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Bevezetés

A közgazdasági elmélettörténetben ’marginalista forradalomnak’ nevezik azt az időszakot az 1870-1890-

es években, amikor a bevett nézet szerint, a klasszikus politikai gazdaságtan irányzatát felváltotta a

neoklasszikus közgazdaságtan irányzata. A marginalista forradalom eredményeképpen kialakult neo-

klasszikus közgazdaságtan jelentős átalakulással ugyan, de tulajdonképpen ma is a közgazdaságtan

főáramának tekinthető. Ebben az időszakban a közgazdasági gondolkodás jelentősen megváltozott.

Átalakult az elmélet magját alkotó értékelméleti koncepció, végleg elvált a közgazdaságtan a mo-

rálfilozófiától és jelentősen eltávolodott a gazdaságpolitikai alkalmazásoktól. Módszertana is jelentős

változáson ment keresztül: ekkor vált általánossá a közgazdaságtanban a matematizált modellek hasz-

nálatának igénye és innentől kezdve az új diszciplína képviselői szisztematikusan tudományos státuszt

vívtak ki területüknek. Ezzel párhuzamosan a közgazdasági gondolkodás intézményrendszere is átala-

kult, a közgazdaságtan akadémiai tudománnyá nőtte ki magát.

A tudománytörténeti mércével mérve viszonylag rövid idő alatt lezajlott változás okai tekin-

tetében messze nem mutatkozik egyetértés a közgazdasági elmélettörténészek között és bár viszonylag

sokat kutatott témáról van szó, a mai napig nincs megnyugtató válasz arra, hogy miért történt ez a

változás, miért pont akkor történt, illetve miért vált ennyire gyorsan ez az irányzat elfogadottá. Tovább

bonyolítja a helyzetet és újabb motivációt ad a kutatásoknak az a megállapítás, hogy több különböző

helyen, egymástól függetlenül bontakoztak ki hasonló neoklasszikus elméletek ebben az időszakban,

azaz szintén bevett nézet, hogy úgynevezett párhuzamos felfedezés történt.

A marginalista forradalom okait kutató történeti magyarázatok nagyon sokrétűek, azonban

viszonylag kevés figyelmet kaptak eddig azok a nézetek, amelyek szerint az inspiráció a változásra

nem feltétlenül a közgazdasági gondolkodáson belülről, hanem esetleg más tudományokból jöhetett.

Egyébként is igen ritka az a megközelítés a közgazdasági elmélettörténetírásban, hogy a közgazdasági

gondolkodás változásait egy általánosabb tudománytörténeti kontextus részeként kezeljék. Ennek a

dolgozatnak viszont az az elsődleges célja, hogy ezt a tágabb értelemben vett tudománytörténeti és

az ehhez szorosan kapcsolódó filozófiai kontextust a marginalista forradalomnak nevezett jelenséggel

kapcsolatban részletesebben feltárja.

A továbbiakban tehát megkíséreljük végigtekinteni a meglévő, más tudományokból jövő mo-

tivációkra építő magyarázatokat, majd ezeket módosítjuk, illetve egészítjük ki azokon a pontokon,

ahol nagyon nagy rés mutatkozik a történeti magyarázatban. Más tudományokra építő átfogó ma-

gyarázattal a marginalista forradalom tekintetében Philip Mirowski állt elő, aki a 19. századi fizika

tudományában vélte meglátni a motiváció forrását. Az ő tézisét, annak ismertetése után, viszonylag

2



részletes kritika alá vontuk és egy néhány elemet megőrző, de módosított tézissel álltunk elő. Ezután

röviden a biológia, illetve részletesebben a korabeli pszichológia lehetséges hatásait vizsgáljuk meg,

amely főleg a német kísérleti pszichológia, illetve az osztrák filozófiai pszichológia irányzataira kon-

centrál. A marginalista forradalom ’főszereplőinek’ elméleteit nem ismertetjük részletesen, mivel azok

számos szakirodalomban megtalálhatók, helyette kizárólag azok más tudományokkal való kapcsolódási

pontjaira koncentrálunk. Csak olyan szerzők tudományos életpályáit ismertetjük, akik a történetünk

szempontjából relevánsak és ugyanakkor kevéssé szoktak szerepelni a közgazdasági elmélettörténeti

szakirodalmakban.

A dolgozat tehát nem tartalmazza marginalista forradalom korában született elméletek át-

fogó ismertetését. Tartalmazza viszont a marginalista forradalommal kapcsolatos lehetséges történeti

magyarázatok, illetve azok kritikáinak áttekintését, mert ezek az externális tényezők vizsgálata miatt

tartalmaznak releváns elemeket a mi történetünk, a többi tudomány szerepének vizsgálata szempont-

jából. A dolgozat azonban csak a fizika és a pszichológia hatásának elemzésekor mutat be saját

eredményeket.

Módszertanilag a disszertáció első része jelentősen eltér a másodiktól. Mirowski ugyanis,

mint ahogy azt látni fogjuk, egy meglehetősen tiszta formában adott Lakatosiánus történeti kutatási

programot körvonalaz, így annak kritikájához és módosításához követni fogjuk a lakatosi historiográfia

módszertanát. A második résznél, a pszichológia lehetséges hatásainak feltárásánál azonban sokkal

inkább egy nem lineáris módon, hanem kölcsönös hatásokkal, útvesztőkkel, zsákutcákkal terhelten

terjedő eszmerendszer, sok helyen nehezen dokumentálható hálózatát kívánjuk feltérképezni. Ez a

része a dolgozatnak egy sokkal kontextualistább historiográfiai módszertant alkalmaz.

Összességében azt kívánjuk alátámasztani a kétféle megközelítéssel, hogy mind a fizika, mind

a pszichológia tudománya jelentős szerepet töltött be a marginalista forradalom kibontakozásában,

amely bizonyos szempontból többnyire dominálta a korábbi közgazdasági gondolkodók köréből jövő

motivációkat és ezek a hatások a mai közgazdasági fogalmainkban is éreztetik hatásukat.
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Tézisek

1. A marginalista forradalom történeti tényei jelentős részben magyarázhatók más tudományokból

származó inspirációkkal és nem magyarázhatók önmagában a közgazdasági gondolkodásban bekö-

vetkezett változásokkal, mivel nem adnak megnyugtató választ a következő kérdésekre: 1) Miért

történt?, Miért akkor történt?, Miért vált elfogadottá? Hogyan történhetett párhuzamos felfede-

zés? Miért vált a közgazdaságtan matematizált tudománnyá?

2. A marginalista forradalom történéseit egy racionális rekonstrukcióra — amely a 19. századi fizika

fejleményeire, elsősorban az energiamegmaradás koncepciójának analógiás alapon való annektálá-

sára épül — visszavezető Mirowski-tézis a lakatosi historiográfia módszere alapján lett kidolgozva,

mivel tartalmaz egy racionális (formális) rekonstrukciót, valamint egy azt kiegészítő externalista

érvelést.

Racionális rekonstrukciójában Mirowski analógiás alapon megfelelteti egymásnak a klasszikus

mechanika és a neoklasszikus mikroökonómia mai formájának fogalmait (elmozdulás–fogyasztott

mennyiségek, erő komponensek–árak, potenciális energia– hasznosság, kinetikus energia–kiadás).

Mindezek után megkísérli megmutatni, hogy egyrészt a Hamilton-féle legkisebb hatás elvéből a

mechanika mozgásegyenletei és a mikroökonómia csereegyenletei egyaránt levezethetők, másrészt

a fogalmak, amelyeket az analógia összekapcsol, interpretációja is hasonló. Tehát a két elmélet

strukturálisan és konceptuálisan hasonló és a hasonlóságot megteremtő metafora középpontjában

az energiamegmaradási elv áll.

Tézise externalista részében pedig arra mutat rá Mirowski, hogy a marginalista forradalom fő-

szereplői fizikában jól képzett emberek voltak, akik publikációikban is és levelezésükben is kimu-

tathatóan keresték a két tudomány összekapcsolásának lehetőségeit. Sőt, számos alkalommal,

közgazdasági modelljeiket fizikai példákkal illusztrálták. Mirowski tézisének degenerálódó jel-

lege abban ragadható meg, hogy néhány szerző egyáltalán nem illik a feti mintázatba, így a

marginalista táboron kívülinek tekinti Carl Mengert és Alfred Marshallt.

Végül pedig rekonstrukciója alapján Mirowski egy értékelést is megfogalmaz a marginalista kuta-

tási programra vonatkozóan, amelyben a neoklasszikus közgazdaságtan egyfajta kritikáját adja.

E szerint a fizikai elmélet imitálása a közgazdaságtanban egy ellentmondásos elméleti rendszerhez

kialakításához vezetett. Azzal vádol továbbá több marginalista szerzőt (főként Jevonst, Walrast

és Fishert), hogy félreértették koruk fizikai elméletét, mivel nem ismerték fel, hogy saját elméle-

tükben a megmaradó mennyiség a hasznosság+kiadás lesz. Mindez pedig azért probléma, mert

különböző dimenziójú mennyiségek nem összeadhatók. Tehát a mai közgazdasági elmélet kri-

tikáját és a történeti tények értékelését építi egy olyan kutatási programra, amelyet ő maga, a
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tudománytörténész hozott létre, amely szintén a lakatosi metodológiára jellemző elem.

3. A Mirowski-tézis racionális rekonstrukciója, amely az analitikus mechanika és a közgazdaságtan

struktúrája és fogalmai közti formális analógia megteremtését célozza szintaktikailag és szeman-

tikailag egyaránt inkonzisztens.

A szintaktikai inkonzisztencia a fogyasztói döntési probléma optimumfeltételeinek Hamilton-

féle legkisebb hatás elvéből történő levezetésében nyilvánul meg. Ha ugyanis a Mirowski-féle

analógiából indulunk ki, akkor az adott feltételek mellett érvényes, Hamilton-elvből levezetett

Euler-Lagrange egyenletek csak abban az esetben esnek egybe a fogyasztó haszonmaximalizálá-

si problémájának elsőrendű optimumfeltételeivel, ha a Lagrange-multiplikátor értéke egységnyi.

Általában azonban a két feladat megoldása különbözik egymástól.

A szemantikai inkonzisztencia egyrészt a Mirowski-féle analógia szimbólumainak interpretáci-

ójában ölt testet, másrészt abban, hogy ebben a megközelítésben nem lehetséges a parciális

modellekből egy konzisztens általánosabb modellt összeállítani. Az árak mint ’hajtóerők’, illetve

a kiadás mint kinetikus energia értelmezése a fogyasztói döntés problémájában — ahelyett, hogy

egyfajta (piaci) kényszerfeltételként értelmeznénk őket — implauzibilis és félreértéseket okoz. A

másik probléma, hogy az egyéni döntési feladatokból nem állítható össze az általános gazdasági

egyensúly modellje a módszertani individualizmus szellemében hasonlóan ahhoz, ahogy a pont-

rendszerek mechanikai törvényszerűségei visszavezethetők az egyedi tömegpontok, valamint azok

egymással és a a környezetükkel való interakciójának törvényszerűségeire.

4. A Mirowski-tézis externalista érvei, amelyek szintén a racionális rekonstrukció következtetéseit

kívánják alátámasztani, egyoldalúan torzítják a történeti tények interpretációját.

Amikor Mirowski idéz a marginalista forradalom főszereplőinek publikációiból, illetve levelezésé-

ből, akkor rendre hiányol olyan történeti tényeket ezekből a dokumentumokból, amelyeknek az

ő racionális rekonstrukciója alapján ’ott kellene lennie’, azonban egyáltalán nincsenek ott. Így

például a sorok között olvasva véli csupán látni Bertrand és Laurent leveleiben, hogy hiányolták

Walras érveléséből valamilyen megmaradási tétel megfogalmazását. Ezenkívül a Fisher doktori

disszertációjában található analógiás táblázatot is kiegészíti a Fisher által szerinte ’kihagyott’

tételekkel.

5. A Mirowski-tézis racionális rekonstrukciója módosításokkal konzisztenssé tehető.

Abban az esetben, ha Mirowski rekonstrukciójában a fizikai erő komponenseket (az árak helyett)

a határhasznoknak, a költségvetési korlátot pedig (a kinetikus energia–kiadás megfeleltetés he-

lyett) egy holonóm szkleronóm mechanikai kényszernek feleltetjük meg, akkor a fogyasztói döntés

5



optimumfeltételei levezethetők a Hamilton-féle legkisebb hatás elvéből a probléma természeté-

nek megfelelő, speciális alakú Euler-Lagrange másodfajú differenciálegyenletek felhasználásával,

azaz az így módosított analógia szintaktikailag konzisztens. Ezenkívül a határhasznoknak mint

a döntés hajtóerőinek, illetve a költségvetési korlátnak mint kényszerfeltételnek az értelmezése

is sokkal inkább plauzibilis. Ráadásul e módosított analógia szerint a mikroökonómiai általános

egyensúlyelmélet modellje — ahol az árak endogén változók — származtatható az egyéni döntési

modellekből — ahol az árak exogén változók — hasonlóan ahhoz, ahogy egy mechanikai rendszer

modellje származtatható az egyedi tömegpontokat tartalmazó modellekből. Tehát a módosított

modell szemantikailag is konzisztens.

6. A módosított rekonstrukció torzítás nélkül összeegyeztethető a tudománytörténeti tényekkel.

Ha a fent felvázolt módosított analógiából indulunk ki, akkor egyáltalán nincs ’szükség’ arra,

hogy Walras levelezésének sorai között olvassunk, vagy Fisher táblázatát kiegészítsük, mivel ezek

a dokumentumok mind önmagukban alátámasztják az új rekonstrukciót.

7. A módosított Mirowski-tézisnek megfelelően a marginalista forradalom néhány vezéralakjának (L.

Walras, V. Pareto, W. S. Jevons, I. Fisher) tudományos tevékenysége nagyrészt átfogó módon

magyarázható a 18. századi fizika, elsősorban a variációs elvek koncepciójának analógiás alapon

való átemelésével.

8. A többi vezéralak (elsősorban C. Menger, F. Wieser, E. von Böhm-Bawerk, H. H. Gossen, F. Y.

Edgeworth) tudományos tevékenysége részben összefüggésbe hozható a német kísérleti pszicholó-

gia, illetve az osztrák filozófiai pszichológia egyes iskoláinak kialakulásával.

9. A pszichológiai elméletek hatása nem áll össze egy átfogó történeti magyarázattá. Azonban bi-

zonyos pszichológiai elméletek mint potenciális motivációs erők kapcsolatba hozhatók bizonyos

közgazdászok tevékenységével.

Nem találtunk dokumentálható kapcsolatot Hermann Heinrich Gossen és a német pszichofizika

iskolája között. Azonban a nagyjából Gossennel párhuzamosan, Ernst Weber kísérleti megfi-

gyeléseinek és Daniel Bernoulli logaritmikus összefüggésének — amely a gazdagság szintje és a

gazdagság érzete közti függvényszerű kapcsolatot fejez ki — felhasználásával Gustav Theodor

Fechner által kidolgozott érzékelési törvényszerűség több közös vonást mutat Gossen elméletével,

mint Jeremy Bentham utilitarizmusa. Másrészt a német pszichofizika és kísérleti pszichológia

iskolái felől dokumentált potenciális történeti hatást találtunk a Cambridge-i neoklasszikus is-

kola felé, különösen Francis Ysidro Edgeworth, de valószínűsíthetően William Stanley Jevons és

Alfred Marshall esetében is.
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10. Az osztrák iskola esetében valószínűsíthetően kölcsönös egymásra hatás érvényesül a közgazdasági

és pszichológiai elméletek között.

Ami az osztrák neoklasszikus iskolát illeti, nem sikerült kimutatni direkt kauzális történeti ha-

tást az osztrák, vagy német pszichológai iskolák felől Carl Menger korai munkáira. Azonban

dokumentált kölcsönös személyes és szakmai kapcsolatok mutathatók ki Franz Brentano filozófi-

ai pszichológia iskolájának és az osztrák közgazdasági iskola első generációjának tagjai (Friedrich

Wieser és Eugen von Böhm-Bawerk) között. Mindez azonban az osztrák akadémiai közeg sajátos-

ságai miatt valószínűsíti, hogy a német, illetve osztrák pszichológiai kutatások hatást gyakoroltak

Menger későbbi munkájára is.

7


