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CIVIL GAZDASÁG. HATÉKONYSÁG, MÉLTÁNYOSSÁG, KÖZ-JÓLLÉT

Luigino Bruni és Stefano Zamagni (2007): Civil Economy. Efficiency, Equity, Public  
Happiness, Peter Lang AG, Bern  Fordította: Osvay Péter (2013): Civil gazdaság. 
Hatékonyság, méltányosság, Köz-jóllét. L’Harmattan Kiadó, Budapest. 203 oldal

Noha tökéletesen lehetséges „gazdagnak” lenni
magányosan mások nélkül vagy akár ellenük,

a boldogsághoz azonban
legalább két emberre van szükség.

(Bruni és Zamagni, 2013)
D. Babos Zsuzsánna

Luigino Bruni és Stefano Zamagni olasz tudósszerzőpáros műve, Osvay Péter fordításában 
a 2013-as év várva várt könyve a civil világ körében, mert művűkben a civil társadalmi 
szervezetek gazdaságelméleti alapjait fektetik le. Érvelnek a kölcsönösség elve beépítésének 
szükségessége mellett a gazdasági, az emberi, valamint a társadalmi kapcsolatok vizsgálatába. 
”Az a társadalom, amely kulturális horizontjáról száműzi a kölcsönösség elvét, képtelen lesz 
fennmaradni és tagjainak a boldogság iránti igényét kielégíteni” (Bruni és Zamagni, 2013.8. 
o.). A könyv várhatóan a közgazdasági témák iránt érdeklődő szakembereken kívül igen 
tanulságos és hasznos olvasmánya lesz a civil szakemberek széles köre számára.

Bár több szerző (Muraközy,2010; Moldicz,2012; Soros, 2010) magyarázta és kereste 
már a megoldást a közelmúltban a gazdasági válságra, jelen olvasmány azonban 
komplex nézőpontból olyan válaszokat kínál, amelyek megfontolása hosszútávon 
megváltoztathatja a gazdaságról való gondolkodásunkat. Osvay szavait idézve ez olyan 
„… civil gazdasági gondolkodás, amely lehetővé teszi az emberközpontú, emberarcú 
gazdaságot, az erények, az erkölcs jelenlétét a gazdálkodási folyamatban.” (11. o.)

A könyv fordításához a Budapesti Corvinus Egyetem adta a segítséget , amely a L’ 
Harmattan Kiadó gondozásában jelent meg. Bruni és Zamagni nagynevű egyetemi 
professzorok, Bruni a római Lumsa valamint a loppoanoi Sophia Egyetem közgazdász 
professzora, Zamagni professzor pedig a Johns Hopkins University – bolognai 
központjában, s a római és a milánói egyetemeken is tanít. Mindkét szerző otthonosan 
mozog tudományterülete és a civil szféra területén. Zamagniék leírása szerint Todeschini 
2002-ben és Sapori 1955-ben végeztek gazdasági kutatásokat a csere, a kölcsön és az 
adomány témájában. Wood’s pedig 2002-ben, a gazdasági hozzáállást tanulmányozta a 
szegények kamatról és uzsoráról szóló középkori vitáiban. Bruni és szerzőtársa azonban 
elemző szempontjai között figyelembe vette a keresztény elveket is. A szerzőket a 
polgári humanizmus újraértelmezése az ókori Görögországba vezette vissza, s erre 
alapozva eszméltek rá arra, hogy „polgári vagy politikai életre van szükség ahhoz, hogy 
teljesen boldog emberi életet lehessen élni”.

Szerzők amellett, hogy szakterületük kiemelkedő képviselői, vizsgálják a civil 
gazdaság gyökereit, s a civil kurázsit bemutatva felcsillantják a kérdés művelődés – 
és művészettörténeti vonatkozásait is. (Lorenzetti - Buon Gaverno, Boticelli mitológiai 
képei, Doni (1552) és Patrizi (1553) az „ideális emberi közösséget” bemutató a polgári 
boldogságról szóló nosztalgikus eszmefuttatása). 
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A szakértő Olvasó bizonyára „áthall” a szerzők finom és néha szarkasztikus 
társadalomkritikai megjegyzésein is – úgymint az angolszász típusú „filantróp 
kapitalizmus” gyökeréről vagy a polgári humanizmus (XV. sz.) ideje alatti keresztény 
városok kettős gazdasági játékáról, vagy épp a jóléti állam jelenlegi válságát előidéző 
segítségnyújtási kultúrájáról.

A könyv eleje felhívja a figyelmet a polgár/civis új fajta jelentésére és körülményeinek 
az ábrázolására a humanizmus eszméinek hanyatlása idején. „A polgár már nem a 
gazdasági vagy polgári tevékenység iránt elkötelezett ember volt, hanem olyan, aki 
„nem végez kétkezi mesterséget, hanem magánjövedelemből él”. Szerzők Frigo ezen 
megállapításával érzékeltetik, hogy a XVII-XVIII. század derekán a mérleg átbillent a 
polgárok közötti egyenlőségről ismételten a feudális társadalmi berendezkedés felé. 
Szerzőink bevezetik a civil sötétség igen találó kifejezését, amelyen a közösségi élet 
arisztotelészi törékenységével szemben álló újplatonista boldogságtagadást értik, 
amely a modern kor kölcsönösséget és kiszolgáltatottságot figyelmen kívül hagyó 
közösségi életről való gondolkodásához vezetett. 

A III. és IV. fejezet az elméleti kutatás alapjait adja közre. A XVIII. században élő 
nápolyi filozófus és közgazdász, Genovesi írásai nyomán juttatják el az Olvasót a 
civil gazdaság felé, és az alábbi fogalmakkal operálnak: a bizalom, a kölcsönösség, a 
boldogság, köz-jóllét, a civil erények, a polgári lét és közösségi élet. Érintik többek közt 
Machiavelli Fejedelem című politikai elméleti okfejtését, Mandeville a méhek meséje 
című könyvét, és Hobbes pszichológiai egoizmusból kiinduló és a tekintélyelvű 
individualizmusig eljutó Leviatánját is. Találkozunk a köz – jóllét kifejezés részletes 
magyarázatával, amely szófordulatot Muratori óta sokan használják a gazdaság és a 
boldogság egymáshoz való viszonyának értelmezésében, mert „… nincsen boldogság 
a társadalmi életen kívül és nincs társadalom a közjó iránti tudatos szeretet nélkül” 
(58.o.). Genovesit idézve a szerzők azt az alapvető igazságot tolmácsolják, miszerint 
„az embert, másokkal kapcsolatban való entitásából fakadóan az együttérzésre való 
képessége határozza meg” (u.o.72.o.).

A milánói iskola olyan üzenetet küldd napjaink társadalmaihoz, amelyet mind a politikai 
mind a civil mind a piaci szektor számára átkellene ültetni a gyakorlatba, melyet a 
következő idézet jól illusztrál:  „…jó törvények, polgári erények és közösségi bizalom 
tudja támogatni az erősödő gazdasági érdekek hatását… a jól megalkotott civil 
társadalom szüntelen cselekvése mérsékli az egyén határtalan gazdagodási vágyát 
anélkül, hogy teljesen megszüntetné azt, oly módon, hogy bár egyrészt individuális 
önzést és mértéktelenséget látunk, másrészt tapasztaljuk a társadalmi részvételt és 
méltányosságot is.” (Romagnosi 1835,9-11.id.:u.o.,76.). A lombardi filozófusok kiemelten 
fontosnak tartották az állampolgárok tudásának, kreativitásának fejlesztését. 

Az angol hagyományra kitérve (az V. fejezetben) a piac és a társas hajlam leírásában 
vázolják Adam Smith és Genovesi elmélete közti különbségeket és hasonlóságokat. 
Továbbiakban foglalkoznak még Hegel (önérdekalapú), Bentham (hasznosság 
alapú) és Wicksteed (személyes gazdasági kapcsolatokat tagadó – non-tuista) 
munkáinak elemzésével is – miközben elhangzik egy fontos, napjaink aktuális 
kérdése is: „Ha a politikai szféra egyetlen tárgyalópartnere a gazdasági szféra (és 
nem a civil), akkor kivel találkozik?” (u.o. 85.o.). Erre a kérdésre a neoklasszicista 
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Wicksteed, Pareto és Edgeworth talán azzal válaszol, hogy nem is szükséges másokkal 
találkoznia. Ezzel egyértelműen éles szakadékot ásnak az olasz klasszikus iskola és a 
modern kor gazdasági viszonyainak értelmezései közé.

A civil gazdaság hanyatlásától újjászületéséig című fejezetben még a történeti 
elemek felgöngyölítésével foglalkoznak, de egyre közelebb érkezünk napjaink 
értelmezéséhez. Az ipari forradalom negatív hatásainak köszönhetően, a piac 
értelmezése eljutott odáig, hogy csak a hatékonyság elérése a cél, és ahol csupán 
a törvények tiszteletben tartásának etikai minimumát kell átlépniük a gazdasági 
szereplőknek. Magyarázatot kapunk az alapítványok és egyesületek létjogosultságára 
és identitásuk fő mozgatórugójára. A szerzők Dahrendorfot majd Weisbrodot idézve 
a nonprofit szervezetek célját és működését vizsgálják. Ennek a fejezetnek a végén 
olvashatjuk, hogy a közgazdaságtan lényegében a boldogság tudománya s fő 
kérdése, hogy - Mit kell tennem ahhoz, hogy boldog legyek? (u.o.116.o.). Zamagniék 
fő megállapítása, hogy a jelen társadalmi konfliktusa a „bent – és a kint” között 
húzódik a befogadottak és a kirekesztettek között (u.o.119.o.). S ez a civil jólét céljának 
megfogalmazásában annyit jelent, hogy minden ember társadalmi lény, s ezt a jogát 
mindenki számára biztosítani kell.

A VII. fejezet a civil gazdaság szereplőinek meghatározásáról szól, ami azzal a 
kérdéssel nyit, hogy mi az igazi különbség a nonprofit és a for-profit vállalatok között? 
Az elméletekre lebontva ez annyit jelent, hogy mi a különbség az egyenértékek 
cseréjének elve és a kölcsönösség cseréjének elve között. Válaszokat kutatva Kolm, 
és Caillé szakirodalmi segítségét elfogadva arra jutnak a szerzők, hogy bár sokkal 
nagyobb szabadság rejlik a kölcsönösségben, mégis mindkettő megléte szükséges 
a piac működéséhez. „Az egyenértékek cseréjének kultúrája veszélyezteti a fejlődés 
lehetőségét, ha nem integrálódik a kölcsönösség kultúrájával” (u.o.129.o.). Szerzők 
ebben a fejezetben a civil szervezetek működésére irányítják a figyelmet – többek 
közt önkéntes szervezetekről, kapcsolati hálóról. A kölcsönösség mentén, egy 
igazságos társadalomban az emberek nem csak a rokonaikban és barátaikban, hanem 
az idegenekben is megbíznak. Tehát a méltányosság nyomán kialakul a közbizalom, 
amely nem csak élhetőbbé teszi az életet, hanem a gazdaságot is hatékonyabbá teszi. 

A könyv végéhez közeledve a foglalkoztatásról, jóléti társadalomról és a civil 
gazdaságról van szó, melyben a civil gazdasági szemlélet lényege, hogy értéket 
tulajdonít a közös cselekvésnek, s e képen kikerüli a bizonytalansági kockázatot. 
Ez a gondolat magával hozza a civil erények folyamatos terjesztését a gazdaság 
egészséges működésének fenntarthatóságához. A szerzők ebben a fejezetben egy 
újfajta fogyasztási kultúra szükségességével foglalkoznak, a fogyasztó – állampolgár 
választási szabadságát hangsúlyozva, aki a szolgáltatások minőségét és hogyanját 
átlátja és ellenőrzi.

Az utolsó előtti fejezet a boldogságot taglalja ismét, amely rész olyan alapigazságokra 
és sokak által átélt társadalmi tapasztalatokra derít fényt, mint a Kahneman szerinti 
taposómalom effektus melyből szinte nincs kiút. S erre az örökös emberi gyarló 
törekvésre és harcra az anyagi javakért, egy empirikus kutatás eredményeit 
sorakoztatják fel a szerzők (Richard Easterlin, 1974-ben végzett boldogság – 
kutatása nyomán), melyben a megkérdezettek szubjektív önértékelésén alapuló 
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válaszaikból a következőket tudhatjuk meg. „… nem mindig a leggazdagabb 
emberek a legboldogabbak…, a legszegényebb országok pedig nem jelentősen 
boldogtalanabbak, mint a gazdagabbak…, az emberek boldogsága egész életük során 
nagyon kis mértékben függ a jövedelem és a gazdagság változásaitól…” (u.o.174.o.)

A fentiek tekintetében a könyvet azoknak ajánlom leginkább, akik a civil szektor 
tevékenységeit, munkáját, erőfeszítéseit ismerik, vagy ők is szerves részei annak. 
A recenzált könyv a tercier szektor identitásának és működésének lényege alá ás, 
azon felül felruház egy olyan civil öntudattal, amely egyszerre ad magabiztosságot, 
elismerést az önkéntes szolgálat és a civil munka iránt, és tudatosan tesz boldoggá, 
mert bebizonyítja, hogy a kapcsolati javak és az azokra való igény létfontosságúak 
emberi mivoltunk megőrzéséhez és a civil gazdaság megvalósításához.
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