
Szabó Miklós:
AZ ARANYTOJÁST TOJÓ TY Ú K  TÖRTÉNETÉHEZ  

Piacelvű gazdasági tervezés a Horthy-kori politikai publicisztikában

(Az alábbi fejtegetés kizárólag a hagyományos-nacionalista gondolatkörbe tartozó publi
cisztikát tekinti át, a szociáldemokrata, marxizáló, polgári radikális publicisztika terv- 
gazdaság képét nem tárgyalja.)

A politikai és azon belül gazdaságpolitikai liberalizmus mély gyökeret soha sem 
eresztett Magyarországon. A gazdaságra vonatkozó szemlélet mindenkor tartalmazott 
etatista vonásokat. Nem véletlen, hanem akár szimbolikusnak is tekinthető, hogy az ső 
rangos — gazdaságra vonatkozó — publicisztikai művek egyike a századfordulón Somló 
Bódog: A z állami beavatkozás című könyve; egy olyan könyv, amely egyébként éppen a 
liberális eszme megújításának és hazai viszonyokra való alkalmazásának kereséséből 
született. A gazdaság irányitásának mikéntjére vonatkozó részletekbe bocsájtkozó, 
szakszerű gazdaságpolitikai művek nemigen születtek, de a politikai publicisztika gon
dolatkincsébe korán bekerült az állami beavatkozás igenlésének eszméje, s ennek funk
ciójára és céljaira vonatkozóan világos és meglehetősen egységes felfogás alakult ki.

A középeurópai s azon belül a magyar gazdaságpolitikai gondolkozást maradandóan 
befolyásolta a tőkés gazdálkodás alapjait lerakó múltszázad derekán kibontakozott 
konjunktúrát, a némethez hasonló magyar „Gründerzeit”-et követő 1873-as válság, 
amely erősen megrázta a magyar kapitalizmus éppen lehelyezett alapjait és maradandó 
nyomokat hagyott a gazdaságra vonatkozó gondolatokban. A hatás elsősorban nem 
gazdasági volt; a gazdasági fejlődés dinamikája hamar eliminálta a válság okozta fejlődési 
megtorpanást. A kialakulóban levő bizalom ingott meg magával a tőkés konjunktúrával 
szemben. A spekuláció, az üzlet ekkor válnak a magyar nyelvben gyanús csengésű 
szavakká; közülük a spekuláció egyenesen valamiféle bűnözés határmesgyéjén egyensú
lyozó aktivitást jelöl — eltérően a nyugati nyelvek egy részétől, ahol értékközömbös 
üzleti tevékenységet jelent. A gazdasági tevékenységben — a kialakult közfelfogásban — 
csupán a termelésnek, a javak létrehozásának van igazi létjogosultsága, a javakból való 
haszonszerzéshez a jogtalan, az élősdi gazdagodás kísérletének vádja tapad. Ez a szemlé
let határozza meg az 1918 után kialakult elképzeléseket a gazdasági tervezésről. Mind
egyikükben ott él alapmotívumként az üzletelés visszaszorításának, a spekuláció kikap
csolásának törekvése. A termelő szektor fétisizálás szerű, egyoldalú igenlése a forgalmi 
szektorral szemben kezdettől fogva meglevő ellenérzésekkel párosult. Már a fogyasztási 
javak piaca, az áruelosztás kereskedelem útján való bonyolítása is ellenérzéseket keltett 
— noha a kiskereskedők nagyszámú tömegét a konzervatív és vele szomszédos közfelfo
gás elismerte értékes társadalmi elemnek. A beruházási javak piacával szemben azonban 
teljes volt az elutasítás: bank és tőzsde a jogtalan nyerészkedés bűnbarlangjai voltak.

Ez az 1880-as évektől kezdve artikulálatlanul jelenlevő szemlélet amely megfogalma
zást ekkor az Istóczy-féle antiszemita párt törekvéseiben talált, a kilencvens években 
határozott alakot öltött. Ekkor lép fel a politikai katolicizmus és az agrárizmusnak ne
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vezett nagybirtokosi érdekképviseleti mozgalom programjában és ideológiájában az a 
törekvés, amelyet a modem politikaelméleti irodalom szociálprotekcionizmusnak nevez. 
Ez a törekvés arra irányul, hogy társadalmi csoportok politikai eszközökkel — adó- 
kedvezmények, kedvező vámtételek, szubvenciók, szállítási tarifa előnyök, további 
konkurenseik adminisztratív korlátozása -  magasabb jövedelemhez jussanak, mint kor
látozatlan piaci viszonyok alapján az adott körülmények között számukra lehetséges 
lenne. Ilyen védelmet igényelt magának több országban, így hazánkban is a nemesi 
eredetű nagybirtok mindkét alapvető rétege és a kispolgárinak nevezett rétegek: paraszt
ság, kézműves kisiparosok, kiskereskedők. A kiskereskedők kivételével mindegyik 
szociálprotekcionizmust igénylő réteg fő ellensége a gazdaság forgalmi szektora volt. 
Egyrészt, mint-a segélyezésüket lehetővé tevő kötött gazdasági formák — iparszabadság- 
korlátozó intézkedések, kamatláb korlátozás uzsoratörvényekkel s hasonlók — fő ellen
lábasa, másrészt, mint nyomorúságukat okozó „parazita”, „árdrágító” gazdaságpolitikai 
tényező. ,A szociálprotekcionista törekvések a forgalmi szektort adminisztratív elvek 
szerint működő, nem haszonelvű felépítésű elosztási rendszerrel, politikai elgondolások 
és nem üzleti elvek szerint működő fogyasztási, hitel-, beszerzési és értékesítési szövetke
zetek átfogó hálózatával kívánták felváltani.^ A tervek szerint ezek a szövetkezetek 
monopol jogúak lennének és kizárólagos joggal végeznék a felvásárlást. A szociálprotek
cionista politikai törekvés jegyében létrehozott Hangya fogyasztási szövetkezet hálózat 
az egész Horthy-korszakon keresztül a konzervatív gazdasági tervezés elképzelések 
középpontjában állt.

A háborút követő ellenforradalom éveiben a különítményes szélsőjobboldal publi
cistái továbbfejlesztették ezeket a gondolatokat. Lapjuk, a Szózat hasábjain ölt laza 
körvonalakban alakot az a tervezési elképzelés, amely szerint a gazdaság megkötésének 
és szabályozásának alapvető feladata a tönkremenő rétegek szanálása a prosperáló 
gazdasági erok terhére. Ezt a feladatot a háborús gazdálkodás intézményeiként létre
hozott elosztási központok voltak hivatottak ellátni. Fenntartásukért, szerepük növelé
séért és kiterjesztéséért a Szózat szívós zsurnalisztikái küzdelmet folytatott 1919 őszén 
és az 1920-as esztendőben.

A húszas-harmincas évek fordulóján nem halványulnak ezek az elképzelések. Nem, 
noha ekkor a válságból kivezető út keresése kézenfekvőén arra irányítja a figyelmet, 
hogy olyan állami beavatkozási gyakorlat jöjjön létre, amely a prosperitást teremti meg, 
amely az életképes, prosperitással bíztató ágazatokba összpontosítja a gazdaság eszkö
zeit, hogy új fellendülést, új keresletet teremtsen. Az effajta gondolatokat kifejtő kül
földi publicisztika nem igen talál követőkre a magyar politikai gondolkodásban. A vál
ságból kiutat kereső tervezési, kötöttgazdasági elgondolások ekkor is a szociálprotekcio
nista irányban keresik a megoldást: a szegényedő ágazatok: kisparasztság, kisiparosok, 
nemzetfenntartó nemesi középbirtok „megteremtését” keresik: szanálásukat a gazdasági
lag teherbíró gyáripari tőke, banktőke, nagykereskedelmi tőke rovására. Ez a program 
igényt tarthat népszerűségre, hiszen tartalmazza az ország legégetőbb problémáját, a 
parasztság helyzetének javítását. Ugyanakkor hozzákeveri ehhez a nemesi eredetű közép
birtok szanálásának ügyét is, továbbá gazdaságpolitikai programként ad elő olyan prog
ramot, amelynek lehet szociálpolitikai, társadalompolitikai jogosultsága, de nem gazda
ságpolitikai program. E tervek ugyanis a gazdasági fellendülést is várják attól, hogy a 
földhöz juttato tt paraszti újbirtokosok, a támogatott egyéb kisegzisztenciák keresletet
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teremtenek s kirántják a pangó ipart a válságból. Az, hogy miből termel, hova ad el ez a 
támogatott kistulajdonos szektor, épülhet-e jóléte s vásárlóereje kizárólag a fejlődő ága
zatokat megterhelő támogatásra — ezek a problémák ritkán merülnek fel a két háború 
közötti publicisztikában. Politikailag legjelentősebb ilyen program Bajcsy-Zsilinszky 
Endre N e m ze ti radikalizmus" programja, melynek jegyében azonos nevű pártot is 
szervezett az 1931-es választásra. A szociálprotekcionista szanálási vezérelv és a hozzá 
társuló előítélet a forgalmi szektorral szemben olyan tervgazdaságot emlegető írásokból 
sem hiányzott, amelyek a GYOSZ (Gyáriparosok Országos Szövetsége) vonzáskörébenI
keletkeztek. így Fenyő Kornél: A tervgazdaság című 1934-es írása szerint „a tervgazda
sági eszme előfutára a szövetkezeti eszme” . .  .^ a  .szövetkezetek nagyon hasznos szol- 
gálatot tehetnek _a_ tervgazdaság ügyének. Ök volnának a központi szerv . . .  végrehajtó 

V szervei”. Ez az írás következetes a kereskedelmet leépíteni akaró szándékban. „Nem 
tartható fenn a túlméretezett kiskereskedelem, mert az a drágaság fő oka” írja ez a kife
jezetten GYOSZ körökben keletkezett röpirat, mutatva a szociálprotekcionista hangulat 
minden irányban ható nyomását.

Összefoglalva: a tönkremenő, versenyképtelen ágazatoknak a prosperáló ágazatok 
terhére való szanálása és a gazdaság forgalmi szektorával szembeni előítélet olyan része 
volt a gazdaságra vonatkozó hazai közfelfogásnak, amely meghatározta nem csupán a 
kor uralkodó körei és a hozzájuk tapadó politikai tényezők szemléletét, de azokét a 
rétegekét is, amelyek 1945 után társutas elemként partnerei vagy közömbösített tole- 
rálói lettek a kommunista párt politikájának s nem utolsó sorban áthatotta ez a szemlé
let a kommunista párt által kezdeményezett termelési folyamatba és gazdaságirányításba 
bekapcsolódott régi szakemberek szemléletét. Ezek áthagyományozták azt a politikai 
látásmódot, amely eleve idegenkedett a paicviszonyoktól, annak korlátozását szívesen 
látta és nem állt tőle távol az a gyakorlat sem, amely a gazdasági tervezésben fontosabb
nak tartotta a veszteséges termelés szanálását a prosperáló ágazatok terhére, mint a 
prosperitás stímulálását; amely nagyobb bajt látott a prosperáló ágazatok esetleges — 
„élősdinek” érzett — magasabb jövedelmében, mint a gazdasági pangásban.

A szociálprotekcionista szemlélettől a magyar gazdaságpolitika 1945 előtt először az 
1938 tavaszán meghirdetett, .győri program” néven ismert fegyverkezési programban 
tért el. Ez a nagyszabású gazdaságpolitikai plánum 1 milliárd pengős beruházási tervéből 
600 millió P-t a hadüparra, hadseregfejlesztésre szánt, 200 milliót a közlekedés fejlesz
tésére, s csupán 200 milliót, az előirányzat egyötödét szociálpolitikai célokra: telepí
tésre, öntözésre, a mezőgazdasági hitelszervezet és a mezőgazdasági szakoktatás kiépíté
sére. A program pedig csupán kis részben volt valóságos fegyverkezési program. Ezt az a 
körülmény mutatta szembeszökően, hogy amíg a program a maga egészében meglepően 
sikeresnek bizonyult 1940—1942 között (u.i. mindaddig, amíg a háború meg nem 
semmisített minden prosperitás-lehetőséget, jelentős gazdasági fellendülést eredménye
zett, az egyetlen ilyet a Horthy-korszakban) — az egyetlen terület, ahol szinte semmi 
eredmény nem mutatkozott, éppen a hadseregfejlesztés volt. A program keretében 
kifejlesztett hadsereggépesítési típusok -  az Árpád harckocsi és a Botond tüzérségi 
vontató — jelentéktelen teljesítményű harci eszközök voltak; a hadbalépő Magyarország 
gépesített erőit jobbára kerékpáros alakulatok képezték. A program nem valódi fegyver
kezési program volt tehát, hanem céljául a gazdasági fellendülés megteremtését tekin
tette; a fegyverkezési programként való meghirdetés inkább politikai eszköz volt avégett,
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hogy az ekkor senki által nem kifogásolható honvédelmi tervet a kormányzat szembe
szegezhesse azokkal a tőkés körökkel, amelyek ugyan fő haszonélvezői voltak a terv 
nyomában keletkezett konjunktúrának, de a meghirdetés időpontja túlságosan vész
terhes volt, sem hogy bízzanak benne és szívesen vállalják az egyszeri vagyondézsma 
terheit, amellyel a kormányzat a tervet finanszírozta. A „győri program” az első nagy
szabású gazdaságpolitikai program volt tehát, amely nem a tönkremenőket akarta 
szanálni, hanem a prosperitásra képesnek ítélt ágazatokba irányította a gazdasági eszkö
zöket, azzal a — bevált — reménnyel és céllal, hogy ezek konjunktúrája visszahat a szaná
landó paraszti rétegek helyzetére is. Figyelemre méltó, hogy egy egykorú gazdaságpo
litikai tanulmány véleménye szerint a nagyösszegű közlekedésfejlesztés — ezen belül 
elsősorban az úthálózat fejlesztése — nem a kereskedelmi forgalom fellendítését célozta, 
hanem az idegenforgalom fellendítését; tehát az egyik olyan gyorsan megtérülő befek
tetésekkel dolgozó gazdasági ágazatot, amely a modern időkben számos esetben mutat
kozott alkalmasnak arra, hogy elmaradott országokban jelentős külföldi devizabevételt 
teremtsen.

A ,győri program” külföldi mintákat követett. Nem német és olasz példát, ame
lyekre a kötöttgazdaságot szorgalmazó publicisztika ekkoriban figyelni szokott, hanem 
hasonló helyzetű kisebb térségbeli országok példáját. Az egyik példa Csehszlovákia 
húszasévekbeli, elsősorban szintén hadseregfejlesztési programként elindított nehéz
iparfejlesztési programja volt. A cseh programnak érdekes és itteni figyelmet érdemlő 
politikai sajátossága volt, hogy az Agrárpárt, Hodzsa Milan pártja kezdeményezte, tehát 
nem a nagytőke pártja, hanem egy — a Nagyatádi Szabó István féle magyar Kisgazda- 
párttal több vonatkozásban összehasonlítható — birtokosparaszti párt. Tette ezt első
sorban azzal a nacionalista megfontolással, hogy csökkentse az átöröklött cseh ország
részbeli ipar német jellegét, a cseh jelleg javára. Ez a program nem csupán a cseh katonai 
erőt növelte számottevően, hanem jelentős prosperitást is stimulált. Hogy a cseh gazda
sági törekvések milyen érdeklődést váltottak k ije lz i, hogy a harmincas években lefordí
tották és Budapesten kiadták Karel Englisnek, a csehszlovák nemzeti bank elnökének, 
az említett iparosítási politika egyik animátorának egy könyvét, amely éppen egy terv- 
gazdasági koncepciót fejtett ki. Történt ez akkor, amikor az élesen csehszlovákellenes 
Magyarország könyvpiacán ritka portéka volt a lefordított cseh könyv. Még közvetle
nebb példát adott a Pilsudski halála utáni lengyel politika, amely már 1936-ban kidol
gozóit egy politikai vonalat, amely szervesen elvezetett egy ottani győri programhoz. 
Pilsudski halála után a lengyel rezsim tekintélyi vezetője Rydz-Smigly marsall hadsereg
parancsnok lett, aki a hadsereget szánta az egész politikai élet integráló tényezőjének. 
Már 1936 májusában meghirdetett, ekkor még csak szavakban, jelszóként egy hadsereg
fejlesztési programot. Ennek jegyében 1936 júniusában a marsall egy faluban megrende
zett egy jubileumi ünnepet, ahol 150.000 paraszt vonult fel előtte. Rydz-Smigly az 
ünnepséggel mozgósítani akarta az eladdig az üldözött Witos-féle parasztpárt táborához 
húzó paraszti tömegeket, avégett, hogy felzárkóztassa őket a honvédelemfejlesztési 
programhoz. A hadseregfejlesztés jelszavához tervgazdasági jelszavakkal hirdetett kötött
gazdasági programok is társultak, elsősorban a mezőgazdaságot illetően: termékszerkezet 
állami ellenőrzése, szabott árak, törperbirtokok összevonása, a paraszti birtoknagyság 
növelése szerepeltek napirenden. Kezdetben itt is inkább szociálprotekcionista irányba 
indul el a katonai rezsim reformpolitikája. 1938 áprilisában azonban ott is meghirdetésre
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kerül a lengyel „győri program” : bejelentik hadiipari területi körzetek létesítését s 
nehézipari beruházások állami támogatását ezekben a körzetekben.

A magyar „győri program” elsősorban a legfejlettebb ipari ágazatoknak: a finom
mechanikai igényű gépgyártásnak és az elektromos iparnak adott lökést. A hadiipari 
megrendelések ebben az esetben az egész ipari fejlődésre kedvezően szelektáltak. A 
„győri program” nyomán kibontakozóban levő konjunktúra jó alapot rakott le későbbi 
iparosítási politika számára; az ötvenes években kibontakozott feszített ütemű iparosí
tási politika azonban nemcsakhogv nem ezekre az alapokra épített, hanem -  azt lehet 
mondani — felszedte ezeket az alapokat, amikor nem a legkorszerűbb ipari területeket: 
a kibontakozóban levő elektromos ipart és a közlekedési gépgyártást fejlesztette tovább 
elsősorban és a legnagyobb ráfordítással, hanem visszatért a dualizmustól örökölt ipari 
bázis: a vasipari alapanyaggyártás erőltetett fejlesztéséhez — tehát egy — az előbb felso
roltaknál jóval kevésbé korszerű, fejlett országokba való exportra nem képes ágazat 
bővítéséhez. A „győri program” által adott impulzus még csak az indító lökést adta a 
korszerű termékek gyártásához; ezek termelési volumene a háború éveiben még kicsi 
volt: a továbbfejlesztés lehetőségei azonban jók voltak. Ebben az időszakban a kvalifi
kált munkaerő kinevelése is jelentősen előrahaladt. A nyersanyagszegény, de összfejlett- 
ségéhez képest kvalifikált ipari munkaerővel már viszonylag jól ellátott országban a 
kézenfekvő iparosítási stratégia a munkaigényes s nem az anyagigényes ipari ágazatok 
kifejlesztése lett volna.

A „győri' program” által kezdeményezett iparfejlesztési politikát a kommentáló 
publicisztika kezdettől fogva tervgazdasági kísérletnek értékelte. A programot ötéves 
tervként emlegették, s igyekeztek felépíteni rá egy átfogó gazdaságirányítási koncepciót. 
Ezekben a fejtegetésekben megjelenik néhány okfejtés, amely figyelmet érdemel az 
1948 utáni tervezési gyakorlat tapasztalatai szempontjából. (A következő idézetek saját 
fordításaim, Surányi-Unger Tivadar német nyelvű tanulmányából Sz. M.) „Ha . .  . a 
nagy állami beruházási tevékenységeket más termelési ágazatok terhére hajtják végre, 
úgy nem hoznak létre az egész gazdaságban semmiféle valódi fellendítő e rő t” — úja 
Surányi-Unger, jól jellemzve a szűkös források mellett feszített növekedési tempót 
erőltető fejlesztési politika jellegzetes veszélyét. Felmerül a „győri program” gazdasági 
politikáját értelmező irodalomban a személyi fogyasztás és a közfogyasztás szembeállí
tása — azzal a tendenciával, hogy a közösségi fogyasztást — politikai érték rangjára 
emelve — előnyben részesítsék. Erről, mint általános elvről Surányi-Unger így ír: „Az 
egyoldalúan individualista és materialista állásfoglalás a nemzeti jövedelmet és a nemzeti 
vagyont kizárólag azoknak a javaknak a területén érzékeli, amelyek közvetlenül piac
szerű és pénzszerű értékkel búnak. Ilyen korlátozással a nacionalista és idealista beállí
tottság semmi esetre sem érthet egyet. Számára azok a javak is a nemzeti vagyonhoz 
tartoznak, amelyeknek nincsen ugyan individuális értéke, viszont közértéke van, mivel 
nem egyéni szükségletek, hanem közszükségletek kielégítése a rendeltetésük. Ennek 
megfelelően akkor is a nemzeti jövedelem növekedését látja, ha az individuális értékek 
csökkenése áll szemben a közértékek emelkedésével.” Surányi-Unger fogyasztás növeke
dést korlátozó tényezőket is lát és üdvözöl az általa ismertetett gazdaságpolitikai intéz
kedésekben. ,A lakosság életszínvonalának az ötéves terv által szándékolt emelésének 
nem szabad a fogyasztás túlzott növekedésévé fajulnia” — írja — ugyanis ez szerinte 
inflációs tendenciát eredményezne. A fogyasztás korlátozásának igenlése itt egy gyakor-
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lati intézkedésnek, mint ilyennek helyeslése — nem elv; szükség — nem erény. A háború 
alatt azonban napvilágot lát olyan tervgazdaságot hirdető koncepció: Molnár Károly 
Tervgazdaság című könyve, amely már elvként állítja szembe a beruházási ütemet és a 
fogyasztást, nemzeti kötelességként hirdetve meg a fogyasztás minél nagyobb korláto- 
z á s ^  a  berTjházéspk növelése jávára. A tervgazdaság feladatait nyolc pontban összegző 
fejtegetésében harmadik pontként éz^ adja elő: a tervezésnek „Gondoskodnia kell 
minden olyan fogyasztás megakadályozásáról, amely a termelést nem segíti elő, hogy 
ezáltal minél nagyobb felesleg álljon elő a jövő felépítése érdekében . .  t Minél keveseb
bet fogyasztunk, annál több ju t beruházásra, a jövő felépítésére” . Nem a háborús erő
feszítés időszaiwSaTcörtátezett-'tílképZelésiöTván tehát szó; nem a háborús győzelem 
érdekében kell összehúzni a nadrágszíjat, hanem általános elvről: a beruházásokban elő
legezett nemzeti jövő mindenkor értékesebb a jelenben élők jóléténél — utóbbiak fő 
dolga állandóan az áldozathozatal. Molnár Károly idézett röpirata jellegzetes össze
foglalása mindannak ami tervgazdasági elképzelés és ellenforradalmi korszak esztendei
ben kialakult. Ez a könyv már inkább technokratikus mint szociálprotekcionista szem
léletű, de a gyökér közös: gazdasági folyamatban csupán a javakat létrehozó igyekezetei 
és technikai tudást kíván látni, míg magát a gazdálkodást vissza kívánja szorítani, mivel 
számára az a spekulációs nyerészkedéssel azonos. '„Nem pénzben, hanem javakban, 
árukban, munkaórákban kell gondolkoznunk” -  írja. K  spekuláció kiküszöbölésének 
rendkívül egyszerű—eszköze van elképzelésében: szabott—állami-árak. A spekuláció 
ugyanis az árkülönbségekkel való manipulálás révén nyerészkedik. Kötött árak mellett 
csak az olcsóbban termelés növelheti a hasznot. Hogy a költségcsökkentés nem csupán 
termelékenyebb munkával történhet, hanem anyagkispórolásos minőségrontással is, 
láthatóan nem fordul meg a fejében. Nem csupán az árakat kötik meg, hanem a terme
lést is kontingentálják: „A gyáriparnak nincsen más feladatartn ia ta  kiutalt nyersanyag- 
ból a rendelt árut előállítani” — írja. A kontingentálás megszervezéséhez modellként 
a lcartell szolgál. Ez a monopolintézmény jelenik meg a korábbi tervgazdasági elképze
lésekben is, mint a termelés megszervezésének formája. Az ipar úgy működik, mint 
egyetlen nagyvállalat, amelynek az eredeti vállalkozások csupán részlegei. A gondolat 
kivehetően a csehszlovák nemzeti bank elnöke, Karel Englis könyvéből származik. 
Molnár Károlynál a termelést a monopolszervezetű nagykereskedelmi hálózat orientálja. 
A korábbi szociálprotekcionista gondolat itt újra megjelenik. Nála is a Hangya szövetke
zetek hálózata a termelés befolyásolásának fő szerve. Innen utalják ki az anyagot és a 
Hangya hálózat vásárolja fel a termelt árukontingenst. A forgalmi szektorral szemben 
ellenérzés summázata egyrészt: „A kockázat kikapcsolása az iparból és kereskedelemből 
lényegesen olcsóbbá teszi az árúk eladási árát” (Jellemző, hogy a szociálprotekcionista 
elképzelés végtelenül eltúlozza a kereskedelmi haszon költségnövelő voltát, míg viszont 
egy bürokratikus elosztási apparátus költségei nem jutnak eszébe.) ,A műszaki személy
zet fontosságban visszanyeri az őt megillető helyet, a spekuláció megszüntetésével a ke
reskedelmi tevékenység a második helyre szorul vissza.” A könyv a beruházási tevékeny
séget előnyben részesíti a fogyasztással szemben, mégis elképzelése csupán a folyó 
termelés szabályozásáról van, a beruházási tevékenység célrendszeréről nincsen. Ez 
viszont azt mutatja, hogy az elnevezés használata ellnére még ebben a legmesszebbmenő 
gazdaságirányítási koncepcióba is csupán dirigizmusról van szó, nem gazdasági tervezés
ről, — utóbbi ugyanis elsősorban éppen a beruházási tevékenység tervezését jelenti.
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Az utóbb ismertetett könyv, amely mintegy összegzi a tervgazdálkodásra vonatkozó 
mítoszok és előítéletek Horthy-kori gondolatkincsét — jól példázza, hogy a korszak 
gazdaságra figyelő értelmiségében számottevő tábora volt a termelési és beruházási 
gigantomániában és naturális elosztásban gondolkodó, alapjaiban gazdálkodásellenes 
szemléletmódnak. Az ötvenes évek tervgazdaságának vadhajtásai olyan talajból sarjad
tak ki, amelyet itt-ott olyan előfutárok is megoldoztak, akik a politikai spektrum 
egészen már részén jutatottak el az „aranytojást tojó tyúk” szemlélethez.
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