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iskolai nevelésben gondolatköröket, hogy csak 
néhányat említsünk. Mindenképpen érdemes 
elgondolkodni a munka elméleti hasznosításán. 
Akár a szerzõk, akár a szerkesztõ Széchy Éva 
alapos, magas színvonalú tanulmánya nagyobb 
figyelmet érdemelnének. A munkák aktualitása 
is lényeges, hiszen szinte mindegyikben vissza-

térõ gondolat, mi lesz az ember, a tanuló sorsa a 
XXI. században? (Széchy Éva szerkesztõ: Új felis
merések és kihívások az ember formálásáról. 
Budapest: Gondolat Kiadó, 2005)

Dr. Horváth Márton
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Kautz Gyula: A nemzet
gazdaságtan és irodalmának 
történeti fejlõdése

A budai mûegyetem (politechnikum) tanára, 
Kautz Gyula, 1860-ban Bécsben jelentette meg 
kétkötetes írása (Theorie und Geschichte der 
NationalOekonomik) második kötetét, ame-
lyet – eredeti célkitûzésének megfelelõen 

– önálló mûként is megálló történeti ös-
szefoglalásnak szánt, amint az a címbõl is 
egyértelmûen kiderül: Die geschichtliche 
entwicklung der NationalOekonomik und 
ihrer Literatur.1 A szerzõ könyve elsõ oldalán 
fenntartotta magának a francia és a magyar 
átdolgozás és kiadás jogát, de – eltekintve 
egy korabeli magyar folyóiratban megjelent 
néhány kivonatos írástól (Budapesti Szemle 
1859-1862) – erre nem került sor, egészen 
2004-ig, amikor – a szerzõ születésének 175. 
évfordulója alkalmából – a Budapesti Cor-
vinus Közgazdasági Egyetem professzora, 
Bekker Zsuzsa által szerkesztett Magyar 
Közgazdasági Klasszikusok sorozatában 
napvilágot látott a mû magyar fordítása. 
Kautz 1829-ben született, 1848-ban rövid 
ideig nemzetõrként szolgált a magyar sza-
badságharc hadseregében, majd visszatért 
jogi tanulmányaihoz. 1851-ben a lipcsei 
egyetemen Wilhelm Roschert hallgatta, és a 
német történeti iskola elsõ nemzedékének 
vezéralakjához fûzõdõ kapcsolata meghatá-
rozó befolyást gyakorolt szellemi fejlõdésére. 
Az 1860-ban megjelent könyv az elsõ igazán 

jelentõs, német nyelven íródott munka a köz-
gazdaságtan történetérõl. Bár részterületek 
feldolgozásai (például Roscher áttekintése 
az angol közgazdaságtan történetérõl) és 
fordítások (a francia Auguste Blanqui össze-
foglaló könyvének F. J. Buss-féle német 
kiadása 1840-1841) már rendelkezésre álltak, 
nem említve az összefoglaló tankönyvek 
történeti áttekintésre vállalkozó hosszabb-
rövidebb fejezeteit (lásd pl. Rau sok kiadást 
megért tankönyvében az 1841-es kiadás I. 
könyvének III. fejezetét), de Kautz – amint 
azt Karl Knies írta róla egy negyedszázaddal 
késõbb – „elõdeit messze túlhaladja […] elvi 
alapon a tárgyalandó elméletet mindenkor 
együtt kezeli a filozófia, a történelem és a 
többi területek adott állapotával […] valamint 
(kivételes olvasottsággal) azok irodalmával, 
melyeknek a nemzetgazdasággal való ös-
szefüggéseit bemutatja és beláttatja”. 

Az, amit Knies kiemel: elmélet, történelem 
és a gazdaságtan eszmetörténetének szoros 
összefüggése a XIX. századi német történeti 
iskola számára természetes volt, míg a mai 
közgazdaságtanban már nem az, bár e felfo-
gást a klasszikus közgazdaságtan képviselõi 
sem tekintették irányadónak. Kautz mûve 
elején maga is idézte Jean-Baptiste Say, a 
klasszikus iskola talán legnagyobb hatású 
kontinentális teoretikusát, aki saját eszme-
történeti függelékét így vezette be: „Mi haszna 
volna nevetséges véleményeket, rosszhírû és 
joggal rosszhírû elméleteket összegyûjteni? 
Haszontalan és unalmas lenne újra felidézni 
ezeket”. Ezzel – a mai elmélettörténészeket is 
nyomasztó – aforizmával szemben Kautz a 
tudománytörténetet szinte alkalmazott tu-

 1 A mûvet a Detlev Auermann Verlag (Glashütten im 
Taunus) reprint kiadásban 1970-ben jelentette meg. 
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dománynak tekintette, hangsúlyozva, hogy 
„az oly sok súlyos gazdasági és társadalmi baj 
gyógyítása és megszüntetése fölötti töpren-
gést” csak az átfogó történeti tudás teheti 
eredményessé, csak a korábbi vélemények 
és javaslatok ismeretében érdemes azokkal 
az alapvetõ és megválaszolatlan kérdések-
kel foglalkozni, hogy a „korabeli gazdasági 
rend az egyetlen vagy legjobb-e”? A történel-
mi idõben való létezés tudatosítása, a jelen-, 
sõt jövõorientált elmélettörténet igényének 
hangoztatása része annak a változásnak, 
amely a XVIII–XIX. század fordulóján, a 
Sattelzeit (R. Koselleck) periódusában megy 
végbe, amikor a történelemtõl már nem azt 
várják, hogy puszta példagyûjtemény vagy 
az élet tanítómestere legyen, hanem „saját 
viszonyaink valódi megismerésének egyetlen 
útja”. A történelmi iskola elsõ nemzedéke 
azonban sohasem tudta meghirdetett prog-
ramját valóra váltani, a különbözõ korokban 
élt emberek gondolatainak, érzéseinek, 
vágyainak és cselekedeteinek összehason-
lító tanulmányozásából eljutni a gazdasági 
fejlõdéstörvények megállapításához, s ezért 
gyakran beérte azzal, hogy az elmélettörté-
net területén próbálja demonstrálni felfo-
gásának vélt fölényét (Bruno Hildebrand 
1848-ban kiadott könyve, Roscher 1854 
és 1874 közötti írásai), de még ezekben az 
írásokban is keveredett a klasszikus öko-
nómiai diskurzus historicista-relativista kri-
tikája és a nyitottság Adam Smith és David 
Ricardo fogalomrendszerének átvételére és 
alkalmazására. Kautz érzékelte ezt az elmé-
leti feszültséget, és éppen mesterét, Roschert 
méltatva azt írta, hogy az õ mûve a közgaz-
daságtan addigi fejlõdésének betetõzése és 
szintézise, ugyanakkor elismerte, hogy „ami 
a nemzetgazdaságtan általános-elméleti 
részét illeti, ez nem sok újat adott.”

Cum grano salis ez a jellemzés õrá is 
vonatkoztatható. A gazdaságtan történetét 
ésszerû történésként (histoire raisonnée) 
felfogó elsõ XIX. századi elmélettörténészek 

két narratívát alakítottak ki. Az egyik szerint 
a közgazdaságtan megjelenésérõl akkor 
beszélhetünk, amikor a XVIII. században 
ezen a területen is meghatározóvá válik 
a rendszer eszméje, François Quesnay és 
Adam Smith írásaival kialakul a rendszeres 
tudomány. A másik, részben ennek vissza-
hatásaként kialakuló historicista ábrázolás-
mód az ökonómia történetét az antikvitásig 
vezette vissza, s a doktrína történetének 
korszakolására a kultúra történetének nagy 
szakaszait alkalmazta. Kautz az utóbbi sémát 
alkalmazta: négy könyvre osztotta mûvét, 
amelybõl a három elsõ a modern nem-
zetgazdaságtan születése elõtti idõszakot 
tekinti át (ezt nevezi a mai elmélettörténet-
írás Ádám elõtti korszaknak), amely szerinte 
a modern nemzetgazdaságtant megalapító 
Adam Smith színrelépésével zárult le. Kautz 
– német mesterei nyomán – szembeállította 
egymással a kultúra és civilizáció egyetlen 
uralkodó elvre épülõ antik rendjét, mely 
tagadta a gazdasági érdekek és a gazdasági 
munka szerepét, és a szabadság, haladás, 
mozgalmasság és sokrétûség modern rend-
jét, amely viszont a gazdagság megszerzését 
és élvezetét, az azt lehetõvé tévõ gazdasági 
munkát tekinti mozgató elvnek. Ugyanak-
kor egyértelmûen leszögezte, hogy Adam 
Smith volt a modern tudományos nemzet-
gazdaságtan megteremtõje, „minden újabb 
gazdaságfilozófia valódi õsapja”. 

Már az egyik korabeli recenzió is szóvá 
tette, hogy Kautz – különösen a kortárs 
irányzatokat szemlézve – jobban hajlott 
az arany középút követésére, mintsem 
a szigorú kritikára. Ez a saját értékelése 
szerint objektív, mai olvasat szerint in-
kább eklektikus ábrázolásmód azonban a 
modern korszak elõtt is érvényesült nála. 
Így például a merkantilizmus kérdésében, 
ami a XIX. század végén oly fontossá vált 
a történeti iskola akkori reprezentánsai, 
Gustav von Schmoller, William Cunning-
ham stb. számára a születõ neoklasszikus 
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felfogás elleni harcukban. Kautznál mindkét 
irányzat megtalálhatta a maga érveit: egyfelõl 
a rendszer megfelelt a korszak törekvéseinek 
és feladatainak, a nemzeti és politikai igé-
nyeknek, relatíve tehát jogosult volt, másfelõl 
elméletileg alapvetõen hibás és fonák felfogásra 
épült, tudomány elõtti állapotot jelentett, ha-
sonlóan az alkímia és asztrológia világához. A 
mû megírásának idejére a közgazdaságtan 
különbözõ irányzatai már többé-kevésbé 
kialakították saját eszmetörténeti kánonjai-
kat (emlékezetes, hogy Adam Smith mûve 
leghosszabb könyvét a merkantilizmus és 
a fiziokrácia bírálatára szánta), s Kautz feladatát 
nem ezek megkérdõjelezésében, újraértékelésé-
ben látta, hanem egyfajta rendszerezésében és 
konszolidálásában. Nevezhetjük a történelem 
iróniájának is, hogy a mû recepciótörténetének 
legismertebb mozzanatai olyan irányzatokhoz 
kötõdtek, melyek élesen szembefordultak 
a Kautz által is képviselt történeti irányzat 
felfogásával; ez Marx esete és a Gossen-
sztori, Kautz rendkívüli és naprakész 
olvasottságának két legnevezetesebb pél-
dája. Az 1860-as kötet már hivatkozott az 
1859-ben megjelent Marx-írásra (Zur Kritik 
der Politischen Ökonomie), hozzátéve: ez csak 
a munka kezdete, ezért végleges véleményt 
nem lehet alkotni róla, illetve megemlíti Her-
mann Heinrich Gossen 1854-ben megjelent és 
észrevétlenül maradt mûvét (Entwicklung der 
Gesetze des menschlichen Verkehrs und der 
daraus fließenden Regeln für menschlichen 
Handeln), amelyet néhány mondatban mûve 
elsõ kötetében ismertetett. E nyomon bukkant 
William Stanley Jevons a számára ismeretlen 
német íróra, akinek törvényeivel kezdõdik 

ma is minden közgazdaságtani kurzus szerte 
a világon.

A magyar kiadást Bekker Zsuzsa Kautz 
pályáját és eszmetörténészi munkásságát értõn 
számba vevõ utószava és az eredetibõl hiányzó 
névmutató egészíti ki (kár, hogy a szerkesztõk 
nem vállalkoztak tárgymutató készítésére is). 
Nehéz magyarázatot találni arra, hogy 1948 
után a Marxot is „felfedezõ” és Marx által 
elismert Kautz miért osztozott az õt követõ 

„polgári” közgazdászok sorsában: a teljes 
elhallgatásban. Tény, hogy még olyan írá-
sokból is hiányzott a neve, amelyek például 
a reformkor közgazdasági eszméit taglalva, 
aligha mellõzhették a magyar közgazdasági 
gondolkodásról írt monográfiája hasznosítását. 
Tény az is, hogy Hetényi István 1969-es cikke 
ütötte az elsõ rést a hallgatás falán, majd a múlt 
század nyolcvanas éveiben kezdõdött meg 
egyfajta újrafelfedezése. Ennek egyik vonulata 
a róla szóló írások örvendetes gyarapodása 
(a külföldi irodalom mellett ezekrõl is jó 
áttekintést ad az utószó) de legalább ilyen 
fontos eredmény az is, hogy mûvei reprint 
kiadásokban is hozzáférhetõvé váltak. A 
legnagyobb áttörést pedig ez a kötet, a chef 
d’ouvre elsõ magyar kiadása jelenti. A fordítás, 
kisebb pontatlanságai ellenére, egészében 
jó színvonalú, többnyire sikeresen birkózik 
meg a közel 150 éves szöveg terminológiai 
és stílusproblémáival. (Kautz Gyula: A nem
zetgazdaságtan és irodalmának történeti 
fejlõdése. Fordította: Bródy András, Frenkel 
Gergely, Hild Márta, Horváth László. Bp.: 
Aula Kiadó, 2004)
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Kövecses Zoltán: A metafora. 
Gyakorlati bevezetés a kognitív 
nyelvészetbe

2005 õszén a Typotex Könyvkiadó gondozá-
sában  a Test és Lélek sorozatban látott 
napvilágot Kövecses Zoltán A metafora. 

Gyakorlati bevezetés a kognitív nyelvészetbe 
címû könyve. A kötet a 2002-ben az Oxford 
University Press Könyvkiadónál megjelent 
a Metaphor. A Practical Introduction címû 
könyv magyar nyelvû változata, melynek 
fordítását Várhelyi Gabriella és Kövecses 
Zoltán készítette.




