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„„Ha tHa tööbbet tudnbbet tudnáál a jl a jöövvőőrrőől, ml, méég g 

nehezebb lenne a mnehezebb lenne a múúlt.lt.”” Elias CanettiElias Canetti

�� Mi a rendszerparadigma Mi a rendszerparadigma éés mivel foglalkozik?s mivel foglalkozik?

�� Kornai 1999Kornai 1999--es tanulmes tanulmáánya, a 2007nya, a 2007--es kes köötet tet 
zzáárróódarabja.darabja.

�� 20112011--es eles előőszszóó: C. Tilly nyom: C. Tilly nyomáán n „„nagy struktnagy struktúúrráák, k, 
nagy erejnagy erejűű folyamatok, folyamatok, áátfogtfogóó öösszehasonlsszehasonlííttáásoksok””..

�� FFőőááramlathoz valramlathoz valóó viszony: bent viszony: bent éés kint.s kint.

�� MunkakMunkakéépes mpes móódszer, dszer, rréészszigazsigazsáágok, de:gok, de:

�� öönknkéépe tpe túúlzott, nincs univerzlzott, nincs univerzáális magyarlis magyaráázzóó ereje.ereje.
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KommentKommentáár a pr a páálya szlya széélléérrőől?l?
�� Mit mondhat az elmMit mondhat az elméélettlettöörtrtéénnéész?  sz?  
�� Schumpeter vSchumpeter váálasza: bepillantlasza: bepillantáás az emberi szellem s az emberi szellem 

mműűkkööddéésmsmóódjdjáába.ba.
�� FFőőááramlat 1945 utramlat 1945 utáán: n: „á„átformtformáálja maglja magáát tudomt tudomáánnynnyá”á”,,
�� „„csak elmcsak elméélettlettöörtrtéénetet ne, mi knetet ne, mi köözgazdzgazdáászok vagyunk!szok vagyunk!”” (Blaug (Blaug 

2001) 2001) éés s 
�� „„a tudoma tudomáányok hnyok hááborborúúja vja vééget get éért, az elmrt, az elméélettlettöörtrtéénnéészek szek 

vesztettekvesztettek”” (Weintraub 2007).(Weintraub 2007).
�� 2008 ut2008 utáán: a vn: a váálslsáág g áátmenetileg megrendtmenetileg megrendííti a kti a köözgazdaszgazdasáágtan gtan 

presztizspresztizséétt
�� II. ErzsII. Erzséébet kbet kéérdrdéése: mise: miéért nem lrt nem lááttttáák a kk a köözgazdzgazdáászok, hogy szok, hogy 

jjöön?n?
�� Az egyik vAz egyik váálasz: visszahozni a gazdaslasz: visszahozni a gazdasáágg-- éés elms elméélettlettöörtrtéénet net 

oktatoktatáássáát t éés ts töörtrtéénetileg szemlnetileg szemléélni a mai klni a mai köözgazdaszgazdasáági gi 
elmelmééletet.letet.

�� Planck: a fizika nem a vilPlanck: a fizika nem a viláágegyetem tgegyetem töörvrvéényeinek nyeinek 
felfedezfelfedezéésséérrőől szl szóól, hanem arrl, hanem arróól, mit csinl, mit csináálnak a fizikusok lnak a fizikusok 
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A rendszerparadigma fogalmaA rendszerparadigma fogalma

�� Kornai 3 ismKornai 3 isméérve:rve:
�� a) azonos vagy hasonla) azonos vagy hasonlóó „„rejtvrejtvéényny”” megoldmegoldáása; sa; 
�� b) azonos vagy hasonlb) azonos vagy hasonlóó fogalmi apparfogalmi apparáátus tus 

alkalmazalkalmazáása; sa; 
�� c) azonos vagy hasonlc) azonos vagy hasonlóó mmóódszertan. dszertan. 
�� Ez T. Kuhn (1962) tudomEz T. Kuhn (1962) tudomáányfejlnyfejlőőddééss--

elmelmééletletéének nek éés koncepcis koncepcióójjáának adaptnak adaptáálláása, sa, 
amely a tudomamely a tudomáányos knyos köözzöösssséég mg műűkkööddéésmsmóódjdjáát t 
kkíívváánta lenta leíírni.rni.
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A rA réészletes jellemzszletes jellemzééss
�� 1. A rendszerparadigma kutat1. A rendszerparadigma kutatóójjáát t „„a rendszer ega rendszer egéésze, sze, 

illetve az egilletve az egéész sz éés a rs a réész ksz köözzöötti kapcsolat tti kapcsolat 
foglalkoztatjafoglalkoztatja””, a parci, a parciáális elemzlis elemzéésnek itt nem jut tsnek itt nem jut téér. r. 

�� 2. A rendszerparadigma 2. A rendszerparadigma „„az az áátfogtfogóó, , ááltalltaláános nos 
ttáársadalomtudomrsadalomtudomáány egyik iskolny egyik iskoláájaja””. M. Műűvelvelőői i 
egyszerre kegyszerre köözgazdzgazdáászok, szociolszok, szociolóógusok, gusok, 
politolpolitolóógusok, tgusok, töörtrtéénnéészek szek éés filozs filozóófusok. fusok. 

�� 3. 3. ÉÉrdeklrdeklőőddééssüüket elsket elsőősorban sorban „„a tarta tartóósabban fennsabban fennáállllóó
intintéézmzméényeknyek”” kköötik le, legyenek ezek ttik le, legyenek ezek töörtrtéénelmileg nelmileg 
kialakultak, vagy ad hoc dkialakultak, vagy ad hoc dööntntéések eredmsek eredméényei. nyei. 

�� 4. A rendszerparadigma kutat4. A rendszerparadigma kutatóójjáának nak „„olyan olyan 
magyarmagyaráázzóó elmelméélet kidolgozlet kidolgozáássáára kell tra kell töörekednie, rekednie, 
amelyet a tamelyet a töörtrtéénelmi feltnelmi feltéételekbe telekbe áágyaz belegyaz bele””. . 
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�� 5. Az 5. Az „„egyegyééni preferencini preferenciáák elsk elsőősorban a rendszer termsorban a rendszer terméékei, ha kei, ha 
vvááltozik a rendszer, vltozik a rendszer, vááltoznak a preferenciltoznak a preferenciáák isk is””. . 

�� 6. A rendszerparadigm6. A rendszerparadigmáában gondolkozban gondolkozóó kutatkutatóót t „„elselsőősorban a sorban a 
nagy vnagy vááltozltozáások izgatjsok izgatjáákk””. . 

�� 7. Fontos sz7. Fontos száámmáára ra „„a rendszer immanens diszfunkciona rendszer immanens diszfunkcionáális lis 
vonvonáásainak tanulmsainak tanulmáányoznyozáásasa””. . 

�� 8. A rendszerparadigma jellegzetes m8. A rendszerparadigma jellegzetes móódszere az dszere az 
öösszehasonlsszehasonlííttáás, ms, méégpedig tgpedig tööbbnyire kvalitatbbnyire kvalitatíív jellegv jellegűű. . 

�� Nem jellemzNem jellemzőő rráá a matematikai modellel va matematikai modellel véégzett elemzgzett elemzéés, a s, a 
valvalóóssáág ming minéél teljesebb megragadl teljesebb megragadáása csa cééljljáábbóól l „„hajlandhajlandóó ssúúlyos lyos 
engedmengedméényeket tenni a szigornyeket tenni a szigorúússáág g éés egzaktss egzaktsáág tekintetg tekintetéébenben””, , 

�� mmóódszertana jdszertana jóóval puhval puháább, mint a bb, mint a „„fféélkemlkeméényny”” vagy a vagy a 
kemkeméénysnysééget imitget imitáállóó kköözgazdaszgazdasáági paradigmgi paradigmáéáé. . 
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Mi az a Mi az a „„nagy elmnagy elmééletlet””??
�� A fizikA fizikáában a vilban a viláágegyetem egyesgegyetem egyesíített elmtett elméélete: lete: „„megismerjmegismerjüük k 

Isten elmIsten elmééjjéétt””. (S. Hawking 2003). (S. Hawking 2003)
�� A tA táársadalomtudomrsadalomtudomáányokban a nagy narratnyokban a nagy narratííva fogalma (F. va fogalma (F. 

Lyotard 1979), a modernitLyotard 1979), a modernitáás jellemzs jellemzőő beszbeszéédmdmóódja:  a dja:  a 
kküüllöönbnböözzőő esemeseméények nyek öösszekapcsolsszekapcsolóódnak, fejldnak, fejlőőddééss--
magyarmagyaráázattzattáá éés legitims legitimáállóó elbeszelbeszéélléésssséé vváálnak, lnak, éértelmet adnak a rtelmet adnak a 
ttöörtrtéénelemnek.nelemnek.

�� A szociolA szociolóógigiáában C. W. Mills (1958): kban C. W. Mills (1958): kéét tt tíípus. pus. 
�� 1. A XIX. sz1. A XIX. száázad klasszikus szociolzad klasszikus szociolóógigiáája: ja: áátfogtfogóó áábrbráázolzoláás, az s, az 

ember teljes tember teljes táársadalmi rsadalmi ééletletéének tnek töörtrtééneti neti ééss szisztematikus szisztematikus 
leleíírráása, fejlsa, fejlőőddéés s éés szabs szabáályosslyossáág. (Comte, Marx, Spencer, g. (Comte, Marx, Spencer, 
Weber.)Weber.)

�� 2. Statikus 2. Statikus éés absztrakt formalizmus: a ts absztrakt formalizmus: a táársadalmi struktrsadalmi struktúúra ra 
funkcionfunkcionáális elmlis elméélete. (Parsons)lete. (Parsons)

�� MindkettMindkettőőt elutast elutasíította.   totta.   
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Nagy elmNagy elméélet vagy klet vagy köözgazdaszgazdasáágtan?gtan?

�� Q. Skinner 1985: a nagy elmQ. Skinner 1985: a nagy elméélet visszatlet visszatéérréése a se a 
ttáársadalomtudomrsadalomtudomáányokban?nyokban?

�� Nem a termNem a terméészettudomszettudomáányok a knyok a köövetendvetendőő minta, a minta, a 
hagyomhagyomáányos nyos „„architektonikus starchitektonikus stííluslus”” feltfeltáámadmadáása, sa, 

�� arrarróól, hogyan l, hogyan éélhetjlhetjüük a legjobban k a legjobban ééletletüünket. nket. 
�� Gadamer, Derrida, Foucault, Kuhn, Rawls, Habermas, Gadamer, Derrida, Foucault, Kuhn, Rawls, Habermas, 

Althusser, LAlthusser, Léévyvy--Strauss Strauss éés az Annaless az Annales--iskola iskola –– filozfilozóófusok, fusok, 
ttöörtrtéénnéészek, szek, 

�� de kde köözgazdzgazdáász nincs ksz nincs kööztztüük, pedig ez a k, pedig ez a „„kköözgazdaszgazdasáági gi 
imperializmusimperializmus”” fféénykora. nykora. 

�� „„Igazi tudomIgazi tudomáányny””, amely olyan k, amely olyan kéérdrdééseket tesz fseket tesz fööl l éés olyan s olyan 
eszkeszköözzööket ket éés modelleket haszns modelleket hasznáál (racionl (racionáális egylis egyéének, nek, 
maximmaximáállóó magatartmagatartáás, egyenss, egyensúúlyi modell, statisztikai lyi modell, statisztikai 
mmóódszerek), amelyek egysdszerek), amelyek egysééges nyelvkges nyelvkéént alkalmazhatnt alkalmazhatóók mk máás s 
ttáársadalomtudomrsadalomtudomáányi ternyi terüületeken is.  leteken is.  
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Vissza Kornaihoz: kik beszVissza Kornaihoz: kik beszééltltéék a k a 

rendszerparadigma nyelvrendszerparadigma nyelvéétt??

�� „„A szocialista rendszerA szocialista rendszer”” kkíísséérlet arra, hogy a rlet arra, hogy a 
rendszert a maga teljessrendszert a maga teljessééggéében leben leíírjam. Ez rjam. Ez 
nem trivinem triviáális clis céélkitlkitűűzzéés, mert a legts, mert a legtööbb kbb köönyv nyv 
a ta táársadalmi rendszereknek csak az egyik vagy rsadalmi rendszereknek csak az egyik vagy 
a ma máásik oldalsik oldaláára  tra  téér ki. r ki. 

�� Az effajta Az effajta „„rendszerparadigmarendszerparadigma”” nagynagy

�� úúttttöörrőője termje terméészetesen Marx Kszetesen Marx Káároly volt roly volt „„A A 
ttőőkeke”” megmegíírráássáávalval
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Marx, Mises, HayekMarx, Mises, Hayek

�� Marx utMarx utáán Mises n Mises éés Hayek ks Hayek köövetkeznek; a vetkeznek; a 
kapitalizmus dkapitalizmus düühhöödt ellenfele dt ellenfele éés a szocializmus s a szocializmus 
prpróóffééttáája utja utáán a kapitalizmus lelkes hn a kapitalizmus lelkes híívei vei éés a s a 
szocializmus haragos ellensszocializmus haragos ellenséégei.gei.

�� GondolkodGondolkodáásukban ksukban köözzöös paradigmikus elemek s paradigmikus elemek 
vannak: tvannak: táársadalmi viszonyokat, emberi interakcirsadalmi viszonyokat, emberi interakcióókat kat 
vizsgvizsgáálnak; fontosnak tartjlnak; fontosnak tartjáák azokat a kk azokat a köörrüülmlméényeket, nyeket, 
amelyek az emberek meghatamelyek az emberek meghatáározott csoportjait rozott csoportjait 
bizonyos viselkedbizonyos viselkedéésre ksre kéésztetik.sztetik.
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L. Mises (1881L. Mises (1881--1973) & F. Hayek (18991973) & F. Hayek (1899--1992)1992)



PolPoláányi Knyi Káároly roly éés Schumpeters Schumpeter

�� A A rendszerparadigma rendszerparadigma fontos fontos ééppííttőőkköövvéévvéé vváálik Pollik Poláányi nyi 
KKáárolynak az a gondolata, hogy a gazdasrolynak az a gondolata, hogy a gazdasáágot kgot küüllöönbnböözzőő
alternatalternatíív mechanizmusok koordinv mechanizmusok koordináálhatjlhatjáák. A piac mellett k. A piac mellett őő a a 
reciprocitreciprocitáás s éés a redisztribs a redisztribúúcicióó elvei elvei ááltal vezltal vezéérelt koordinrelt koordináácicióós s 
formformáákat emeli ki.kat emeli ki.

�� A rendszerparadigma mA rendszerparadigma máásik nagy sik nagy ééppííttőőmestere Schumpeter, mestere Schumpeter, őő
mindkmindkéét rendszert a maga egt rendszert a maga egéészszéében akarja megben akarja megéérteni, rteni, 
belebeleéértve a politikai, szociolrtve a politikai, szociolóógiai, kgiai, köözgazdaszgazdasáági gi éés ideols ideolóógiai giai 
aspektusokat. aspektusokat. 

�� HangsHangsúúlyozta, hogy a tlyozta, hogy a táársadalommal foglalkozrsadalommal foglalkozóó kküüllöönbnböözõ zõ 
diszcipldiszciplíínnááknak, elsknak, elsőősorban a ksorban a köözgazdaszgazdasáágg--tudomtudomáánynak, a nynak, a 
szociolszociolóógigiáának, a politolnak, a politolóógigiáának nak éés a ts a töörtrtéénettudomnettudomáánynak a nynak a 
szintszintéézisziséére van szre van szüükskséég. g. 

�� UniverzUniverzáális tlis táársadalomtudomrsadalomtudomáány kialakny kialakííttáássáára kell tra kell töörekedni.rekedni.
�� Futottak mFutottak méég: Eucken g: Eucken éés M. Weber.s M. Weber.
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Mikor Mikor éés hol kezds hol kezdőőddöött a tt a 

rendszerparadigmarendszerparadigma

�� Nyelv Nyelv éés s áállampolgllampolgáársrsáág: ng: néémet, nmet, néémi weanerisch mi weanerisch 
bebeüüttééssel, ssel, éés XX. szs XX. száázadi kzadi kéépviselpviselőői ti tööbbsbbsééggéében a ben a 
HabsburgHabsburg--monarchia emigrmonarchia emigráánsai.nsai.

�� De mDe máár a XVIII. szr a XVIII. száázadban Adam Smith czadban Adam Smith céélkitlkitűűzzéése se 
az ember tudomaz ember tudomáánynyáának a kifejtnak a kifejtéése: se: 

�� az erkaz erköölcsfilozlcsfilozóófiafia

�� a jog a jog éés a korms a kormáányznyzáás elms elméélete lete éés ts töörtrtéénete,nete,

�� a politikai gazdasa politikai gazdasáágtan. gtan. 
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Adam Smith, 1723Adam Smith, 1723--1790 1790 

��
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An Inquiry into the Nature and Causes of the An Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations (1776)Wealth of Nations (1776)



Smith 1790Smith 1790--benben
�� „„A jelen munka elsA jelen munka elsőő kiadkiadáássáának utolsnak utolsóó bekezdbekezdéésséében azt ben azt 

mondtam, egy mmondtam, egy máásik sik éértekezrtekezéésben fogom sben fogom öösszefoglalni a jog sszefoglalni a jog 
éés korms kormáányznyzáás s ááltalltaláános alapelveit, nos alapelveit, éés azokat a ks azokat a küüllöönbnböözzőő
áátalakultalakuláásokat, amelyeken a tsokat, amelyeken a táársadalom krsadalom küüllöönbnböözzőő
korszakaiban korszakaiban éés peris perióódusaiban dusaiban áátmentek; nem csuptmentek; nem csupáán az n az 
igazsigazsáágossgossáágot illetgot illetőően, hanem a rendtarten, hanem a rendtartáást, jst, jöövedelmet vedelmet éés s 
fegyvereket (police, revenue and arms) illetfegyvereket (police, revenue and arms) illetőően is, en is, éés bs báármi rmi 
egyebet, ami megyebet, ami méég a jog tg a jog táárgya. rgya. 

�� A VizsgA Vizsgáállóóddáás a nemzetek gazdagss a nemzetek gazdagsáággáának termnak terméészetszetéérõl rõl éés s 
okairokairóól cl cíímműű mműűben rben réészben bevszben bevááltottam ezt az ltottam ezt az ííggééretet; retet; 
legallegaláábbis ami a rendtartbbis ami a rendtartáást, jst, jöövedelmet vedelmet éés fegyvereket illeti. s fegyvereket illeti. 
Ami mAmi méég hg háátravan, az a jogtudomtravan, az a jogtudomáány elmny elméélete, amelyet rlete, amelyet rééggóóta ta 
tervezektervezek…… BBáár igen elr igen előőrehaladott korom nagyon kevrehaladott korom nagyon kevéésssséé teszi teszi 
vváárhatrhatóóvváá, hogy valaha is k, hogy valaha is kéépes leszek e nagy munkpes leszek e nagy munkáát sajt sajáát t 
megelmegeléégedgedéésemre elvsemre elvéégezni; gezni; áám mm méégsem adtam fel teljesen e gsem adtam fel teljesen e 
tervet.tervet.”” MadarMadaráász Aladsz Aladáárr



FFéénynyűűzzéés s éés szabadss szabadsáágg

�� KKéét pt péélda: lda: 
�� A kereskedelmi tA kereskedelmi táársadalom paradoxonarsadalom paradoxona
�� A gazdagok fA gazdagok féénynyűűzzéésséébbőől hogyan szl hogyan szüületett meg a politikai letett meg a politikai 

szabadsszabadsáág? g? 
�� „„A kA köözjzjóó szempontjszempontjáábbóól legnagyobb jelentl legnagyobb jelentőőssééggűű forradalmi forradalmi 

vvááltozltozáást ily mst ily móódon kdon kéét olyan nt olyan nééposztposztáály idly idéézte elzte előő, amelynek , amelynek 
a legkeva legkevéésbsbéé sem sem áállt szllt száándndéékkáában a kban a kööz szolgz szolgáálata. A nagy lata. A nagy 
ffööldtulajdonosokat egyedldtulajdonosokat egyedüül a leggyermetegebb hil a leggyermetegebb hiúússáág g 
kielkielééggííttéésséének a vnek a váágya hajtotta. A kereskedgya hajtotta. A kereskedőők k éés ks kéézmzműűvesek, vesek, 
sokkal kevsokkal kevéésbsbéé nevetsnevetsééges mges móódon, pusztdon, pusztáán a sajn a sajáát t éérdekrdeküüket ket 
szem elszem előőtt tartva, valamint azon kuftt tartva, valamint azon kufáár elvr elvüüket kket köövetve jvetve jáártak rtak 
el, amely szerint minden pennyel, amely szerint minden pennyéért rt éérdemes lehajolni. rdemes lehajolni. 
EgyikEgyiküüknek sem volt fogalma vagy sejtknek sem volt fogalma vagy sejtéése arrse arróól a forradalmi l a forradalmi 
vvááltozltozáásrsróól, amelyet az egyik dl, amelyet az egyik dőőresreséége ge éés a ms a máásik iparkodsik iparkodáása sa 
fokozatosan elfokozatosan előőididéézett.zett.”” MadarMadaráász Aladsz Aladáárr



J. A. Schumpeter 1883J. A. Schumpeter 1883--19501950
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Schumpeter: Walras Schumpeter: Walras éés Marx tans Marx taníítvtváányanya
�� ElsElsőő nagy mnagy műűvvéében a kben a köözgazdaszgazdasáágtan matematizgtan matematizáálláássáát t 

ssüürgette, az rgette, az ááltalltaláános egyensnos egyensúúlyelmlyelmééletet a gazdasletet a gazdasáágtan Magna gtan Magna 
ChartChartáájakjakéént mnt mééltatta, ugyanakkor legfontosabb ltatta, ugyanakkor legfontosabb íírráásaiban a saiban a 
kapitalista rendszer dinamikkapitalista rendszer dinamikáájjáát, a vt, a vááltozltozáás hajts hajtóóererőőit it éés s 
anarchikus tendencianarchikus tendenciááit igyekezett elmit igyekezett elmééletileg megmagyarletileg megmagyaráázni. zni. 

�� ÉÉlete vlete vééggéén azt jn azt jóósolta, hogy a fejlett vilsolta, hogy a fejlett viláág a szocializmus felg a szocializmus feléé
menetel, de nem lett hmenetel, de nem lett hííve Marx forradalmi vve Marx forradalmi víízizióójjáának. nak. 
EllenkezEllenkezőőleg, leg, úúgy lgy láátta, hogy a kapitalista rendszert nem tta, hogy a kapitalista rendszert nem 
kudarcai, hanem sikerei kkudarcai, hanem sikerei káárhoztatjrhoztatjáák bukk bukáásra: a polgsra: a polgáári ri 
rendben uralkodrendben uralkodóóvváá vváált racionalizmus allt racionalizmus aláááássa a hatalmat ssa a hatalmat 
gyakorlgyakorlóók tekintk tekintéélylyéét, az t, az ééletszletszíínvonal nnvonal nöövekedvekedéése se éés a s a 
mműűveltsveltséég terjedg terjedéése lse léétrehozza a kritikus intellektuellek trehozza a kritikus intellektuellek 
rréétegtegéét, akik hangot adnak az egyenlt, akik hangot adnak az egyenlőőtlenstlenséég miatti tg miatti táársadalmi rsadalmi 
eleléégedetlensgedetlenséégnek. gnek. 

�� A technikai fejlA technikai fejlőőddéés pedig nagyvs pedig nagyváállalati rutinnllalati rutinnáá vvááltoztatja a ltoztatja a 
gazdasgazdasáági ngi nöövekedvekedéés alapjs alapjáát, az innovt, az innováácicióót, t, éés bs büürokratrokratáávváá
annak megvalannak megvalóóssííttóójjáát, a vt, a váállalkozllalkozóót. t. 
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VisszatVisszatéérhet a XVIII. szrhet a XVIII. száázad tudomzad tudomáánya?nya?

�� 19151915--ben a tben a táársadalomtudomrsadalomtudomáányok mnyok múúltjltjáát t éés js jöövvőőjjéét t 
mméérlegelve Schumpeter azt rlegelve Schumpeter azt íírta: rta: 

�� „„az elaz előőttttüünk nk áállllóó korszak az alkotkorszak az alkotóókedv kora, kedv kora, éés nem kritikais nem kritikai--
öösszegysszegyűűjtjtőő meghatmeghatáározottsrozottsáággúú, efel, efelőől nem lehet kl nem lehet kéétstséég. g. 

�� TartalmTartalmáát az hatt az hatáározza meg, amit korrozza meg, amit koráábban bban 
»»szociologizszociologizáálláásnaksnak«« neveztem, az a tendencia, hogy a neveztem, az a tendencia, hogy a 
bennbennüünket knket köörrüülvevlvevőő dolgok kdolgok köözzüül a lehetl a lehetőő legtlegtööbbet fogjuk bbet fogjuk 
fel, a jogot, vallfel, a jogot, valláást, erkst, erköölcslcsööt, mt, műűvvéészetet, politikszetet, politikáát, t, 
gazdasgazdasáágot, sgot, sőőt a logikt a logikáát t éés a ls a léélektani jelenslektani jelenséégeket geket –– a a 
szociolszociolóógia rgia réévvéén. n. 

�� A kultA kultúúrjelensrjelenséégek elemzgek elemzéése az a vilse az a viláággííttóótorony, amely feltorony, amely feléé a a 
kküüllöönbnböözzőő iriráányokat knyokat köövetvetőő flottflottáák tartanak. k tartanak. 

�� Egy korszak jEgy korszak jöön, amely sok tekintetben hasonln, amely sok tekintetben hasonlóó a 18. a 18. 
szszáázadhoz.zadhoz.””

MadarMadaráász Aladsz Aladáárr



Az Az ááltalltaláános tnos táársadalomtudomrsadalomtudomáány ny áárara

�� Schumpeter hSchumpeter hűű maradt ehhez a programhoz, errmaradt ehhez a programhoz, errőől tanl tanúúskodtak skodtak 
éélete utolslete utolsóó éévtizedvtizedéének nagy mnek nagy műűvei: a tvei: a tőőkkéés s öösszfolyamat sszfolyamat 
elemzelemzéésséét ct céélul kitlul kitűűzzőő Business Cycles, a mBusiness Cycles, a máár emlr emlíített tett 
Capitalism, Socialism and Democracy Capitalism, Socialism and Democracy éés a hals a haláála utla utáán kiadott, n kiadott, 
monumentmonumentáális lis éés elfogultss elfogultsáágai ellengai ellenéére egyedre egyedüül l áállllóó History of History of 
Economic Analysis. Economic Analysis. 

�� De ebben az idDe ebben az időőben mben máár azt is kimondta, hogy ez a program r azt is kimondta, hogy ez a program 
nagyon nagy nagyon nagy áárat krat köövetelt tvetelt tőőle: le: „É„Életemben mletemben máár korr koráán n 
elhatelhatáároztam, hogy gazdag roztam, hogy gazdag éés teljes s teljes ééletet akarok, beleletet akarok, beleéértve rtve 
kköözgazdaszgazdasáágtant, politikgtant, politikáát, tudomt, tudomáányt, mnyt, műűvvéészetet szetet éés s 
szerelmet. Minden kudarcom annak kszerelmet. Minden kudarcom annak kööszszöönhetnhetőő, hogy , hogy 
ragaszkodtam e programhoz, ragaszkodtam e programhoz, éés minden sikerem annak, ha s minden sikerem annak, ha 
feladtam; a sikerhez bfeladtam; a sikerhez báármely terrmely terüületen leten öösszpontossszpontosííttáásra van sra van 
szszüükskséég.g.””
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Max Weber 1864Max Weber 1864--19201920

�� A modern szociolA modern szociolóógia gia 
taltaláán legnagyobb alakja, n legnagyobb alakja, 

�� kköözgazdzgazdáász, aki a   sz, aki a   
Nyugat fejlNyugat fejlőőddéésséének nek 
kulcskulcsáát a  vilt a  viláág g 
racionalizracionalizáálláássáában ban éés s 
intellektualizintellektualizáálláássáában ban 
lláátta, amia kortta, amia koráábbi bbi 
misztikus vilmisztikus viláágszemlgszemléélet let 
feladfeladáása: sa: 
aa””varvaráázstalanzstalanííttááss””
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MMáár csak a szaktudomr csak a szaktudomáány lehetsny lehetséégesges

�� „„ManapsManapsáág a tudomg a tudomáány a specializny a specializáállóóddáás eddig soha nem s eddig soha nem 
lláátott foktott fokáára lra léépett, pett, éés ez ms ez máár egyszer s mindenkorra r egyszer s mindenkorra íígy gy 
marad... az egymarad... az egyéén csak a legszigorn csak a legszigorúúbb specializbb specializáállóóddáás esets esetéén n 
tehet szert arra a biztos tudatra, hogy a tudomtehet szert arra a biztos tudatra, hogy a tudomáány terny terüületletéén n 
valami csakugyan egvalami csakugyan egéészen tszen töökkééleteset fog alkotni. leteset fog alkotni. 

�� Minden munka, amely szomszMinden munka, amely szomszéédos szakterdos szakterüületekre nyletekre nyúúlik lik áát t 
…… maga utmaga utáán vonja a rezignn vonja a rezignáált felismerlt felismeréést, hogy bst, hogy báár felvetjr felvetjüük k 
azokat a szakember szazokat a szakember száámmáára hasznos kra hasznos kéérdrdééseket, amelyekbe seket, amelyekbe őő
a maga szakmai szempontjaiba maga szakmai szempontjaibóól kiindulva nem egykl kiindulva nem egyköönnyen nnyen 
botlik bele, sajbotlik bele, sajáát munkt munkáánk sznk szüükskséégszergszerűűen rendken rendkíívvüül tl töökkééletlen letlen 
marad marad ……

�� A valA valóóban vban vééggéérvrvéényes teljesnyes teljesíítmtméény ma minden esetben ny ma minden esetben 
szakteljesszakteljesíítmtméény. Aki tehny. Aki teháát nem kt nem kéépes pes …… feltenni a feltenni a 
szemellenzszemellenzőőt t …… az csak maradjon taz csak maradjon táávol a tudomvol a tudomáánytnytóól.l.””
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LemondLemondáás a fausti emberrs a fausti emberrőől l –– vagy vagy 

mméégsem?gsem?

�� „„Goethe is azt akarta tanGoethe is azt akarta taníítanitani…… hogy a mai vilhogy a mai viláágban gban 
az az éértrtéékes cselekvkes cselekvéés els előőfeltfeltéétele, hogy mondjunk le a tele, hogy mondjunk le a 
fausti ember mindenoldalfausti ember mindenoldalúússáággáárróól, korll, korláátoztozóódjunk a djunk a 
szakmunkszakmunkáárara……

�� MMéég senki sem tudjag senki sem tudja…… hogy e roppant fejlhogy e roppant fejlőőddéés vs vééggüül l 
is egis egéészen szen úúj prj próóffééciciáákhoz vezetkhoz vezet--e majd, vagy a re majd, vagy a réégi gi 
gondolatok gondolatok éés eszms eszméények nagy nyek nagy úújjjjáászszüületletééssééhez, vagy hez, vagy 
pedig gpedig géépiespiesíített ktett köövvüülettlettéé vvááliklik…… akkor akkor 
mindenesetre e kultmindenesetre e kultúúrfejlrfejlőőddéés s »»utolsutolsóó embereiemberei««
szszáámmáára igazak lehetnek e szavak: ra igazak lehetnek e szavak: »»LLéélektelen lektelen 
szakemberek, s az szakemberek, s az éélvezetek szlvezetek szíívtelenjei: ez a semmi vtelenjei: ez a semmi 
kkéépzeli pzeli úúgy, hogy felgy, hogy feléér az emberisr az emberiséég eddig soha el g eddig soha el 
nem nem éért csrt csúúcsaira.csaira.«”«” MadarMadaráász Aladsz Aladáárr



2014 k2014 köözgazdaszgazdasáági bestsellleregi bestselllere

�� The American response The American response 
to Thomas Pikettyto Thomas Piketty’’s s 
new book on inequality new book on inequality 
has been rapturous, with has been rapturous, with 
reviews comparing the reviews comparing the 
author, a French author, a French 
economist, to Adam economist, to Adam 
Smith, John Maynard Smith, John Maynard 
Keynes and Karl Marx.Keynes and Karl Marx.
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IsmerIsmerőős szavaks szavak……

�� To put it bluntly, the discipline of economics has To put it bluntly, the discipline of economics has 
yet to get over its childish passion for yet to get over its childish passion for 
mathematics and for purely theoretical and often mathematics and for purely theoretical and often 
ideological speculation, at the expense of ideological speculation, at the expense of 
historical research and collaboration with the historical research and collaboration with the 
other social sciences.other social sciences.

�� The truth is that economics should never have The truth is that economics should never have 
sought to divorce itself from the other social sought to divorce itself from the other social 
sciences and can advance only in conjuction with sciences and can advance only in conjuction with 
them.them.
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KKöözgazdaszgazdasáágtan gtan éés ts töörtrtéénelem nelem –– úújra jra 

egyegyüütt?tt?

�� If we are to make progress in our If we are to make progress in our 
understanding of historical dynamics of the understanding of historical dynamics of the 
wealth distribution and the structure of social wealth distribution and the structure of social 
classes, we must avail of ourselves of the classes, we must avail of ourselves of the 
methods of historians, sociologists and methods of historians, sociologists and 
political scientists as well as economists.political scientists as well as economists.

�� We must start with fundamental questions and We must start with fundamental questions and 
try to answer them.try to answer them.

�� This book is as much a work  of history as of This book is as much a work  of history as of 

�� economics.economics. MadarMadaráász Aladsz Aladáárr



�� KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!
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