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SZABÓ ZOLTÁN 

A társadalmi tudás gazdasági hasznosításával 
kapcsolatos szociális reprezentációk néhány 

összefüggéséről 

I. 
„Attól tartok, hogy ez nyilvánvaló hazugság. Annyira abszurd állítás, hogy nehéz 
megérteni: egy intelligens és becsületes ember hogyan mondhat ilyet egyáltalán.”1 
Szokatlanul és elgondolkodtatóan erős megfogalmazás egy tudományos munkában, 
forrása a Nobel-díjas közgazdász, Friedrich August von Hayek egyik kései – egyéb-
ként a szocialista társadalmakban történő gazdasági kalkuláció megalapozhatósága 
mellett érvelő Oskar Lange és követői által vallott nézetek tarthatatlanságával fog-
lalkozó – tanulmánya. 

Hayek indulatai nagyobbrészt három, egymással szorosan összefüggő okra ve-
zethetők vissza. Egyrészt a központi tervezésen alapuló, a piac és a piaci árrendszer 
működését teljesen vagy részben kiiktató szocializmus gazdaságelméleti megvaló-
síthatóságát taglaló, a század első felében több egymást követő hullámban lezajlott 
vita érdemi része Hayek számára a 30-as években lezárult. Végkövetkeztetése – 
miszerint „…abból, hogy tudom: ilyen és ilyen információra van szükség egy prob-
léma megoldásához, még egyáltalán nem következik, hogy a probléma megoldható, 
ha ez az információ emberek milliói között van szétszórva”2, főleg akkor nem, ha 
„…senki nem képes másnak átadni mindazt az ismeretet, amivel rendelkezik, és 
persze azt az információt sem, amivel csak akkor rendelkezhetne, ha a piaci árak 
megmondanák neki, mire is kell odafigyelnie”3 – egyenértékű azzal a megfogalma-
zással, hogy eddigi ismereteink szerint a piaci mechanizmus a társadalom rendelke-
zésére álló információk gazdasági hasznosításának leghatékonyabb eszköze. 

Másrészt Hayek későbbi munkáiban jelentős erőfeszítéseket tett részben a piac-
gazdaság kialakulásának és működésének minden korábbi kísérletnél árnyaltabb 
elemzésére, részben pedig a piacgazdaságot veszélyeztető, szellemiségében a szocia-
lizmussal közeli rokonságban levő állami szerepvállalás és a jóléti állam koncepció-
ja elleni elméleti fellépésre. 

Az indulat harmadik és vélhetően legfontosabb összetevője eddigi elméleti tevé-
kenységének eredménytelensége, azaz a központi tervezés, vagy tágabb értelemben 
az állam allokációs, elosztás- és konjunktúrapolitikai ihletésű szerepvállalásának 
hatékonyságáról és igazságosságáról vallott gazdasági és politikai nézetek változat-
lan népszerűsége. „E negyven év előtti, a saját aktív részvételemmel lefolyt vita 

                                                        
1 Hayek, Friedrieh August von (1995/a): Kétoldalnyi képzelgés: a szocialista kalkuláció lehetetlensége, 205. p. 

In.: Hayek, F. A. (1995): Piac és szabadság. Válogatott tanulmányok. KJK, Budapest, 203–210. p. 
2 Hayek (1995/a), 207. p. 
3 Hayek (1995/a), uo. 
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áttekintése azzal a nyomasztó érzéssel tölt el, hogy a közgazdaságtan egy tekintélyes 
fejezete, a „gazdasági rendszerek elmélete” ma szégyenteljes állapotban van. Úgy 
tűnik, a leggyatrább érveknek sikerült megőrizniük politikai vonzerejüket. Az tör-
tént…, hogy jószándékú emberek hagyták magukat becsapni ama homályos és gon-
datlan nyelvhasználat által, ami e kérdések elméleti szakembereit jellemezte.”4 

Hayek 1982-ben megjelent írásának pesszimista befejezése nem indokolatlan. A 
piacgazdasággal szemben megnyilvánuló elméleti és gyakorlati ellenérzések hátteré-
vel, megjelenési formáival, lehetséges következményeivel és veszélyeivel foglalko-
zó munkássága – számos érdekes felvetése ellenére – nem ad kielégítő magyarázatot 
ezen nézetek változatlan népszerűségére. 

Vajon miért nem? Véleményem szerint ennek egyik legfőbb oka a hayeki gon-
dolkodásmód egy sajátos korlátjában keresendő. Osztrák származású közgazdász 
volt, a szubjektív értékelmélet kidolgozásában úttörő szerepet játszó osztrák közgaz-
daságtani iskola követője és talán utolsó markáns képviselője. Tanulmányai, szelle-
mi környezete és első önálló írásai a századeleji Bécshez kötötték, későbbi munkái is 
arra utalnak, hogy a pszichoanalízis és a kortárs pszichológia egyéb irányzatai egyál-
talán nem voltak ismeretlenek előtte. A szocializmus és más baloldali szellemi 
irányzatok – általa indokolatlannak és veszélyesnek ítélt – térhódítása, a homo 
oeconomicus magatartási posztulátumának nyilvánvaló alkalmazhatatlansága, vala-
mint saját – a közgazdaságtan hagyományos módszerein és kutatási területein mesz-
sze túlmutató, esetenként a pszichológia aktuális kérdésfeltevéseihez és eredményei-
hez is számos ponton kapcsolódó – munkássága ellenére a szociálpszichológia nem 
játszik érdemi szerepet életművében.5 

Dolgozatom célja természetesen nem lehet sem a hayeki életmű szociálpszicho-
lógiai hiányosságainak pótlása, sem pedig a Hayek által megválaszolatlanul hagyott 
kérdés megválaszolása. Amire talán kísérletet tehetek, az a kérdés újrafogalmazása a 
kortárs szociálpszichológia, ezen belül is a szociális reprezentáció elmélete, a 
Sperber által felvetett epidemiológiai megközelítés és a szociális reprezentációk 
narratív szerveződésének elmélete segítségével. Ebben az esetben – némi gazdaság-
elméleti leegyszerűsítéssel – két versengő tudományos elmélet szociális reprezentá-
cióinak alakulásáról beszélhetünk. Ezen a ponton akár el is fogadhatjuk a Hayek 
által – a szerinte egyébként egy tőről fakadó és egyaránt veszélyesnek tekintendő – 
szocializmussal, tervgazdasággal, az állam gazdasági szerepvállalásával vagy a jóléti 
állammal szemben megfogalmazott elméleti érveket, a tudományos vita azonban – a 
jóléti állam lehetősége és főleg az állam gazdasági szerepvállalásának elkerülhetet-
lensége és lehetőségei kapcsán – ma sem tekinthető lezártnak. Ennek ismeretében 
végképp nem csodálkozhatunk azon sem, hogy a neoklasszikus közgazdaságtan és a 
Hayek által képviselt klasszikus liberalizmus szociális reprezentációi messze nem 
válhattak uralkodóvá az ezzel szembenálló elméletek – általunk esetleg mégoly 
atavisztikusnak is tekintett – szociális reprezentációval szemben. 

                                                        
4 Hayek (1995/a), 210. p. 
5 Mindez annál is inkább meglepő, mert Schumpeter, az osztrák iskola egy másik, egyébként számos 

lényeges ponton Hayektől eltérően gondolkodó képviselője, posztumusz és torzóban maradt elmélet-
történetében érdemben utal a freudi pszichoanalízis és a kortárs szociálpszichológia közgazdaságtani 
alkalmazásának lehetőségeire. Lásd: Schumpeter, Joseph Alois (1965):Geschichte der ökonomischen 
Analyse. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 971–976. p. 
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II. 
Adam Smith, a közgazdaságtan első klasszikus összefoglalásának szerzője egy ko-
rábbi, Az erkölcsi érzelmek elmélete címen 1759-ben megjelent morálfilozófiai 
művében a következőket írja: „A föld hozadéka minden időben a lakosok csaknem 
azonos számát tartja el, amelyet eltartani képes. A gazdagok csupán azt válogatják ki 
a rakásból, ami a legértékesebb és a legkellemesebb. Csak kevéssel fogyasztanak 
többet, mint a szegény, és természetes önzésük és kapzsiságuk ellenére, noha csak 
tulajdon kényelmükkel törődnek, noha az egyetlen cél, melyet azon sok ezernek, 
kiket foglalkoztatnak, munkájától várnak, tulajdon hiú és kielégíthetetlen vágyaik 
csillapítása, mégis megosztják a szegénnyel minden újításuk hozadékát. Egy látha-
tatlan kéz vezeti őket arra, hogy az élethez szükséges javakat csaknem ugyanúgy 
osszák fel, mint ahogy ez akkor történne, ha a föld egyenlő részekre lenne felosztva 
valamennyi lakója között; és ekképp, anélkül, hogy szándékolnák, anélkül, hogy 
tudomásuk lenne róla, előmozdítják a társadalom érdekét, és eszközt nyújtanak a faj 
megsokszorozásához.”6 

A „láthatatlan kéz” feltételezése később, más összefüggésben is előkerül. Emlí-
tett, 1776-ban megjelent közgazdaságtani munkájában, a Vizsgálódás a nemzetek 
jólétének természetéről és okairól IV. könyvében az alábbiakat olvashatjuk: „Azzal 
tehát, hogy minden egyén tőle telhetően igyekszik tőkéjét a hazai tevékenység fenn-
tartására használni, és ezt a tevékenységet úgy irányítani, hogy termelése a lehető 
legnagyobb értékű legyen, szükségszerűen azon dolgozik, hogy a társadalom évi 
jövedelme a lehető legnagyobb legyen, bár általában nem a közösség érdekét akarja 
előmozdítani és nem is tudja, mennyire mozdítja azt elő… Ebben is, mint sok más 
esetben, láthatatlan kéz vezeti őt egy cél felé, melyet ő nem is keresett. A társada-
lomnak pedig nem is éppen baj, hogy ő ezt a célt nem ismeri. Azzal, hogy ő saját 
érdekét követi, gyakran a társadalomét eredményesebben mozdítja elő, mint ha an-
nak előmozdítása lett volna valóságos célja. Soha sem láttam még, hogy sok jót 
okoztak volna azok, akik úgy mutatták, hogy a közösség javáért kereskednek. Ez a 
tetszelgés valóban nem is igen szokásos a kereskedőknél és igen kevés szóval el 
lehet őket ettől téríteni.”7 

Ezen utóbbi idézet a közgazdaságtan klasszikus örökségének egyik közismert, 
számtalanszor hivatkozott gondolata, utóélete azonban némiképp meglepő: miköz-
ben az egyéni önzés – Hobbes és Mandeville által már korábban kifejtett, Smith 
idézett morálfilozófiai munkájában egyébként még élesen, bár korántsem meggyő-
zően támadott – meghatározó szerepe a homo oeconomicus magatartási posztulátu-
ma nyomán a közgazdaságtan máig élő hagyományává vált, a láthatatlan kéz elve 
lassan háttérbe szorult. A láthatatlan kéz elve, azaz a rend és a jólét megvalósulását 
biztosító társadalmi intézmények egyéni cselekvések nem szándékolt eredményeként 
való kialakulása, amúgy szintén jóval Adam Smith előtt megjelenik a brit filozófiai 
hagyományban, elég talán Bernard Mandeville („Íme bűn minden oldalon, de az 
egész – Paradicsom!”8  vagy „…a legrosszabb sem élt hiába: tett valamit a köz javá-
ra.”9) vagy David Hume („Ez a rendszer pedig, amely valamennyi egyénnek az ér-

                                                        
6 Smith, Adam (1977): Az erkölcsi érzelmek elmélete, 527. o. In.: Márkus, György (szerk.): Brit mora-

listák a XVIII. században. Gondolat, Budapest, 1977, 423–553. o. 
7 Smith, Adam (1940): Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól. Magyar Közgazdasá-

gi Társaság, Budapest, I. kötet 449–450. o. 
8 Mandeville, Bernard (1996): A méhek meséje. Kossuth, Budapest, 15. p. 
9 Mandeville ( 1996), uo. 
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dekét magában foglalja, természetesen a köz javára nézve is előnyös, bár nem állt 
szándékában azoknak, akik kieszelték.”10) gondolataira utalnunk. 

Hobbes, Locke és a felvilágosodás számos kontinentális képviselőjének eltérő 
nézeteitől függetlenül a klasszikus közgazdaságtan filozófiai hátterét Mandeville, 
Hume és Smith írásaiban találhatjuk meg. Ebben a megközelítésben az emberi ter-
mészet sokszínűségéről és lényegéről, az emberi önzés és gyarlóság jelentőségéről 
folytatott heves morálfilozófiai viták ellenére a lényeg a természetes társadalmi rend 
létezése. Az antropológiai kérdésekben fennálló nézetkülönbségek másodlagossá 
válnak a korszak meghatározó, deista világfelfogásának elfogadásában. A fizikai 
világkép radikális átformálásán dolgozó Newton éppúgy hangsúlyozza Isten és a 
Teremtés jelentőségét („Midőn világunk rendszeréről szóló értekezésemet írtam, 
szememet oly elvekre függesztettem, melyek a gondolkodó embert egy Isteni Lény-
ben való hitre indíthatják, mi sem okoz tehát nagyobb örömöt számomra, mint hogy 
azt e célra felhasználhatónak láthatom.”11), mint Adam Smith morálfilozófiai mun-
kája: „Az óra kerekei mind csodálatos módon alkalmazkodnak azon célhoz, melyért 
készítették őket, mármint hogy mutassák az időt. Legkülönbözőbb mozgásaik a 
legszövevényesebb módon szövetkeznek arra, hogy ezt a hatást előállítsák. Akkor 
sem tehetnék jobban, ha annak vágyával és szándékával lennének felruházva, hogy e 
hatást létrehozzák. Mégis, semmi effajta vágyat vagy szándékot nem tulajdonítunk 
neki, hanem csupán az óraművesnek; és tudjuk azt, hogy egy rugó hozza mozgásba 
őket, mely éppoly kevéssé szándékolja azt a hatást, melyet létrehoz, mint ők… Ha 
természetes princípiumok bennünket arra ösztökélnek, hogy előmozdítsuk azon 
célokat, miket egy kifinomult és felvilágosult ész javasolna nekünk, ugyancsak 
hajlunk arra, hogy ezen észnek, mint hatóokuknak, tudjuk be azon érzelmeket és 
cselekedeteket, melyek által e célokat előmozdítjuk, és hogy az ember bölcsességé-
nek képzeljük azt, mi a valóságban Isten bölcsessége.”12 

Világnézeti egységről azonban a klasszikus közgazdaságtan és a liberalizmus13 
viszonylagos fénykorában, a XIX. század közepéig, második harmadáig tartó idő-
szakban sem beszélhetünk. A piacgazdaság és a liberalizmus szociális reprezentáció-
inak viszonylagos elterjedtsége és befolyása sem feledtetheti el velünk a folyamato-
san jelenlévő konzervatív és szocialista törekvések elméleti jelenlétét és főleg vitat-
hatatlan, jól érzékelhető társadalmi támogatottságát. 

III. 
A neoklasszikus közgazdaságtan osztrák iskolájának XX. századi képviselői, első-
sorban Ludwig von Mises és Hayek számára az igazi kihívás már nem a piacgazda-
ság kiteljesedését és hatékony működését akadályozó merkantilista gazdaságpoliti-
kai örökség felszámolása, hanem a szocializmus elméletével és gyakorlatával, tá-
gabb értelemben a piacgazdaságokat fenyegető, növekvő állami szerepvállalással, 
később pedig a jóléti állam koncepciójával szembeni fellépés. Ennek köszönhetően 
Hayek érdeklődése fokozatosan a munkamegosztás, a piac és a jog társadalmi intéz-
ményeinek kialakulása felé fordul. A gazdaság és a társadalom tervszerű átalakítha-

                                                        
10 Hume, David (1976): Értekezés az emberi természetről. Gondolat, Budapest, 717. o. 
11 Newton, Isaac levelei Richard Bentleyhez, 175. p. In.: Newton, Isaac (1981): A Principából és az 

Optikából. Levelek Bentleyhez. Kriterion, Bukarest, 175–194. p. 
12 Smith (1977), 496–497. p. 
13 Hayek klasszikus liberalizmusértelmezésének lényegéről lásd: Hayek, F. A. von (1979): Liberalismus. 

Walter Eucken Institut, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen. 



A társadalmi tudás gazdasági hasznosításával kapcsolatos … 

 9 

tóságának szükségtelenségét és lehetetlenségét hangsúlyozó felfogásának alapja az 
emberi tudás értelmezésében keresendő. „A racionális gazdasági rend problémájának 
sajátosságát pontosan az jelenti, hogy azoknak a körülményeknek az ismerete, ame-
lyekre építünk, koncentrált és integrált formában sohasem létezik, hanem csak az 
egyes elkülönült egyének között szétszórt, részleges, sokszor egymásnak is ellent-
mondó ismeretek formájában… Röviden: a probléma az, hogy miként hasznosítsák 
azt a tudást, aminek a maga összességében egyetlen egyén sincs a birtokában.”14 

Evolucionista közgazdaságtana szerint a kulturális evolúció a láthatatlan kéz el-
vének megvalósulása. Ezen a ponton nyugodtan eltekinthetünk azon korántsem 
érdektelen probléma taglalásától, hogy Darwin elmélete mennyiben alkalmazható a 
társadalmi folyamatok elemzésére, mivel Hayek értelmezésében a jogtudomány, a 
nyelvészet és közgazdaságtan egyes irányzatai joggal tekinthetők a „Darwin előtti 
darwinizmus” megnyilvánulásainak. „A közgazdaságtan már kezdeteitől fogva azzal 
foglalkozott, hogy hogyan jön létre az emberi kapcsolatok bővített rendje a változás, 
rostálás és kiválasztódás egy olyan folyamata révén, ami messze meghaladja képze-
lőerőnket vagy tervezőképességünket. Adam Smith elsőként látta meg, hogy az 
emberi gazdasági együttműködés rendezésének olyan módszereire bukkantunk rá, 
amelyek meghaladják tudásunk és értelmünk határait… Olyan körülmények – mint 
például a piaci csere árképzési rendszere – vezetnek bennünket cselekedeteinkben, 
amelyek nagyrészt nem is tudatosulnak bennünk, és amelyek olyan eredményeket 
hoztak, amelyek nem is álltak szándékunkban… Mindez csak azért lehetséges, mert 
a – gazdasági, jogi és erkölcsi – intézmények és tradíciók nagy keretében élünk, 
amelybe beillesztjük önmagunkat azáltal, hogy bizonyos viselkedési szabályokat 
megtartunk, olyan szabályokat, amelyeket nem mi alkottunk, és soha nem értettünk 
olyképpen, ahogyan értjük, hogy az általunk készített dolgok hogyan működnek.”15 

Hayek végkövetkeztetése szerint „…a társadalmi intézmények eredete, kialaku-
lása és működésmódja lényegében ugyanaz a dolog: az intézmények azért fejlődtek 
egy adott módon, mert a részek cselekvésének általuk biztosított koordinációja haté-
konyabbnak bizonyult, mint más, alternatív intézmények esetében, amelyekkel ver-
senyben álltak és amelyeket kiszorítottak.”16 

Az evolúció darwini elméletére történő hivatkozás azonban egy másik, Hayek 
által valószínűleg nem várt szempontból is szerencsés választásnak bizonyul: kitűnő 
példája egy tudományos elmélettel szemben a tudomány és a common sense terüle-
tén megnyilvánuló ellenkezésnek, ezen belül is főleg egy elmélet szociális reprezen-
tációiban megfigyelhető torzulások, félreértések sokszínűségének és következmé-
nyeinek. Ami a kulturális evolúció tudományos és társadalmi fogadtatását illeti, 
Hayek – szociálpszichológiai fogékonyságának korábban már említett korlátozott 
volta miatt – nagyobbrészt a konkurens elméletek tudományos cáfolatával és elmé-
lettörténeti hátterükkel foglalkozott. Munkásságában központi helyet foglal el a 
társadalmi rend átalakítását célzó konstruktivista nézetek elmélettörténeti előzmé-
nyeinek vizsgálata. Annak ellenére, hogy a társadalom természetes rendjével szem-
beni tudományos és társadalmi ellenállás története vélhetően az emberiség történel-

                                                        
14 Hayek, Friedrich August von (1995/b): A tudás társadalmi hasznosítása, 242. p. In.: Piac és szabad-

ság, 241–252. o. 
15 Hayek, Friedrich August von (1992): A végzetes önhittség. A szocializmus tévedései. Tankönyvkiadó, 

Budapest, 21. p. 
16 Hayek, Friedrich August von (1995/c): Emberi cselekvés, de nem emberi terv eredménye, 296. p. In.: 

Piac és szabadság, 292–301. 
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mének állandó velejárója, Hayek megítélése szerint az igazán komolyan veendő 
elméleti kihívások jóval későbbi keletűek. „Az első ilyen fejlemény a racionalizmus 
egy bizonyos formájának… egyre növekvő fontossága, amit a modern tudomány 
felemelkedésével hoztak összefüggésbe. A következő néhány évszázadra ez a konst-
ruktivizmus gyakorlatilag rabul ejtette az ésszel és annak az emberi kapcsolatokban 
betöltött szerepével foglalkozó komoly gondolkodókat… A racionalizmusnak ez a 
formája, amely a modern időkben René Descartes-tól származik, nemcsak elveti a 
tradíciót, hanem azt is állítja, hogy a tiszta ész közvetlenül szolgálhatja vágyainkat 
bármiféle közvetítő nélkül, és képes arra, hogy a egy új világot, egy új moralitást, új 
jogot, sőt új és megtisztult nyelvet alkosson önmagából.”17 

A legfőbb veszély azonban nem az ész szerepének felértékelődése, hanem a tár-
sadalmi szabályok által korlátozott ösztönök felszabadításának ígérete. „A második 
… fejlemény … Jean-Jacques Rousseau munkájából és hatásából származott … 
Rousseau mámorító ötletkotyvaléka uralkodóvá vált a „haladó” gondolkodásban, és 
elfelejttette az emberekkel hogy a szabadság mint politikai intézmény nem úgy jött 
létre, hagy az emberek „küzdöttek” volna „a szabadságért” abban az értelemben, 
hogy meg akartak volna szabadulni a korlátoktól, hanem úgy, hogy küzdöttek az 
ismert és biztonságos egyéni birtok védelméért. Rousseau elfelejttette az emberek-
kel, hogy a viselkedés szabályai szükségszerűen korlátoznak, és hogy a rend ezek 
terméke; és hogy ezek a szabályok pontosan azáltal, hogy korlátozzák ama eszközök 
sorát, amelyeket az egyes személy saját céljaira felhasználhat, nagyban bővíti azok-
nak a céloknak a skáláját, amelyeket az egyén sikeresen követhet. Rousseau volt az, 
aki …a vadembert haladó intellektuelek valóságos hősévé tette … és megalkotta a 
szabadságnak egy olyan koncepcióját, amely a szabadság elérésének legnagyobb 
akadályává vált. Miután megállapította, hogy az állati ösztön jobban irányítja az 
emberek közötti rendes együttműködést, mint akár a tradíció, akár az ész, Rousseau 
kitalálta a fiktív népakaratot vagy „általános akaratot”, amelyen keresztül a nép 
„egyetlen lénnyé, eggyé válik” …Talán ez a modern intellektuális racionalizmus 
végzetes önhittségének a fő forrása, ami azt ígéri, hogy visszavezet bennünket a 
paradicsomba, ahol természetes ösztöneink és nem azok tanult korlátozása tesz majd 
képessé bennünket arra, hogy „uralmunk alá hajtsuk a földet”, ahogyan azt a Gene-
zis könyvében parancsba kaptuk.”18 

Descartes vagy Rousseau munkássága azonban önmagában még nem válasz el-
méleteik szociális reprezentációinak kialakulására és terjedésére. Népszerűségük 
megértésében segítségünkre lehet a bevezetőben már említett járványtani megközelí-
tés. „A klasszikus járványtanban egy epidemiológiai jelenség felismeréséhez az 
egyéni patológia járul hozzá. Ugyanez fordítva is igaz: az epidemiológia gyakran 
járult hozzá az egyes betegségek felismeréséhez. Hasonlóképpen, ha az egyes men-
tális reprezentációs típusok vagy mintázatok felismerése pszichológiai szinten meg-
történik, ez hozzájárul elterjedésük megértéséhez, és fordítva, ha epidemiológiailag 
azonosítunk reprezentációs mintázatokat, ez hozzájárulhat pszichológiai természetük 
megértéséhez. A kórtan és a járványtan viszonyához hasonlóan a pszichológia és a 
reprezentációk járványtana kölcsönösen releváns egymás számára.”19 A kórokozó 
tehát adott, a kórtan és főleg a járványtan azonban még nagyobbrészt ismeretlen. 

                                                        
17 Hayek (1992), 56–57: p. 
18 Hayek (1992), 57–58. p. 
19 László, János (2000): A szociális reprezentációk járványtanáról. Kézirat, 11. p. 
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IV. 
Hayek „epidemiológiai” észrevételei értelemszerűen nem alkotnak egységes rend-
szert, inkább csak elszórt megjegyzésekkel találkozunk. A Descartes nézeteit tárgya-
ló korábbi idézet folytatásában jelzett gondolat („Bár az elmélet nyilvánvalóan ha-
mis…, még mindig uralja a legtöbb tudós és sajnos a legtöbb literátus ember, mű-
vész és értelmiségi gondolkodását is.”20) kifejtésére korábban Hayek egy egész 
tanulmányt szentelt. Az értelmiségi – és nem a tudós vagy szakértő – meghatározó 
szerepet játszik az egyes kórokozók, adott esetben a szocializmus terjesztésében: 
„Az újabb történelem fényében meglehetősen furcsa, hogy a másodkézből vett esz-
mék ilyen hivatásos közvetítőinek döntő hatalmát még nem ismerték fel szélesebb 
körben… A szocializmus már a kezdetektől fogva, a világ egyetlen szegletében sem 
bizonyult sohasem a munkásság mozgalmának… Teoretikusok alkotmánya ez, 
absztrakt gondolkodás bizonyos tendenciáiból adódik, amelyet hosszú időn keresztül 
csak az elmélet művelői ismertek; az értelmiségiek hosszadalmas erőfeszítéseire volt 
szükség, amíg a munkásság sorait sikerült meggyőzniük arról, hogy programjukként 
fogadják el a szocializmus eszméit.”21 

Szomorú lenne, ha ennyiben maradnánk. Mindenképpen figyelemreméltó azon-
ban, hogy Hayek – bár erősen leegyszerűsített formában – lényeges szerepet tulajdo-
nít az ember ősi ösztöneinek is: „…az emberi ösztönök … nem azokhoz a körülmé-
nyekhez … igazodtak, amelyek között az ember ma él. Ezek az ösztönök a kis ván-
dorló hordákban eltöltött élethez illeszkedtek, amelyekben az emberi faj és 
közvetlen elődei kifejlődtek… Ezek a genetikailag örökölt ösztönök azt a célt szol-
gálták, hogy a horda tagjainak együttműködését irányítsák… Ezeket a primitív em-
bereket konkrét, mindannyiuk által azonosan látott célok, illetve a környezetükben 
meglévő veszélyek és lehetőségek – elsősorban az élelem és a menedék forrásai – 
azonos megítélése vezette… A koordináció ilyen módjai meghatározóan függtek a 
szolidaritás és az altruizmus ösztöneitől – mely ösztönök csak a saját csoport tagjai-
ra vonatkoztak, másokra nem.”22 A kulturális evolúciónak azonban ára van: „Az 
emberi viselkedés fokozatosan kifejlődött szabályai (különösen azok, amelyek az 
egyedi tulajdonra, a becsületre, a cserére, a kereskedelemre, a versenyre a nyereség-
re és a magánéletre vonatkoznak) azok, amelyek elsődlegesen felelősek ennek a 
rendkívüli rendnek a létrehozásáért és azért, hogy az emberiség jelenlegi méretében 
és struktúrájában fennáll. Ezeket a szabályokat nem ösztönösen, hanem hagyomá-
nyozás, tanítás és utánzás révén adják át egymásnak az emberek. E szabályok nagy-
részt tiltásokból állnak, amelyek kijelölik az egyéni döntéshozatal módosítható hatá-
rait. Az emberiség úgy érte el a civilizációt, hogy szabályokat fejlesztett ki, és meg-
tanulta azokat követni…, mely szabályok gyakran megtiltották azt, amit ösztönei 
megkívántak volna, és már nem függött az események közös értelmezésétől. Ezek a 
szabályok, amelyek hatásukban egy új és egészen más erkölcsiséget alkottak, és 
amelyekre szívesen korlátoznám az „erkölcsiség” kifejezést, elnyomják vagy korlá-
tozzák a „természetes erkölcsiséget”, azaz azokat az ösztönöket, amelyek összeko-
vácsolták a kiscsoportokat, és biztosították az együttműködést bennük azon az áron, 
hogy a csoport terjeszkedését hátráltatták vagy megakadályozták.”23 

                                                        
20 Hayek (1992), 57. p. 
21 Hayek, Friedrich August von (1995/d): Az értelmiségiek és a szocializmus, 221. p. In.: Piac és sza-

badság, 221–238. p. 
22 Hayek (1992),18–19. p. 
23 Hayek (1992), 19. p. 
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A természetes erkölcsiség háttérbe szorulása, ugyanakkor részleges fennmaradá-
sa és a mai erkölcsiségtől való alapvető különbözősége potenciális konfliktusforrás 
napjaink társadalma számára: „…az együttműködés egyént meghaladó mintáinak 
vagy rendszereinek kialakulása megkövetelte az egyénektől, hogy megváltoztassák 
„természetes” vagy „ösztönös” reakcióikat, amivel szemben gyakori volt az erős 
ellenállás… A kiscsoport viselkedésének korlátozását … gyűlöljük. Mert … az 
egyén, aki betartja ezeket a korlátozásokat, bár az élete függhet tőlük, általában nem 
érti, nem is képes rá, hogyan működnek és miben előnyösek számára. Olyan sok 
mindent ismer, ami kívánatosnak tűnik, de amiért nem szabad nyúlnia, hogy nem 
látja: környezetének más előnyös jellegzetességei pontosan attól a fegyelemtől függ-
nek, amelynek alávetni kényszerül magát – amely fegyelem megtiltja neki, hogy 
elvegye ama kívánatos dolgokat. Mivel ennyire utáljuk ezeket a korlátozásokat, 
aligha mondhatjuk, hogy mi választottuk őket; inkább a korlátok választottak ben-
nünket: ők tették lehetővé a túlélést.”24 

Az emberiség ősi ösztöneivel kapcsolatos hayeki gondolatok végkövetkeztetése 
már kórtani megállapításnak is tekinthető: „…ösztöneink nagyon gyakran fenyeget-
nek azzal, hogy az egész építményt felborítják. Ennek a könyvnek a témája így bi-
zonyos mértékig emlékeztet a Rossz közérzet a kultúrában…témájára, eltekintve 
természetesen attól, hogy az én következtetéseim nagyban eltérnek a Freudéitól.”25 
Természetesen. 

V. 
Megítélés kérdése, hogy mit tekintünk egy könyv következtetéseinek. Vállalva a 
tévedés kockázatát, idézzük fel Hayek szóban forgó könyvének utolsó mondatait: 
„Talán amire sokan gondolnak, amikor Istenről beszélnek, nem más, mint azoknak 
az erkölcsi vagy értéktradícióknak a megszemélyesítése, amelyek közösségüket 
életben tartják. A rend forrása, amit a vallás egy emberszerű istenségnek tulajdonít – 
a térkép vagy útmutató, ami megmutatja a résznek, hogy hogyan mozogjon sikeresen 
az egészben –, ezt most megtanuljuk úgy látni, hogy nem a fizikai világon kívül 
létezik, hanem mint jellemzőinek egyike, ami túlontúl bonyolult ahhoz, hogy részei-
nek bármelyike valaha is egy »képet« alkothasson róla. Így azután jól fogadjuk a 
bálványimádás és az ilyen képek alkotása elleni vallásos tiltást. De lehet, hogy a 
legtöbb ember az elvont hagyományt csak egy személyes Akarat formájában tudja 
felfogni. S ha így van, nem hajlanak-e majd arra, hogy ezt az akaratot a »társada-
lomban« találják meg egy olyan korban, amelyben egyre több nyilvánvaló termé-
szetfölöttiséget vetnek el babonaként. Ez az a kérdés, melytől civilizációnk fennma-
radása függhet.”26 

Lehet, hogy lemaradt egy kérdőjel az előző fejezet végéről. Hayek következteté-
sei mintha nem Freuddal, hanem inkább Adam Smith gondolataival vitatkoznának. 
Leibniz sokat gúnyolt és vitatott mondatai egy korszak tudományos világának Isten-
ről és a Teremtésről alkotott felfogását foglalják össze: „Isten legmagasabb tökélyé-
ből következik, hogy létrehozván a világot, a lehető legjobb tervet választotta, mely-
ben a legnagyobb változatosság a legnagyobb renddel párosul; a térviszony, a hely 
és az idő a lehető legjobban ki van aknázva, a legnagyobb hatás a legegyszerűbb 

                                                        
24 Hayek (1992), 20–21. p. 
25 Hayek (1992), 25–26. p. 
26 Hayek (1992),149-150. o. 
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úton létesíttetik, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb megismerés, a legnagyobb 
boldogság és jóság van a teremtések közt, mit csak az összesség megengedhet. Mert 
minden ami lehetséges igényt tart a létezésre Isten értelmében, tökéletességének 
arányához képest, mindez igényeknek eredménye tehát a jelen, lehető legtökélete-
sebb világ. Enélkül nem volna lehetséges okát adni annak, miért folynak a dolgok 
inkább így és nem másképp.”27 

Freud és Hayek világa már nem Newton, Leibniz vagy Adam Smith világa. Úgy 
tűnik, egészen mást gondolnak Isten és a Teremtés jelentőségéről. Utolsó könyvének 
idézett utolsó mondataival Hayek epidemiológiai nézetei eljutnak a narratívum szo-
ciálpszichológiai jelentőségének felismeréséhez. „…Levi-Strauss … mítoszoknak 
nevezi azokat a történeteket, amelyek narratív formát adnak egy társadalomban az 
adott társadalmat foglalkoztató eszméknek. …a mítoszok a társadalom szintjén biz-
tosítják az integritást és a kontinuitást azáltal, hogy egységbe fogják, a kollektív 
megértés részévé teszik az egyébként széttöredezett hiedelmeket és értékeket… A 
narratívumok … kulturális közvetítők, amelyek a közösségekbe, ahol cirkulálnak, 
beviszik, illetve alakítják a szociális reprezentációkat.”28 

Két egymással vitatkozó tudományos elmélet, két versengő világfelfogás küz-
delmének állása, végkimenetele jelentős mértékben a narratívumok hatásosságán 
múlik. Hayek életműve nagyobbrészt két tudományos elmélet és két világfelfogás 
szociális reprezentációinak elemzése. Nem tudhatjuk, hogy ha narratívumokról be-
szélt volna, akkor is csak két történetről beszélt volna-e. Borges valamivel többet 
ismert: „Négy történet van. Maradék időnkben ugyanezeket fogjuk más és más for-
mában mesélni.”29 Kettőt érdemes felidéznünk: „A másik történet egy visszatérést 
mond el… Az utolsó történet egy isten feláldozásáról szól.”30 A fenti két téma egy 
évezredekkel ezelőtti változatát Szophoklész ezekkel a szavakkal kezdte mesélni: 
„Oedipus, a dagadtlábú, a Szfirtx napjaiban érkezett Thébába.” 
 

                                                        
27 Leibniz, G. W. (1907): Értekezések, 192. p. Franklin, Budapest. 
28 László, János (1999): Társas tudás, elbeszélés, identitás. Scientia Humana/Kairosz, 1999, 79–81. p. 
29 Borges, Jorge Luis: A négy ciklus. In.: A homály dicsérete. Európa, Budapest, 2000,186. p. 
30 U.o. 185–186. p. 


