
 

TÁRSADALOMFILOZÓFIA 

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében 

Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén 

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék  

 az MTA Közgazdaságtudományi Intézet 

és a Balassi Kiadó 

közreműködésével 

Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya 

Szakmai felelős: Ludassy Mária 

2010. június 

                



 

 

 

2 

TÁRSADALOMFILOZÓFIA 

3. hét 

Mandeville 

Ludassy Mária, Reich Orsolya 

A múlt óra – Locke 

 A természet állapot a békesség, jóindulat, a kölcsönös segítségnyújtás és közös 

védekezés állapota; az emberek szabadon, az észnek megfelelően élnek.  

 A természeti állapot azonban instabil, a viták könnyen eszkalálódhatnak  

hadiállapot. 

 Szükségünk van államra, kormányzatra a béke és prosperitás biztosítása végett. 

 A kormányzat megbízással kapja hatalmát, annyiban szólhat bele életünkben, 

amennyiben erre megbízást kapott.  

 Ha túllépi hatáskörét, jogunk van ellenállni. 

A mai óra 

 Az órán tárgyalt témák: 

MANDEVILLE: A MÉHEK MESÉJE 

– a gazdasági szféra teljes erkölcs-mentesítésének koncepciója, az önérdek és a 

közérdek kapcsolata, a vice és a crime megkülönböztetése, az erény 

mesterségessége 
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Bernard Mandeville (1670–1733) 

 1670-ben született, egy híres orvos fiaként.  

 Orvosi tanulmányokat folytatott.  

 Diplomája átvétele után Angliába utazott nyelvet  

tanulni. 

 Angliában maradt, szűkös körülmények között  

élt. 

 1733-ban halt meg Hackney-ben. 

Életéről: 

Angolul tudóknak: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Mandeville#Life  

A méhek meséje 

 A lázongó kas (1705) 

 Újabb kiadás 1714-ben, benne 

a Vizsgálódás az erkölcsi erény eredetéről 

 Újabb kiadás 1723-ban, benne 

a Vizsgálódás a társadalom természetéről  

Fogadtatás: viharos 

Egy korabeli kritikus – Hutcheson (angolul): 

http://homepage.newschool.edu/het//profiles/hutches.htm 
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Történelmi háttér 

 A dicsőséges forradalom után, az ipari forradalom  

előtt 

 Eredeti tőkeakkumuláció utolsó hulláma, self-made  

man-ek kora  

 Vidéken óriási nyomor  egyre növekvő létszámú  

munkásosztály 

 Értelmiség megjelenése, politikai röpiratok tömege 

Bővebben l.: Heller Ágnes (1969) 

Még: 

Magyarul:  

http://histor.btk.ppke.hu/bert/anglia.ppt  

Angolul: 

http://mauricio.econ.ubc.ca/334notes/Lecture01-Introduction.ppt  

Angolul, a mű kapcsán:  

http://ejpe.org/pdf/1-1-art-4.pdf  

különösen 89–93.  

Közgazdasági eszmetörténet 

 A méhek meséjében – hetven évvel Adam Smith  

előtt! – megjelennek a modern közgazdaságtan  

egyes alaptételei: pl. a munkamegosztás, a  

láthatatlan kéz, a megtakarítási paradoxon. 

Munkamegosztás:  

 Mivel az embereknek különböző tehetségeik vannak  

és különböző foglalatosságokat szeretnek,  

hatékonyabb, ha nem próbálja mindenki megtermelni  

a maga szükségleteit, hanem szakosodnak: mindenki  

csak bizonyos dolgok előállításával foglalatoskodik.  

Ekképpen nő a rendelkezésre álló termékek  
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mennyisége és köre, valamint nő az adott termék  

előállításában szerzett tapasztalat, ami további minőségi és mennyiségi javulást 

eredményez. 

Bővebben (angolul): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Division_of_labor 

Láthatatlan kéz: 

 A kifejezést Adam Smith vezette be 

A nemzetek gazdagsága (1776) című művében. 

 „Adam Smith szerint a piacot a láthatatlan kéz  

irányítja oly módon, hogy a kereskedő a saját érdekét  

szem előtt tartva minél több profitra szeretne szert  

tenni, ám ennek érdekében minél jobb minőségű  

terméket kell előállítania, hiszen arra nagyobb a  

kereslet. Természetesen termékeit minél kisebb áron  

kell kínálnia a kereslet, és ezzel a profit maximalizálása  

érdekében.” 

 (Lásd: http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1thatatlan_k%C3%A9z) 

 Bővebben (angolul): 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Invisible_hand  

Megtakarítási paradoxon:  

 John Marynard Keynes tette ismertté 

(The General Theory, 1936): ha mindenki többet próbál  

megtakarítani, akkor csökken fogyasztás és így az  

aggregált kereslet, ez pedig az indukált beruházások, 

a jövedelmek és – végül – a megtakarítások  

csökkenését okozhatja. 

Bővebben (angolul): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paradox_of_thrift  
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A méhek meséje – a sztori 

 Egy gazdag és hatalmas méhkas történetét mondja el, amelynek lakóit kizárólag a 

szerzés és dicsvágy mozgatja.  

 Etikai meggyőződésük azonban kárhoztatja ezt a viselkedést és folyamatosan azon 

lamentálnak, hogy társadalmukat átitatja a bűn.  

 A folyamatos lamentációt megelégelve istenük úgy dönt, hogy erényessé teszi őket.  

 A társadalom azonnal megbénul, a kereskedelem és ipar leáll, a méhek elhagyják 

egykor virágzó kasukat és egy korhadt fa üregében élnek tovább.  

A méhek meséje – a mondanivaló 

 Gondolatkísérlet: Mi történne a való világban, ha komolyan vennénk magasztos 

morális elveinket?  

 Válasz: a civilizáció nem fejlődne tovább, elszegényednénk. 

– A mű tanulsága, hogy az erény csak egy szegény, 

aszketikus társadalomhoz vezethet, míg a bűnök  

szükséges mozgatórugói egy gazdag és hatalmas 

nemzetnek.  

– Az emberi társadalom, a történeti fejlődés NEM 

az ember nemes tulajdonságainak terméke. 

– Ellenkezőleg: visszataszító tulajdonságaink tettek 

minket társiassá, azok mozgatják a kultúra, 

a tudomány, a gazdaság fejlődését. 

 Fél évszázaddal később Immanuel Kant is hasonló módon festette el a társadalmat 

mozgató erőket, l. „társiatlan társiasság” (12. óra). 
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Kiindulópont 

 Az embernek fejlett az értelme és nagyok az igényei  a legkevésbé alkalmas 

kormányzat nélkül élni    

–  „Minden oktalan állat, tanítás vagy idomítás híján, csupán a maga kedvét 

keresi, és természettől fogva követi saját hajlamainak indíttatásait, tekintet 

nélkül a jóra vagy rosszra, melyet saját kielégülése mások számára jelenthet. 

Ezért a természet vadon állapotában azok a teremtmények alkalmasak 

leginkább a tömeges és békés együttélésre, melyek a legcsekélyebb jeleit 

mutatják az értelemnek, és a legkevesebb a kielégítésre váró igényük; és 

következésképpen egyetlen állatfaj sem alkalmatlanabb valamely kormányzat 

zabolája nélkül, nagy sokaságban egyetértve élni, mint éppen az ember”.  

A természeti állapot elhagyása 

 Meggyőzéssel, illetve erőszakkal nem lehetett az embereket rábírni arra, hogy 

tagadják meg természetes hajlamaikat. 

– Az ember „roppant önző és makacs, egyszersmind agyafúrt állat, bármily 

felső erő nehezedjék is rá, a puszta erőszak kevés, hogy kezelhetővé tegye 

és kifejlessze a benne rejlő képességeket.”  

 Valóságos dolgokkal megfizetni sem lehet őket (mert nincs hozzá elég erőforrás)  

a politikusoknak ki kellett találniuk valamit  

Az erény mesterségessége 

 ez pedig: egy képzeletbeli ellenérték kitalálása  

– „…mely mint általános ellenérték a lemondás áldozatáért minden alkalomra 

megfelelőnek bizonyulhatott, s amely, bár semmibe sem került nekik, sem 

másoknak, mégis elfogadható kárpótlást jelenthetett azok számára, akiknek 
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nyújtották.”  

 Azt találták, hogy:  

„a hízelgés a legerősebb érv az emberi teremtmények számára.” 

 Nincsenek természetes erények.  

– Egyetlen természetes erény van, a szánalomérzet, ez azonban nem igazi 

erény, hanem természetes hajlam.  

– Az erény természetes impulzusaink elfojtása, a hajlamok követése sosem 

lehet erényes.  

– A szánalomérzetet éppúgy áthatja az önös szempont, mint a mesterséges 

társadalmi morál minden mozzanatát. 

Az erkölcsi erény politikai termék, amelyet a hízelgés csal elő az emberekből. 

 Az ügyes politikusok találmánya, hogy a természettől fogva féktelenül önző emberek 

társadalmi együttélését lehetővé tegyék. 

– Nincs abszolút erkölcs, ami az egyik társadalomban jó, az a másikban rossz, 

a morál közmegegyezés kérdése. 

– Nincs jó és rossz a hatásokat tekintve sem: ami az egyiknek rossz, az a 

másiknak jó.  

A gazdasági szféra teljes erkölcs-mentesítésének 

koncepciója 

 Luxuskritika az erény nevében 

– Mandeville: nincs értelme a természetes szükséglet / luxus distinkciónak (az 

ágyékkötő is luxus).  

– Mandeville: Ha megfogadnánk a kritikát, prehumán szintre esnénk vissza  

az állam ne akarjon erényessé tenni minket. 

 Egyéb bűnök üldözésének követelése 

– Mandeville: az alkoholista fogyasztásával hozzájárul a gazdaság 

fellendüléséhez stb.  ha üldöznénk a bűnöket, csökkenne a fogyasztás és a 

termelés, prehumán szintre esnénk vissza  az állam ne akarjon erényessé 
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tenni minket. 

Luxus-apológia 

 A fényűzés munkát ad a szegényeknek  gazdasági fellendülés. 

 A gazdasági expanzióval párhuzamosan a fogyasztási javak demokratizálódnak. 

 Csak a többet és olcsóbban termelő ipar enyhíthet a szegények helyzetén, nem a 

szociálpolitika. 

A szegényekrõl 

 Az ipar bátorításának egyik legfontosabb eszköze az olcsó munkaerő biztosítása. 

 Igazságtalan, ámde igazolható áldozat a szegények társadalmi felemelkedését 

megakadályozó társadalmi berendezkedés. 

 Charity Schools – a helyzetükön változtatni nem tudókat csak elégedetlenné teszi 

boldogtalanok lesznek  nem jó dolog a szegényeket iskoláztatni.  

Az önérdek és a közérdek kapcsolata 

– Csak a csúnya önérdeket becstelen eszközökkel hajszoló emberek 

alkothatnak dinamikus, fejlődő társadalmat. 

– A jó, erényes ember az igazán önző, hisz csupán saját maga 

megigazulásával, túlvilági üdvösségével foglalkozik. Embertársaival még az is 

többet törődik, aki becsapja őket. 

 Mindenki bűnözik, versengenek, kizsákmányolják egymást  nagy fogyasztás 

 növekvő gazdaság  munkalehetőség, valaha volt luxusjavak 

leszivárgása alacsonyabb társadalmi rétegekhez.  
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A vice és a crime megkülönböztetése 

 „Ime a bűn minden oldalon,// de az egész – paradicsom.” 

 A közhaszon forrásai a magánvétkek (vice), nem a közbűntények (crime)! 

– Magánvétek: becsvágy, paráznaság, stb. 

– Közbűntény: gyilkosság, testi sértés, stb.  

Kitekintés 

Összefoglalás – Mandeville 

 Az erény csak egy szegény, aszketikus társadalomhoz vezethet, míg a bűnök 

szükséges mozgatórugói egy gazdag és hatalmas nemzetnek.  

 Az emberi társadalom, a történeti fejlődés NEM az ember nemes tulajdonságainak 

terméke. 

 Ellenkezőleg: visszataszító tulajdonságaink tettek minket társiassá, azok mozgatják 
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a kultúra, a tudomány, a gazdaság fejlődését. 

 Mindenki bűnözik, versengenek, kizsákmányolják egymást  nagy fogyasztás  

növekvő gazdaság  munkalehetőség, valaha volt luxusjavak leszivárgása 

alacsonyabb társadalmi rétegekhez. 

 A közhaszon forrásai a magánvétkek (vice), nem a közbűntények (crime)! 
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