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A címben szereplő protestáns etikák a protestantizmuson belüli etikai felfogásbeli 
eltéréseket vetítik előre, míg a katolikus kritikák megjelölést egyfelől a katolikusokat, 
a pápák szerepét és hatalmát kritizálókra vonatkoztatva, másrészt a katolikusok-
nak a protestánsokkal szemben felhozott ellenvetéseire és ellenérveire használjuk. 
Grotius, a nemzetközi jog megalkotója, a 17. század elején nagy és új alapve-
tést tett, olyat, amely minden eltérésre, igazságtalanságra megadja a megoldást.  
A kálvinizmuson belüli arminianizmus teológusaként az egyházak egyesítésének 
módját a természetjogban találta meg. Ez lett az a fundamentum, mely minden 
helyi érdeken és értéken felül tudott emelkedni. Ez látszott alkalmasnak az eltérő 
vallási és szociális hovatartozáson túlmutató összemberinek a kifejezésére. Mivel 
az ember társas természetű lény, ezért mindenekelőtt és mindenekfölött a társa-
dalmiság biztosítására törekszik. Grotius összefüggésbe hozza ezzel a gondolattal 
a természeti szférát a társadalmival. Az ember társas állat, ugyanakkor észlény 
is, és ennek alapján a cselekedete megfelel a természetnek, összhangban van az 
erkölcsi jóval, ez az erkölcsös magatartás pedig Istennek is tetszik. Az emberek 
közötti szerződés megtartása csak másodlagos, és azon a jóhiszeműségen nyugszik, 
melynek következtében az emberek az adott szavukat a természetnek megfelelően 
megtartják. Az erkölcsi tudás egyszerű, olyan akár a matematika: „Mint ahogyan 
Isten sem teheti meg, hogy kétszer kettő ne legyen négy, éppúgy azt sem teheti, 
hogy, ami belső lényegénél fogva rossz, ne legyen az.”1

Grotius a szabadság eszméjét egy tengeri hasonlattal fejti ki. A tenger a keres-
kedelem és a hajózás területe, amelyet mindenki számára lehetővé kell tenni, mert 
a tenger a közjó, és az emberiséget szolgálja. Az egyik oldalon fölmerülő hiányt a 
másik oldalon a bőségből pótolják, így létrejön a kereskedelem, ami az embereket 
barátsággal kapcsolja össze, és megszelídíti őket. A tengerhez mindenkinek joga 
van, annak is, aki nem a partján, hanem a szárazföld belsejében él. Tengert elzárni, 
kisajátítani igazságtalanság, és mint ilyen vétség a természet rendje és egyben Isten 

1 Grotius, Hugo: A háború és béke jogáról (Válogatta: Farkas László, az előszót írta: Demeter 
János), Bukarest, Kriterion, 1973, 18. 
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ellen is. Grotius A háború és béke jogáról című műve III. fejezetében a pápáról (VI. 
Sándor) is szól, jelesül arról, hogy a pápa semmilyen polgári jog és világi jog szerint 
sem ura a földnek, és nem ajándékozhat el területeket. Pogány népek felett pedig 
még lelki értelemben sincs hatalma. Hasonló okfejtésben vezeti le a katolicizmus és 
a protestantizmus összebékítéséről szóló elképzelését. A közös hit valóban közös, és 
ez összebékítheti azokat is, akik különböző doktrínákat követnek. Ha erkölcsileg 
tekintenek a megbékélésre, akkor a közös nevezőjük lehet az Istenbe vetett hitük, 
és eltekintenek minden egyéb, a részletekre vonatkozó jellemzőtől. Grotius újfent 
a természetjognak a különbözőségeket felülíró szerepéhez folyamodik. Saját bőrén 
tapasztalhatta a protestantizmuson belüli, az ortodox kálvinisták által kirobbantott, 
a predesztináció körüli viták tragikus következményeit: Oldenbarneveltet lefejezték, 
őt magát börtönbe zárták, majd száműzték. Az Egyesült Tartományokban nehezebb 
volt kikényszeríteni az egységes egyházat, mint Angliában, Svédországban vagy 
a német államokban, mert itt az uralkodó hatalmánál fogva terjedt a reformáció, 
míg a hollandoknál jobban érvényesültek a helyi sajátosságok. Néha betiltották a 
katolikus misézést, néha teljesen toleránsan viselkedtek a nem kálvinista vallásgya-
korlatok iránt. Éppen ennek a toleranciának volt köszönhető az a félelem, hogy a 
katolicizmus vissza fog szivárogni, pedig a nagyhatalmi törekvések az új szereplők 
térhódításával a katolikus vallásnak is ellenfelei kívántak lenni. 

Az újfajta gondolkodásmód a szabadságról, a javakhoz való hozzájutás igazsá-
gosságáról, a tolerancia jó oldalának figyelembevételéről, mind oda vezettek, hogy 
árnyaltabban mutatkozott meg a katolikus és protestáns eszméknek a gyakorlatba 
való átvitele. 

A katolikus értékek és a Luther nevével fémjelzett protestantizmus ellentéte 
az Erasmus és Luther közötti vitában manifesztálódott. A szakadék, amiről szó 
lesz egy humanista és egy reformátor vitája. A fő kérdések, amelyek az ellentéte-
ket meghatározták és erősítették, a pápai hatalom kiszélesítése, ami önmagában 
a humanista trendek ellen szólt, a katolikusokkal ellentétes eszmei platformon 
állók kiirtása és ennek módja, az intelligens vitának a lebonyolítása az ellenfél 
személyének elfogadásával, illetve tartózkodás az ő megsértésétől. Az Istenről 
való eltérő gondolkodás, a hittudomány és a magasabb rendű hittudomány meg-
különböztetése alapvetően különböző álláspontra helyezte a két gondolkodót. 
Ebben az ellentétben a lakmuszpapírt a németországi parasztfelkelés jelentette 
(1523–24), mely a dél-németországi parasztok szegénységének a következménye 
volt. Luthernek „a keresztény szabadságról szóló tétele alapján elszántan harcoltak 
és körülbelül százezer áldozata lett ennek, még azok közül is áldozatok kerültek 
ki, akik közvetlenül nem is voltak résztvevők”. Erasmus humanista álláspontja 
szerint nem lehet kegyetlenséggel megtorolni a szegénységből fakadó felkelést. 
Úgy tartotta, hogy az erőszakból erőszak lesz, így nem harccal, hanem például a 
feudális adó eltörlésével lehet elejét venni a hasonló megmozdulásoknak. ráadásul 
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az írásaiban az evangéliumra hivatkozik, mely nem tartalmazza a feudális jogokat 
a másik ember fölött. Luther álláspontja azért volt más, mert ő a német elöljárók 
kegyétől függött, s mint misztikust, nem nagyon érdekelték az adókivetéssel kap-
csolatos problémák. Azt gondolta, és le is írta, hogy a keresztény szolga keresztény 
szabadságot élvez, és hogy inkább a parasztok haljanak meg, mint a fejedelmek és 
elöljárók. Azzal érvelt: ha a parasztok között vannak ártatlanok, akkor Istennek 
lesz rájuk gondja. Ha nem menti meg őket, akkor nem voltak ártatlanok. Erasmus 
számára rendkívül végletesnek hatottak Luther gondolatai, de tulajdonképpen 
szerencsésnek is mondható, hogy a parasztfelkelés kapcsán ezek világossá váltak. 
Nemsokára Zürichbe érkezett Ulrich van Hutten, aki közzétette az Erasmus-szal 
folytatott levelezést. Erasmus nem volt hajlandó tárgyalni Huttennel, aki egy gúnyos 
kézirattal meg is zsarolta őt, ő azonban ellenállt ennek, és följelentette Huttent a 
Bázeli Városi Tanácsnál. Huttent kiutasították. A Tiltakozás című írásában két-
színűséggel és gyávasággal vádolta meg Erasmust, amiért az nem csatlakozott a 
reformációhoz. A válasz: Spongya Hutten becsmérléseinek letörléséhez. Erasmus 
azért ajánlotta az írást Zwinglinek, mert az igazi feladóhoz akarta visszajuttatni a 
választ. Bizonyosságot tett arról, hogy sosem volt Luther pártolója, mert nem az ő 
asztala a skolasztikus vita. „A szabadság kedvelője vagyok – írta végezetül. – Nem 
tudok és nem is akarok pártokat szolgálni.”2 Ennek az írásnak egy hátulütője volt, 
jelesül a tartalmához nem illő stílusa. Amíg Erasmus humanista gondolatait teljes 
mértékben el lehet fogadni, addig tőle szokatlan és hozzá méltatlan volt az írásmód. 
Lesüllyedt az ellenfele szintjére. Hutten bánata is késő bánat volt: szegénységben, 
betegen, csalódottan távozott az élők sorából. Ez a tény Erasmust is önkritika 
gyakorlásra késztette, és nehezen bocsátotta meg magának, hogy egy haldoklót 
bántott. Azt tette érte, amit tudott: imádkozott a lelkéért. Mielőtt még a vallási vita 
véget ért volna, meghalt a pápa (VI. Adorján), aki zsugoriságával kivívta róma 
haragját. VII. Kelemen néven Giulio de’ Medici, a művészetek patrónusa lépett a 
helyére. ő Erasmusnak barátja volt, s talán ezért nem akarta arra kényszeríteni, 
hogy Luther ellen lépjen föl. Erasmus azonban intelligensen, szabad akaratából  
A szabad akarat megvitatása című írásával megtette ezt. Az írásmű a Luther elle-
nes írások első filozófiai mélységű darabja lett. Luther ekkorra méltó ellenfélnek 
bizonyult, Németország nagy része mellette állt. Az olajat a tűzre két Luther-tá-
madás jelentette, melyekben tovább folytatódtak, és még a huttenihez képest is 
eldurvultak a sértések. Luther a pápa farát csókolgatónak állítja be ellenfelét, és 
istentelenséggel, képmutatással vádolja. Ugyanakkor Luther él a hirtelen változás 
lehetőségével, és második levelében a vallás védelméről és mindkettejük közös, 
vallási érdekeiről beszél egy előkészítetlen fordulattal.3 (Furcsa dolog kapni egy 

2 Faludy György: Rotterdami Erasmus. Pécs, Alexandra Kiadó, 2006, 217.
3 Faludy: i. m. 219.
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olyan levelet, melyben eleinte szidalmazzák és rágalmazzák a címzettet, majd egy 
váratlan fordulattal „fegyverletételre” szólítanak fel, és megbékélést kínálnak.) 
Erasmusnak a szabad akaratról szóló írása néhány nap alatt elkészült, és még a mai 
napig olvasható. Megfelelő mértékben tömör, intelligensen választékos és elmés. 
A szabad akarat kérdésköre a legtöbbet tárgyalt és vitatott kérdés volt az egyhá-
zon belül, de megnyugtató állásfoglalás még nem látott napvilágot. A reformáció 
felszínre hozta a korábbi témával kapcsolatos vitapontokat is, míg megmutatta, 
hogy a lutheri elképzelés egy végletes definíciója e doktrínának. Karlstadt szerint 
az akarat azért szabad, hogy vétkezhessünk. De ennél meredekebb volt a lutheri 
elképzelés, aki kifejezetten tagadta létezését. Szerinte az ember „egy hátasló, 
amelyen vagy az Isten vagy az ördög ül”4. Az ember gyengeségének köszönhető, 
hogy nem tudja ledobni egyik lovasát sem. „Isten ember iránti örök gyűlölete nem 
csupán a szabad akarat hiányosságainak gyűlölete, hanem egy olyan gyűlölet, 
amely már a világ teremtése előtt is létezett.”5 A reformátor és a humanista végle-
tes elképzelései életmódot és történeti hátteret is meghatároztak. A humanisták 
Petrarcáig mentek vissza. Valla puszta eszköznek tekintette a szabad akaratot, 
mely ledönti a korlátokat Isten és ember között. Pico szerint az emberi méltóság 
bizonyítéka. Míg a humanisták hittek az ember javíthatóságában, a szabadságban, 
az emberi értékekben, addig a lutheri elképzelés szerint az emberek boldogtala-
nok, és reménytelenül várnak az üdvözülésükre. Ha az üdvözülés titok az ember 
számára, akkor ez determinista felfogást alapoz meg, melyben a predesztináció 
érvényesülésével kizárólag Isten hatalma dönt az ember felett. Erasmus sem tud-
ja, hogy az üdvözülés függ-e a kegyelemtől, és hogy kegyelemre szert tehetünk-e 
saját cselekedeteink által. Az is megkülönbözteti e témáról való gondolkodást, 
hogy az emberek a megérzéseikre hagyatkoznak, vagy a biztos értelmet tartják 
meghatározónak. Erasmus utal arra, hogy a Biblia, mely az egyetlen forrásmű, 
néhány helyen nem, vagy nehezen érthető, a teológusok pedig hajlamosak saját 
értelmezésüket látni benne. Veszedelmes az a doktrína, mely Isten kezébe helyez 
minden döntést, és az emberek engedelmességéhez, jóságához, iparkodásához 
ennek a döntésnek semmi köze. Ebben a kontextusban a hit által elért kegyelem is 
kérdésessé válik. A katolikusok olyan Istenben hisznek, aki segíti az emberek üdvö-
zülését, és nem az elkárhozásukat mozdítja elő. Krisztus személye egy szeretetteljes 
Istent mutatott meg az ember számára. Az emberi jócselekedetek kiiktatásával az 
isteni kegyelem is csorbul, mert nem isteni igazságszolgáltatás lesz, hanem isteni 
szeszély. Erasmus úgy tesz rendet e gondolatok között, hogy isteni kegyelemnek 
tartja az üdvözülést, és csak másodlagosan a jótettek következményének. Luther 
válasza Az akarat béklyója címen látott napvilágot. Később ez az írás lett Kálvin 

4 Faludy: i. m. 220.
5 Faludy: i. m. 220.
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predesztináció-elméletének fő forrása. Luthert csak föltüzelte Erasmus kimértsége. 
Kikelt a bibliai ellentmondások említése ellen és megsemmisítette a szabad akarat 
erasmusi definícióját. Isten mindent eleve elrendel, előre lát. Minden vele vitatkozó 
nézet ateista, epikureista, szkeptikus. 

„Goromba vádjaid, miszerint ateista, epikureista és szkeptikus lennék, mégis 
miképpen segítenek érvelésedben? … rettenetesen bánt, ahogyan biztosan minden 
jó embert is, hogy öntelt, pökhendi és lázongó természeted miatt fegyverre kelt a 
világ… Az evangéliumi ügyet úgy kezeled, hogy közben minden szent és profán 
dolgot összezavarsz, mintha legalábbis az lenne a fő célod, hogy megakadályozd 
a vihar lecsendesedését…Egy jobb természetet kívánnék neked, ha nem lennél 
oly csodásan elégedett a jelenlegivel. Kívánj nekem bármely átkot, kivéve a saját 
természetedet, hacsak az Úr azt meg nem változtatja neked!”6 

Luther természetének hibáit a Hyperaspistes című könyvének első felében részle-
tezi: szélsőséges nacionalizmussal, dogmatikus gőggel és embertelen kegyetlenséggel 
vádolja. Végül leszögezi, hogy a köztük lévő vitában nem a hit harcol a hitetlen 
ellen, nem a szkeptikus a biztos tudással szemben, hanem egyszerűen az emberség 
az embertelenséggel. Luther részéről már nem született válasz, de egyetlen levél 
és jegyzet vagy bármilyen írásmű sem nélkülözte Erasmus kárhoztatását, vagy az 
ellene való kirohanást. Luther még azt a pálfordulatot is megengedte magának, 
hogy miután kitiltotta Erasmus könyveit a lutheránus iskolákból és elterjesztette, 
hogy látta őt rómában karonfogva sétálni a Sátánnal, felajánlotta neki barátságát. 
Luther Az asztali beszélgetések egyik passzusában is gyalázza Erasmust. 

„rotterdami Erasmus és a többi hasonszőrű gazember mindent a maguk fejéhez 
igazítanának; úgy vélik, ha Isten bölcs, igazságos és mindenható volna, nem tűrné, 
hogy istentelenek is létezzenek, mert észbevenné, s megjavítaná mindüket, sőt, 
másik világot alkotna, mely ennél jámborabb volna. Így képzelik ők. Én azonban 
így feleltem: Isten ezzel várni fog a másvilágig, ahol minden az ő akarata szerint 
fog történni. Mert ez a világ Isten számára csak állványzat és készület a másik 
világra. Miként egy gazdag építkezőnek, sok állványzat kell a házhoz, és ha majd 
a ház elkészül, az állványokat lebontja; miként a festő, színeket kever, ecsetet mos 
stb; miként a borbély, mielőtt borotválni kezd, megmártja, megfeni borotváját stb, 
mindez csak előzetes készület; azonképp Isten az egész világot előzetes készületül 
teremtette volt a másik életre, hol minden Isten akarata és mindenhatósága szerint 
fog történni. (586/b)”7

Max Weber ismert könyvében A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme 
címen közzé teszi a kapitalista gazdaság kialakulásáról az elképzeléseit, illetve a 
protestáns erkölcs hátterét tárja fel. A műben tulajdonképpen ingadozik a gazda-

6 Faludy: i. m. 223–224.
7 Luther, Márton: Asztali beszélgetések, Budapest, Helikon Könyvkiadó, 1983, 213.
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ság jellemzése, Benjamin Franklin személyének emlegetése és a megújult vallási 
eszmék hatásai között. Az általa leírt folyamatok mindegyike valami másban 
megerősítésre talál, s így tulajdonképpen körbejár: a kapitalista gazdálkodás 
feltételezi a szorgalmas, kitartó munkát, a vallási szabadság pedig lehetővé teszi 
a felhalmozást, a fogyasztást viszont visszafogja a puritán életvitelre vonatkozó 
tanítás. Nehéz eldöntenie, vajon a gazdasági fejlődésnek inkább oka vagy következ-
ménye a protestáns etika. A tényszerű elemzés talán közelebb visz a jó válaszhoz: 
Európában a gazdaságilag fejlettebb régiók a kapitalizmus kialakulása idején 
mind inkább protestánsok. A szigorú erkölcsi szabályozás egyben életmódot is 
meghatároz, s ennek következtében az életvitelbeli változások meghatároznak 
bizonyos igényességet, elvárnak szorgalmat és a munkavégzésben következetessé-
get. A felhalmozással kapcsolatos szabályokat is meghatározzák, jelesül előírják a 
fogyasztás mértékletességét, a költekezés szerénységét, a javakkal való bánásmód 
visszafogottságát és általában minden élethelyzetben, élettérben az egyszerűséget 
és a szerénységet. Miben áll a vallási megújulás, az egyházi forradalom? Az egyén-
re vonatkozóan az egyházi uralom korábbi formáit felcserélték az új életvezetési 
formával, mely nem hogy szabadabb, de sokkal követelőbb lett az egyházénál.  
A puritán zsarnokság követelően írta elő a munkavégzést, míg az életvitel szerény-
séggel való visszafogásának következtében lehetővé vált a tőkefelhalmozás, mely 
alapja volt a beruházásoknak és a gazdagság megőrzésének. A protestáns terüle-
teken megmutatkozó megújulás a gazdasági szemléletváltásból indult ki, amelyet 
Weber érzékletesen ír le a klasszikus árupiaci váltással és változással kapcsolatban: 
egyszerűen a mennyiségi típusú termelésről és szemléletről áttértek a minőségire. 
Mindezekkel új értékek és értékforrások is születnek, azaz a világi jellegű hivatás 
végzése megfeleltethető lesz a felebaráti szeretet kifejezésének. Így a hivatástudat, a 
vallás és életvezetés összefüggésbe kerülnek. „A reformáció egészének teljesítménye 
először is csupán az, hogy a katolikus felfogással szemben hatásosan megnövelte 
az evilági, hivatás szerint végzett munka erkölcsi hangsúlyát és az érte járó val-
lásos jutalmát.”8 A kálvinizmus Hollandiában, Angliában és Franciaországban is 
a kulturális harcok hordozója. A legalapvetőbb dogmája a kegyelmi kiválasztás. 
Ennek a jelentősége egyre növekedett a hitvitákban, miszerint „Nem Isten van az 
emberekért, hanem az emberek vannak Isten akarata szerint.”9 Kálvin személyé-
vel kapcsolatban szélsőséges portrék készültek, ezek között a legkevésbé elfogult 
Alister E. McGrath könyve. A szerző összefüggéseket keres a kálvini eszmék és az 
életútja között. Filozófiai szempontból a rendszerszerűség vagy a rendezetlenség 
kérdése adja a fő dilemmát. Az Institutióval kapcsolatban kiderült, hogy a szerző 
maga sem törekedett módszertanilag egységes mű megalkotására, mert kifejezetten 

8 Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, Budapest, Gondolat, 1982, 103.
9 Weber: i. m. 130.
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az olvasóinak a megértésben való segítés vezérelte. A szerzőnek szándékában állt 
elszakadni a skolasztikának az olvasók erős befolyásolására törekvő szokásától. 
Sokkal inkább egy újfajta humanista pedagógia vezérelte, mellyel világosan, ért-
hetően ad átfogó ismeretet a keresztény hit fő kérdéseiről. Jól kirajzolódnak nála 
az alapvető jelentőségű témák, mint amilyen az eleve elrendelés, az istenismeret 
vagy az egyháztan. Legfőbb paradigmája az inkarnáció, a testet öltés gondolata, 
valamint ezzel kapcsolatban az emberi és isteni természet Jézus Krisztus személyé-
ben való egyesülése. „Kálvin minden munkájában jelen van az igyekezet, hogy éles 
különbséget tegyen az emberi és Isteni valóság között – ám mindvégig ragaszkodik 
egységükhöz. Semmiféle lehetőség sincs Isten és a világ, illetve Isten és az ember 
szétválasztására.”10 Az összeköttetéseket az Institutio egészében a szavak kapcsán 
az imádságban, a jelek mentén, az Úrvacsorában, a hívők személye és Krisztus 
között a megigazulásban látja. Ha meg kellene fogalmazni a kálvini gondolkodás 
legalapvetőbb momentumát, az mindenképpen Jézus Krisztus lenne. A humanista 
jellegek a legújabb irodalomelméleti és szövegkritikai módszertan hatásáról tanús-
kodnak, mely módszertan mindegyikét Kálvin a Biblia-magyarázatok szolgálatába 
állította. A vallási megújulást olyan reformációként értelmezte, mely végre szakít a 
középkor tévedéseivel és torzóival, s így visszatér a korábbi egyházi tanítás gyökere-
ihez. Ezt a vállalkozását Augustinus tolmácsolásával és dicsőítésével hajtotta végre. 
„Augustinus teljesen a miénk!”11 Kálvin gondolati kiteljesedéséhez mindenképpen 
segítségül szolgált egyfelől Luther, másfelől Bucer, a strasbourgi barát, valamint 
Melanchthon Fülöp. A kálvini elképzelések és az Institutio teológiai elemzései 
sorából egy kérdéskör mindig fennakadt, jelesül az üdvözülés részlegességére és 
a titkosságára vonatkozó elképzelése. Az új istenkép megformálásában ez a gon-
dolat nagyban befolyásolta a közönséges halandók életérzését is, miszerint Isten 
érzékektől mentes, transzcendens lény, aki kideríthetetlen parancsokkal szabja ki 
az emberek sorsát, és a világmindenség összes részletéről rendelkezik. Az ember 
szempontjából erőteljesen megindítja az elmagányosodás folyamatát, amelyben a 
lelkipásztori, az egyházi és krisztusi segítség is elmarad. Ugyanakkor az új tanok 
gyakorlati üzenetei nagyon fontosak, hiszen ezek építik a jövőt: mindenkinek 
kötelessége magát kiválasztottnak tartani, s ennek megfelelően cselekedni; a napi 
harcban kötelező a fáradhatatlan hivatásvégzés. Míg a lutheri tanok szerint miszti-
kus érzelmi kultúra révén lesz biztosítva a kegyelmi állapot, addig a kálvinisták az 
aszketikus cselekvések erejében hisznek. Weber átveszi Franklintól „az idő pénz” 
meghatározást, s ezzel elindítja az idő átértékelésének a kapitalizmusban releváns 
lehetőségeit. Az idő lesz az a mérce, mely a teljes és tökéletes kihasználásával a 
tékozlás és herdálás ellentétét fogja jelenteni. ráadásul az elherdált munkaóra 

10 McGrath, Alister E.: Kálvin. A nyugati kultúra formálódása, Budapest, Osiris Kiadó, 2001, 
162.

11 McGrath: i.m. 164.
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Isten dicsőségének szolgálatából vész el. A tétlen kontempláció kárhozatos, ha az 
a hivatásszerű munka rovására megy. Tulajdonképpen a munka a legősibb aszke-
tikus eszköze az embernek. Ezekből a gondolatokból egyenesen következik, hogy 
ha az idő maximális kihasználásával, a munka kötelességszerű végzésével együtt 
jár a tőkefelhalmozás és gazdagodás, akkor ezek nem bűnök. „Ha Isten olyan utat 
mutat nektek, melyben saját lelketek (…) károsodása nélkül többet nyerhettek (…) 
ti pedig ezt elkerülnétek, akkor vonakodtok Isten akaratának végrehajtói lenni…”12 
A gazdagság csak abban az esetben kétséges, ha az bűnös élvezkedésekre, léhaságra, 
romlottságra csábít. A normális munkavégzés és szorgoskodás Istennek az emberre 
bízott jószágokkal való sáfárkodásnak számít. Az istenes életet akár kereskedésnek 
is lehet hívni, amely az emberi közösségeket fenntartja, és átülteti a gyakorlatba 
az erkölcsi elveket. „…a megegyezés az új erkölcs és gazdasági tevékenység újfajta 
struktúrája között ugyanúgy elősegítette a protestantizmus terjedését, ahogyan 
[Weber okfejtése szerint] támogatta a kereskedelem sikeres kibontakozását is”13 
Montesquieu is hasonlóképpen látta az összefüggéseket: „A kereskedelmi szellem a 
mértéktelenség, a munka, az okosság, a rend és a szabály (…) ahol kereskednek, ott 
szelídek az erkölcsök.”14 A kapitalizmus szelleme nem egyszerű üzleti bölcsességek, 
szabályok halmaza, hanem normákhoz kötött életvitel, s benne a protestáns etika 
a korábbi gátlások leküzdése alapján a javak megszerzésére is törekszik köteles-
ségszerű munkavégzéssel, erős hivatástudattal. Ez a fáradhatatlan hivatásvégzés 
elűzi a kételyt, és megakadályozza a hedonista hajlamokat. A kálvinizmus puritán 
tanítása szembehelyezkedik a katolikus egyház releváns nézeteivel. 

Ez utóbbi megállapítást vitatja Michael Novak  A katolikus etika és a kapitalizmus 
szelleme című „ellen-könyvében”. A szlovák származású amerikai szerző szerint a 
kapitalizmust működtető ethosz nem az e világi aszkézisben, a hivatástudatban van, 
hanem sokkal inkább az istenkép kreatív megformálásában keresendő. Weberrel 
szemben ennek alapján állítja Novak, hogy a protestantizmusnak nincs megha-
tározó szerepe a modern kapitalizmus kialakulásában. Ha az istenképiségben 
van az újdonsága, akkor ezt a katolikus és a zsidó etika egyaránt magáénak tud-
hatja. Novák levezeti: a kapitalizmus negatív jelentéstartalmai a munkának és a 
szerzésnek voltak köszönhetőek, mert a munkával szerzett gazdagságot kevésbé 
tartották legálisnak, mint az öröklöttet. Ez alól Észak-Amerika kivétel, ahol vallás 
és kapitalizmus egymásra találtak. Novak értelmezésében a kapitalizmus demokra-
tikus fajtája az, amelyet mindenki szolgálatába állítanak. Ha ilyen a kapitalizmus, 
akkor kellően beágyazódik az erkölcsi-kulturális szférába. Jefferson 1776-ban e 
szféra rendkívüli integráló erejét hangsúlyozta: „a politikai és gazdasági szabad-
ság alapintézményeinek kiépítése önmagában nem tölti be az erkölcsi és szellemi 

12 Weber: i. m. 248.
13 Friedman, Benjamin M.: Jólét és erkölcsösség, Budapest, Napvilág Kiadó, 2010, 62.
14 Montesquieu: A törvények szelleméről, Bukarest, Kriterion, 1987, 247.
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téren létező vágyakozást. A politika és a gazdaság önmagában elégtelen.”15 Novak 
érvelése nagyon meggyőző, ha eltekintünk az alapvető tézisének hibás voltától. 
Nagyon alaposan tárja föl a pápai enciklikák tartalmait, és nagyon hatásosan 
érvel a katolikus szemlélet megújulása mellett. XIII. Leó, XIV. Pius, II. János Pál 
enciklikáiból kiemeli a társadalmi együttélés és az emberi értékek fontosságának 
megfogalmazásait. Ebben az összeállításban tulajdonképpen egy új kanonizálási 
törekvés bontakozik ki a társadalmi igazságosságról, a gazdasági szabadságról, 
az emberi tényező alkotó jelenlétéről. II. János Páltól idézi „… a súlyos nemzeti 
és nemzetközi problémáknak a megoldása nem a gazdasági, társadalmi rendjén 
múlik, hanem szükség van erkölcsi és vallási elvekre…”16 Az emberi tényező 
hangsúlyozásával nemcsak a vallásszabadságot és a gazdasági szabadságot hang-
súlyozzák az enciklikák, hanem a döntő emberi tényezőt is olyannak állítják be, 
mint amely megismerő képességének, szervezőkészségének és a tudományokkal 
való kapcsolatának köszönhetően elégíti ki saját és mások szükségleteit. Novak 
mintegy ellensúlyként állítja be a gazdasági, politikai, erkölcsi és kulturális szférá-
kat. Ennek az egyensúlynak az eredője a demokratikus kapitalizmus. A katolikus 
kívánalmak még a közgazdaságtudománytól is erőteljesebb humán jelleget várnak. 
Míg Max Weber visszatekintett, és próbálta rekonstruálni a klasszikus kapitalizmus 
kialakulásának összes tényezőjét, addig Novak Weberre tekintett vissza, és tagad-
ta a kapitalizmus egyik legerősebb összetevőjének, vagyis a protestantizmusnak 
szerepét az új gazdasági forma kialakulásában. Novak ellenérvei sokkal inkább a 
mának szólnak, mintsem a weberi kapitalizmusképet gyöngítik. Amiről viszont 
egyáltalán nem szólnak, azok a 21. századi gazdasági aktorok szereptévesztései, a 
globalizmus átláthatatlansága, a föld végességének és a környezeti terheléseknek 
a ténye, valamint a pazarlás mérhetetlen mértéktelensége.

Weber könyvében külön fejezetet szán a protestáns etika társadalomformáló 
szerepének. Novak tulajdonképpen a japánokra hivatkozva tagadja ennek meg-
létét. Azzal érvel, hogy a keleti kapitalizmusokhoz nem volt szükség protestáns 
etikára. Összehasonlításokat tesz Észak-Európa és Latin-Amerika országai között, 
és arra a megállapításra jut, hogy gazdaságilag végletesen eltérnek egymástól, 
habár többnyire katolikus kultúrát tudhatnak magukénak, és nem protestánst. 
Az egyetlen hosszú távú alapja a kapitalista társadalomnak morális, spirituális és 
vallási jellegű. A német szociológus, Max Weber épp erre fektette a hangsúlyt az 
1904-ben megírt, A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című könyvében. 
Weber óta a piac nem konkrét tényező, s nem a kapzsiság jelenti a lényegét a ke-
resztény etikának. Ezt a katolikus etikát (Catholicethic) rég kisbetűvel (c) kellene 
érteni. Mióta a gyakorlati követelmények hordozója ez az új etika, azóta a keresz-

15 Novak, Michel: „A katolikus etika és a kapitalizmus szelleme.” Kovász II, 1998/1. 219–220.
16 Novak: i. m. 219–220.
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tény tradícióba tartozik, ugyanúgy, mint a protestáns. Ez okból vitatja Novák a 
keresztény etika elnevezést. Fontosnak tartja megjelölni a különbségeket a weberi 
és a saját álláspontja között. A keresztény tradíció, nevezhető katolikus etikának 
is, mintegy ellensúlya a protestánsnak. De még ennél is lényegesebb, hogy a zsidó 
tradíció a maga erős hangsúlyával a kreativitást és a képzeletet illetően nagyobb 
részt kaphat az úgynevezett katolikus kultúrkörben. A polgárság körében az új 
habitus magába foglalja a vállalkozást. A vállalkozó ebben az értelemben erkölcsi 
és intellektuális erényekkel is bír, és ezeket kamatoztatja a gyakorlatban. A zsi-
dó-keresztény antropológia dinamikusan fejezi ki a személyek kreativitásának 
aktivitását. Végül Novak, áttekintve a legújabb katolikus anyagokat is, arra a 
következtetésre jut, hogy a katolikus templomokból teljesebb és elégedettebb képe 
származott a kapitalizmusnak, mint Weber protestáns etikájából. Nemcsak arról 
van szó, hogy szerinte a katolikus etika manapság alkalmasabb a jelen tényeinek 
gyakorlatára, hanem arról is, hogy jobban inspirál a jövő tervezését illetően is.  
A katolikus tradíció messze gazdagabb a politikai gazdaságtannál, és hosszú távon 
táplálja a modern kapitalizmust is. Ha nem így volna, akkor nem tudná fölvenni 
a küzdelmet a rengeteg támadással szemben, és nem tudna hasznosan szerepet 
vállalni a társadalmi gyakorlatban. Novak úgy véli, az ő könyve is egy ilyen mo-
rális küzdelem darabja. A könyve elején fölsorolja és tematizálja a weberi tézis 
tévedéseit és hibáit. Megemlíti, hogy problémát okoz a weberi gondolatkörben 
a protestáns etika státuszának homályossága. Szerinte a protestáns területeknek 
és az erősen iparosodott földrajzi helyeknek a párhuzama nem teljesen igaz.  
A déli katolikus államok között is volt prosperáló. Weber a protestáns kifejezést 
az anglikán tradíciónak megfelelően használja, vagy éppen egy sajátos lutheri 
kifejezéseként. Váltakoznak a kálvinista vagy éppen a puritán jelzők a szövegé-
ben. Helyenként szinte antikeresztény szellemben használja ezeket. Novak szűk-
látókörűnek tartja a weberi kapitalistafelfogást, mert közel sem jellemzi minden 
lehetséges szempontból a kapitalizmust. Mindenesetre a weberi protestáns etikát 
minden szempontból távolinak tartja a keresztény ideától, és mint ilyen, a humán 
ideától is. Novak számára szinte érthetetlen, hogy miért értékelte annyi kutató és 
egyetemi tanár oly nagyra Weber hipotézisét. Úgy véli, ez a minősítés valószínűleg 
az egyszerűségének szólt. A másik észrevétele, hogy manapság sok kálvinista teo-
lógus és történész is elég visszautasítóan tagadja, hogy Kálvin bármilyen szerepet 
is kapott volna a fekete kapitalizmus kialakulásában. Manapság a kálvinista temp-
lomokban kritizálják a kapitalizmust, és sokkal inkább egy keresztényszocialista 
vagy társadalmi demokrácia felé tekintgetnek. Novak harmadik érve Angliával 
kapcsolatos, ahol is a nagyszámú kálvinista terület (Skócia) gazdaságilag hosszú 
időn keresztül visszaesett, és elvesztette kapitalista jellegét. Novak fölsorolja az első 
európai kapitalista családokat, melyek katolikusok, zsidók vagy szabadkőművesek 
voltak, de semmiképpen sem kálvinisták. A kapitalizmus nem tekinthető csupán 
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egy gazdasági szisztémának, és nem írható le egyetlen gazdasági technika objektív 
terminológiáival. Jellemzéséhez szükséges a saját tulajdon a termékek előállítására, 
a széles piacok és a tőkekoncentráció. Ez a három karakterisztika adja a legtöbb 
szótárban a kapitalizmus definícióját. Ez már nagyon régóta így van, és Ariszto-
telész, Cicero vagy Aquinói Szent Tamás hosszú ideje úgy beszél a privát javakról, 
mint a szabadság, a nagyság virtusáról. Novak weberi kritikájában valószínűleg a 
tárgyalt időszak különösségét hagyta figyelmen kívül, jelesül azt, hogy a protestáns 
etika szerepe a kapitalizmus kezdeti, klasszikusnak mondott időszakában valóban 
rászorult a gazdaságot segítő értékek tanítására, és ezek a tanítások gyorsabban 
és eredményesebben hatottak a protestáns területeken, és viszonylag gyorsan 
gazdasági eredményre is vezettek. A gazdálkodással kapcsolatos változásoknak, a 
vallási tanítások terjedésének és az életvitel szigorú szabályozásának az együttállása 
vezethetett csak eredményre a kapitalizmus erős várainak létrejöttében. Pocock, 
a The Machiavellian Moment című könyvében néhány különleges „együttállást” 
vizsgál, melyek közül az egyik épp a puritán Angliát hozza létre. A reneszánsz 
„Machiavelli pillanat”’ mellett még az Amerikai Egyesült Államok létrejöttét is 
ilyen különös csillagzatú együttállásként definiálja. 

Novak könyve epilógusában a kreatív személyt hét morális tézisben jellemzi.  
A pápai enciklikák humán tartalmainak kiemelése után fölvázolja a mai társadalmi 
fejlődés irányvonalát, és ezzel mintegy jellemzi is a katolikus társadalmi etikát. 
1. Az emberek társadalmi természetének elismerése; a családban, a barátságban, 
a civil társadalomban való ténykedése és az egyetemes szolidaritás. 2. A segélye-
zés, a támogatás elve, a szociális igazságosság gyakorlattá tétele. 3. A szabadság 
és a felelősség (tehát az emberi méltóság). 4. Az erények fontossága a személyes 
felelősség gyakorlásában. 5. A kreatív szubjektivitás. 6. Az egység az elosztásban.  
7. A lét hangsúlya a tulajdon felett; a jellem; és a jóindulat.

„A Petrarcától Baconig terjedő korszakot az európai társadalom válsága, gyó-
gyulása és megújulása jellemzi. A válság a feudalizmus válsága volt, gyógyulását a 
város közvetítette, s a városból indult ki a feudalizmust elsorvasztó, de a városnak 
is új funkciót adó megújulás, a kapitalizmus.”17 

Az eszmetörténeti szemlélet mindig igyekszik valamilyen korszaknak a szem-
pontjából vagy valamilyen ideának a látképéből fölvázolni a régi és az új értékek 
viszonyát, vagy éppen bemutatja a létrejött új értékeket hatástörténeti összefüg-
gésben. Néha nem is látható a világos háttér és összefüggés, ami eredete vagy 
épp következménye egy-egy eszménynek. A reformáció átütő hatása a szó szoros 
értelmében átütő, és ez visszavezet a szkeptikus gondolatvezetésbe, a reneszánsz 
teljesen megváltozott világszemléletébe, és összefüggéseket teremt a természeti, 

17 Makkai László: „Utószó” in Vajda Mihály (szerk): Reneszánsz etikai antológia, Budapest, 
Gondolat, 1984, 531.
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természetes és a humán, közösségi értékek között. A hatástörténet időben előrete-
kintve is erőteljes, a felvilágosodásban találjuk meg erős következményeit, akár a 
francia enciklopédisták képviselőinél, akár a skót felvilágosodás mérsékletes ágában. 
A fenti gondolatokat jól foglalja össze morálfilozófiai szöveggyűjteményének utó-
szavában Horkay Hörcher Ferenc: „A reformáció teológiájának radikális – sokkoló 
újdonságát mi sem bizonyítja jobban, mint a 17. század egészére jellemző vallási 
háborúk. Különös módon azonban a vallási megújhodást nem csupán az újonnan 
alapított vallások teológiája hozta, hanem az a vita, ami a reformáció különböző 
irányzatai tanainak egymás közötti és a római egyház felfogásával való összeüt-
közéséből eredt. Mindez egy olyan széles frontot nyitott az európai társadalmak 
életében, ami az évszázados egyensúlyt (többek között egyén és egyház, állam és 
egyház között) végképp megbontotta.”18

18 Horkay Hörcher Ferenc: „A mérséklet filozófiája a skót felvilágosodásban.” in Horkay 
Hörcher Ferenc (szerk.): A skót felvilágosodás. Morálfilozófiai szöveggyűjtemény, Budapest, 
Osiris, 1996, 300.
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