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Bionómia

Búvópatak II.

Cikkünk szerzője írása első részében a haszon- és az erényökonómia kialakulásának gyökereit és fejlődését 
mutatta be, és szót ejtett az egyház társadalmi tanításáról (CST) is. Ebben a részben alapvetően az erény- és a 

haszonökonómia összehasonlítására koncentrál.

A CST legalább negyven százaléka társa-
dalmi, politikai és természetesen vallási-er-
kölcsi, azaz nem gazdasági tanítás, így jelen 
formájában nem értelmezhető közgazdasá-
gi iskolaként vagy konzisztens teóriaként. 
Viszont könnyen azzá fejleszthető, termé-
szetesen nem önmagában, hanem a többi 
eszmerendszerrel való kapcsolatában. 

Az ábrán alul szerepeltettük a tárgyalt ka-
tolikus1 társadalmi tanítást (CST). Középen 
a vele össze kovácsolható többi vallási és 
laikus morálökonómiai irányzatot, például 
az e keretek között méltatlanul csak meg-
említett buddhista köz gazdaságtant (Ernst 
Friedrich Schumacher [1973]), a környe-
zet-  vagy ökológiai gazdaságtant (Nicholas 
Georgescu-Roegen [1971], Herman Daly 
[1989]), a szegé nyek ökonómiájával fog-
lalkozó indiai származású Nobel-díjas tu-
dósokat (Amartya Sen [1998], Muhammad 
Yunus [2006]) és számtalan egyéb név alatt 
megjelenő laikus irányzatot.

A haszonközpontú és az erényetikai 
gondolkodás és gazdaságfi lozófi a közötti 
különbséget végül a Baritz Laura doktori 
értekezésében közölt alábbi táblázat alap-
ján foglaljuk össze. 

A tárgyalt tudósokat, bölcselőket mai 
hatásuk alapján soroltuk be, nem szándé-
kaik szerint. S főleg nem vagyunk képesek 
„objektíven” szűrőt alkotni s aprólékosan 
felmérni, az erény, vagy a haszonökonómia 
elemei vannak-e túlsúlyban az életművük-
ben. Azért, hogy az ember bekerüljön a 
tudomány arcképcsarnokába, általában 

1  Amely a gazdasági teória szintjén a legkidolgozottabb-

nak mondható a keresztény egyházak között, s amely lé-

nyegében azonos a többi, Jézust követő felekezet ebbéli 

gyakorlatával, ld. pl. keresztényszocializmus.

nagy árat fi zet: gondolatrendszere, elmé-
lete megcsonkítva és végzetesen leegysze-
rűsítve kerül be a köztudatba. Pedig már 
a szavakba öntéssel is nagy veszteséget 
könyvelhet el egy gondolkodó, hiszen ki 
tudná pontosan leírni titkos zsenijét, a kor-
szellem rajta áttükröződő igazságát, s ha 
meg is teszi, kiadók és könyvtárak, árak és 
példányszámok, kutatók és újságírók hada, 
de legfőképpen a véletlen dönti el, ki lesz 
híres, s ki nem, végül és legfőképpen: miről 
lesz híres a tudós.

Adam Smith is dokumentálhatóan az 
erényökonómia művelői közé sorolta ma-
gát, az utókor szemében mégis ő a ha-
szonökonómia atyja. Az erkölcsi érzelmek 
elmélete c. könyvének utolsó részében írta 
le a jót kereső sztoikusok és a hasznot ke-
reső hedonisták (Epikurosz követői) között 
feszülő ellentétet, egyértelműen az előb-
biek mellé állva. A közgazdaságtan atyja 
az epikureusokról szóló könyvfejezetét így 
foglalja össze:

Kétségtelen, hogy ez a rendszer teljességgel 
összeegyeztethetetlen azzal, amit én akarok 
létrehozni. (… )Epikurosz azzal, hogy az összes 
erényt a korrektségnek ezen egyetlen fajtája 
alá sorolta, átadta magát egy olyan hajlam-
nak, amely az ember számára teljesen termé-
szetes, de a fi lozófusok főleg hajlamosak arra, 
hogy különös előszeretettel műveljék, hiszen 
kiválóan alkalmas arra, hogy általa megmu-
tassák zsenialitásukat: ez az a hajlam, amely a 
lehető legkevesebb elvvel ad magyarázatot az 
összes jelenségre. (Smith [1853], 436., 438. o.)
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A haszon- és erényökonómia viszonyulásainak különbsége

Haszonközpontú Erényetikai

Ész Tapasztal, empirikus Spekulatív, felismer (törvényt)

Jó Szubjektív, haszon, hedonista Objektív, célra irányul, hierarchikus, racionális

Én Birtokol, individuum, ÉN – AZ Létezik, kiteljesedik, személy, ÉN – TE

Boldogság Hêdoné, állapot Eudaimonia, dinamizmus

Erény Hatalom, birtoklás, mértéktelenség Jóra való cselekvési készség

Önérdek Szubjektivista: látszólagos önérdekét követő, látszólagos önszeretet Objektivista: valódi önérdekét követő, valódi önszeretet

Forrás: Baritz Laura [2012]
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i) Haszonökonómusok és kihívóik: ii) az alter-
natív közgazdasági iskolák és iii) az egyház 
társadalmi tanítása (főbb pápai enciklikák)


