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Lányi Kamilla 
(1929–2006) 

Elment körünkbõl az egyik legeredetibb magyar közgazdász. Elment körünkbõl egy iga
zi iskolateremtõ tudós, aki fiatal kora óta, a történelem számos fordulata közepette és 
legtöbb kortársától eltérõen mindig azonos volt önmagával, és sosem hasonult környezeté
hez. Akit valódi kíváncsiság hajtott az általa igazságtannak és sok tekintetben abszurdnak 
tekintett társadalom és gazdaság megismeréséhez. Aki nem sokra tartotta a címeket és a 
rangokat, de annál többre becsülte az eredetiséget, az új gondolatot. Akkor is, ha kevéssé 
ismert szerzõtõl, rendszerint (akkor még) kezdõ kutatótól származott, meg akkor is, ha 
nem volt (még) pontosan megfogalmazva, vagy ha nem volt kellõ irodalmi alapozása. 

Lányi Kamilla az 1945-ben lehetõséget és küldetést látó értelmiség egyik jellegzetes 
képviselõje volt, aki haláláig nem békélt meg a pénz és a hierarchia uralmával, aki 
szenvedélyesen hitt az igazságosabb és humánusabb társadalom megteremthetõségében. 
Csalódásai szinte szükségképpen vitték a Petõfi Körbe, 1956-os szerepvállalása pedig jó 
két évtizedre a csak szõrmentén megjelentethetõ szerzõk közé sorolta. E helyzetben a 
valóságos piac és a valóságos emberek iránti érdeklõdése lendítette át a nehézségeken. 
Az agrárgazdaság korabeli, önigazoló és ideologikus irányzataival szemben a kritikai 
elemzés hagyományait teremtette újra. Tárgyszerûséggel váltotta fel a tabuk és elõítéle
tek rabságában vergõdõ elemzéseket a külkereskedelemrõl, mindig más eredményre jut
va, mint a többség, amit például a Veszélyes-e dollárban kereskedni a Szovjetunióval? 
címû írása szemléltet. 

A rendszerváltozás után – és nem utolsósorban hivatali kötöttségeitõl megszabadulva – 
a nyugalom évei helyett a szellemi kivirágzás évei jöttek. Szenvedélyesen érdekelte a 
régi-új piacgazdaság mibenléte, az az ellentmondás, ami az ideologikus elfogultságok, a 
tankönyvízû tételek és a kizárólagosan aprólékos munkával föltárható empirikus elemzé
sekbõl kirajzolódó mozaikkép közt feszült. A rendszerváltozás nemzetközi tapasztalatai
ról és elméleti általánosításairól szóltak az elmúlt évtized legjelentõsebb írásai, amelyek 
a Külgazdaság, az 1998-ban büntetésbõl fölszámolt Társadalmi Szemle, a Valóság és 
természetesen gyakran a Közgazdasági Szemle hasábjain jelentek meg. De volt energiája 
a szellemtörténeti vizsgálódásokra is, Bíbóról szóló tanulmányait a Világosság és a BUKSZ 
is közölte. 

Kamilla, mint a felsorolás is mutatja, reneszánsz egyéniség volt. Szerette a színházat, a 
kortárs komolyzenét. Szenvedélyesen olvasott, sok szépirodalmat és nem kurrens, de fon
tos klasszikus írásokat, a társadalomtudományok teljes körébõl, és ezt várta tanítványaitól 
is. Mi, akik elbírtuk, sõt élveztük kaktuszszerû stílusát, rengeteget tanultunk vesébe látó 
kritikáiból. A befutott emberrel is kendõzetlenül éreztette, ha gondolatmenetét felületesnek 
tartotta. Eközben – sõt, szó szerint ezzel egy idõben – a kezdõ kutató elsõ zsengéjét is épp 
ugyanolyan figyelemmel böngészte végig, mint a Nobel-díjasok legújabb írását. 

Sosem taníthatott az egyetemen, mégis iskolát teremtett. Mancur Olson: Nemzetek 
felemelkedése és hanyatlása címû könyvérõl szervezett szemináriumsorozata, a Kon
junktúra- és Piackutató Intézet empirikus kutatási közösségeiben való tevékeny részvéte
le és mindenekelõtt az intenzív, személyre szóló munkakapcsolat sokakat késztetett ma-



582 Megemlékezés 

gas színvonalú kutatómunkára. A 70. születésnapjára megjelent születésnapi kötet találó 
címválasztásával jellemezte azokat, akik írásukat adták: Mindannyiunkban van valami 
közös.1 Igen, a már akkor is eltérõ szakmai, értékrendi és közéleti pályákat választott 
tanítványok és munkatársak közös vonása volt a másik személyével és álláspontjával 
szembeni tolerancia, a szellemi nyitottság, a minõség iránti igényesség, a világra tekintõ, 
felelõs és önkritikus értelmiségi magatartásra való törekvés, és maradt azóta is. 

E kevéssé korszerû, de talán idõtlen magatartás képviselõje volt. Életmûve és emléke 
megkerülhetetlen volt és maradt minden igényes közgazdász számára. 

Csaba László 

1 Laki Mihály–Pete Péter–Vince Péter (szerk.): Mindannyiunkban van valami közös Lányi Kamilla szüle
tésnapjára. Kopint–Datorg Alapítvány–MTA KTK, Budapest, 1999. 


