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KÁLVIN JÁNOS GAZDASÁGETIKÁVAL KAPCSOLATOS 
TANÍTÁSÁNAK ALAPVONALAI

tut
Balikó Zoltán

Előadásom alapját André Biéler könyve képezi.1 Bár a könyv majd félévszáza-
da jelent meg, megállapításai a jelen pénzügyi és gazdasági válságának idején is  
különösen érvényesek, annak a bibliai realizmusnak köszönhetően, amely  
Kálvinnak és a szerzőnek soraiból átsugárzik a könyvön keresztül.

André Biéler (1914-2006) svájci teológiai professzor és közgazdasági doktor.2 
Gondolkodásában a keresztyén etikáról való beszéd magában foglalja a gazda-
sági mechanizmusok vizsgálatát és olyan eszközök keresését, amelyek az egész 
társadalom hasznára válnak.3 Aktív társadalmi szerepvállalása például abban is 
megnyilvánult, hogy néhány társával együtt a Nestlé részvényeseként konstruk-
tívan kritizálta a svájci nagyvállalat management-jét, rávilágítva az üzleti élet 
etikai felelősségére.4 Ebben a könyvében alaposan leírja a reformáció korának 
társadalmi és szociális történéseit, hogy Kálvin válaszait kora kérdéseire még 
érthetőbbé tegye. Egyfajta párbeszédet folytat a nagy reformátorral, mintegy 
tovább fűzve magyarázza a nagyon bő forrásanyagot, és ezzel olyan szintézist 
hoz létre, amely a mai olvasó számára is eleven, a mának is üzenő képet mutat.5

Három területet szeretnénk röviden vázolni. A választás alapja, a rendelke-
zésre álló idő rövidsége miatt, Kálvin gondolatmenetének tömör összefoglalása, 

1 Biéler, A.: Calvin’s Economic and Social Thought (Kálvin gazdasági és szociális gondolkodása). 
Első kiadás: La pensée économique et sociale de Calvin, Geneva, Georg, 1961. Az előadás a World 
Alliance of Reformed Churches, World Council of Churches, Geneva, Switzerland, 2005, ford.: 
Greig, James; szerk.: Dommen, E.; alapján készült.

2 https://www.pcusa.org/oga/perspectives/may07/bieler.htm
3 Biéler 1961, XXI.
4 Biéler 1961, XXV. 
5 Az angol fordítás szerkesztője, Edward Dommen James D. Bratt-tel szerkesztőként jegyez egy 

könyvet, mely USA-beli reflexiókat foglal magában: Dommen, E. és J. D. Bratt szerk.: John Calvin 
Rediscovered, This Impact of His Social and Economic Thought, Princeton Theological Seminary 
Studies in Reformed Theology & History, Louisville, Kentucky, Westminster John Knox Press, 
2007.
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és összekapcsolása olyan aktuális helyzetekkel, amelyek etikai kérdésként a mai 
közbeszédben is felerősödtek.

 • Isten gazdasági rendje: A javak méltányos elosztása
 • Munka
 • Kölcsön vagy uzsora - kamat

Isten gazdasági rendje: A javak méltányos elosztása6

A javak méltányos elosztása:
 • Szegények: Isten követei, akik nem kell, hogy szegénységben maradjanak, 

hanem folyamatosan áramlanak feléjük azok a javak, amelyek a harmoni-
kus élethez szükségesek.

 • Vagyontermelő központok: Azok a központok, ahol a gazdagság és a javak 
termelődnek.

 • Folyamatos elosztás:7 A fennálló dinamikus egyensúlytalanság mozgás-
ba hozza azokat a társadalmi jelenségeket (pl. jótékonyság, egymás iránti 
testvériség, méltányosság), amelyek a harmóniát és boldog egyensúlyt je-
lentik a társadalomban.

Az eredendő bűn hatása megrontja ezt a dinamikus egyensúlyt és harmóniát:
 • Felhalmozás: Isten terve szerint a gazdagok csak relatív értelemben gaz-

dagok, hogy a szegények szükségleteit ki tudják elégíteni, viszont az ember 
meggyengült állapotában csak a saját jólétével és biztonságával törődik, és 

6 Biéler1961, 295-301. 
7 2Móz 16,17-18.
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mindent magának igyekszik felhalmozni, a másik embert pedig veszélynek 
látja, aki a tulajdonára törhet.

 • A vagyon helyének egyensúlya (egyén/közösség) megbomlik: A magántu-
lajdon abszolút kategóriává válhat és „szentsége” még a közösség alapvető 
érdekeinek ellenére is védendő vs. a tulajdon kommunisztikus utópiájá-
ban a javak iránti személyes felelősség teljesen eltűnik. Napjaink szóhasz-
nálatában ez jelentheti a stabilitást adó középosztály súlyosan meggyen-
gült állapotát is.

 • Komoly szociális feszültségek: Az egyensúlybomlás olyan társadalmi egyen-
lőtlenségeket hoz létre, amelyek ellenőrizhetetlen folyamatokat (erőszak, 
lázadások) indíthatnak el.

A méltányos elosztás helyreállítása:8 Krisztus váltsága által az egyházban ál-
lítható helyre részlegesen. Áldozata lehetővé teszi, hogy tanítványai az egymás 
iránti testvéri szolidaritást újra átélhessék.

Munka9

Egyedül Isten táplálja az embereket:10 Az ember Isten kegyelméből él elsődlege-
sen és nem a munkájából. A gondviselés kiterjed az élet minden területére, így 
a gazdasági folyamatokra is, tehát nem csak spirituálisan vagy kozmikus lépté-
kekben hat. A hit igazi próbája, hogy csak Istent tartsuk minden javunk (anya-
gi is) forrásának.

8 2Kor 8,9-14.
9 Biéler 1961, 351-356. 
10 Mt 14,20.
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De Isten embereket használ ehhez:11 A gondviselés a társadalom tagjainak 
munkáján keresztül is megjelenik, ezért fontos. Isten nem tétlen, hanem az em-
bereket bele akarja vonni a munkájába (cooperatio); ezen emberek hivatásának, 
foglalkozásának egyik legfontosabb ismérve a hitük és engedelmességük.

A munka méltósága:12 Mivel a munka Isten gondviselésének eszköze, ezért 
kiemelkedő méltósága van. Az ember önmegvalósítása egyedül hivatásán keresz-
tül történhet. Nincs azonban mennyiségi összefüggés, amivel azt lehetne állíta-
ni, hogy az anyagi értelemben vett sikeresség, gazdagság megegyezik az áldás-
sal és fordítva.

Az ember bűnbeesése:13 Az eredendő bűn megrontja az ember eredeti felada-
tát, hogy a teremtett világ gazdája legyen Isten képviselőjeként. 

Elidegenedés a munkától:14 A munka átok alá került, és mindig vannak fájdal-
mas és terhes vonásai. Elég például arra gondolnunk, hogy a friss nyugdíjasok jó 
része milyen egészségi állapotban kezdi el a nyugdíjas éveit, vagy, hogy miként 
élik meg az emberek a négyműszakos munkavégzést.

Krisztus megszabadít a munka miatti aggodalmaktól:15 A munka miatti el-
idegenedés és a munka méltósága egyszerre van jelen egyéni és közösségi szin-
ten. Az egzisztenciális biztonságérzet a modern ember számára erősen kötődik 
ahhoz, hogy van-e munkája és abban hogyan érzi magát. Válságidőszakokban 
az ilyen irányú aggodalmak különösen is felerősödnek. A keresztyén ember itt is 
kapja az isteni gondviselésre való ráhagyatkozás ajándékát. Létezésének és mun-
kájának elsődlegesen nem a társadalom ad mértéket és értéket, hanem annak fel-
ismerése, hogy Jézus Krisztus népéhez tartozik, és az Úr gondoskodik az övéiről.
Kölcsön vagy uzsora - kamat16

Kálvin kamattal kapcsolatos gondolatai végletekig leegyszerűsítve rögzültek a 
köztudatban és nagyjából az „Ő volt az, aki engedélyezte.” szinten jelennek meg. 
Biéler igyekszik részletesen megvilágítani és árnyalni, Kálvin több írásán keresz-
tül, a reformátor ilyen irányú útmutatásait, lefejtve róluk a következő évszázad-
okban rárakódott jelentéstartalmakat, ahogyan ezt végig láthatjuk művében.  
A fő gondolati csomópontok a következők:

 • Izráel gazdasági helyzete nem összehasonlítható korának gazdaságával. Az 
uzsorának az akkori gyakorlata nem összevethető azzal, hogyan kezelték a 
kereskedelmi folyamatokat a reformáció korában és később. 

11 1Móz 26,12-13.
12 5Móz 8,17-18.
13 1Móz 3.
14 1Móz 3,17.
15 Zsolt 127,2.
16 Biéler 1961,, 400-422. 5Móz 23, 19-20.
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 • Elveti Arisztotelész és a skolasztikusok elvét, miszerint a pénz nem hoz 
hasznot. A pénz ugyanolyan módon hozhat hasznot, mint pl. a földtulajdon.

 • Megkülönbözteti a fogyasztási kölcsönt a vállalkozási kölcsöntől. A máso-
dikkal az adós képes munkája hozzáadásával bevételt képezni, ezért a köl-
csönadó legálisan kompenzálható. Nehéz élesen a két fajtát mindig szétvá-
lasztani, de Kálvin szerint a releváns bibliai helyek többségében a fogyasz-
tási kölcsönnel foglalkoznak. 

A reformátor egyik barátjának, Claude de Sachin-nek írt levelében a következő 
restrikciókkal találkozhatunk.17 Olvasva őket több, a jelen pénzügyi válsággal 
kapcsolatos aktuális etikai kérdés is felmerülhet. Nem elegendő természetesen 
csak a bankokat kárhoztatni, hanem a kormányoknak is felelősséget kell vállal-
ni, ahogy ennek jeleit láthatjuk is (pl. bankokat mentenek meg az összeomlás-
tól, vagy kölcsönök átütemezéséhez nyújtanak segítséget.)

 • A szegénytől és a szorult helyzetben lévőtől nem lehet kamatot kérni.
 • Csak az lehet a hasznunk, amiből a jótékonyságot levontuk.
 • Nem támaszthatunk olyan feltételeket, amelyeket mi magunk nem fogad-

nánk el.
 • A kölcsönvevőnek több haszna kell, hogy származzon a kölcsönből, mint a 

kamat. (Kitermelhetők-e a vállalkozási hitelek kamatai?)
 • A környezetünk szabályait nem használhatjuk felmentésként.
 • A kamat érinti a megélhetési költségeket, ezért közügy.
 • Nem szeghetjük meg a környezetünk polgári jogi szabályait.

Ahogy az előadás elején jeleztem, Biéler könyvének fordítása néhány éve jelent 
meg, és már voltak reflexiói. Az elkövetkezendő időszak érdekes kutatási témá-
ja lehet, hogy például az Egyesült Államokban a református teológiai gondolko-
dásnak mennyire kerül fókuszába a válság vizsgálatának és a válaszoknak olyan 
szintézise, amely alapjában épít Kálvin útmutatásaira.

17 Biéler 1961, 406-407.


