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Góf Sécheni Ián Hitel című, -ban megjelen köne ma i
a . áad egik legöbbe emlegee maga nelű öege. Jelen
anlmánköe e i elé dománágak fel l, öbbek kö a polii-
kaöéne, a gadaágöéne, a emeöéne é a iodalomöéne
öeüggéeiben eik emüge Sécheni mnkájá,  jnak a
eddig imeek l ok ekineben elé megállapíáoka. A anlmá-
nok olaán kiűnik, a Hitel nem cpán a maga öénelem eg ki-
emelked jelen égű koakának a megimeééhe elengedheelen,
hanem ajá konk gadaági, áadalmi é kláli alóágának a
jobb megéééhe i hoáegí. A köe köé e a Hitel eg koá
olaójáól ámaó, eddig kiadalan kéiao i.

A Hagyományfrissítés a MTA Bölcéedománi Kaóköpon
Iodalomdománi Inéee XIX. Sáadi Oálának könooaa,
melnek köeei eg-eg . áadi maga iodalmi öeg l kööl-
nek anlmánoka. A igála ágál olan íáműeke álank,
amelek köelen ag köee módon jelenkoi önéelmeéünk
alapöegeié álak, ag éppen a kánonon kíül l jálak hoá a
hagomán endeének alaklááho. A Hagyományfrissítés címben
implikál emlélemód ein – állala a hagománban aló benne
állá é a óla folao beéd egidejűégéel jáó módeani ké-
eleke – leheége kiikai-elem módon mególalnnk a ajának
ée öökég l.
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H K

A Hiel ökonómiájának morálja

és a társadalomtörténet morálökonómiája*

A éleebb köélemén – ée e ala a álaóköönégnek a a éé,
amelikhe a poliikok beélni okak – meg an g  de aól, hog a
gadaági éle (e ala a ülei élee okák éeni) ée i ekölcele-
nek.¹ E nem úg éik, hog a üleel foglalkoóknak ne olna ekölcük,
hanem inkább úg, hog o a ekölcük. Sok kögada meg an g  de
aól, hog jobb, ha a gadálkodó embe nem moáli, hanem acionáli
lén, aki ehá nem a ekölc, hanem a éeűég eéel. Fogalmahajk
álláponjka úg i, hog jobb, ha a embe ekölc nélküli.² E álalában
úg éik, hog jobb, ha a embeek nem áhagománoo ekölci elek
ein élnek, hanem kiűö céljaika éeűen, a jö  mélegele kíánják
eléni. Gadaág é ekölc iona – ma legalábbi – aligha mondhaó
hamoniknak.

S minde aé mondam el, hog konao eemek el adáom f
állíááho: iaekine, Sécheni Ián a hiel fogalmában eg hálog-
koác magabioágáal kööe egmáho a ekölcö é a gadálkodá.
A Hitel a ekölc kifejeé öbb éelemben hanálja, köel negen alka-
lommal. Soko el fodl a eméei, a anagi ellenponjakén ( Minden

* Kéül a MTA-ELTE Válágöénei Kaócopo mnkálaai keeében.
¹ Példál : Bagd Gábo KDNP alelnök . okóbe -én : ájékán a MR

(Koh ádió) eggeli híműoában a magánc d kédée kapcán aól beél,
ajon a banki alkalmaoak alkalmaak olnának-e c dgondnoki feladaoka.
(A ála : nem, me ninc megfelel ekölciégük, nem elég empaikak).

² Vannak eméeeen, akik ein e a kögadaági élekedé nem hele. Pb-
liciika injén példál : K Káol, fiehet-e erényes a piac?, Maga Neme

: , ( . ), .



cak fel bbégnek enged, legen a ekölci, legen ikai ³), an amiko
(ében Beeni idée) égi éelemben, eénkén eepel ( omlo a
ia ekölc,  polgái eén nem fénlik öbbé ), el jönmagaielekén ( a
jobbág jámboága, elíd ekölcei ) ag éékelékén,  lehene a példák
áá folani, oábbi jelenéánalaoka megkülönböeni.

A gadaág legöbbö min meei gadaág eepel. Eeke a eeeke
nem i kíéelem meg kigűjeni. A nemei gadaág kifejeé A maga
gada ma nem ihei meei a lehe legmagab iágáa , illee a Ma-
gaoágnak keekedée ninc című fejeeekben fodl el , öeen hé
alkalommal. Édeke, hog ameei gadálkodá é a ekölc kifejeé megfé
egmáal eg-eg fejeeen belül, a nemegadaág ion cak olan
fejeeekben emlíeik, ahol a ekölc l nem eik ó. (A piac gadaági
éelemben nem fodl el a öegben, hog nemei piaco má égképp
ne i keeük! A áá kifejeé em fodl el úl oko, é cak ege a
külpiac éelmében, amibe bkol ellenponkén beleéhejük a nemei piac
fogalmá i.) A nemei gadaág fogalmá eepele fejeeek egikében
Sécheni megemlí pá angol é fancia kögadá (Ricado, Malh, Sa,
Simondi), de nem egeé leg, hanem a mnka min alapkaegóia jelen-
 égé iaa, é a éeűégé hangúloa. Többö i helel öe-
üggében emlíi Adam Smih-, akinek anai ejedni lája. Felűn ion
J. H. ünen hiána, holo Sécheni öbbö i iaé a ááhelek
megköelíhe égének é a állíái kölégeknek a kédééhe.

Éppen e kédéek aglaláa, ponoabban a kédé ágaláának min ége
maja, hog ekölc é gadaág ionának kédéében mondhani hom-
lokegene elé Smih é Sécheni élekedée. Smih, a ekölci éelmek-
 l ío éekeéében a köjó a Gondielé keébe helei – úg aja,
hog a egének nem dao megalóíói e Jónak, mi öbb, Smih a állíja,
hog a dolgok ekkén aló elendeée maga i a Jó ée. Akámikén i,
Smih ein a köjó édeké hangoaó egéni öekéek cak a öné
lepleik, míg a ine ajá haona öeké lehe ége ad a Gondi-
elének a ügek elendeéée. (E a láhaalan ké ele). A Hitelben

³ G  S  Ián, Hitel, Pe, Tane é Káoli, , .
S  , i. m., .
Uo., .
Uo., , , .
Adam S , Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól fl ], fod.
É En , Bp., Maga Kögadaági Táaág, , –



má ekölci nomák fogalmaódnak meg. A egik, hog ’Legen legf bb
iele Ien án Kiálé’, polgá maadjon maga köiben ’ eljeíe, mie
alkoa an, hien; ellenben a’ legkiebb i öüljön báan ’ hábogaá nélkül
a’ o ajándékinak, ag eiéke eeméninek . Eg máik, hog A’
becülee fé  mindenkinek megadja a öé, ’ a’ máé eléelé ing
gülöli, min önmaga jál können nem mond le,   a édeni dja .
Megin má: minden a’ ki iében becüleeen ’ deekaan já el, neje
fáadoái dijá .¹⁰

Egik em a mih-i éelme önémegfogalmaódáa. A el kifejeeen
baokko-kaolik maima, miein mindenki fogadja el helé a lée k
nag láncolaában, a máik pedig inúg nem a gondielé igaágoá-
gában bíó haonkee é, hanem a mindenkinek a magáé alláeköl-
ci paanc megfogalmaáa. A máok jaá i em el  aó el melle
Beeni idée ( minden oág ámaa, alpköe Ő A’ ia ekölc ¹¹)
megfogalmaódik a köjó köeéének álaláno maimája i, a polgái eén
el öléelekén : akámillen boldog fekéü legen i eg oág, bá mill
abadágokkal bijanak i lakoi, laan laan mégi abigába göbed, ha
omlo a’ ia ekölc ’ polgái eén nem fénlik öbbé! ¹² Ennekmegfele-
l en el fodlha a i, hog a önédeke a önelenég mögé kell heleni :
cak honbeliekül áhani hű jálá oll ágakho, mellek minden
hana ekölci .¹³

Ha kiájk a, hog Sécheni felüleeen imekede meg Smih műé-
el, akko a különbég oka alán a mih-i éende lehe, ami nem köe-
he Sécheni ámáa. Smih köeado műeiben a láhaalan ké mű-
ködéé ké helü íja le, ege a Erkölcsi érzelmek elméletében,¹ ege

S  , i. m., .
Uo., .

¹⁰ Uo., .
¹¹ Uo., .
¹² Uo., .
¹³ Uo., .
¹ Sécheni eg helü úg í, hog Smih mnkái án a’ biokok eloáál e

ja e jobba nem d mondani (Uo., ). Smih mnkái, íg öbbe ámban aa
al, hog Sécheni nem cak A nemzetek gazdagságáal gondol, hanem alán
a Erkölcsi érzelmek elméletéel i (Adam S , Az erkölcsi érzelmek elmélete =
Brit moralisták a XVIII. században, fod. F  Feenc, ek. M Gög, Bp.,
Gondola, , – .).



pedig A nemzetek gazdagságában.¹ A el kén emlíe műben a működé
ielkedéi alapja a ágak haáalanága é a anagi jaak cökken ha-
áhanának ele kööi ellenmondá ( hiába kíánja a em, ha nem bíja
a bend ),¹ ami mia a gadag embeek ákéneülnek a mnkamegoá
működeéée. Ha gani nem dnak minden felélni, ami megeeek,
akko – ó ein – kénelenek lenek máok olgálaai igénbe enni,¹
 a mnkamegoá één a egén embeek cakúg hoájnak a á-
mka ükége jaakho, minha önálló emel k olnának, ehá a agoni
különbégek nem akadálai a jöedelmek igaágo eloáának. A nemzetek
gazdagságában a láhaalan kee a embeek ööneű haa aága
mogaja : még aok a keeked k i, akik haájkól áol keekednek,
agonkkal haa öekenek, me o a caládjk, é me a ohoni o-
káoka imeik a legjobban. Hangúloandó, hog ebben a ében nem
dao ag önelen paioimól, hanem önédekű ielkedé l an
ó.

A é aonban cak e ielkedéi alapelen nem képe megállni. A lá-
haalan ké működééhe Smih ein ükég an a mnkamegoáa
i. A mnkamegoá működéé Smih okkal éleeebben feji ki, min
a láhaalan kéé . A mnka megoáa ooan öeügg a gadaág
éekeeéel. Ha a állíái kölégek cökkennek, akko a emékek éé-
keíéi eüleének, aa eíéének, piacának ádia n . A éékeíend
emék, aa a á menniégének nöekedée a mnkamegoá nöelée
één ei lehe é a emelé holeheinek cökkenéé. E óbbi Smih
nem feji ki, de éelééb l logikan köekeik. Smih felimeéei ( )
Johann Heinich ünen fomála apaalailag i aláámao elméleé
( ). A mecklenbgi gadálkodó é maemaik mao á aa, hog
a emeléi (elep‑)heleknek heli ééke an, é e a állíái kölégek
üggéne.

¹ S , Vizsgálódás a nemzetek jólétének…, i. m., .
¹ E Smih eméeeen még nem e fogalom egíégéel ía le. A el lénege,

hog eg jóág igénbe éele oán a egmá áni egégni öbbleeke a
igénbe e fajlagoan ege keeebbe éékeli. Smih ámáa, megjegend ,
a embeek megélheée ég oon nem eloái kédé ( A öld hoadéka min-
den id ben a lakook caknem aon ámá aja el, amele elaani képe ). Vö.
S , Erkölcsi érzelmek…, i. m., – .

¹ Vö. S , Erkölcsi érzelmek…, i. m., . Ha (bá Smih e íg nem feji ki) nem
ennék, akko, min Mídá kiál eeében, gadagágk áokká álnék.



A mnkamegoá akoodá. Ideáli fomájában akko alól meg, ha
alaki a – dkheimi kifejeéel – áadalmi mnka eg meghaáoo
eüleé be dja öleni. E pedig akko dja megenni, ha a mnkaé
ellááából ámaó jöedelme legalábbi elegend léének önnaááho,
maiaan óla: annak áadalmi újaemelééhe. Ahol a népűűég
elegend en nag, o a mnkamegoá ejedée ine magáól ée d .
A fogalmaái kölégek cökkenée nöeli a piac ée inek ámá, é
e a nöekedé újabb é újabb feleknek ei lehe é, hog egé éleüke
a mnka egelen akeüleének eneljék. Smih e a fejl dé annia
magáól ée d nek ekinee, hog cak a ámáa iá eeekkel fog-
lalkoo. Úg éle, hog a úgneee hiaáok nem alamiféle akmai
kompeencia mia jnak jáadék jellegű jöedelemhe, hanem aé, me
áoban laknak, ahol ok ügfelük akadha. Kiikan igála a Smih-féle
ée, aa kell jnnk, hog a jelenég injén Smihnek igaa an, a hia-
áok képiel i inkább élnek áookban. Ennek aonban nem ölélenül a
a oka, hog – amikén Smih éle – a hiaáok képiel i kímélelenül (ha
eik : ekölcelenül) ki akanák hanálni kompeencia-monopólimka.
Jóindlao öléelee i alálhank magaáao. A hiaáok ellááa
komol el képeége igénel, emia képiel i a népeégen belül keeen
annak, ion olgálaaika okan aanak igén. Íg a hiaáok képi-
el i köponi jellegű eepeke ölenek be. Tehá a ügfelek igéneinek
legnagobb méékű kielégíéée aló öeké a hiaáok képiel i a
holehek cökkenée okán aa kéei, hog a köponi heleken, aa a
áookban álaanak magknak elephele. Ami iga a hiaáoka, iga
a akmáka i : a mnkamegoá fejl dée a áoiaodá emelűje.

E a a pon, ahol ilágoág álik, mié i kell különböék Sécheni
é Smih gondolkodáa. Smih elgondoláa alape en bán. Sámáa a
mnkamegoáa ine ponán folama, neehen k amnkamegoó-
dáának i. Sécheni i bán emléleű ( áoban jobb áaágban élni,
elkeülhelen ¹ ), aki nem a emel , hanem a lajdonló gadálkodó eméel
néi a idéki ilágo. Ráli köegben aonban a imén, Smih kapcán
áol mechanimok nem ölélenül működnek. Ha a áolág leg ée
nem nöeli a piac ée inek ámá akkoa méékben, hog alaki eg
éeüle ellááának magáa állalááal fedee láa léükégleei, ak-

¹ S  , i. m., – .



ko a mnka megoáa nem fog beköekeni.¹ Sécheni panaai ine
felmondják a lecké : Neheebb oán öldön, ilán éghajla ala ’ mee
jó áál gadálkodni, min hol a’ emée paaola jalma minden
fáadoá ,²⁰ Ha a’ Hee ámegei ag Báckai gadag angol móda ga-
dálkodna, ball enne, me a’ oko alkodó áaág mia nem dilene
minden ü neme lapánin oll deekaan, min Albion igeében, hol ok
a’ köd, ok a’ nedeég .²¹ Geogá ai heleeünk iga, nem legkede bb.
Kikö helünk cak háom an, ’ aokho i igen bajo jni , Dnánknak
e ehejük nag haná, me miánk née iáan fol, (…) okolajánál
pedig nem mienk, hanem máé! ! ! ,²² Néük Caolina, Ldoica já, a
el nek má ége, a’ máodik i cak a’ moani biokoak állhaaoága
álal maad fen inkább , Tekinük icaonáinka, mill állapoban annak
aok? – hok anka emlékeeünkbe, mi le abbl? .²³

A o eméei adoágoka – melek alójában nem eméeiek,
hien a Dna foláa i cak aé iá, me a Nga  lünk ngaa
an – a kölekedé foadalmának ímánai éppen cak kedik módoíani.
Sécheni fejegeée egbeág a gadaágöénei apaalaal, miein
a áloáok a ámenei id akban kééelműek: Vaal, caonáal ép-
pen ig an. Nehán eendeig a’ könép keeeé cobija, némell áá
feleleggel boi el .² A piacoodá ponán folamaa abiliá öléele.
Eg háaáal endelke emel (példál eg öldműe) akko fogja a
piaci akoodá² melle elköeleni magá, ha a apaalja, hog a piac
hoú id n á iaigaolja áakoáai. E nem a hagomán ieleéb l

¹ Ponoabban e cak akko iga, ha a jöedelmek eloláa egenlee. Valójában
nem embef kkel, hanem jöedelemnöekménekkel kellene ámolni. A aló
hele aonban a, hog nálnk a népeég ikláa é egénedée egü já.
(E nem álaláno öéneűég – példál Éak-Ameikában e a öeüggé
nem áll fenn.)

²⁰ S  , i. m., .
²¹ Uo.,
²² Uo., – .Megjegend , a Dnáa onakoó émá Smih-nél i el fodl, lé-

negében aal a köekeeéel, hogMagaoág ninc i abban a heleben,
hog eméne legen gadaggá lenni : S , Vizsgálódás a nemzetek jólétének…, i.
m.

²³ S  , i. m., – .
² Uo., .
² A akoodá ege emékek éaánának nöelée a önellááho ükége

má emékek oááa.



é nem a innoáció hiánából, hanem a gadálkodáho áló felel égb l
fakad. Ha inabil köneeben kedene akoodni, majd a ának án
cikke nem dná éékeíeni, akko háaáá odoná égee bajba.²

Sécheni e a ponán folamao nem kíánná kiáni, adikáli düh-
el ené áldoal oáai : Uj elendelé án ege emélek, kik a
j öén alá enék magoka, ag egé familiák i, okkal ebeebben
foanának ki minden agonikbl, min ma; de éppen aé okkal kiebb
ámak i. Egeleneg példa, mel cak öid id el  ika gadagágo
é ine mál holnapa ökélee elbká úgólán eg feében ma,
a’ köég jaáa öbbe é, min aon la aljaodáok, mellek eg egé
élee ejednek, é ine öbb képeke akadán, me öbb eméleken
hanak keeül, aon e  egéen eleik, mel benomá ehe a’ népe.
Oll mége, mell öid id ala öl, a’ legoobább i keüli ; mid n la
méegül a’ okaág ohaem fél ’ aúl cak a’ bölc fog áoni. ² Eg-ké
emél emmi, a köég minden. ² A idéeben emlíe j elendelé nem
má, min a behoaandó álókeekedéi öén . Édeme megjegeni,
hog a keekedelem égen, inéménei, fomáli gakolaai ekine, a-
já okájogán alapl. E okájog eméeeen aká ege áook ein
i különböhee. Id el eekben a oágokban i megjelen a moden
állam álal egégeíe jog, amiko a különbö idékek elé okánai
má kifejeeen aa okoak. Haánkban a keekedelmi öéneke –
még ha Sécheni nem ebben a éelemben hanálja i a kifejeé – ó
ein behoák: a öénhoók külhoni példáka alkalmaak magao-
ági ionoka.² S bá a álladalom ó cak ege fodl el a Hitel
lapjain, Sécheni nag jelen ége lajdoní neki. Köee e maja a

² V Andá : Társadalmi és gazdasági struktúrák és változások a XV-XVIII. század-
ban, I : A vidéki társadalom, a hagyományos parasztság és ölbomlása. Előadás. ELTE
TáTK, Bdape . = V Andá – H Káol: Egyetemes gazdaságtörténet.
BA k a ELTE TáTK Alkalmao kögadaágan képéében. Ő -e
ané, i félé.

² S  , i. m., .
² Uo., .
² flelléklet a . számú irományhoz. A magyar csődtörvényjavaslatnak általános

indokolása = Az . évi október -ére hirdete országgyűlés képviselőházának
irományai. X., h. n., Pei Könnomda, , . hp://3.acanm.h/o
nap/op/a11ő616.hm?=pdf&=WRD%3D%28%22CS%D6DT%D6RV%C9Nff%22%
29&=SORT&m=191&a=ec

http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a110616.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28%22CS%D6DT%D6RV%C9NY%22%29&s=SORT&m=191&a=rec
http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a110616.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28%22CS%D6DT%D6RV%C9NY%22%29&s=SORT&m=191&a=rec
http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a110616.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28%22CS%D6DT%D6RV%C9NY%22%29&s=SORT&m=191&a=rec


i, hog a dao áloaá eméjé áeíi a példakén hanál angol
ionoka: a’ mai felilágoio ’ jobbadán a’ ak ee álal oll haaloma
emelee Angol moolga ekin aon id ke ia, mellekben ei a’
legel k elálaááa, limiaiók, céhek, déma, obo elöléée ’ eg é
má conceióka – mellek köekeéében Albion igee ilágnknak g
ólán köépponja – nem annia eek ’ belááok, min kénelenég
biá .³⁰ Bá Sécheni majdnem a ellenke jé íja, a elölé é a en-
gedmén eeége öléele, mel aonban nem alamiféle áfogó éelem
ag kani ilágpolgái el eláá, hanem a oíó hele okán működö.
Aonban a céheke Angliában nem öölék el – egeűen jelen égüke
eíeék. A öldeúi jáadékoka em alamiféle egége nag, hanem ok
heli akaa ünee meg. A legel k elálaáa, aa a níl alólegeleé-
e nomáo gadálkodá felámoláa i má jóal hamaabbmegked dö,
emmin aól öén alkoak olna.³¹

Eaimnak alán úlá olna mondani, de kéégelen, hog Sécheni
áakoáal ekin a céldao abáloáa, ado eeben a öénho-
áa, é ennek alapján műe öeké e öénalkoó eékenég befolá-
olááa. Sámáa a gadálkodá moaliáa egé a gadálkodók köéde-
ke i ekin ekölci alkaá, máé a öénalkoó (báki legen i a)
köjó olgáló eékenégé jeleni ( cak jóan öének (…) képeflek]
bini halkan eg egé nemee nemeb ekölciége ³²). Édeme e a
felfogá öeeni gadaág é ekölc ionának eg máik elképelé-
éel. El e kell bocáani, hog a angol moral economy nem cpán a mo
bemaandó éelemben hanálao. Példál eg endeinű megköelí-
ében a piac ele (piaci fndamenalim) emben áll a kööég legfen-
égeebb éékein alapló ekölcö gadálkodáal. Eg ilágháló öpia
ein a Egeül Államok öénee a abolgaaá elleni hac óa ilen,
magaabb éékeké folao hac öénee.³³ Eg máik példa: a egik
jelen  kögadaági kiadónál -ban jelen meg eg köe Piacok, tervezés,

³⁰ S  , i. m., – .
³¹ Lád a . jegee. Megjegend , a legel -elkülönöé magaoági onako-

ában i megjelenik. Többö poií jelenében, min a hiel egik feléele, de
ege negaíban, amiko aól eik ó, hog a öldeú kioíja a jobbágoka
a legel  l (S  , i. m., ). E A maga gada ma nem ihei meei a
lehe legmagab iágáa című fejee alapján köekeelenég.

³² S  , i. m., .
³³ floral economy. hp://.longieinie.og/pojec/moal/meoeie

http://www.longviewinstitute.org/projects/moral/meoverview


erkölcsös gazdaság. Üzlet, ciklusok a Progresszív korszakban és a New Deal idején
címmel.³ A köe a piaci endebe aló nöek kománai beaakoá
iánaá, különöen pedig pénügpoliika haékonágá igálja a Piaci
Gadaág é eg elídebb Ekölci Gadaág óólóinak emögéb l.³
A köeke kben eg keébé paalan éelmeé l le ó.

A iennolcadik áadi Bianniában a aagáok kéféle fomá ölö-
ek: a egik a öbbé-keébé ponán népi megmodlá ol, a máikban
pedig ándéko nomágakolá eköekén hanálák a ömege ölöe
ag aja kíül álló emélek. A el foma nem kapa meg a a gelme,
ami megédemel. E a foma aiklálabb népi jóáhagáon alapl, é ki-
nomlabb adíciók eneíeék, min amileneke a »láadá ó eje.

A legegeűbb példa a kené- ag éhégláadá, amel a -e éekig
majdnem minden áoban é megében úja meg úja megimél dö, é
ikán maad meg pa felfodlának, ami megáll olna a magáak fel-
öéénél ag a bolok kifoáánál. A ilen láadá eg égebbi moáli
ökonómia alapeéei legaliálák, amel a aníoa, hog ekölcelenég
minden ieégelen móde, amiel a embei ükégleeken aló ne-
ékedé céljából felhajják a léükéglei cikkek áá. ³

A anopológiai iánlágú öéneíában ime moal econom
fogalma a (a Poláni Káol óhanálaa eini³ ) áabáloó piacok
ellenée. Maga E. P. ompon a kifejeé a poliical econom ellen-
éekén hanála. A fogalom öénei anopológiai éelme i köö i
an, aki a fogalma a paai gadálkodá egik jellem jének ekini.³
Van, aki e felfogáal ponoan a paai gadálkodá acionaliáa neében

³ Donald R. S – Ande F. K , flarkets, Planning and the floral Economy.
Business, Cycles in the Progressive Era andNewDeal. Chelenham, Edad Elga, .
hp://.e−elga.com/booken_main.lao?id=14979

³ Don S – And K , What Happened To e Stimulus? – e floral vs e
flarket Economy, hp://elgablog.odpe.com/2ő12/11/ő8/ha−happened−
−o−he−iml−he−moal−−he−make−econom−b−don−abile
−and−and

³ E. P. T , Az angol munkásosztály születése fl ], Bp., Oii, , – .
Ando Mihál fodíáá kici kiigaíoam.

³ Vö. P  Káol,A nagy átalakulás. fforunk gazdasági és politikai gyökerei fl ],
fod. M  Gábo, Bp., Méáo Gábo kiadáa, , – .

³ Jame C. S , e floral Economy of the Peasant : Rebellion and Subsitence in
Southeast Asia, Ne Haen, ffale Uniei Pe, .

http://www.e-elgar.com/bookentry_main.lasso?id=14979
http://elgarblog.wordpress.com/2012/11/08/what-happened-to-the-stimulus-the-moral-vs-the-market-economy-by-don-stabile-and-andy
http://elgarblog.wordpress.com/2012/11/08/what-happened-to-the-stimulus-the-moral-vs-the-market-economy-by-don-stabile-and-andy
http://elgarblog.wordpress.com/2012/11/08/what-happened-to-the-stimulus-the-moral-vs-the-market-economy-by-don-stabile-and-andy


iakoik.³ Magam e a kédé aal áom ki a áekinéb l, hog a
demogáfok ein a áiai paai áadalmak ol mee enek aól a
bi példáól, amelnek köülméneie a kifejeé eedeileg jaaolák, hog
a kiejeé aalmaága igen kédée. ⁰

ompon ein e moáli ökonómia alapeéei a aníoák, hog e-
kölcelenég minden ieégelen móde, amiel embei ükégleeken
aló neékedé céljából felhajják a léükéglei cikkek áá. E a néee
ompon fogaói danak neei. Min íja : Nem a béek nagága,
hanem a kené áa jelee legéékenebben a népi elégedelenége. A
ipaook, önálló kéműeek fl…] úg ekineek béüke, min ami a oká
ag alk abálo. Léükéglei cikkeike a abadpiacon ááolák meg,
é még a hián id akában i eláák, hog a áak megállapíáában a
oká i jáék eepe. (A kínála é keele Ien l aló ’öénei’,
amelek álal a hián elkeülheelenül a áak felökééhe eee, egál-
alán nem fogada el a népi gondolkodá, amelben még íó óédhaco
folao a em l embe aló alkdoá égebbi okáa.) ¹

E. P.ompon eg helü JohnWele- idéi, aki leíja, hog a íoági
Jameonban a endbonó ömegnek cak a piaci peklánokkal ol
baja, akik köel  áol a öe gaboná ölááolák, hog kiéheeék
a egéneke, é megölöek eg holland hajó, ami kiköö a akpaon.
A ömeg aonban a egée kihcola a piaca,  a lajdonooknak pedig
ki ee a megoko áa. É minde eljeen ngodan, a elképelhe

³ Samel L. P , e Rational Peasant. e Political Economy of Rural Society in
Vietnam, Bekele, Uniei of Califonia Pe, .

⁰ A demogáfok ein a áiai paai áadalmak a peení ielkedé
ille en alape en nem malhi abáloáúak, a angol áadalom pedig é-
áadok óa a indiidalim meglehe en nag foká maja. Vö. Pée :
Bengon, Tomm – Campbell, Cameon – Lee, Jame fi. : fiife under pressure.
flortality and fiiving Standards in Europe and Asia, – . MIT Pe, Camb-
idge, Ma. – London . i+ oldal = Történeti Demográ ai Évkönyv, –

. – . URL: hp://.demogafia.h/leole/kiadanok/Toenei
/odem_ekon_2őő6–2őő8.pdf, alamin Pée, Eseménytörténet a törté-
neti demográ ában, illee P Leene, Életútvizsgálatok és léptékváltás a család
és népességtörténeti kutatásokban = flikrotörténelem másodfokon, ek. P Gá-
bo, S   Ián, Bp., L’Hamaan, , – , ill. – . ; oábbá Alan
M , Az angol individualizmus eredete. A család, a tulajdon és a társadalmi
átmenet, Bp., Sáadég – Hajnal Ián Kö, .

¹ T , i. m., – .

http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/Torteneti/tortdem_evkonyv_2006–2008.pdf
http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/Torteneti/tortdem_evkonyv_2006–2008.pdf


legnagobb higgadággal, anélkül, hog báki megüöek ag megebeí-
eek olna. ²

Bá ompon leíáában i abad piacól eik ó, a kifejeé éékelhe-
 en má jelen, min ma. A hajdani piac eméleebb, ááiaabb jellegű
( em l embe aló alkdoá égebbi okáa ), é hihe leg jóal kiebb
ol a anakciók áma i. Édeme égiggondolni, ajon ilen köegben
működhee olna-e a áak kialakíáának ké bbi gépeee. Egé ha
alkdoá an, akko nem a jóágnak an áa, hanem eg ado jóágnak
ado felek köö, eg ado ükéglei helee onakoóan. Máé a
ügleek ikaága eeén a ealiál á még köelí leg em a nem ealiá-
lódo ügleek ajánlai áainak haáééke. A mai kögadák a megoko
á eeében alamiféle ákoláoái machinációa gondolnának. Holo eek
a áak jó eéllel a dolgok ééké fejeék ki, é nem abban a éelemben,
amikén aól a klaik é a neoklaik kögadaágan gondolkodik,
ehá nem a újaemeléhe ükége áldoa nagágának éelmében,
hanem ó ein : a éék a, ami a köeke egeáció ciklmegéééhe
ükége. A égi ilág klckédée a úlélé ol : kiaanak-e kéleek a él
égéig. A megoko áak eel egü i áadalmi-kööégi elendee-
ége alnak. A acionáli dönéek elmélee ein a imén áol hele-
ben (koláoo heleeíhe ég, nem gépieen kialakló egenúli áak)
akko alakl ki alamiféle end, ha a anakciók ée i kööége alko-
nak, a kööég méee a egén ámáa még áláhaó, illee a kööége
a köö hiedelmek é a ecipociá jellemik. (E gondolai feleéek menén
nem meglep példál a oeni ópia kööég id lege fennmaadáa,
nöekedée, majd lehanaláa).

A köhiedelem i dkheimi éelemben eepel. Nem aól an ó,
hog öbbek dják egmáól üggelenül gana (ehá a ködalom nem
a egéni dáhalmaok köö ée), hanem aól, hog a egéneknek
haáoo elképelée an aól, hog biono kédéekben mi a kööég
öbbi agjának a áakoáa, ag aká elááa (agi a köhiedelem a
máok hiée onakoó hi). Ennek a helenek aonban koláai annak: a
kööég é a egüműködé annál neheebben ahaó önn, minél inkább
n a kööég léáma, illee, minél keébé képe a ködalom a egének
celekedeei éelmeni. ³ Ha eik, óbbi meg i fodíhajk: a kööég

² Uo., .
³ M. Talo műeie hiakoa: D. C. N , Intézmények, intézményi változás és
gazdasági teljesítmény, Bp., Helikon, , – .



akko maad e , ha a énkedéek igaolják a köhiedelem alapján á,
eeleg elá celekedeeke.

E. P. ompon ein a moáli ökonómián alapló ielkedé egé
ianúl aokho a égi okáokho, é ahho a paenalia öén-
keéhe, ameleke, illee amele má oha nem lehee újjáéleeni ;
máé aé póbál új élee lehelni a i jogokba, hog új pecedeneke
eemen. Eek a köeeléek legalább annia el emaóak olak, min
amennie múlba éed k, é minde öeg dö eg homálo elképe-
lében, amelben fl…] eg demokaik kööég képe köonalaódo, eg
olan demokaik kööégé, amelben a ipai fejl dé eikai pioiáok
abáloák, a po hajháá pedig aláendelik a embei ükégleek-
nek. Aé édeme megidéni a égi láadáok éelmeéé, é eg ajá
oála ellen láadó aiokaa gondolaai mellé állíani ke, me ennek
egíégéel alán éékelehe , hog Sécheni a biel eg, a miénk l
gancak különbö ilágo á olaói elé.

Öegékén egelen empono emelek ki, a piaci ielkedé é a po-
liikai kööég ioná. Amikén E. P. ompon hangúloa, an eg
moana, ami nem abad gelmen kíül hagni : eek a megmodláok
fl.i. kenéláadáok] öbb ölkéülége é eeé igénelek, min el
pillanaa láik. A elöljáók eme hnak aölö, hog a gaboná
iaaják köeükben. Némi ámogaá kapak a égi ágáú béke-
bíókól . A ok akció fl…] endkíül mélen gökee magaaáminá
é megg  dé jele. Bá a példák a ipiknak nem neehe . ée
onakonak, ilágo, hog a poliikai kööég mee nem cak a neme-
állami inű inéméneke jeleni,   aól an ó, hog a kööég képe

T , i. m., – .
Uo., . Vö. : I i poible o deec in almo ee eigheenh-cen cod
acion ome legiimiing noion. B he noion of legiimaion I mean ha he men
and omen in he cod ee infomed b he belief ha he ee defending
adiional igh o com; and, in geneal, ha heee ppoed b he ide
conen of he commni. On occaion hi popla conen a endoed
b ome meae of licence a oded b he ahoiie. Moe commonl, he
conen a o ong ha i oeode moie of fea o defeence. , E. P.
T , e floral Economy of the Crowd, Pa & Peen ( ) , . hp:
://.jo.og/able/65ő244)
T , Az angol munkásosztály, i. m., .
Uo., .
Uo., .

http://www.jstor.org/stable/650244
http://www.jstor.org/stable/650244


ol jóal alaconabb ineken i haékonanmegnilánlni. A égi ípú,
heli abadpiac hahaó heli poliikai kööégek keeében működö.

A Hitelben fal -öű aak köel húo fodlnak el , de a el fod-
láok nag ée a fali alak, a ó idéki, elmaado, egéne mellékle-
jelenéeiel. A áo ine kiáólag a baniá helekén jelenik meg.
Inéménkén cak nagon köee, amiko Sécheni a gadálkodái hiel
hiáná ölee megjegi, hog a áooknak öbb hiel kínálnak, min
amenni aok hajlandók ölenni.

A ámege hée fodl el , ebb l poliikai inéménkén alán há-
omo,  mindannio difnkcionaliáá hangúloa. A mű elején
a egik idée ein ’Cak külöldön ne laknának Magnáink, kölenék
péneke jóágikon, ’ jánának cak Vámege-güléinke.’ A mű égén
ege a ámege é jobbágoál édekellenéée al, máo pedig
– meglep módon – a kifogáolja, hog a ámegehái kaa báo-
ágának – mai óal : bionágának – köeelméne a eogád ellem
üügekén olgál.

A diéa, emlíéeko, a paiiáal ál : a’ öbbéghe calom maga-
ma – diaeáa nem megek, o g e hanálhaok, majd lenek nálam
okoabbak i . ⁰ A oággűlé (ha el fodlá) em jelenik meg poií
el jellel. A poliika ké éelemben fodl el : min alami, ami poliikai
kédé (ha alkalom), é min a köéle gakoláa (eg ee) – e óbbi
ion negaí felhanggal : Tege cak mindegik maga köeleégé, ’ ne
alami egebe ; hanem a gan embeül. Ne aaa magá poliikába,
kománba helén kiül ; – mi i d ehe mid n oll keé biono dami
annak. ¹ Leűhe ehá, hog Sécheni ilágképe ein a haai gondok
egike a poliikai ééel hiána, a piac ehá nem cak öldaji, éee-
 déi okok mia hibádo, hanem hiáno mögüle a – ompon ein
ükége – poliikai kööég i.

S  , i. m., ii.
⁰ Uo., .
¹ Uo., iii-i.



Álalánoabban, é mai ionainka onakoóan i : a maga é a bi
példa öeeée alapján ekölc ² é gadaág ionáa ³ a a köeke-
eé onhaó le, hog léehenek olan köülmének, amelek köö a
ekölc a abad piac ionai köö i ééneülni d. A ekölc haáo
működééhe a egéni ielkedé ámogani é a egéni kedeméne-
é befogadni képe inéméneke, é – ion – a egének éé l a
inéménekbe ee hie an ükég. A ááokkal emben a piacok
f jellem je a id beni űűégük. A piacokon jó eél an aa, hog a
eepl k úja é úja alálkoni,  egmá emébe néni kénelenek.
E egíhe a dkheimi áadalmi én eejéel endelke köélekedéek
kialakláában, é e álal a ekölcök fennaáában. Kéégelen aonban
a i, hog a eméei, illee infakáli ionok kedehenek a
piacok fejl déének, ag fodía, akadálohaják i a.

² A ó má nem cak a Sécheni álal hanál jelenéekben, hanem baní
fomában ée: a celeké é magaaá módja álalában , a égi iodalomban
ekölcö anni i jelen, min komo, cökönö, ’ekölcö ló’, ’ekölcö, komo
ú’ . ö. A Bená – S Öö Adolf, Erkölcs = A Pallas Nagy
fiexikona.

³ Megkülönböeend ekölcan é kögadaágan ionáól. E ekineben é-
éne Wickeed ele: e adminie o pecnia eoce on he ame pin-
ciple a hoe on hich e condc o lie geneall. (ö. Ph. H.W ,e
Common Sense of Political Economy. Including a Study of the Human Basis of Economic
fiaw fl ]. . kön: Semaic and Concie. . fejee : Bine and he
Economic Ne. . . Smma. URL: hp://.econlib.og/liba/Wicke
ed/kCS5.hml#Book%2őI,Ch.5 )
A jáékelméleben eel a imélée jáékok ágköe foglalkoik. Vö. M 
Gög, A proszociális értékek evolúciója a játékelméleti kísérletek tükrében, Köga-
daági Semle ( ) Ő – , – . hp://epa.ok.h/őőőőő/őőő17/őő139/pd
f/ő6maoan.pdf ; S  Gög, A tisztességes magatartás kialakulása, Fiikai
Semle ( ) Ő , – .
E a dkheimi ekölci űűég . Vö. Émile D , A társadalmi munkameg-
osztásról fl ], fod. C   Mihál, Bp., Oii, , .
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