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A köz gaz da ság tan tör té ne tét, mint min den más fej lő dő és ha tó tu do má nyét, bel ső disz
kusszi ók és kü lön fé le ku ta tói tö rek vé sek, szel le mi áram la tok együtt lé te zé se jel lem zi. A 
gon dol ko dás főáramlata (mainstream) a preklasszikusoktól (skolasztikusok, mer kanti
lis ták, fi zi ok ra ták) a 18. és 19. szá zad klasszi ku sa in (Adam Smith, David Ricardo, John 
Stuart Mill) és a szá zad for du ló neo klasszi kus köz gaz dá in át a Chicago School több 
No beldíj jal el is mert szel le mi mű he lyé ig (Mil ton Friedman, Gary Becker, Ge or ge 
Stigler és mások) húzódik. De mindig létez tek az aktuá lis ortodoxiá tól töb békevés bé 
el té rő, ese ten ként azt alap ja i ban is meg kér dő je le ző kon cep ci ók is – elég ta lán Thomas 
Malthus vagy Karl Marx ne vét em lí te ni. Sze ren csé re a 20. szá zad vé gé nek köz gaz da ság
ta na sem annyi ra egy tömb ből fa ra gott és ki kezd he tet len, mint ahogy ez oly kor a vas kos 
ké zi köny vek ből ki tet szik. A ku ta tói cso por tok ká vagy is ko lák ká szer ve ző dő mel lék áram
la tok kö zött em lít het jük az institucionalisták (Marx Tool, Warren Samuels, Geoffrey 
Hodgson) és evolucionalisták (Ulrich Witt, Richard Nelson, Sidney Winter) újabb kép vi
se lő it, a ra di ká li so kat (Samuel Bowles, Herbert Gintis), az új oszt rák is ko la (Murray 
Rothbard, Israel Kirzner), a pi a ci szo ci a liz mus (Alec Nove, Jaroslav Vanek, David 
Ellerman), az öko ló gi ai (Robert Constanza, Herman Daly) és a kí sér le ti (Vernon Smith) 
köz gaz da ság tan vagy a szocioökonómia (Amitai Etzioni) hí ve it, il let ve az egyegy irány zat
hoz ne he zeb ben köt he tő olyan je len tős gon dol ko dó kat, mint John Kenneth Galbraith, 
Ernst Schumacher vagy Amartya Sen.

Egyegy mel lék áram lat ha tár vo na lai ter mé sze te sen nem je löl he tő ek meg pon to san, 
mint aho gyan jel lem ző kép vi se lő ik sem, és nem egy könnyen ki szá mít ha tó a fő áram lat 
min den ko ri irá nya sem. Ami ma el té rő gon do la ti irány nak mi nő sül, a ké sőb bi ek ben az 
or to do xia ré sze le het, mint pél dá ul John Maynard Keynes nézetei ese té ben. Ar ra is ne  
héz len ne pre cí zen vá la szol ni, hogy az egy idő ben egy más sal ver sen gő né ze tek kö zül mi  
ért vá laszt ják az ér dek lő dők ép pen ezt vagy azt az is ko lát (kü lö nö sen, mi vel az em pi ri kus 
tesz te lés az el mé le ti köz gaz da ság tan sok szor meg le he tő sen abszt rakt mo dell jei ese té ben 
nem is egy sze rű fel adat). Mind ez a köz gaz da ság tant a más tu do mány ágak tól el vá lasz tó 
ha tár vo na la kat is foly to no san moz gás ban tart ja. A mainstream kép vi se lő i nek egy ré sze 
messze ki ter jesz ti a köz gaz da ság tan elem zé si mód sze re i nek és a ra ci o ná lis vi sel ke dés 
jel lem ző i nek al kal ma zá sát a gaz da ság ha gyo má nyos te rü le te in túl ra – há zas sá gi, gyer
mek ne ve lé si és bű nö zé si, köl ts égha szon elem zé se ket vé gez ve, cse re kap cso la tok ról ír va. 
Má sok vi szont a mo rál fi lo zó fia, a szo ci o ló gia, a pszi cho ló gia vagy egyes ter mé szet tu do
mány ok te rü le té ről vesz nek új szem pon to kat gaz da ság el mé le ti vizs gá ló dá sa ik hoz. 

A nem zet kö zi szak iro da lom ban a szignifikánsan el té rő ele me ket is tar tal ma zó né ze
tek re leg in kább a non-mainstream jel zőt hasz nál ják. A fő áram lat hí vei ál tal ke vés bé 
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ér té kelt tö rek vé sek re hasz ná la tos még a heterodox (el té rő, el haj ló) köz gaz da ság tan ter
mi nus is (egy ti pi kus pél da le het Ti bor Scitovsky Az öröm te len gaz da ság cí mű, ma gya
rul 1990ben meg je lent köny ve). Az al ter na tív köz gaz da ság tan ki fe je zést azok ra a 
né ze tek re al kal maz hat juk, ame lyek nem csak egyes lé nye ges moz za na tok ban, ha nem a 
kon cep ció egé szét te kint ve is, paradigmatikus jel leg gel el té rő kri ti kai irány za tot kép vi
sel nek. Ilyes faj ta tö rek vés tű nik ki pél dá ul Amitai Etzioni 1988ban meg je lent, The 
Moral Dimension: Toward a New Economics vagy Robert Lane 1991es The Market 
Experience cí mű köny vé ből. Vé gül hasz ná la tos (in kább mód szer ta ni hang súllyal) a plu-
ra lis ta köz gaz da ság tan meg ne ve zés is – e szem lé let hí vei a több irá nyú nyi tott sá got, az 
el té rő meg kö ze lí té sek lét jo go sult sá gát és kö zöt tük a pár be széd fon tos sá gát hang sú
lyoz zák. A heterodox tö rek vé sek ter mé sze te sen több nyi re nem csak a fő áram lat tal, 
ha nem egy más sal is „per ben áll nak”. 

A gaz da ság el mé let kü lön bö ző, tör té ne ti leg elő for du ló el ne ve zé sei is a fő és mel lék
áram la tok el ága zá si vagy ta lál ko zá si pont ja i nál for má lód tak ki: po li ti kai gaz da ság tan, 
nem zet gaz da ság tan, tár sa da lomgaz da ság tan, köz (és ma gán) gaz da ság tan, tisz ta és 
al kal ma zott gaz da ság tan, mos ta ná ban pedig szocioökonómia, „új po li ti kai gaz da ság tan” 
és – az itt kö vet ke ző ta nul má nyok szem pont já ból is fon tos – mo rál gaz da ság tan. E ta nok 
alap ve tő en mind az em ber ha szon el vű (gaz da sá gi) vi sel ke dé sé vel fog lal koz nak. El té ré
sük fő leg ab ból fa kad, hogy vagy kü lön bö ző vizs gá ló dá si szin tek nek (mik ro, mak ro, 
nem zet ál la mi) ad nak el sőbb sé get, vagy pe dig a ha szon el vű mo ti vá ció mel lett más 
ma gya rá zó vál to zó kat is sze re pel tet nek a gaz da sá gi vi sel ke dés elem zé sé nél. Ha ezek a 
gaz da sá gi dön té se ket szin tén be fo lyá so ló, fon tos füg get len vál to zók er köl csi ér té kek, 
ak kor be szél he tünk mo rál-gaz da ság ta ni meg kö ze lí tés ről. E szem lé let mód nak is gaz dag 
tra dí ci ói van nak, egé szen Arisz to te lé szig vissza nyú ló an, és ide vé ve Adam Smitht is, a 
Theory of Moral Sentiments íróját, a glasgowi egye tem er kölcs fi lo zó fia pro fesszo rát. De 
meg em lít het jük Max Weber, Richard Tawney, Polányi Kár oly, Edward P. Thompson 
ké sőb bi mun ká it, a jó lé ti köz gaz da ság tan el osz tá si igaz sá gos ság prob lé má já val fog lal ko
zó szer zők írá sa it, a leg újabb tö rek vé sek kö zül pe dig Amartya Sen 1987es On Ethics and 
Economics cí mű köny vét vagy Deirdre (Donald) McCloskey vizs gá ló dá sa it a bur zsoá eré
nyek köz gaz da ság ta ni je len tő sé gé ről.

Kü lön vi ta tár gya (és az itt kö vet ke ző írá sok ban em lí tés re is ke rül), hogy le het sé gese 
egyál ta lán – mint ezt az or to do xia 20. szá za di hí vei kö zül so kan ál lít ják – ér ték men tes 
köz gaz da ság tan. A mainstream neoklasszika pél dá ul az utilitariánus kal ku lus ból nőtt ki. 
Ez a vi ta el ve zet het ah hoz a kér dés hez is, hogy az em ber va jon el sőd le ge sen gaz da sá gi 
lénye (mint Marx nál és szá mos mai or to dox nál), vagy in kább er köl csi lény (a kantiánus 
ha gyo mány nyo mán ér vel ve). 

Az itt kö vet ke ző négy ta nul mány a gaz da ság ta ni vizs gá ló dá so kat mo rál fi lo zó fi ai 
szem pont ok kal is öt vö zi. Ko ráb bi vál to za ta ik a BKE Nyi tott Köz gaz da ság tan Ku ta tó cso-
port já nak vi ta fü zetso ro za tá ban je len tek meg. Az in ter disz cip li ná ris ku ta tó cso port szel
le mi sé gé ben csat la koz ni kí ván ah hoz a plu ra lis ta köz gaz da ság ta ni gon dol ko dás mel lett 
ér ve lő fel hí vás hoz, amely az American Economic Review 1992. má ju si szá má ban je lent 
meg, s ame lyet szá mos, vi lág szer te is mert köz gaz dász (így Ma gya ror szág ról Kornai 
Já nos) írt alá. E fel hí vás ab ból in dul ki, hogy a tu do má nyos igaz ság sem is ko lák, sem 
sze mé lyi sé gek ál tal nem mo no po li zál ha tó, és hogy a köz gaz da ság tan mind tar tal mi, 
mind mód szer ta ni te kin tet ben (más te rü le tek hez ha son ló an) nyi tott tu do mány. Fon tos
nak tart ja a plu ra liz must a köz gaz da ság tan ban, a kü lön bö ző meg kö ze lí té sek kö zöt ti 
kri ti kus, to le ráns és szak sze rű pár be szé det. 

A ku ta tó cso port egyik elő adá sán Uskali Ma ki, az em lí tett fel hí vás társ szer kesz tő je 
fo gal ma zott úgy, hogy ma Nyu ga ton a köz gaz da ság tan a szét bom lás és út ke re sés ál la po
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tá ban van, s e fo lya mat ala ku lá sát nem könnyű prog nosz ti zál ni. Ez pe dig a köz gaz da
ságtu do mány épí tő kö ve i nek fe lül vizs gá lat ára és al ter na tív ku ta tói ori en tá ci ók ki mun
ká lá sá ra ösz tö nöz. Az el múlt év ti ze dek egyik si ker tu do má nyá nak te kint he tő köz gaz da
ság tan így ta lán ve szí te ne va la mennyit ter mé szet tu do má nyos nak tű nő eg zakt sá gá ból 
(mely elő ke lő he lyet biz to sí tott szá má ra a tár sa da lom tu do mány ok kö zött), és egy szé le
sebb kul tu rá lisszel le mi áram lat, a poszt mo dern fe lé sod ród hat. S va jon az ez red for du
ló ra – ami kor a hat va nas és het ve nes évek fi a tal jai a köz gaz da ság tan ban is a de rék ha dat 
kép vi se lik, az olaj vál sá gok előt ti nem ze dé ket – vissza tére va la mi e tu do mány te rü le ten 
is a Beatles, Jó zsef At ti la és Her bert Marcuse a koc ká nál bi zo nyo sab bat ke re ső szel le
mi sé gé ből?

Az a kér dés, hogy mi ért lé tez nek a köz gaz da sá gi el mé le tek pi a cán is egy más sal ver
sen gő, ill. egy mást ki egé szí tő né ze tek, a kí ná lat és a ke res let ol da lá ról egya ránt vizs gál
ha tó. Ha csak a pub li ká ci ós le he tő sé ge ket, az ok ta tás be li eladhatóságot és a mind ez zel 
já ró szak mai presz tízst néz zük, a mainstreambe tar to zás ma is biz to san elő nyö sebb egy 
ku ta tó szá má ra. A meg fe le lő re to ri ka, az ele gáns ma te ma ti kai for ma nyelv hasz ná la ta is 
au to ma ti ku san biz to sít a szer ző nek bi zo nyos el is me rést, míg az iga zán in no va tív tar ta
lom nak, leg aláb bis rö vid tá von, ez nem fel tét len kö vet kez mé nye. Ha az esz mék pi a cán 
egy do mi náns áram lat ve zér li a kí ná la ti ol dalt (és a köz gaz da ság tan ban, sok kal in kább, 
mint a „pu hább nak” te kin tett töb bi tár sa da lom tu do mány ban, lé nye gé ben ez a hely zet), 
ez meg ne he zí ti a ke res le ti ol dal igé nye i nek vizs gá la tát. Hi szen ek kor – ki csit ha son ló an 
az or vo si szol gál ta tá sok ese té hez – el ső lé pés ben csak az al kal ma zott for ma nyelv ben 
já ra tos be ava tot tak ér tik iga zán a szel le mi out puto kat, s a szé le sebb szak mai és nem 
szak mai köz vé le mény hez csak az ő szű rő jü kön ke resz tül jut hat nak vagy nem jut hat nak 
el. (Er re a „zárt kö rű köz gaz da ság tan ra” hasz nál ják a blackboard economics el ne ve zést is.)

Szin tén Uskali Ma ki hang sú lyoz ta an nak fon tos sá gát, hogy a szel le mi ki hí vá so kat 
el fo gad va ne ra gad junk le mint egye dül üd vö zí tő nél a köz gaz da sá gi gon dol ko dás egyet
len is ko lá já nál sem, és ne szi ge tel jük el ma gun kat az e te rü le ten fo lyó disz kusszi ók tól 
és vál to zá sok tól. Kü lö nös je len tő sé ge van en nek egy posztszocialista or szág gon dol ko
dói, szak mai köz vé le mé nye szá má ra – ahol a nem mar xis ta né ze tek so ha sem tud tak 
iga zán egyen ér té kű „hi va ta los” ver seny hely zet be ke rül ni (ami még a re la tí ve nyi tot tabb 
ha zai vi szo nyok mel lett is fen nállt, elég csak Liska Ti bor szak mai élet út já ra gon dol nunk). 
A rend szer vál tás idő sza ká ban, ért he tő en, a leg gyor sab ban és leg meg győ zőb ben a 
mainstream ér ke zett és fog lal ta el a szel le mi kulcs po zí ci ó kat – amely től „el ha jol ni” va la
mennyi re is hi te le sen csak az tud, aki azt meg fe le lő szak mai szín vo na lon már el sa já tí
tot ta. (A hete ro dox tö rek vé sek hí vei Nyu ga ton is több nyi re „két lá bon áll nak”, s a main-
stream ben is pub li kál nak, ok tat nak.)

S e csak jel zés ér té kű be ve ze tő vé gén hadd idéz zem David Hume ide il lő, 1777ben 
meg fo gal ma zott gon do la ta it: „Hi szen bár mit is mond jon er ről az em ber, a jö vő min den 
bi zonnyal meg cá fol ja majd, az utó kor pe dig el ve ti. Olyan ha tal mas vál to zá sok kö vet kez
tek be már az em be ri dol gok ban, s oly sok min den lá tott nap vi lá got, ami el len té tes a 
régiek vá ra ko zá sa i val, hogy le he tet len nem gya ní ta ni: a jö vő ben is min den meg vál to
zik.”

Hor váth Sán dor


