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Jonathan Sachs, a Brit Nemzetközösség zsidó or-
todox főrabbija nemrég rendhagyó helyszínen, 
rendhagyó mondanivalóval tartott előadást.1 
Az egyházi vezető hangsúlyozta, hogy a piacgaz-
daság a kereszténység által meghatározott Euró-
pában ezen az erkölcsi 
alapon jött létre, de 
egyben a vallás kódol-
ta erkölcs szabta meg a 
határait is. Véleménye 
szerint a történelmi el-
lentétek ellenére ma az 
egyik oldalon a hívő 
zsidók és keresztények 
állnak, a másikon az 
Európát egyre inkább 
és agresszívabban sze-
kularizáló erők.

Többen is felvetet-
ték, hogy a modern 
gazdasági eszmerend-
szer egyfajta kvázi vallásos hitként működik.2 A 
közgazdaságtan, más néven ökonómia, amely 
eredetileg (latin és ógörög) a háztartás javaival 
való ésszerű gazdálkodás jelentett, az utóbbi kb. 
230 évben tudománnyá, később ideológiává és 
paradigmává, napjainkra pedig egyfajta kvázi val-
lásos hitté merevedett, amelynek „szentháromsá-
ga” a növekedés−versenyképesség−hatékonyság. 

Ha ezeket a kifejezéseket halljuk, már nem 
gondolkozunk el, jó-e fokozni azokat, s főleg mi 

az ára a versenyképesebb gazdaságnak (pl. na-
gyobb hajtás), a hatékonyabb működésnek (pl. 
fokozott munkahatékonyság = több munkanél-
küli) vagy a profit növekedésének (kisebb gaz-
dasági szereplők, hazai ipar tönkremenetele). A 

három elemet, ha nem 
is tudatosan, de hajla-
mosak vagyunk ön-
magában való és fel-
sőbbrendű jónak, a 
vallásos szóhasznála-
tot követve bálvány-
nak tekinteni.

A cikk folytatásában 
található táblázatban 
azt foglaltuk össze, 
melyek egy vallás és 
egy tudomány lényegi 
elemei. Természete-
sen ez nagymértékű 
általánosítás, hiszen 

lényeges a különbség például egy társadalom- 
és egy természettudomány között, avagy az isz-
lám és a kereszténység lényegi elemeiben. Az 
összevetés tárgyunk szempontjából mégis hasz-
nálható, hiszen kifejezetten a közgazdaságtanra 
és a kereszténységre gondolva már egyér-
telműbb a helyzet. A két rendszer komoly pár-
huzamosságokat mutat, a megfeleltetés csak 
utolsósorban nem sikerül. 

(Tóth Gergely cikkének folytatása a 9. oldalon)

Az ökonomizmus vallása

Az ökonomizmus „szentháromsága”

Életem legjobb évét élem

Emberi tényező rovatunkban a 
KSZGYSZ leköszönő ügyvezető igaz-
gatójával, Székely Annával készítet-
tünk interjút szakmai életútjáról, a 
környezetvédelmi iparág múltjáról és 
jövőjéről. (Részletek a 2. oldalon)

Az ősök nyomában

Másért vállalkozó? c. rovatunkban ezúttal a Heimann 
Családi Birtok Kft. tulajdonosát, Heimann Zoltánt mu-
tatjuk be. Munkamódszereikben a hagyománytiszte-
letet, a helyi értékeket rendkívül fontos, megőrzendő 
örökségnek tekintik.  (Részletek a 6. oldalon)

Energiatakarékos matrjoska

A  KÖVET Oroszországban zajló 
COEEF elnevezésű projektjének cél-
ja az energiahatékonyság hatásai-
nak és lehetőségeinek oktatása 
szentpétervári civil szervezetek kö-
rében.  (Részletek a 14. oldalon)

A fenntartható fogyasztás jelene és 
lehetséges jövője Magyarországon

A Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaság-
tani és Technológiai Tanszéke a lakosság körében 
végzett felmérést a környezettudatos életmódról és a 
fogyasztásról. (Részletek a 16. oldalon)
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Az ökonomizmus vallása

(Folytatás a címlapról)
A tudomány ugyanis deklaráltan leíró 

és magyarázó jellegű, nem akar normatí-
vát adni. Ebben tér el lényegében egy 
deklarált vallástól, mert a hit elsősorban 
cselekvésekben nyilvánul meg. 

Ahol egy tudós filozófusnak, politikus-
nak vagy mozgalmárnak teszi magát, 
korlátok között érvényesülő modelljét 
korlátlanságra emeli, azaz a tudományos 
teóriát ideológiává kovácsolja, ott kez-
dődnek a bajok. Ez az izmusok veszélye.

A közgazdaságtannál súlyosbítja a 
helyzetet, hogy nem épül kimondott és az 
emberek többsége által elfogadott, azaz 
valódi axiómára. A közgazdászképzésben 
Adam Smith [1776] Nemzetek gazdagsága 
c. művét szokták felhozni mint ezen axió-
ma kifejtését. Nevezetesen azét, hogy az 
ember alapvetően önérdekkövető lény, 
akit elsősorban saját gazdasági érdekei 
motiválnak. A szakirodalom homo 
oeconomicusként utal erre. Ha valaki ke-
zébe veszi a Nemzetek gazdagságát, meg-
döbbenve tapasztalja, hogy a fenti két 
megállapítás (és ennek szelleme) a mű-
nek mindössze egy oldalát teszi ki! Ráadá-
sul egymástól nagyon messze esnek (16., 
ill. 449. oldal). A közgazdászok és politikai 
bölcselők között nem találunk olyat, aki 
meggyőzően leírta vagy feltárta volna a 
homo oeconomicus axiómáját, vagy em-
pirikusan tesztelte volna annak 
érvényességét. 

Láthatjuk, hogy a közgazda-
ságtan még elméleti tudomány-
ként is elég ingatag alapon áll, 
hiszen a profit, illetve az egyéni 
hasznosság mindenek feletti 
maximalizálása s ezzel a nagy-
vállalat és a racionális fogyasztó 
eszménye meginog. De főleg 
meginog a rendszer legitimáci-
ós alapja, miszerint így viselked-
ve a társadalom hasznát növel-
jük. Mégis, a rendszer sokáig 
működött, korábban elérhetet-
lennek gondolt anyagi jólétet, s 
ezzel egészséget, békét, iskolá-
zottságot hozva hatalmas em-
bertömegeknek.

Az utóbbi évtizedekben 
azonban egyre szaporodtak a 
kritikus hangok, és mind több 
ember számára vált nyilvánvaló-
vá, hogy a gazdaság(i gondolko-
dás) expanziójára épülő rend-

szernek vannak vesztesei is. 2008-tól pe-
dig az ökonomizmus széles körben felis-
mert kudarcáról beszélhetünk, aminek 
látványos jele a kapitalizmus zászlósha-
jóinak számító európai gazdaságok meg-
ingása. Az utilitárius közgazdaságtan el-
méletéből kifejlődött ökonomizmus te-
hát végleg kvázi vallássá merevedett, 
amelyet szinte egyöntetűen követ a világ 
politikai és gazdasági elitje. Manapság 
sok szó esik majd vallási indíttatású köz-
gazdasági iskolákról, ám naivitás lenne 
azt gondolni, hogy a buddhista országo-
kat buddhista közgazdaságtannal, az 
arab nemzeteket iszlám közgazdaság-
tannal, Európát és Amerikát pedig ke-
resztény közgazdaságtannal kormányoz-
zák. A szekularizáció ugyan különböző 
mértékű, ám a vallási, erkölcsi korlátok 
mindenütt messze vannak a kormány-
rúdtól: a vezető elit közös világvallása az 

ökonomizmus: a növekedés, versenyké-
pesség és hatékonyság szentháromsága. 

Illusztrációként megfogalmazható az 
ökonomizmus vallás krédója is (lásd ke-
retes rész).

Visszatérve Európára, ismét Johanthan 
Sachsot idézzük:

„A kereszténység túlélt kétezer évet, a 
judaizmus kétszer ennyit. (...) A zsidó-ke-
resztény örökség az egyetlen rendszer, 
amit ismerek, ami képes legyőzni az ent-
rópia törvényét, ami szerint minden 
rendszer elveszti idővel az energiáját. 
(…) Az eurót stabilizálni egy dolog, meg-
gyógyítani a kultúrát, ami körülveszi ezt, 
az egy másik. Egy olyan világban, ahol az 
anyagi értékek jelentenek mindent, a lel-
kiek pedig semmit, nincsenek stabil álla-
mok, sem jó társadalom. Itt az idő, hogy 
helyreállítsuk a zsidó-keresztény etikát, 
ami szerint az emberi méltóság az 

istenképiségből fakad. Amikor Eu-
rópa helyreállítja lelkét, helyreállít-
ja jólétteremtő energiáit is. De elő-
ször arra kell emlékeznünk: az em-
beriséget nem a piacok szolgálatá-
ra teremtették. A piacot teremtet-
ték az emberiség szolgálatára.”

Hogy miben hiszünk, azt ma-
gánügynek szokás tartani, ám 
hogy milyen hitre építjük egész 
társadalmi berendezkedésünket, 
az talán korunk legfontosabb, el-
hanyagolt kérdése.

Tóth Gergely / KÖVET

__________
Jegyezetek:
1 Elhangzott Rómában, a Pápai Gergely Egyete-
men 2011. december 12-én. Az értekezést a 
CatholicEducation.org jelentette meg, magyarul 
a Mandiner blogon olvasható Brit főrabbi: elvesz-
tette-e a lelkét Európa? címmel (2012. február 22.). 
Cikkünkben ebből idézünk. 
2 Pl. Robert H. Nelson [2001]: Economics as 
Religion: from Samuelson to Chicago and Beyond 
vagy Duncan K. Foley [2006]: Adam’s Fallacy. 

A tudomány és vallás lényegének összevetése
Tudomány – pl. közgazdaságtan Vallás – pl. kereszténység
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Érvelés Axiómák + levezetések Credo + 

„Szakirodalom” Klasszikusok + lektorált szaklapok Szent könyv

Tekintélyek Nobel-díjasok Egyháztanítók + Tanítóhivatal

Fő parancsok ??? Szentek

10+1 parancsolat

Az ökonomizmus vallás krédója

Hiszek a Fejlődésben, fenntarthatóban,
a mindenható gazdasági növekedésben,
áruk és szolgáltatások teremtőjében,
fejlődők és fejlettek gazdagítójában.
Hiszek a Versenyben,
a fejlődés és a kiválasztódás egyetlen zálogában,
amely az ősrobbanástól az evolúción keresztül elveze-

tett az ember megjelenéséig. 
Tudomány a tudománytól, 
paradigma a paradigmától,
bálványimádás a hatáskörét túllépő tudománytól.
Mindenki elhiszi, de senki sem bizonyította, a mémmel 

egylényegű,
és minden gondolatunkat meghatározza.
Értünk, az emberekért lett, de ellenünk fordult, leszál-

lott a pokolba, s embertelen pokollá tette a Földet.
Szellemi valóvá lett a felvilágosodás erejéből, Charles 

Darwintól, Jeremy Benthamtől és Adam Smithtől,
és Szellemmé lett.

… (itt tartunk)


