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David Hume 18. századi gondolatkísérlete a nemzetközi pénzáramlási 
mechanizmusról a közgazdaságtan elmélettörténetének is részét képezi és 
egyben a mindenkori aktuális elméleti közgazdasági és gazdaságpolitikai 
diskurzus számára is rendszeresen hivatkozási alapként szolgál. A 
monetarizmus számos képviselője a legnagyobb és legelső klasszikus 
elődként kezeli Hume-ot, Milton Friedman a huszadik századi 
pénzelméletet Hume-hoz illesztett lábjegyzetként írta le. 

A tanulmány azt vizsgálja, hogy az elmélettörténeti rekonstrukciók és a 
gazdaságelméleti hivatkozások mennyire tekinthetők hitelesnek, 
pontosnak. A gondolatkísérlet későbbi értelmezői ezzel szemben számos 
alkalommal félreértelmezték az eredeti hume-i gondolatokat, összekeverik 
a gondolatkísérletet a tényleges helyzettel, vagy valóságidegen 
kiindulópontjai miatt (amit maga Hume is hangsúlyozott) inadekvát 
módon bírálják, vagy egyéb olyan módszertani szempontból, amely Hume 
számára fel sem vetődhetett. Így részletesebben foglalkozom Samuelson 
Hume bírálatával, amelyben a matematikai rekonstrukció és 
jelenközpontú-anakronisztikus elmélettörténetírás szinte összes 
típushibája megtalálható, valamint azzal a több szempontból is 
problematikus állítással, hogy Hume nem ismerte volna fel az egy ár 
törvényét.  

 
Bevezetés 
 
David Hume (1711-1776) skót filozófusnak a gazdaságelmélethez való 
hozzájárulása elsősorban 1752-ben megjelent Politikai tanulmányok 
(Political discourses) című kötetben megjelent esszékből áll. Ebben látott 
napvilágot A kereskedelem mérlegéről (On the balance of trade) című írás, 
amely magyarul is olvasható a David Hume összes esszéit tartalmazó 
kötetben. Itt Hume leírja a nemzetközi pénzáramlás, a pénzmennyiség és 
az árszínvonal közötti kapcsolatot. Röviden: ha egy országban 
megnövekszik a pénz mennyisége, akkor az árszínvonal ugyanakkora 
mértékben növekszik, aminek következtében a plusz pénz kiáramlik az 
országból, az árszínvonal pedig visszaáll az eredeti szintre. A folyamatok 
időzítésével és mikroszintű hatásaival ugyan nem foglalkozott, de ezzel a 
leírással a pénzt egy országon belül felhalmozni és a külkereskedelmet 
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korlátozni kívánó merkantilista gazdaságpolitika hosszú távú kudarcra 
ítélését is bemutatta.  

Ez a munkája azóta is folyamatosan hivatkozási alap a pénzelmélet és a 
monetáris politika kutatói és még a gyakorlatibb gazdaságpolitikai 
ajánlásokat tevő szakemberek számára is. Jelen rövid tanulmányban csak 
azt szeretném bemutatni, hogy a Hume-ra hivatkozó munkák egy jelentős 
és befolyásos része igazságtalan, méltánytalan és inadekvát bírálatokkal 
ferdíti el Hume eredeti gondolatait. További korlátként elsősorban a 
legbefolyásosabb szerző, Paul Samuelson értékelésével foglalkozom. Ez a 
korlát ugyanakkor nem jelentős, mert Samuelson hivatkozottsága, 
tekintélye révén sok más szerzőre is hatást gyakorolt, és hozzá 
kapcsolódóan más szerzőket is figyelembe veszek.  

 
Paul Samuelson rekonstrukciója és értékelése 
 
A 20-ik század egyik legbefolyásosabb közgazdásza, Paul Samuelson több 
mint 70 tanulmányában foglalkozott az elmélettörténet matematikai 
rekonstrukciójával, a korábbi közgazdászok bírálatával (Dusek, 2017a; 
Medema–Waterman, 2010). Samuelson elmélettörténetírói 
„munkamódszerével”, a korábbi elméleteket eltorzított módon bemutató, 
átíró matematikai rekonstrukcióval máshol részletesen foglalkoztam 
(Dusek, 2017a). Az ott leírtakat nem ismétlem meg. Elmélettörténeti 
munkáinak egy részét tartalmazó válogatáskötetének ismertetésekor 
egyik példám Hume-ról szóló írása volt, ezért azt sem részletezem itt 
(olvasható Dusek, 2017b, 136-137. oldalon). Röviden összefoglalva a 
lényeget, Samuelson egy személyeskedő bevezetőt követően Hume-tól 
olyan koncepciók figyelembevételének hiányát kéri számon, amelyek vagy 
nem is érvényesek, vagy pedig Hume valójában foglalkozott a kérdéssel 
(Dusek, 2017b).  

Mindezeken a tartalmi tévedéseken kívül Samuelson Hume 
értelmezésekor egy további alaphibát is elkövetett, ami önmagában 
érvényteleníti rekonstrukcióját. Nevezetesen Hume gondolatkísérletét 
tévesen a tényleges folyamatok modellszerű leírásának tartja (Cesarano, 
1998; Schabas, 2008a). Egyetértőleg idéz ezzel kapcsolatban egy 1900-as 
tanulmányt, amely szerint a mi modern időnkben a kábelek és a gyors 
közlekedés miatt az aranyáramlás korrigáló mechanizmusok már nem 
működnek, ugyanannak a terméknek az árai lényegében azonnal 
kiegyenlítődnek. Így, folytatódik az idézet, elképzelhetetlen, hogy a nagy-
britanniai árak a Hume által megkövetelt négyötödükkel essenek, hogy a 
pénzhiányt kezeljék (Samuelson, 2015:43). Csakhogy az eredeti 
szövegből teljesen egyértelmű, hogy Hume nem a nemzetközi fizetési 
mérleg tényleges önszabályozási mechanizmusát írta le, hanem egy olyan 
gondolatkísérletet mutatott be, amiről hangsúlyozta, hogy a valóságban 
nem fordulhat elő, mert pont azok a mechanizmusok, amelyeket 
megvilágított vele, akadályozzák meg kialakulásukat (Dusek, 2017b:137). 
Samuelson mentségére írható, hogy sokan mások is összekeverik a 
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gondolatkísérletet vagy egy ténylegesen elképzelhető helyzettel, vagy egy 
valóságot magyarázni hivatott modellel. Így téves kiindulópontjukból 
fakadóan bírálják Hume-ot azért (például Negishi, 1989; Negishi, 2001), 
mert nem vette figyelembe, hogy a nemzetközi kereskedelembe kerülő 
termékek ára nem térhet el a szállítási költségüket meghaladóan.  

 
Hume védelmében fellépő, Samuelsont kritizáló szerzők 
 
Samuelsonnal szemben többen keltek Hume védelmére. Margaret Schabas 
Samuelsonnak a leírását egy igazságtalan, durva, tisztességtelen negatív 
kritikaként jellemzi (Schabas, 2008b, 141. o.). Cesarano Hume-ot idézve 
amellett érvel, hogy Hume valójában észlelte az egy ár törvényét: „Aki ma 
beutazza Európát, az a különféle áruk árából azt láthatja, hogy az 
uralkodók és az államok képtelen gyanakvása ellenére a pénz mindenütt 
szinte ugyanannyit ér, és hogy e tekintetben az egyes országok közötti 
különbség nem nagyobb, mint ami gyakran egy-egy ország különböző 
tartományai között fennáll” (Hume, 1994a, 77. o.). Cesarano igényével 
szemben, miszerint ez az egy ár törvényének érzékelése, négy ellenvetés 
mindenképp felhozható. Egyrészt, egy tapasztalati megfigyelés nem 
egyenlő egy alapállításokból, kiinduló feltevésekből deduktívan levezetett 
törvénnyel. Másrészt, Hume nem utazta be Európát, Anglián kívül csak 
Franciaországban járt, valójában jelentős tényleges árkülönbségeket 
figyelhetett volna meg. A szállítási költségek jelentőségét és magas voltát 
amúgy is többször megemlítette Hume. Harmadrészt, nincs szükség az 
egy ár törvénye használatára, mert az, mint írtam, ilyen formában nem 
érvényes a való világra jellemző szállítási költségek mellett. Negyedrészt, 
Hume-tól lehet a fenti idézettel némileg ellentétes idézetet is találni: „Az 
élelmiszerárakat illetően nagyobb a különbség Párizs és Languedoc, mint 
London és Yorkshire között” (Hume, 1994b:117). 

Ami az elemzés hiányosságait illeti, azt csak egy esetben lehet igazán 
hibaként felróni: akkor, ha a vizsgálat tárgyát képező probléma 
megmagyarázása szempontjából lényeges a kérdés. Egyébként pedig 
sohasem lehet elvárni semmilyen elmélettől a teljeskörű magyarázatot: 
számos olyan feltevés van mindig, amelyeket nagyon részletesen 
magyaráznak más elméletek, de a konkrét probléma szempontjából külső 
adottságként kezelendők. Ilyen az egy ár törvénye is, akár nem 
foglalkozott vele Hume (mint Samuelson állítja), akár foglalkozott vele 
valamilyen módon (mint tucatnyi más értelmező állítja). Ilyen a 
pénzmennyiség változásának a relatív árakra, a foglalkoztatásra, a 
jövedelemeloszlásra, az államháztartásra és még számos más területre 
gyakorolt hatásának a kérdése. Ezek mind vizsgálhatók és valóban 
kiegészíthető lenne velük a gondolatkísérlet, és vizsgálandók akkor, ha a 
magyarázat célja megköveteli, de egyébként figyelmen kívül hagyásuk 
nem „hiba” vagy hiányosság. Ha explicite megemlítik ezeket, akkor az 
elemzés végeredményét nem befolyásoló elhanyagolható típusú feltevések 
között teszik. Ezen kívül számos egyéb olyan részletkérdés lehet, 
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amelynek specifikálása egyszerűen felesleges, mert az adott kérdés 
vizsgálatát nem korlátozza a kezelése.  

Egy további indokolatlan elvárás is Samuelson szemére vethető: 
bírálata azt sugallja, hogy lehetséges egy téma első megfogalmazásakor 
annak összes részkérdését a legteljesebb tökéletességgel kifejteni. 
Ráadásul, ha a kifejtendő témakör rosszul beazonosított, akkor még 
könnyebb számonkérni a tárgyalás hiányosságait.  

 
Értékelés 
 
Samuelson Hume-ról szóló tanulmánya, Samuelson szándéka ellenére, a 
matematikai rekonstrukció abszurditásainak egyik kitűnő illusztrációjaként 
szolgál. Hume értékeléséhez érdekességként még annyi fűzhető, hogy a 
monetarizmus számos képviselője többnyire a legnagyobb és legelső 
klasszikus elődjeként tekint rá. Samuelson egyik rendszeres vitapartnere, 
Milton Friedman Hume-ot dicsérve a huszadik századi pénzelméletet 
Hume-hoz illesztett lábjegyzetként írta le, a makroaggregátumokban 
gondolkodó Keynes pedig az egyensúlyi elemzés előfutáraként tekintett 
rá. Ez csak azt mutatja, hogy több ellentétes vélemény közül mindegyik 
lehet egyoldalú vagy hibás egyszerre. Valóban Friedman, Keynes és Hume 
közös vonása volt az egyszerű aggregátumokban gondolkodás, a 
pénzmennyiség változása mikrofolyamatokra gyakorolt hatásának és két 
egyensúlyi állapot közötti folyamatoknak a figyelmen kívül hagyása. A 
dicsérő jelzőre sokkal inkább érdemes lett volna az ezeket a kérdéseket is 
jól tárgyaló Cantillon (Rothbard, 1995).  
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