
A mi reformátoraink és a mi pénzünk 1LECTORI SALUTEM

A Magyarországi Evangélikus Egyház tematikus évekkel készül a reformáció 500. évfordulójának megünneplésére. 
Idén a szabadság van napirenden, de lesz szó oktatásról, kultúráról, toleranciáról, a nőkről – persze a reformáció 
vonatkozásában, olykor jeles protestáns személyek jubileumához, kerek születésnapjához kötve. Nem vitás, hogy 
a kijelölt témák fontos üzenetet hordoznak a protestáns közösség számára, sőt azon túl is, kidomborítva azokat a 
nem hívő többség szemében is fontos értékeket, amelyek alapvetően a reformációhoz kapcsolódnak. E sorozatból 
azonban hiányzik valami, ami pedig manapság igencsak meghatározza a közbeszédet 
mind itthon, mind külföldön, hatását pedig ki-ki a saját bőrén is érzi. Ez pedig nem 
más, mint a gazdaság témaköre.

Az utóbbi időben fájdalmasan eltorzult az ezzel kapcsolatos diskurzus. A 2008 
óta tartó gazdasági válság, ennek újabb és újabb megjelenési formái, országok csődje, 
az euró veszélybe kerülése, családok eladósodása, a valutaárfolyamok elszabadulása, s 
mindezek mellett a politika könnyen emészthető üzeneteket közvetíteni akaró szán-
déka számos közszereplőt arra sarkall, hogy a pénzpiacok működésében, a globalizált 
kapitalista világban már-már az ördög munkáját lássa. Ezzel a leegyszerűsítéssel 
könnyen lehet kriminalizálni bankárokat, nemzetközi vállalatokat, a globalizáció 
különböző rendű-rangú szereplőit. Nem kétséges persze, hogy az a szemlélet, amely 
a tőke felhalmozását voltaképp függetlenítette a javak megtermelésétől, valóban egy 
sajátos pilótajátékká változtatta a nemzetközi gazdaság világát, s az is biztos, hogy e 
folyamat főszereplőit szükséges lenne felelősségre vonni, még ha nem is diabolizálni. 
Ám annak érdekében, hogy az eddigi rendszer összeomlását követően senki ne 
tápláljon furcsa illúziókat, ne baloldali utópiák igézetében vonjunk meg minden 
bizalmat „a kapitalistáktól”, ugyanakkor kitarthassunk a társadalmi igazságosságba 
vetett bizalmunk mellett, érdemes visszatérni a kapitalizmus bölcsőjéhez, amely nem 
másutt ringott, mint Wittenberg, Genf és Zürich környékén.

A reformátoroknak ugyanis fontos, a mai jelszavaknál jóval diff erenciáltabb 
üzenetük volt és lehetne ma is a valóban eltorzult, extraprofi tot áhító, a gazdasági 
növekedés szentségében hívő üzleti világban. Kétségtelen, hogy a reformáció nagy 
alakjai közül Luther volt a konzervatívabb: megkülönböztetve a „polgári kereske-
dést” és „az istentelen kereskedést”, voltaképp egy százalékban maximálta az elérhető árrést. Kamatszedés dolgában 
még szigorúbb volt, s csak akkor tarthatta megengedhetőnek, ha a kölcsönt adót kimondott kár éri vagy elmarad 
a haszna, például ha nem kapja vissza a megállapodott határidőre a pénzét, ugyanakkor neki magának is fi zetnie 
kell. A lutheri hivatásetika ismeretében nem csoda, hogy a munkával keresett pénz számára (is) értékesebb, mint 
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„…mindezek mellett a politika 
könnyen emészthető üzene-
teket közvetíteni akaró szán-
déka számos közszereplőt ar-
ra sarkall, hogy a pénzpiacok 
működésében, a globalizált 
kapitalista világban már-már 
az ördög munkáját lássa. (…) 
az a szemlélet, amely a tőke 
felhalmozását voltaképp füg-
getlenítette a javak megter-
melésétől, valóban egy sajá-
tos pilótajátékká változtatta a 
nemzetközi gazdaság világát, 
s az is biztos, hogy e folyamat 
főszereplőit szükséges lenne fe-
lelősségre vonni, még ha nem 
is diabolizálni.
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a kereskedéssel vagy pénzügyi spekulációval szerzett haszon. Így válik érthetővé a Fuggerekre vonatkozó lesújtó 
véleménye, amely szerint nem lehet „igazságos és Istennek tetsző, ha valaki egyetlen emberi élet alatt oly sok és oly 

királyi javakat hord össze egy rakásra”. Luther kapitalizmuskritikája azért is tanulsá-
gos, mert a pápai államot is indokolatlan felhalmozással vádolja, ugyanakkor épp a 
pápai állam mai értelemben vett csődjét megelőzni hivatott búcsúcédulák kibocsátása 
lett a reformáció egyik kiváltója.

A szorgalmas munkával való istendicséret, a munkához való jog és egyben kö-
telesség, a közjó gyarapítása iránti elkötelezettség Kálvin tanításaiban óriási len-
dületet adott a kor gazdasági fejlődésének. Egyúttal azonban a fogyasztásban való 
önmérsékletre is ösztönzött, innen pedig egyenes út vezetett a tőkefelhalmozáshoz, 
egyesek meggazdagodásához, ami viszont lehetőséget teremtett a rászorulóknak 
való adakozásra. Tekintettel a már akkor is virágzó genfi  pénzpiaci tevékenységre, 
nem véletlen, hogy Kálvin fontosnak tartotta rögzíteni álláspontját a kamatokkal 
kapcsolatban is. Ennek egyik legfőbb üzenete, hogy egyértelmű különbséget tesz 
fogyasztási kölcsön és produktív kölcsön között – egyértelműen az utóbbi javára, 
hiszen ez által új érték teremtődik. E kölcsön után ezért kamat is szedhető.

Idézzük csak fel az elmúlt évek banki reklámjait! A plazmatévék vásárlására 
ösztönző, a nagyszabású esküvői mulatságok megrendezését lehetővé tevő kölcsönök 
felvételére csábító hirdetéseket. A kockázatot látszólag csökkenteni akaró, ám – 
mint kiderült – mégiscsak növelő frankhitelek óriásplakátjait. És az említett példák 
csupán cseppek a banki, hitelezési üzletek tengerében, amelynek méretét jól mutatja 
az Egyesült Államok és jóformán egész Dél-Európa megingása – hogy óvatosan 
fogalmazzunk. Vajon mit szólna mindehhez Luther és Kálvin? Vajon nem lenne-e 
érdemes újraolvasni írásaikat vagy legalábbis elővenni Max Webert s megnézni, 

mit is írt a protestáns etika és a kapitalizmus szellemének összefüggéseiről, a politikáról mint hivatásról vagy a 
tőzsde működéséről? S ha a modernitás felkent papjai esetleg anakronizmusnak gondolnák mindezt, irányítsuk 
a fi gyelmüket egy pillanatra azokra az országokra, ahol még viszonylag jól működnek a dolgok: Finnországra, 
Svédországra, Hollandiára, Norvégiára, Svájcra. Az alpesi ország elmúlt évi költségvetésének több milliárdos 
többlete talán elég meggyőző érv ahhoz, hogy érdemben elgondolkodjunk a protestáns hagyomány és a modern, 
működőképes gazdaság összefüggéseiről.

Prőhle Gergely

Prőhle Gergely a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, a Magyar Evan-
gélikus Konferencia elnöke, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára.
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„Idézzük csak fel az elmúlt évek 
banki reklámjait! A plazmaté-
vék vásárlására ösztönző, a 
nagyszabású esküvői mulat-
ságok megrendezését lehe-
tővé tevő kölcsönök felvéte-
lére csábító hirdetéseket. (…) 
Vajon mit szólna mindehhez 
Luther és Kálvin? Vajon nem 
lenne-e érdemes újraolvasni 
írásaikat vagy legalábbis elő-
venni Max Webert s megnéz-
ni, mit is írt a protestáns etika 
és a kapitalizmus szellemének 
összefüggéseiről, a politikáról 
mint hivatásról vagy a tőzsde 
működéséről?




