian Countries. 

= Közgazdasági Irodalmi Szemle, 1941. június 
 
• Farkas Árpád: 5 könyvének ismertetése.  

= Közgazdasági Szemle, 1941. szeptember-október 
 
• Milhoffer Sándor: A világ búzatermése és áralakulása, a világgazdasági válságtól a 

második világháborúig. 
= Közgazdasági Szemle, 1941. november 
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• Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 1841-1941. Száz esztendő emlékei. 

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 100 éves története 1841-1941.  
= Közgazdasági Szemle, 1942. január-február 

 
• Galanson-Leibenstein: Investment criteria, productivity and economic 

development. 
= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1956. 1. sz.  

 
• Gordon: The London “Economist” and the high tide of laissez faire. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1956. 2-3. sz.  
 
• Mehta: A new approach to the phenomena of disequilibrium and the acceleration of 

derived demand.  
= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1956. 2-3. sz. 

 
• Edey and Peacock: National income and social accounting. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1956. 4. sz. 
 
• Schoeffler: Mathematics in economics: some dangers.  

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1956. 6-7. sz.  
 
• Varga Jenő: A magyar kartellekről. 

= Közgazdasági Szemle, 1956. július-augusztus 
 
• Kaldor, N.: Alternative theories of distribution. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1956. 8-9. sz. 
 
• Morgenstern, O.: Experiment und Berechnung grossen Umfange in der 

Wirtschaftswissenschaft.  
= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1956. 8-9. sz. 

 
• Wiles:Gross versus choice.  

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1957. 1-3. sz. 
 
• Youngson: The Dissaggregation of investment in the study of economic Growth. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1957. 1-3. sz. 
 
• Jogi problémák a nemzetközi kereskedelemben. 

= Külkereskedelem, 1957. október 
 
• Külkereskedelmi útmutatók.   

= Külkereskedelem, 1957. november 
 
 



 188

• Nemzetközi gazdasági intézmények.   
= Külkereskedelem, 1957. november 

 
• Krelle: Zeischrift für die gesamte Staatswissenschaft. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1958. 1. sz. 
 
• A világbank működése.  

= Külkereskedelem, 1958. 1. sz. 
 
• Külkereskedelmi olvasókönyvek. 

= Külkereskedelem, 1958. 2. sz. 
 
• The Well-Accomplished Businessman, Voyage autour du Commerce Extérieur, 

Rund um den Aussenhandel, Vokrug vnyesnjej torgovli. 
= Külkereskedelem, 1958. 2. sz. 

 
• Gross: Neue Wege des Handels.    

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1958. 9. sz. 
 
• Piackutatás Európában.   

= Külkereskedelem, 1958. szeptember 29. 
 
• Bombach: Kreislauftheorie and volswirtschaftlicheGesamtrechnung.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 1.sz. 
 
• Beiträge zur Theorie des Sparens und der wirtschaftlichen Entwicklung.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 2-3. sz. 
 
• Pagel: Die Marktforschung des Konsumenten.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 2-3. sz. 
 
• Sociological aspects of leisure.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 2-3. sz.  
 
• Bomback: Kreislauftheorie und volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 4. sz.  
 
• Kreschaurek: Möglichkeiten und Grenzen der langfristigen Wirtschaftsprognose.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 4. sz.  
 
• Mieth: Personelle Einkommensverteilung und fallende Angebotskurven. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 4. sz. 
 
• Balassa Béla: Towards a theory of economic integration.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 7-8. sz.   
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• Katona G.: The powerful consumer. Psychological studies of the American 

economy.   
= Tájékozató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 7-8. sz. 

 
• Dobb: Some Problems in the theory of growth and planning policy. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 9. sz.  
 
• Forte–Buchanan: The evolution of public services.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 9. sz.  
 
• The National Budget forecasts and their reliability.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 9. sz.  
 
• Machlup: Are the social sciences really inferior?  

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 10-11. sz. 
 
• Drewnowski: The economic theory of socialism: a suggestion for reconsideration. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 12. sz. 
 
• Bieri: Geld und Kredit in einer wachsenden Wirtschaft.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 12. sz. 
 
• Kneschaurek: Geld und Kredit in einer wachenden Wirtschaft.  

= Tájékozató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 12. sz. 
 
• Lindahl: Das Spiel mit dem Geldwert.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1961. 12. sz. 
 
• Devons: Understanding interantional trade.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 1. sz. 
 
•  Pearce: A method of consumer demand analysis, illustrated.  

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 1. sz.  
 
• Ghosh: On inflation and economic development.    

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 2-3. sz.  
 
• Neuberger: The theory of interest in centrally planned economies. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 2-3. sz.  
 
• Pal: Pakistan, a case of an export-lagging economy. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 2-3. sz.  
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• Meade: Die Zukunft des internationalen Handels- und Zahlungsverkehrs. 
= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 2-3. sz.  

 
• Hoffmann: Wachstumsnotwendige Wandlungen in der Sozialstruktur der 

Entwicklungsländer.   
= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 4. sz.  

 
• Schmölders: Zur Psychologie der Vermögensbildung in Arbeiterhand. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 4. sz.  
 
• Quackenbush and Shaffer: Collecting food purchase data by consumer panel.  

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 4. sz.  
 
• Balogh T.: Equiti and efficiency: the problem of optimal investment in a 

framework of underdevelopment= Tájékoztató a külföldi közgazdasági 
irodalomról, 1962. 5-6 sz. 

 
• Deane, Ph.: The long-term trends in world economic growth 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 5-6. sz. 
 
• Mc Lelland: Economics of supermarket. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 5-6. sz. 
 
• Little: A critical examination of India’s third five-year plan.  

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 5-6. sz. 
 
• Farnsworth: Defects, uses, and abuses of national income data. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 5-6. sz. 
 
• Stabile Preise in wachsender Wirtschaft.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 7-8. sz. 
 
• Organisation des Entscheidungsprozesses.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 7-8. sz.  
 
• Shackle: Decision, order and time in human affairs.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 7-8. sz.  
 
• Wijnholds: The budget theory of money.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 7-8. sz. 
 
• Initiation á la comptabilité nationale.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 7-8. sz. 
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• Paelinck: Étude comparative sur l’age de l’equipement industriel dans les pays de 
la Communanté Économiques Européenne. 
= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 7-8. sz. 

 
• Rest: Á la recherche des avantages comparatif de l’industrie belge. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 7-8. sz. 
 
• Harbison: Human resources development planning in modernising economics. = 

Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 7-8. zs. 
 
• Dosser: General investment criteria for less-developed countries: a post-mortem. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 9. sz. 
 
• Fellner: Emergence and content of modern economic analysis. 

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 9. sz.  
 
• Hoffmann: Die sekuläre Inflation.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 9. sz. 
 
• Le marketing et l’entreprise.   

= Tájékoztató a külföldi közgazdasági irodalomról, 1962. 9. sz. 
 

 
3. Szerkesztések 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése az 1929. évi január-

márciusi időszakról. Budapest, 1929. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése az 1929. évi április-

júniusi időszakról. Budapest, 1929. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése az 1929. évi július-

augusztusi időszakról. Budapest, 1929. 
 
• A magyarországi gazdasági viszonyok az 1929. évi június-július hónapokban.  

= Közgazdasági Szemle, 1929. augusztus-szeptember 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése az 1929. évi 

szeptember-októberi időszakról. Budapest, 1929. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése az 1929. évi 

november-decemberi időszakról. Budapest, 1930. 
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• A Magyar Gazdaságkutató Intézet az 1929. évi november-december havi 
időszakról szóló gazdasági helyzetjelentése táblázatainak magyarázata.  
A Magyar Gazdaságkutató Intézet 3. sz. különkiadványa, Budapest, 1930. 

 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése az 1930. évi január-

februári időszakról. Budapest, 1930. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése az 1930. évi 

március-májusi időszakról. Budapest, 1930. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése az 1930. évi június-

augusztusi időszakról. Budapest, 1930. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése az 1930. évi 

szeptember-októberi időszakról. Budapest, 1930. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése az 1930. évi 

november-decemberi időszakról. Budapest, 1931. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése az 1931. évi január-

márciusi időszakról. Budapest, 1931. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 12. sz. 

Budapest, 1931. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 13 sz. 

Budapest, 1931. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 14. sz. 

Budapest, 1932. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 15. sz. 

Budapest, 1932. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 16. sz. 

Budapest, 1932. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 17. sz. 

Budapest, 1932. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 18. sz. 

Budapest, 1933. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 19. sz. 

Budapest, 1933. 
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• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 20 sz. 

Budapest, 1933. 
 
• Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 21. sz. 

Budapest, 1933. 
 
• Munkaszerzés és pénzérték. A Magyar Közgazdasági Társaság ankétja. 

Sajtó alá rendezte: Varga István.  
Az ankét előadója is volt, a szövegből 54 oldal. 
Gergely R., Budapest, 1933. 237 oldal. 
 

• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 22. sz. 
Budapest, 1934. 

 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 23. sz. 

Budapest, 1934. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 24. sz. 

Budapest, 1934. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 25. sz. 

Budapest, 1935. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 26. sz.  

Budapest, 1935. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelenése, 27. sz. 

Budapest, 1935. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 28. sz. 

Budapest, 1935. 
 
• Ünnepi dolgozatok Navratil Ákos születésének 60-ik és egyetemi tanári 

kinevezésének 30-ik évfordulója alkalmából. Gergely R. Könyvkereskedésének 
Kiadása, Budapest, 1935. 

 A 473 lap terjedelmű könyv szerkesztése Kenéz Béla és Judik József társaságában. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 29. sz. 

Budapest, 1936. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 30. sz. 

Budapest, 1936. 
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• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 31. sz.  
Budapest, 1936. 

 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 32. sz. 

Budapest, 1936.  
 
• Magyar Rotary, 1936. 5-6. sz.  
 
• Struktur und Verfassung der ungarischen Landwirtschaft. 

Szerkesztés Kenéz Bélával és Ihrig Károllyal közösen, 1937.  
 
• Magyar Rotary, 1937. 1. sz.  
 
• Magyar Rotary, 1937. 2. sz.  
 
• Magyar Rotary, 1937. 3. sz.  
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 33. sz. 
 Budapest, 1937. 
 
• Magyarország nyersanyaggazdaságára és népélelmezésére vonatkozó adatok. 
 A Magyar Gazdaságkutató Intézet 12. sz. különkiadványa, Budapest, 1937. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 34. sz. 
 Budapest, 1937. 
 
• Jelentés a Magyar Gazdaságkutató Intézet működéséről, Budapest, 1937.  
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 35. sz. 
 Budapest, 1937. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 36. sz. 
 Budapest, 1937. 
 
• Magyar Rotary, 1938. 1. sz.  
 
• Magyar Rotary, 1938. 2. sz. 36 lap  
 
• A Magyar Rotary, 1938. 3. sz.  
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 37. sz. 
 Budapest, 1938. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 38. sz. 
 Budapest, 1938. 
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• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 39. sz. 

Budapest, 1938. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet gazdasági helyzetjelentése, 40. sz. 

Budapest, 1938. 
 
• A magyar nemzetgazdaság fejlődésére vonatkozó adatok 1924/25-1937/38. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet 15. sz. különkiadványa. Budapest, 1938. 
 
• Südost - Economist c. német nyelvű gazdasági hetilap szerkesztése 1939. március 

15. – 1944. március 17. között. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 41. sz. gazdasági helyzetjelentése. 

Budapest, 1939. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 42. sz. gazdasági helyzetjelentése. 

Budapest, 1939. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 43. sz. gazdasági helyzetjelentése. 

Budapest, 1939. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 44. sz. gazdasági helyzetjelentése. 

Budapest, 1939. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 45. sz. gazdasági helyzetjelentése. 

Budapest, 1940. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 46. sz. gazdasági helyzetjelentése. 

Budapest, 1940. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 47. sz. gazdasági helyzetjelentése.  

Budapest, 1941. 
 
• Jelentés a Magyar Gazdaságkutató Intézet működéséről. 

Az 1941. évi április hó 29-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata. 
= Magyar Statisztikai Szemle, 1941. május 

 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 48. sz. gazdasági helyzetjelentése. 

Budapest, 1941. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 49. sz. gazdasági helyzetjelentése. 

Budapest, 1942. 
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• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 20. sz. különkiadványának 3 (nem általa írt) 
fejezetének szerkesztése. Budapest, 1942. 

 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 50 sz. gazdasági helyzetjelentése. 

Budapest, 1942. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 51. sz. gazdasági helyzetjelentése. 

Budapest, 1943. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 22. sz. különkiadványa. (98 lap szerkesztése) 

Budapest, 1943. 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 53. sz. gazdasági helyzetjelentése. 

Budapest, 1947. 
 

• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 3. sz. közleménye. 
“Tízéves terv a mezőgazdaság gépesítésére”, 1947. január 30. 

 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 4. sz. közleménye. 

“Magyarország nemzeti jövedelme”, 1947. március 31. 
 
• A hét főtermény várható terméseredménye. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet 5. sz. közleménye, 1947. június 10. 
 
• Adalék a magyar gyáripar konjunktúrális helyzetének megítéléséhez. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet 6. sz. közleménye, 1947. november 25. 
 
• Világpiaci helyzetkép néhány fontosabb nyersanyagról. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet 7. sz. közleménye, 1948. február 
 
• A Magyar Gazdaságkutató Intézet 54. sz. gazdasági helyzetjelentése. 

Budapest, 1948. 
 
• Hungary  20 lap. 

= Chamber’s Encyclopedia, 
 
• Nagy Ernő – Klár János: Német-magyar műszaki szótár. 

Közreműködés a szerkesztésben, Budapest, 1960. (kb. 30.000 cédula) 
 
• Nagy Ernő – Klár János: Magyar-német műszaki szótár. 

Közreműködés a szerkesztésben, Budapest, 1961. (kb. 50.000 cédula) 
 
• Országh László: Angol-magyar szótár. 

Közreműködés a szerkesztésben, Budapest, 1961. (kb. 120.000 cédula) 
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4. Fordítások 
 
• Ungarischer Export-Katalog 1935. szöveg fordítása és teljes átdolgozása.  

Továbbá “Die Wirtschaftsstruktur von Ungarn” c. fejezet szövege is. 
 

• A bolti vásárlások mennyiségét befolyásoló tényezők kutatási módszereinek 
értékelése. (angolból fordítás) 
- Belkereskedelmi Minisztérium Kereskedelemfejlesztési és Piackutató 
Igazgatóságának kiadása, Budapest, 1956. 

 
• Geschichte für die II. Klasse der deutschen Lehrerbildungsausstalt in Ungarn. 

Fordítási munka, 317 oldal, 1957. 
 

 
5. Egyebek (előterjesztések, vélemények, lektorálások, levéltári anyagok és egyéb 

munkák) 
 

• Some new experiments in business research. (Kézirat)  
Évszám ismeretlen, 1926-27-ben íródhatott. 
 

• “The Incidence of Taxation“ - 1927. május 6-án tartott előadása.  
= The University of Pittsburgh Record, May 1927. 

 
• A Magyar Társadalomtudományi Társulat értekezlete az egyke elleni küzdelem 

tárgyában c. ankéton Varga István felszólalása.  
= Társadalomtudomány, 1927. VIII. évf. 458. 1. 
 

• A magyarországi gazdasági konjunktúra alakulása az 1927. esztendőben. 
Kereskedelmünk és iparunk az 1927. esztendőben. Kiadja a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara, IX. fejezet. 

 
• Hozzászólás a Magyar Közgazdasági Társaság külföldi áruhitelek problémájára 

vonatkozó tanácskozmányán.  
= Közgazdasági Szemle, 1928. december, 901-902. o.  

 
• A konjunktúra-elmélet alapjai, a konjunktúrakutatás módszerei és eddigi 

eredményeinek bírálata. Pályamunka, írta „Savoir c’est prevoir” jelige. (Kézirat) 
Évszám ismeretlen, 1929-30-ban íródhatott. 
 

• A magyar búza ára és értékesítése. A Magyar Közgazdasági Társaság „Gazdasági 
helyzetünk és orvoslásának kilátásai” c. ankétjának a magyar búza minőségét, árát 
és értékesítését tárgyaló első részén 1929. évi november hó 21-én tartott előadás.   
– Közgazdasági Könyvtár, IX. kötet, 1930. 36-55. és 160-182. o. 
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• Viszontválasz Csikay Pál “L’Europe Centrale” c. könyvének bírálata ügyében. 
= Társadalomtudomány, 1931. 5-8. sz. 

 
• Egész közgazdaságunkat sújtja az építőmunka teljes megakadása. Nyilatkozat az 

Esti Kurir anketjén.  
= Esti Kurir, 1934. november 11.  

 
• Dr. Varga István levele - megjegyzések a felső kereskedelmi iskolák tanulmányi 

versenye tárgyában.  
= Kereskedelmi Szakoktatás, 1934-35. évfolyam 10. sz. 

 
• Ungarn auf dem Weltmarkt.   

Herausgegeben vom Königlich Ungarischen Aussenhandelsamt, 1935.  
Anyag teljes átdolgozása. 

 
• Varga István beszámolója. 

= Jelentés a Magyar Gazdaságkutató Intézet működéséről. Az 1939. évi január hó 
20-án tartott közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata.  

Dr. Móricz Miklós Könyvnyomda, Budapest, 1939. 9-18. o. 
 
• Varga István beszámolója.  

= Jelentés a Magyar Gazdaságkutató Intézet működéséről. Az 1940. évi április hó 
2-án tartott közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata. 
Hornyánszky V. R.-T. M. Kir. Udvari Könyvnyomda, Budapest, 1940. 4-25. o. 

 
• Varga István beszámolója.  

= Jelentés a Magyar Gazdaságkutató Intézet működéséről. Az 1941. évi április hó 
29-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata. 
Hornyánszky Viktor R.-T. Nyomdai Műintézet, Budapest, 1941. 3-11. o. 

 
• Varga István beszámolója.  

= Jelentés a Magyar Gazdaságkutató Intézet működéséről. Az 1942. évi június hó 
1-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata. 
Hornyánszky V. R.-T. Nyomdai Műintézet, Budapest, 1942. 4-18. o. 

 
• Varga István beszámolója.  

= Jelentés a Magyar Gazdaságkutató Intézet működéséről. Az 1943. évi május hó 
6-án tartott közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata. 
Hornyánszky V. R.-T. Nyomdai Műintézet, Budapest, 1943. 7-25. o. 

 
• Varga István véleménye a hitelpengő bevezetésének tervéről és az általános 

valorizáció hátrányairól. Budapest, 1945. október 27. 
= Magyar Országos Levéltár. Z/51. 32. cs. 430. tétel, 67-70. lap 

 
• Feljegyzés az adópengő árfolyamának alakulásához. Budapest, 1946. február 28. 

= Politikatörténeti Intézet. 283/f/32/57. ö. e. 4-17. l. 
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• A magyar állami költségvetés szanálási terve. Budapest, 1946. április 24. 

= Politikatörténeti Intézet. 274/f/12/78. ö. e. 25-49. l. 
 
• Előadás a “Szanálás lehetőségeiről”. 1946. május 20. 1-22. 
 
• Feljegyzés a stabilizálással összefüggő ár- és valutaproblémák megoldása 

előkészítésének munkamenetéről. 1946. június 16. 
= Politikatörténeti Intézet. 283/f/32/22. ö. e. 63-66. l. 
= Új Magyar Központi Levéltár (továbbiakban: UMKL) XIX-A-10. 35. doboz,  
1-8. l. 

 
• A budapesti magyar Pázmány Péter tudományegyetem tekintetes Jog és 

Államtudományi Karához intézett bírálatos jelentés dr. Kemény Györgynek a 
Pénz- és Hitelelmélet és - politika c. tárgykörből magántanári képesítéséhez 
benyújtott tudományos dolgozatairól, 1946. július 31.  7 o. (kézirat)  

 
• A budapesti magyar Pázmány Péter egyetemhez intézett bíráló jelentés dr. Kecső 

István magántanári képesítése céljából benyújtott irodalmi dolgozatairól, 1947. 
január 28. (kézirat) 

 
• A budapesti magyar Pázmány Péter Tudományegyetem tekintetes Jog- és 

Államtudományi karához intézett bírálati jelentés dr. Székely Arturnak a 
“Kereskedelmi és vámpolitika” c. tárgykörből kért magántanári képesítése céljából 
benyújott irodalmi dolgozatairól, 1947. március 1. (kézirat) 

 
• Hungary’s Monetary Crisis: Comment.  

= The American Economic Rewiew, September 1949.  
 
• Javaslat a gazdasági mechanizmus kialakítására. 1957. március 2. 

= UMKL. XIX-A-60. 2. cs. 
 
• Javaslatok a Forradalmi Munkás Paraszt Kormány gazdasági programja számára. A 

Közgazdasági Bizottság előterjesztése, I. fejezet. 
 
• A népgazdasági egyensúly problémái. Tervezet, 1957. április 16. 

= UMKL. XIX-A-60. 2. cs. 
 
• Javaslatok a Forradalmi Munkás Paraszt Kormány gazdasági programja számára. A 

Közgazdasági Bizottság előterjesztése, II. fejezet. 
 
• A népgazdasági tervezés, valamint a tervteljesítés tényezői és módszerei.  

(A gazdaságvezetés szervei, módszerei és eszközei) Tervezet, 1957. április 27. 
= UMKL. XIX-A-60. 2. cs. 
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