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Bevezetés

A világban nagy a baj. Nagyon nagy a baj. A szegé-
nyek és a gazdagok közötti különbség évszázadok óta 
növekszik, a klíma változik, a bioszféra pusztul, nyakun-
kon a migrációs válság, szaporodnak a terrortámadások, 
hogy csak néhányat említsek. Tehetünk-e egyáltalán 
valamit? Egy biztos, a bajok fölsorolása nem elegendõ, 
átfogó, pontos diagnózis is kellene, hogy legalább re-
ménységünk legyen a gyógyításra anélkül, hogy a bajt 
növelnénk.

Montesquieu 1748-ban adta ki a Törvények szelle mé-
rõl címû nagy vihart kavart mûvét, amelyet a „liberaliz-
mus bibliája”-ként is emlegetnek. Ebben nem egyszerûen 
elválasztja egymástól a törvényhozói, a végrehajtói ha-
talmat és az igazságszolgáltatást,1 hanem – mivel mind-
egyiknek van hatalma a másik fölött –, egyensúly alakul 
ki közöttük, ezért stabilabb társadalmi rendet biztosít az 
egyszemélyi vezetésnél, mert ez utóbbi igen könnyen 
despo tikussá vagy egy diktátor vezette kormányzássá 
fajul.

A hatalom megosztásának ez a hármas elve tehát 
egyrészt az önkényuralom megakadályozására irányult, 
másrészt mára általánossá vált és a demokratikus tár-
sadalmi berendezkedésû országok jogrendszerének, 
mûködésének ez az alapja.

Mivel minden önkényuralom mögött a politikai közös-
ségen belüli erõszak áll, ezért kimondhatjuk, hogy ezzel 
a lépéssel az emberiség történetileg megtalálta azt a utat, 
melynek segítségével az államot, a politikai közösséget 
romboló legjelentõsebb és legnyilvánvalóbb erõt, az 
erõszakot, pontosabban a hatalomra törõ erõszakot féken 
tudja tartani – a háború egy más kérdés, mert az az álla-
mok között zajlik.

Némelyek szokták negyedik hatalmi ágként emlegetni 
a médiát. Ugyan konkrét hatalom nincs a kezében, de ha-
talmában áll tematizálni a közbeszédet, azaz az újságíró 
nem közvetíti a közvéleményt, hanem befolyásolja azt, 
amihez a politika kénytelen alkalmazkodni, azaz a mé-
dia is politikai hatalom részévé válik annak felelõssége 
nélkül. Másként fogalmazva a közhatalom egy része át-
csúszik/csúszott a médiához, miközben „semmiféle legi-
timációja nincs az »együtt kormányzásra«” (Thaisz 2003 
60. o.).

Napjainkra viszont megjelent egy sokkal alattomo-
sabb, egyúttal annál pusztítóbb erõ, mégpedig a pénz ha-

talma, karöltve a hatalomvággyal és az önzéssel. Ellenem 
vethetõ, hogy ezek mindig is léteztek, tehát mirõl beszé-
lek. Ez igaz, csakhogy a mögöttük álló meztelen ön- és 
csoport-érdekérvényesítés fõleg az utóbbi 500–600 év-
ben és különösen 45 éve oly mértékû rendkívül hatékony 
segédeszközre tett szert, hogy a pénz hatalmának ereje 
lassan szó szerint mindent maga alá gyûr, ezért égetõen 
szükségessé vált, hogy kezdjünk vele valamit.

Az említett idõadatokról annyit, hogy az üzleti élet-
ben az akkori egyház minden tiltása ellenére a 15. század 
végétõl kezdett általánossá válni a kamatszedés, mely 
hamarosan merõ önzésbõl és haszonlesésbõl kamatos 
kamatszedéssé durvult – s ahogy lentebb megmutatom, 
a kamatos kamatnak mára világpusztító ereje lett –, illet-
ve 1971-ben Nixon elnök megszüntette a dollárnak, azaz 
mint kulcsvalutának, mint világpénznek az aranyra való 
beválthatóságát, aminek következtében szó szerint fék 
nélkülivé vált a pénzrendszer.

Pénz és erkölcs, avagy piszkos anyagiak?
Piszkos anyagiak, szoktuk mondani tréfásan baráti 

alapú pénzügyi elszámoláskor. A kifejezés eredete nem 
ismert, de találó, mert jelzi, hogy a pénzügyek és az em-
berhez egyedül méltó szeretetalapú kapcsolatok között 
ellentét feszül.

A jelenlegi helyzet

Kevesen tudják, hogy miben is áll a pénz erkölcste-
lensége, pontosabban, hogy miért kötõdik a pénzhez az 
erkölcstelenség fogalma. Ezért elõször nézzük, mi is a 
ma pénznek nevezett jel valódi természete:

1. értékmérõ
2. általános csereeszköz
3. a vagyonfölhalmozás eszköze
4. spekulációs eszköz
5. a hatalom eszköze.
Az elsõ három tulajdonsága szükséges, hogy ne a ma 

vállalhatatlanul rossz hatásfokú cserekereskedelem szint-
jén éljünk. Ilyen formában a pénz a gazdálkodó közössé-
geket szolgálja.

A kamat mögött semmilyen hasznos cselekedet nem áll, 
a pénz tehát fedezet nélkül szaporodik, következésképp 
ez az örökös infláció forrása. Az infláció ellen érhetõen 
küzdünk, de aki kamatot követel a pénzéért, rövid távon 
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látszólag haszonra teszt szert, de egyéni érdekét követve 
valójában a gazdálkodó közösség kárára cselekszik. Ezt 
nehéz tisztességes magatartásnak mondani.

Évszázadok alatt, amióta a kamatos kamat létezik, 
kialakult a pénz intézményrendszere, és a pénz így gaz-
dasági jelenségbõl, gazdaságot szervezõ, szolgáló inf-
rastruktúrából nem-legitim hatalmi eszköz lett, amivel 
évszázadok alatt folyamatosan leszalámizták, gyengítet-
ték a közhatalmat, olyannyira, hogy mára gyakorlatilag a 
pénzkiadás jogát is elvették tõle, és amivel egész orszá-
gokat lehet sakkban tartani. A közérdek helyett a pénz-
tulajdonosok egyoldalú szempontjai érvényesülnek. Ez 
sem épp tisztességes magatartás. Arról nem is beszélve, 
hogy a háborúk mögött gazdasági-pénzügyi haszonlesés 
és érdekütközések állnak, nem pedig puszta politikai né-
zeteltérések

Pénzzel csinálni pénzt! Ennél nagyobb hazugság ke-
vés létezik. Ez a spekuláció, aminek semmi köze a valós 
gazdasági élethez. Értékteremtõ munka nélkül, mások 
rovására, ügyeskedéssel, ravaszkodással, sõt, hatalmas-
kodással, merõ erõfölénybõl pénzt szerezni – finoman 
szólva is gyalázat.

Marx tévedései

Külön tanulmányt érdemelne, hogy miért hallgatnak 
Silvio Gesellrõl, e zseniális közgazdászról, aki Marx-szal 
ellentétben sokkal pontosabb kritikáját adta a kapitalista 
és a napjainkra globálissá váló fogyasztói társadalmi be-
rendezkedésnek.

Silvio Gesell2 A természetes gazdasági rend címû 
könyvébõl kiderül, hol tévedett Marx. A kiadó elõszava: 
„Azok a gyakorlati tapasztalatok, melyeket Gesell az 
akkori (1890 körül – L.P.) Argentína egyik gazdasági 
válsága folyamán szerzett, a marxizmussal szemben álló 
szemléletmódra késztették: az emberi munka kizsák-
mányolását nem a termelõeszközök magántulajdonára 
vezette vissza, hanem a pénzrendszer szerkezetében 
rejlõ hibákra. Akárcsak az antik filozófus, Arisztote-
lész, Gesell is felismerte a pénz ellentmondásos kettõs 
szerepét, hiszen az, mint csereeszköz, egyrészt a piacot 
szolgálja, egyidejûleg azonban a hatalom eszközeként 
uralkodik is felette.”

Maga Gesell ezt írja az 1916-ban (!) kiadott könyvé-
ben:

„Marx például a pénz elméletére ötpercnyi elmélke-
dést sem szentelt, errõl tanúskodik három vaskos kötete, 
amely a kamattal (a tõkével) foglalkozik” (Gesell 2004, 
9. o.).

„A kamat tehát vám, hídpénz, amelyet az áru terme lõk-
nek a csereeszköz használatáért a pénztulajdonosoknak 
kell fizetniük. Nincs kamat = nincs pénz. Ha nincs pénz, 
nincs árucsere; ha nincs csere, munkanélküliség lesz; a 
munkanélküliség eredménye pedig az éhezés. Mielõtt 
azonban éhen halunk, inkább megfizetjük a kamatot.” 
(uo. 297. o.)

Bogár László ezt a vámot pénzszivattyúnak mondja, 
mellyel – merõ erõfölénybõl – folyamatosan és világmé-
retekben leszívják az értékteremtõ munka hasznát.

„Itt Marx ugyanúgy teljes tévedésben van, mint koráb-
ban. És mivel a pénzben tévedett, az egész népgazdaság 
központi idege vonatkozásában mindenütt tévednie kell. 
Elkövette – mint valamennyi követõje is – azt a hibát, hogy 
a pénzügyet kikapcsolta vizsgálódási körébõl [...]. A pénz 
Marx számára csak csereeszköz, de úgy tûnik, tényleg töb-
bet tesz, mint csupán »megfizeti az áruk árát, amelyeket 
megvásárol«. Hogy a bankár becsapja a »pénzszekrény 
ajtaját« a kölcsönvevõ orra elõtt, ha nem akar kamatot fi-
zetni, és nem ismeri azokat a gondokat, amelyek az áruk (a 
tõke) tulajdonosait szorítják, azt csak annak a hatalmi fö-
lényének köszönheti, amelyet maga a pénz élvez az áruval 
szemben – és itt van a gyenge pontja!” (uo. 327. o.)

Magyarán Marx enyhén szólva kissé korszerûtlen már. 
Épp nekünk, a kommunista rendszert megszenvedõknek 
kellene a legjobban tudnunk, hogy Marx nem csak elmé-
letben fogott mellé (a magántõke létezése a bajok forrá-
sa), hanem a gyakorlatban is megbukott.

A kamatos kamat puszta léte tehát nem csak egyre in-
kább kevés gazdagra és egyre több szegényre osztja a kö-
zösséget, hanem ez az oka annak, hogy gyakorlatilag szá-
zadok óta válságról válságra bukdácsolunk, háborúkkal, 
forradalmakkal, éhséglázadásokkal „fûszerezve”. Mint-
egy mellékhatásként nyakunkon van az örökös növeke-
dési kényszer,3 következményként a szó szerint vehetõ 
gyilkos verseny, meg az egyre nagyobb teljesítményt el-
váró szemlélet, mely lényegében koloncként tekint gye-
rekre, öregre, az egyre fokozódó hajszoltságról nem is 
beszélve. A profitéhség miatt még a kismamát is szívbaj 
nélkül utcára teszik. Erre a verseny- és teljesítményelvre 
vezethetõ vissza az, hogy az esélyegyenlõségi közdelem 
eltorzul, nem a férfi-nõi egyenértékûségért harcolnak, ha-
nem a nõ, férfimérce szerint, férfi „értékekért” verseng: 
sikert, karriert, gyõzelmet akar. A következmény a nemek 
szerepfosztottsága és a népesség fogyása. A versenybõl 
kihullottakat pedig az éhenhalás fenyegeti. Ezek nem 
egyszerûen erkölcstelenek, meg embertelenek, hanem 
egyenesen ördögi tulajdonságai már a rendszernek.

Ha épp jól fut a szekér, a nyereség a vállalkozóé. Ha 
pedig leszálló ág van, a munkaadó, fütyülve mindenre a 
„fölösleget” elbocsátja, azaz az egész társadalom nyaká-
ba varrja a munkanélküliek gondját. Itt is vastagon sérül 
az erkölcs és a tisztesség.

Meg kell értenünk azt is, hogy a piacgazdaság messze 
nem egyenlõ a kapitalizmussal, még ha szinte mindenki4 
azonosnak is képzeli. Mert a kapitalizmusban a nyereség, 
a profit mindenek fölött áll, fontosabb a gazdaságosság-
nál, a célszerûségnél, környezetvédelemnél, stb., mert a 
termelést a tõke kamatozása szabja meg, a piacgazdálko-
dásban a megtakarítások az igényekhez – urambocsá’ –, 
az emberek szükségleteihez alkalmazkodó beruházások-
ba folynak.

A piacgazdaság és a kapitalizmus közötti különbség 
– akár hisszük, akár nem –, oly nagy, hogy meg kell néz-
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nünk Marx további tévedéseit is. A kapitalizmus elõtti 
gazdálkodást Marx az

áru5 – pénz – áru (a továbbiakban: Á – P – Á)
képlettel írta le. Marx azt mondta, hogy ez így nem he-
lyes, a kapitalizmusra a

P – Á – P’
az érvényes, sõt, ezt állította:

Tõke – P – Á – P’ – Á’ – P’’ … P’’’... – Tõke’
Azaz a tõkés a munkások kizsákmányolása által érték-

többlettel bíró árut állíttat elõ, mely többlet végül is több 
lépcsõn keresztül ismét csak a tõkésnél landol.

És erre alapozva egész köteteket megtöltött az 
értéktöbblet-elméletrõl, a bõvített újratermelésrõl, az 
osztályharcról, stb.-rõl szóló elméletekkel.

A mi szempontunkból egyetlen helyes megállapítá-
sa az, hogy a kapitalizmus a kizsákmányolás léte miatt 
igazságtalan, de erre is hibás választ adott (az elnyomott 
proletár kerüljön a kizsákmányolás „boldogabbik” végé-
re). Ugyanakkor nem vette észre, hogy valójában semmi 
értelme a tõke és a pénz mennyiségét a végtelenségig nö-
velni: „A pénz mint a csere és az árutermelés fejlõdésének 
végsõ terméke”, mondja valaki nagyon helyesen Marx 
pénzfelfogásáról (Wikipédia).

Marx-szal ellentétben Silvio Gesell látta a lényeget: 
„Vásárlás és eladás együtt képezik a javak cseréjét; kö-
vetkezésképpen közvetlenül is összetartoznak” (uo. 295. 
o.).

Még az indiánok is bölcsebbek voltak Marxnál: „Ami-
kor a fehér ember kivágta az utolsó fát, megmérgezte az 
utolsó folyót és kifogta az utolsó halat, rádöbben, hogy a 
pénz nem ehetõ”.6

Á1

Á2

Á3

Á4

…

…Án
1. ábra: A cserekereskedelem

A mélyebb ok: hogy’ jutottunk ide?

Amit eddig elmondtunk, azok valójában csak a tüne-
tek. De mi a valódi oka ennek az áldatlan helyzetnek? 

Ennek megállapításához tekintsük át a gazdálkodás vál-
tozását történelmi léptékben.

A cserekereskedelem valahogy ilyen lehetett (1-es ábra. 
Itt nehéz volt pont olyan árura cserélni a saját árut, amire 
épp szüksége van valakinek, ezért ez a fajta piac valóban 
akadályozta a munkamegosztás további fejlõdését.

A Kr. e. 7–6. szá zadban aztán a lüdi a iak kitalálták a 
fém pénzt, ne ve zete sen a szab ványosí tott arany pénzt, 
mert egyszerûen a terü le tük gaz dag volt a ranybá nyák-
ban. Jel lemzõ, hogy Lü di á nak és utolsó királyának, Krõ-
zus nak a pusz tu lását is köz vet ve a pénz okoz ta.7

Mi is történt a fémpénz bevezetésével? Az áruk 
idõállóságához képest a fémpénz tartóssága bevitte az 
idõtényezõt a piacra. Valahogy ilyenformán (2. ábra):
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2. ábra: A kapitalizmus bölcsõje

Valóban sokkal egyszerûbb lett a javak cseréje, a csere-
kereskedelem hátránya kiküszöbölõdött, de keletkezett egy 
rés. Ez a rés azonban kitöltõdött, nem is akármivel. Mert 
nincs az az emberi gonoszság és aljasság, amit a pénz meg-
szerzése és megtartása sõt szaporítása érdekében mind a 
mai napig az emberek meg ne próbálnának elkövetni.

Silvio Gesell így fogalmaz: „A pénz szétválasztotta 
az árukat, amennyiben az értékesítés és a vásárlás közé 
idõt, számító kivárást, nyereségvágyat és ezer más, a 
cserétõl független mozgatóerõt iktatott közbe” (Gesell 
2004, 295. o.).

Nyilván nem véletlen, hogy mire Pál apostol korához 
érünk, az apostol már ezt írja: „Mert minden rossznak 
gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván néme-
lyek eltévelyedtek a hittõl, és magokat általszegezték sok 
fájdalommal” (1Tim 6,10). A jelenbõl nézve Pál annyi-
ban tévedett, hogy napjainkban már nem „magokat” sze-
gezik, hanem másokat szegeznek át fájdalommal a pénz 
tulajdonosai, ahogy korábban láttuk.

A 3. ábrán az idõ adta résben – a teljesség igénye nél-
kül – fölsoroltaknak három közös jellemzõjük van:
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3. Ábra: A kapitalizmus piaca

1.  mind egyik kizárólag a pénz meg szer zését, meg tar-
tását sõt sza porí tá sát szol gál ja – e zek ve zet tek pl. a 
ka mat és a ka ma tos kamat kitalálásához, majd álta-
lános beve zetésé hez, a tõzsdei ügyeske dé sekhez, 
vagy a spekulációhoz, a világ újrafelosztásáért indí-
tott há bo rúkhoz, és mindahhoz, amit ma a pénzrend-
szer ha talmaként érzékelünk. Itt a gyö ke re az elején 
fölsorolt öt funkció 4. és 5. pont jának (a pénz a spe-
ku láció ill. a hatalom eszköze. [2. o.])

2.  mind egyik emberi gyar lóság, azaz lényegét tekintve 
er köl csi kategória

3.  semmi keresnivalójuk a javak cse réjét szol gáló pi-
a con. Arról nem is beszélve, hogy az alku során 
e gyenran gú felek nek kell(ene) megegyezniük az ár-
ban, mert ahogy láttuk, jelenleg a „pénztulajdonos 
fölényben van az árutulajdonossal szemben”.

Ez az idõ adta rés a kapitalizmus minden bajának for-
rása, pontosabban ez teszi lehetõvé a bajok kialakulá-
sát. A jelen helyzet bonyolultságát épp az okozza, hogy 
egyrészt a mostani pénzrendszert mindenki elfogadja és 
normálisnak tartja, másrészt a rés adta „ingoványos tala-
jon” ezernyi szabály között egyensúlyozva „csikorogva” 
ugyan, de valahogy mégis csak mûködtetik a rendszert. 
Miközben a gazdagok és a szegények közötti olló szép 
csendben továbbra is csak nyílik, nyílik8…

Tisztán erkölcsi alapon vizsgálódva megállapíthatjuk 
tehát, hogy a pénzbõl mint általános csereeszközbõl két 
és fél évezred alatt cél és mindent elnyomó uralom lett.

Mindezek pusztítanak minden emberi és nem emberi 
értéket, lassan a Föld is végveszélybe kerül. Mert az iste-
nített piacok úgy döntenek...

A pénz romboló erejét Montesquieu is fölismerte: a 
pénz az emberek vágyait „a végtelenségig sokasítja, ki-
pótolva a természetet, amely nagyon is korlátozott eszkö-
zöket adott nekünk szenvedélyeink felajzására és egymás 
kölcsönös megrontására” (Montesquieu 2000, 93. o.).

Úgy is lehet fogalmazni, hogy a jelenlegi pénzrendszer 
ember-, közösség- vagy ha tetszik, Isten-ellenes, mert 
akár egyéneket, akár országokat nézünk, a hatalmast még 
hatalmasabbá, a szegényt, a kiszolgáltatottat még szegé-
nyebbé és kiszolgáltatottabbá teszi. Magyarán velejéig 
igazságtalan és erkölcstelen.

Továbbá szörnyû kimondani, de ez a való: a sze-
génység elleni küzdelmet akármennyire is helyesnek és 
szükségesnek tartjuk, valójában szélmalomharc. Mert 
a szegények, a szükséget szenvedõk száma gyorsabban 
növekszik, mint bármekkora jótékonykodás vagy segítõ-
készség.

Amikor az egyre szegényedõ, dühös tömeget a ro ham-
rendõrség oszlatja, már késõ azon gondolkodnunk, mit 
kéne tennünk a még nagyobb baj, a teljes összeomlás9 
elkerülésére.

A negyedik hatalmi ág,  
a média hatalma

A bevezetõben említettem, hogy konkrét hatalom 
nincs a kezében, ezért sokkal nehezebben körülírható, 
megfogható, hogy mi a teendõ. Magyarán a Montes-
quieu-i hatalommegosztás közvetlenül itt nem alkal-
mazható, tehát nem biztos, hogy ellen-hatalomban kell 
gondolkodnunk.

„Vegyenek el mindent tõlünk, csak a szabad sajtót ad-
ják meg, s nemzetem szabadsága, nemzetem boldogsága 
felõl kétségbe nem esem”10 – szónokolt Kossuth Lajos 
az 1832-es zempléni megyegyûlésen (Katona 1948, 1., 
2. és 7. o.). A szabad sajtó alatt nyilván a cenzúramentes 
sajtót értette és nem gondolt arra a becstelenségre, hogy 
a sajtó, vagy mai nevén a média, elfeledkezvén eredeti 
küldetésérõl, a közvélemény közvetítése helyett merõ ön-
érdekét követve a nagyobb haszon reményében manipu-
lálja az embereket és a közvéleményt.

A reklámok vagy pl. a Való Világnak csúfolt mûsor a 
primitív veszekedésekkel, vagy a szinte élõben közvetített 
pornóval, újabban szexuális erõszakkal, az alpári „reality 
show”, vagy a bulvármédia stb., mindenrõl, csak nem 
az embert nemesítõ, jobbító szándékról szólnak, sokkal 
inkább az alantas ösztönök, vágyak népszerûsítésérõl. 
Ezekkel a mûsorokkal, de akár a reklámokkal kapcso-
latban teljesen igaza van Puzsér Róbertnek: „Ami a 
hazai képernyõkön tizennyolc éve zajlik, az nem vala-
miféle tévedés vagy mellékhatás, hanem aljas indokból, 
bûnszervezetben elkövetett tudatos merénylet a társada-
lom ellen” (Puzsér 2015, 6. o.). Azaz merõ önérdekbõl, 
pénzért az egyéni méltóságot semmibe veszik és kihasz-
nálják a részvevõk kiszolgáltatottságát. A reklámokkal 
pedig az a baj, hogy egy egészséges lelkületû ember, ha 
valamire szüksége van, kimegy a „piacra”, körbenéz – 
manapság beleértve már az internet adta lehetõségeket is 
–, és megveszi a neki tetszõt. Ráadásul ha a „csekély ön-
fegyelemmel bíró, azonnali vágykielégítésre hajlamos” 
(Turgonyi 2010, 45. o.) nézõtõl csak úgy megvonnánk 
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a reklámokat vagy bármelyik mûsorát, micsoda ricsajt 
csapna, hogy neki ahhoz joga van. A liberalizmus fölkent 
papjai pedig azonnal bejelentenék, hogy nem közelítünk 
a zsarnokság felé, hanem hogy ez már maga a zsarnok-
ság.

4. ábra: A korszellem ideál-tipikus reklámtáblája egy 
üzlet falán.

Tehát ha már kiengedtük a kényelemszeretet, a mér-
téktelenség és az önzés – az egyéni érdek mindenek 
fölött – szellemét a palackból, nem lehet csak úgy visz-
szatuszkolni. Nem is beszélve arról, hogy média hatalma 
közvetett hatalom, ezért az õt szabályozni szándékozó 
törvénnyel, hatalmi szóval szemben nem csak részben 
jogos ellenállást fejtene ki, hanem épp közvetett hatalma 
révén a politikai hatalom az elvárt erõsödés helyett ép-
pen, hogy gyengülne. Tanítani lehetne, hogy ilyen volna 
a kétélû fegyver.

A médiával, modern mûvészetekkel, filmmel stb. más 
baj is van. Én még nem láttam olyan embert, pláne népet, 
aki ill. amely pusztán attól, hogy akármilyen módon, de 
többnyire filmen (krimi, horror, Való Világ, stb.) a képé-
be toljuk primitív, mocs kos, aljas, önzõ, erõszakos stb. 
mivoltát, attól egy jottányit is változna pozitív irányban. 
Sok szociológus szerint is épp negatív a hatás, mert „az 
aljasság fölött érzett öröm vagy élvezet elterjedt: a saját 
aljas ságok elõfutára és he lyettesítõje”, mondja helyesen 
Georg Kühlewind11 (2003, 91. o.).

Nagy kérdés tehát, hogy miként lehet meghaladni a 
Végh Attila által hajszálpontosan ábrázolt szintet: „Az 
önmaga istenévé nõtt plebs bekapcsolja a tévét, hogy 
jól megbámulja saját hülye arcát. Azt látja, hogy néhány 
hülye bemegy egy házba, és ott lakik darab ideig. Se az 
nem érdekes, amit gondolnak, se az, amit mondanak, se 
az, amit csinálnak. Nálunk is nagy siker lesz”12 – írta a 
Big Brother-, Való Világ-, Éden Hotel- stb. sorozatok 
megjelenése elõtt 2002-ben (Végh 2002, 61. o.). Ugyan-
akkor „aki nem emelkedik, az zuhan”, írja nagyon helye-
sen Müller Péter a lelki, szellemi fejlõdésrõl (2006, 171. 
o.). Nagyon szomorú vége lesz civilizációnknak, ha nem 
leszünk képesek a mai felnõtt nemze dék nél kü lönb, sza-
bad akara tuk ból fölfelé törekvõ ifjakat nevelni, ahol ter-
mészetesen a „fölfelé törekvõ” ki fejezés alatt nem sikert, 
gazdag sá got, karriert stb.-t értek. Ráadásul Montesquieu 
mintha e téren is súlyosat szól na: „Soha sem a meg szü le tõ 
nép az, amelyik elfajul; ez csak akkor indul romlásnak, 
amikor a felnõttek már elzül löttek” (2000, 90. o.).

Követ ke zésképp ebben a zsák utcában iszonyat nehéz 
lesz megfordulnunk. Külön tanulmány(oka)t igényel, 

hogy mit is jelent pontosan a jelzett nevelés megkerülhe-
tetlensége és szabad akara t, melyben az egyén felelõssége 
rejtõzik.

Az ötödik hatalmi ág, a pénz hatalma

A Montesquieu szerint „hogy a hatalommal ne lehes-
sen visszaélni, ahhoz az kell, hogy a dolgok helyes elren-
dezése folytán a hatalom szabjon határt a hatalomnak” 
(2000, 247. o.). Igen ám, csakhogy milyen hatalmat le-
hetne fölállítani a pénz hatalmával szemben? Merthogy – 
ahogy föntebb láttuk –, a pénz hatalma mögött valójában 
az ember egoitása és gyarlósága áll, ez ellen pedig hata-
lommal, erõvel, pláne a jog eszközeivel szélmalomharc 
küzdeni, az erkölcsi intelmek valójában hatástalanok a 
már intézményesült nyers erõvel szemben, épp ezért az 
un. etikus közgazdaságtan ereje sosem lesz elegendõ. Ha 
egy 3 éves gyerek hadonászik a véletlenül hozzájutott 
késsel, minden épeszû szülõ akár erõnek erejével is el-
veszi tõle, ha nem hallgat a szép szóra. Ezt kell tennünk 
nekünk is, nem a pénzzel, hanem a pénz hatalmával, kö-
vetkezésképp az egyetlen lehetõségünk, hogy le kell vá-
lasztanunk a pénzrõl a spekulációs és a hatalmi funkciót.

Ehhez elõször ki kell mondanunk és le kell szögez-
nünk néhány igazságot:

1.  kamatos kamatra hitelt adni nem más, mint a lopás 
és a kizsákmányolás (= teljesítmény nélküli jöve-
delem elvonás) törvényes formája. (Hitelt adni és 
a vállalkozás nyereségébõl (avagy veszteségébõl) 
hányadhoz jutni az más: a hányad mértéke a két 
fél alkujának tárgyát képezi – ma messze nem ez 
a helyzet

2.  egy gazdálkodó közösséggel szemben nem lehet 
nagyobb merényletet elkövetni, minthogy kiveszik 
a kezébõl a saját gazdálkodásának legfontosabb 
eszköze fölötti önrendelkezési jogot. A világszerte 
helyesnek tartott és féltékenyen õrzött jegybanki 
függetlenség a legtöbb esetben épp a jogfosztottsá-
got jelenti.

3.  Ismét sokan gondolják, hogy úgymond a pénz „fo-
galmilag” agresszív. Az én válaszom az, hogy ez 
így pontatlan, mert nem fogalmilag agresszív, nem 
a természet, vagy ha tetszik, Isten alkotta, mint a 
kõ keménységét, hanem a pénz, mint olyan, emberi 
találmány. Ilyenformán tökéletlen. Emberi csinál-
mány, tehát van lehetõségünk megváltoztatni.

4.  Szinte közhiedelem szintû vélekedés, hogy az az 
igazi pénz, aminek van kézzel fogható fedezete, pl. 
arany. Óriási tévedés, mert a valódi, vagy az igazi, 
a gazdaságot szolgáló pénznek kézzel fogható fede-
zetre semmi szüksége, mert a fedezete kizárólag a 
mögötte álló értékteremtõ munka és a közbizalom. 
Eladáskor vagy munkabérként elfogadom, mert fi-
zetni tudok vele. Ennyi.

Itt kell megemlítenem, hogy történetileg a pénz arany-
fedezete mintegy természetes felsõ korlátként mûködött 
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a pénz mennyiségét illetõen. Minden ország legföljebb 
csak annyi pénzt tudott forgalomba hozni, amennyi ara-
nya volt (vagy elrabolt mástól). A bevezetõben már je-
leztem, hogy a múlt század ’70-es éveiben viszont végleg 
fölszámolták az aranyfedezetet, ezzel megszûnt a koráb-
bi korlát. Nyögjük is rendesen a súlyosabbnál súlyosabb 
következményeket a pénz mennyiségének végtelen és 
féktelen, csakis az idõtõl függõ növekedése miatt.

Föntebb a kapitalizmus piacának jellemzõjeként leír-
tam 3 pontot (5. o.), amibõl egyértelmûen következik a 
feladat: számûzni kell a piacról az oda nem valókat, azaz 
a piacidegen elemeket, Silvio Gesell megfogalmazása 
szerint a „cserétõl független mozgatóerõket”.

A kérdés most már csak az, hogy hogyan? Mert az em-
beri gyarlóság nem jogi kategória, legföljebb valamely 
következménye (ezért van az ezernyi szabály, amelyek 
között a gonosz akarat mindig talál kiskaput...).

A kommunisták társadalomjobbító szándékai nem csak 
Marx tévedései miatt buktak el, hanem az erõszakosságuk 
okán is. A kérdés tehát úgy szól, hogy erõszak alkalma-
zása nélkül milyen „szerkezet” akadályozza meg a gaz-
dasági túlhatalmat. Másként fogalmazva: hogy lehet el-
érni, hogy akinek pénze van, annak ne legyen egyúttal 
hatalma is, legalábbis a piac fölött?

A jó pénz olyan a gazdaságban, mint a testünkben a 
vérünk. Mindenütt ott van, de ahol föltorlódik, baj tá-
mad. Ezért vissza kell adnunk a pénznek azt a tulajdon-
ságát, hogy csakis az legyen, amire kitalálták: általános 
értékmérõ és csereeszköz, hogy információt és energiát 
szállítson, kegyetlen úr helyett csakis szolgáljon, sehol 
nem torlódhat föl, mert gazdasági „trombózist” okoz. 
Olyanná kell tennünk, hogy az önérdek és a közérdek az 
elkerülhetetlennél többször ne kerüljön szembe egymás-
sal; hogy ne erõsítse szûkebb és tágabb közösségeinkben 
az emberi gyarlóságot, leginkább az önzést és hatalom-
vágyat, mint ahogy most teszi.

piacgazdálkodás, azaz 
a javak zavartalan cseréje
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5. ábra: A piacgazdálkodás piaca

Más szavakkal és pontosabban: a pénz adta idõtényezõt 
kell megszüntetnünk, ezzel eltûnik az emberi gyarlóság 
és gonoszság számára a játéktér, legalábbis ez a játék-
tér.

Erre a célra kizárólag a Silvio Gesell által leírt forga-
lombiztosított, vagy szelíd pénz alkalmas. Alkalmazásá-
nak és mûködésének nélkülözhetetlen elvi feltételei:

1.  A pénz közbirtok, az egész közösség tulajdona; 
(még akkor is, ha a köztulajdonnak nálunk rossz a 
csengése...) A piac szereplõi – vagyis bárki – csak 
átmenetileg, használatra kapják meg a pénzt.

2.  a pénz puszta forgalmából, ide-oda tologatásából, 
bárhol való tárolásából egyéni haszon nem származ-
hat.

3.  Enyhe negatív kamata van, hogy az árukhoz hason-
lóan romlandó legyen. Ezzel nem tud fölényre szert 
tenni, egyúttal gátolva van, hogy bárki munka nél-
kül szerezzen pénzt;

4.  Mennyiségét a törvényhozói fõhatalom – és nem a 
jegybank! – szigorú törvények szerint szabályoz-
za az infláció és defláció megakadályozására. Erre 
vannak jól alkalmazható statisztikai, közgazdasági 
eljárások.

Ezzel a megoldással kettévágtuk a pénznek a szolgáló 
és a hatalmi funkcióját. Ez a pénz teljes mértékben és hi-
bátlanul szolgálja a javak cseréjét, a nyomort, viszályt és 
vérontást eredményezõ hatalmi oldala pedig megszûnik. 
A pénz csak annyiban lesz kitüntetett áru az áruk között, 
hogy mindenki rajta keresztül szerzi be a számára szük-
ségeset.

A 4. ponttal kapcsolatban ellenem vethetõ, hogy mi-
csoda felelõtlenség! A politikusok kezébe adni a pénzki-
adás jogát!? Hallatlan!

Ahogy mondottam volt, a pénzbirodalom évszázadok 
óta folyamatosan gyengíti a politikai hatalmat és ennek 
egyik lépése volt, hogy kiénekelték a pénzkiadás jogát a 
„kezébõl”, mondván, ti politikusok vagytok, mi jobban 
értünk a pénzhez.13 Talán a hármas hatalommegosztás el-
terjedése elõtt jogos lehetett a vád: önös érdekét követve 
a hatalom beindítaná a bankóprést.

Kossuth Lajos még küzdött a pénzkiadás jogáért: 
„Azon nézetben vagyok, hogy – a’ meddig befolyásom 
lesz Magyarország ügyeibe – a’ banknak nem akarom 
adni kezébe, hogy õ regulázza Magyarország pénzügyeit. 
Õtet csak eszközül, ’s mintegy tisztviselõül akarom hasz-
nálni bizonyos határok között. Ez okból nem õ bocsátja 
ki a’ pénzt, hanem csak kezeli bizonyos jutalomért.”14 
(Közlöny 1848, 420. o.)

Abraham Lincoln már borúlátóbb volt: „A pénzhata-
lom béke idején élõsködik a nemzeten, háborús idõben 
pedig összeesküszik ellene. Despotikusabb, mint a mo-
narchia, arcátlanabb, mint az autokrácia, és önzõbb, 
mint a bürokrácia. Olyan válság közeledtét látom a 
közeljövõben, amely megbénít, és arra kényszerít, hogy 
remegjek hazám biztonságáért. A korporációk kerülnek 
uralomra és a korrupció korszaka köszönt ránk. A pénz-
hatalom arra törekszik, hogy fenntartsa uralmát, kihasz-
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nálva az emberek elõítéleteit, egészen addig, amíg a gaz-
dagság néhány kézben halmozódik fel, és a köztársaság 
elpusztul”.15

Ki-ki eldöntheti, hogy több mint 150 évvel Lincoln 
kijelentése után Amerika mennyiben tekinthetõ még 
demokráciának, miközben a Fed16 lényegében magán-
bank.

„Jogállamban a pénz a fegyver.” – írja József Attila 
döbbenetes éleslátással. Nem õ az elsõ zseni, akire nem 
hallgattunk...

Egy biztos: a fönti 4 pont jelenti a visszaszerzett pénz-
ügyi önrendelkezést. Ebben a rendszerben az a lényeg, 
hogy demokratikus, tehát a politikai hatalom megosztott, 
és ha a mindenkori kormány merõ rövidlátásból mégis 
csak beindítaná a bankóprést – amire a hatalommegosz-
tás miatt amúgy semmiféle joga nem volna, azaz csak 
törvénytelen úton tudná megtenni –, az infláció meg-
szaladása miatt a következõ választáson bukna, mert 
hiszen az inflációmentesség kihirdetetten pártok fölöt-
ti „játékszabály”, ha tetszik, az alaptörvény része. Aki 
ebben nem hisz, annak nagyon is kíváncsi volnék a 
demokráciafelfogására és a választópolgárok értelmérõl 
alkotott véleményére...

Milyen lesz ez az új rendszer?
–  Nincs infláció, amennyiben a fönti 4 pontot betart-

ják.
–  Az eladó és vevõ, azaz az áru ill. a pénztulajdonos 

egyenrangúvá válik.
–  Pénzt szerezni csakis munkával, szolgáltatással le-

het, következésképp, aki eddig ügyeskedésbõl élt, 
kereshet munkát, mert megszûnik a spekuláció a 
maga hiszteroid piac- és ármódosító hatásaival 
együtt.

–  Kamat nélküli hitel-bõség, azaz a mostani pénzszûke 
helyett pénzbõség.

–  A befektetõnek az lesz a nyeresége, hogy nem lesz 
kamatvesztesége, mert szerzõdés szerint épp annyi 
pénzt kap vissza, mint amennyit kölcsönadott, nulla 
infláció mellett (!) – jó esetben egy-két %-kal töb-
bet.

–   A befektetõ és vállalkozó együtt sír vagy együtt ne-
vet.

–  Szinte mindennek csökken az ára, mert az árból 
eltûnik a bujtatott kamathányad.

–  Megszûnik a válságról válságra való bukdácso-
lás, mert mindig van a gördülékeny mûködéshez 
elegendõ pénz a piacon.

–  A különbözõ érdekcsoportok vagy akár a pártok kö-
zött hihetetlen mértékben csökken a feszültség.

–  A bankok közszolgálatot ellátó pénzközvetítõ intéz-
ményekké alakulnak;

–  A vállalkozó nem csak pénzügyi, hanem pl. erkölcsi, 
emberi, környezeti, természetvédelmi szempontokat 
is figyelembe vehet, mert megszûnik a növekedési 
kényszer.

–  Csökken a verseny, nõ az együttmûködés lehe tõ-
sége.

–  Megállhat, sõt csökkenhet a szegények és gazdagok 
közötti különbség.

–  Kényszerû munkavállalás, sõt robotolás, növekvõ 
hajszolódás17 helyett egyre többen képességeik sze-
rint dolgozhatnak (visszatérhet egy rég elfelejtett 
mozdulat, a munkálkodás öröme);

–  megszûnhet vagy legalábbis csökkenhet a „család-
vagy-karrier” feszültsége;

–  újra éledhet sok, pl. kézmûves tevékenység, amelyet 
a pénzügyi úthenger mára eltaposott;

–  megszûnhet vagy legalábbis csökkenhet a környeze-
tet terhelõ dobjuk-ki-vegyünk-újat-mert-az-olcsóbb 
szemlélet;

–  végül a legfontosabb: a versenybõl kihullottak, a 
kisebb teljesítményt nyújtók is megtalálják a helyü-
ket;

Ez lesz az átmenet a tõkevezérelt társadalomból, a 
profitorientált kapitalizmusból a piacgazdaságba, ahol a 
gazdaság nem kevesek érdekét, hanem a közjót szolgál-
ja, mert a közösség maga dönthet, hogy mire fordítja a 
saját pénzét. Vagy más szavakkal, így lesznek a piszkos 
anyagiakból tiszta pénzügyek, áldemokráciából18 valódi 
demokrácia, pénzközpontú rendszerbõl emberközpontú 
rendszer, ördögi rendszerbõl legalábbis nem Isten-elle-
nes társadalom.

Utópia? Nem! Az egyetlen lehetõségünk!
A Kossuth-bankó sikere, és sok más példa bizonyítja, 

hogy mûködik az elképzelés. A jelenlegi pénzrendszer 
hatalmát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az ed-
digi próbálkozásokat leverték vagy betiltották. A leghí-
resebb egy tiroli község, Wörgl polgármesterének esete: 
1932-ben, a nagy világgazdasági válság alatt Michael 
Unterguggenberger meggyõzte a wörgli képviselõ tes-
tületet és bevezették a Gesell-féle forgalombiztosított 
pénzt. Érdemes alaposabban megismerkednünk a történ-
tekkel.

A wörgli csoda
„1932 július 25-én Wörgl csak úgy zeng, cseng és 

bong a munka zajától. Kalapácsok aprítják a sziklákat, 
kövek hullanak a csillékbe, ásókkal takarítják el a zúza-
lékot. […] Három utcát és a népiskolát is bekapcsolják 
a csatornahálózatba, vasbetonhidat építenek egy he-
gyi patak fölé, valamint felhúznak egy síugrósáncot is. 
Többhavi, sõt egyes esetekben többévi tétlenség után a 
munkások újra szorgoskodnak, fizetségük pedig a sárga, 
kék és rózsaszín bankók sokasága. Hivatalosan »munka-
érték-elismervénynek« nevezik és 1, 5 és 10-Schilling 
névértékben bocsátják ki õket, és mindegyikükön ugyan-
az a jelmondat áll: »Lindert die Not, schafft Arbeit und 
Brot« (= »Enyhíti a nélkülözést, biztosítja a munkát és a 
megélhetést«).

[…] A munkások valóban pontosan úgy viselkednek, 
ahogyan azt Gesell elõrejelezte, és Unterguggenberger 
is remélte: elköltik az ideiglenes pénzüket. Az új pénz 
új bevételhez juttatja a kereskedõket, akik így több 
árut is vásárolnak a parasztoktól, kézmûvesektõl és 
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gyáraktól, amelyek pedig így újra több embert is vesz-
nek fel.

Miközben Ausztria-szerte egyre nõ a munkanélküliség, 
Wörglben egyre csökken. Gyarapodnak a fizetések és a 
község adóbevételei is. Mintha csak repülõgéprõl szórtak 
volna pénzt a lakosok közé – pedig valójában szinte sem-
mivel sincs több pénzük, mint azelõtt. Mindössze 5500 
schillingnyi munkaérték-elismervény van forgalomban 
– csak épp gyorsabban áramlanak a bankók. Az ácstól a 
henteshez, a hentestõl a paraszthoz, a paraszttól a kocs-
mároshoz, a kocsmárostól az ácshoz, és mindenki kap is 
érte valamit.

Szomszédos községek is csatlakoznak a kísérlethez, 
felépül egy uszoda is. Az új pénz meglepõ egységet te-
remt Wörglben, miközben az ország többi részében a 
szociáldemokraták, az osztrofasiszták és a nemzetiszoci-
alisták egymást marják a hatalomért és pártseregek lövöl-
döznek (szó szerint! – L. P.) egymásra. Egy újság pedig 
már egyenesen azt írja, hogy Le a parlamenttel, diktatúra 
kell ide!

Wörglben azonban a szabadpénz elsimít minden vitát, 
a képviselõ-testület egyhangúlag kiáll a polgármester 
mellett, bal- és jobboldaliak kart karba öltve koccintanak 
a kocsmában a gazdasági fellendülésre.

Rövidesen megérkeznek az elsõ újságírók is, ritka jó 
hírrel dobva fel a lapjaik eddigi rossz hír-áradatát. Ripor-
terek járják az utcákat, faggatják az orvost, a szabót és a 
mozitulajdonost Wörgl titka után kutatva. Nincs ásványi 
kincs? Nincs nagybefektetõ? Csak néhány színes bankó, 
és ez minden?

És ez minden. Az emberek újra bevásárolnak, és hirte-
lenjében újra jobban megy a soruk. Néha talán átláthatat-
lannak tûnhet a kereskedelmi viharoktól, hozamgörbéktõl 
és kamatlábaktól zsúfolt kapitalizmus, ám a wörgli fejle-
mények jól mutatják, hogy végeredményben csak egy a 
lényeg: hogy minél többen és minél gyakrabban költsék 
a pénzt. […]

Miért ne lehetne Wörgl csodája Bécs és egész Ausztria 
csodája is?

Mindössze azért, mert az osztrák jegybank nem haj-
landó lemondani a pénznyomtatási monopóliumáról. 
[…] Másfél évvel a kísérlet beindítását követõen az oszt-
rák közigazgatási bíróság is megerõsíti, hogy a wörgli 
ideiglenes pénz bizony törvénybe ütközik.

És véget ért a csoda.
A bankókat bevonják, a község építõmunkásait elbo-

csátják, a kereskedõk bevételei ismét éppúgy visszaes-
nek, ahogyan az adóbevételek is. »Ezt a nélkülözést nem 
Isten küldte, hanem a törvények és az emberek zavaro-
dottsága« – írja a csalódott Unterguggenberger az egyik 
újság szerkesztõségéhez címzett levelében.

A válság visszatér a tiroli községbe, és rövidesen újra-
élednek a régi viszályok is” (Uchatius 2011).

A wörgli eset tanulságai
1.  A cikk szerzõjének az a meglátása, hogy „gyor-

sabban áramlanak a bankók” vagy „minél többen 

és minél gyakrabban költsék a pénzt”, alapjában 
helyes. Csak annyit fûznék hozzá, hogy manapság 
a fogyasztás erõltetésével, a „dobd el, vegyél újat” 
szemlélet elterjesztésével próbálják fönntartani a 
rendszert, s „mellékhatásként” kimerülnek a Föld 
erõforrásai és veszélybe kerül az egész földi élet. 
A szelíd pénz bevezetésével többek között ez is 
elkerülhetõ vagy legalábbis erõsen mérsékelhetõ 
lenne.

2.  A törvények már akkor sem a gazdálkodó közös-
ség érdekei mentén születtek. Ma még rosszabb a 
helyzet. Gondoljunk pl. Görögországra: ha nem 
fogtok fizetni, megfojtunk benneteket! – a hatal-
masok ha nem is mondják, de így viselkednek (ez 
akkor is igaz, ha maguk a görögök is sárosak az 
ügyben).

3.  Ami az idézett cikkbõl nem igazán derül ki, de 
egyéb leírásokból nyilvánvaló, hogy a kétfajta 
pénz zökkenõmentesen mûködött egymás mel-
lett.

4.  A szinte legfontosabb: „a munkások valóban 
pontosan úgy viselkednek, ahogyan azt Gesell 
elõrejelezte, és Unterguggenberger is remélte: el-
költik az ideiglenes pénzüket”. Azért mondom 
majdnem a legfontosabbnak ezt a tanulságot, mert 
a szelíd pénz ellenzõi a leggyakrabban épp az em-
berek butaságára hivatkoznak, hogy képtelenség 
elmagyarázni nekik a szelíd pénz mûködését. Nem 
mindenkit, a többséget kell csak meggyõznünk, a 
többi majd alkalmazkodik, pont úgy, ahogy az irá-
nyítószámot, a bukósisakot, a biztonsági övet, az 
adózást, vagy a kötelezõ felelõsségbiztosítást, stb., 
stb. az az ember is kénytelen elfogadni, akinek fo-
galma sincs az okokról és a miértekrõl. Együttélé-
sünk legtöbb szabálya a szó igazi értelmében nem 
demokratikusan keletkezett, hanem valakik eldön-
tötték és egyszerûen bevezették, lásd pl. a KRESZ 
szabályokat.

5.  Végül a legfontosabb: a közösségen belüli ellentétek 
hihetetlen mértékben lecsökkennek és a szelíd pénz 
nélkül kiújulnak. Ha semmi más pozitív elõnye nem 
volna a szelíd pénznek, csak emiatt is érdemes vol-
na bevezetnünk.

Befejezés

Minél hamarabb rátérünk erre az útra nemzetgazda-
sági szinten, annál kisebb bajjal megússzuk a mostani 
globalizált pénzrendszer összeomlását. Mert a legföljebb 
lineárisnál alig jobban19 növelhetõ termelés és a hatvány 
szerint növekvõ pénzmennyiség miatt az összeomlás el-
kerülhetetlen. A gazdagok mentik majd az irhájukat, a 
szegényeket pedig sorsukra hagyják, azaz éhezés, nyo-
mor, erõszak, vér és könnyek. Senkinek ne legyen illú-
ziója!
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Vajh lesz-e erõnk és idõnk elébe menni a bajnak?
Az igen válasz rajtad is múlik...
Isten óvja Magyarországot!

Utóhang

A vázolt, látszólag tisztán gazdasági problémának na-
gyon súlyos bibliai, teológiai vonzatai vannak. Walter 
Benjamin azt állítja, hogy „a kapitalizmus merõ kultusz-
ból álló vallás, dogma nélkül” (Benjamin 2013, 6. o.). 
Kunchala Rajaratnam, indiai lutheránus teológus szerint 
a kapitalizmus, mint vallás „középpontjában a piacgazda-
ság istennõje áll, akinek a profit oltárán kell áldoznunk”. 
A közgazdászok pedig „hû és odaadó papok” az istennõ 
szolgálatában, akik „mindvégig érzéketlenek maradtak 
[...] a valóságra: […] a hajléktalanok, a munkanélküli-
ek, és éhhalál küszöbén élõk milliói”-nak nyomorára. 
Végül kijelenti, hogy „a neoliberális piacgazdaság nem 
egyeztethetõ össze a keresztyén etikával”.20 Silvio Gesell, 
a rejtõzködõ teológus még mélyebbre lát: „Keresztyén-
ség és kamat: ez tiszta ellentmondás” – írja többek között 
– idézett könyvében (2004, 236. o.). Gesell támadhatat-
lan igazsága a keresztyén egyházakat a világban betöltött 
szerepük reformációjára kellene, hogy késztesse.

Mindezek bõvebb és érthetõbb kifejtése egy újabb ta-
nulmány feladata lesz.

Laborczi Pál
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Jegyzetek

 1  A három klasszikus hatalmi ág szétválasztását a felvilágosodás ko-
rának elméleteként tartják számon, holott valójában már megtalál-
ható Arisztotelész és Cicero mûveiben is.

 2  Johann Silvio Gesell (1862–1930) német-argentin kereskedõ, pénz-
elméleti szakember

 3  „Aki hisz abban, hogy az exponenciális növekedés örökké folyta-
tódhat egy véges világban, az vagy õrült vagy közgazdász (Kenneth 
Boulding)

 4  Még filozófusok is keverik a két fogalmat, csak stílusbeli különbsé-
get látnak közöttük

 5  Természetesen itt áru alatt az áruk és szolgáltatások összességét ért-
jük.

 6  A forrás ismeretlen
 7  „Hatalomvágya a perzsák elleni hadjáratra sarkallta, de II. Kürosz 

legyõzte, elfoglalta a fõvárost, Szardeiszt, Krõzust máglyán elégette, 
ezzel meg is szûnt Lüdia.” (http://www.numismatics.hu/kiemelt/
krozus-ie-560-540-penzverese/)

 8  „A világ 85 leggazdagabb embere annyi vagyon felett rendelkezik, 
mint a világ legszegényebb 3,5 milliárdja. A világ vagyonának a 
felét, 110 ezer milliárd dollárt a népesség egy százaléka birtokol-
ja.” (2014 tavaszi IMF adat) – Néhány év, esetleg évtized múlva 
ezek az adatok 50, ill. 5 milliárd emberrõl fognak szólni. A kö-
zéposztály vékonyodása világjelenségként csak elõjele a nagyobb 
bajnak.

 9  Összeomlásnak kell tekintenünk azt is, ha a nagy többség nyomor- 
és rabszolgaszintre süllyed – és épp errefelé tartunk, egyre gyorsul-
va. A költõ szavaival: „Hogy mily szeszekkel, szédülettel / Hajt-
ják a népet ronda táncba: / Bíz’ összezúzzák, ki nem táncol, / És 
bele rokkan, aki járja.” (Magyari Lajos Lázár Mihály üzenete címû 
verésbõl)

10  Beszédében Kossuth háromszor is elmondja majdnem szó szerint 
ugyanazt.

11  Székely György írói álneve (1924–2006) magyar filozófus, író
12  Amúgy van pozitív olvasata is a jelenségnek: „Nem értem azokat, 

akik bírálják a Big Brothert meg a Való Világot. Hülyék engedel-
meskednek hülye utasításoknak, miközben nyereségvágyból utál-
ják egymást. Hát mi lehet ennél valóságosabb?” (http://tequilagirl.
hupont.hu/9/beszolasok2)

13  Mondtak ennél keményebbet is: „Hagyjátok, hogy kibocsássam és 
irányítsam egy nemzet pénzét, és nem érdekel, hogy ki hozza a tör-
vényeit.”– a társadalom zsarolásának eszenciájaként így vélekedett 
1790-ben Mayer Amschel Rothschild (1744–1812; http://hunnio.
com/news.php?readmore=48)

14  Kossuth Lajos pénzügyminiszter mondatai az 1848. aug. 28-i Or-
szág gyûlésben.

15  Abraham Lincoln szavai 1863-ból (http://mek.oszk.hu/06800/06897/
html/0009.htm)

16  Az Amerikai Egyesült Államok központi bankjának nem hivatalos 
rövidítése

17  1910-ben a középiskolai tanárok a heti kötelezõ óraszám 18-ról 20-
ra való emelése ellen tiltakoztak. Ma 26-nál tartunk. És semmivel 
sem keresnek többet, sõt, relatíve sokkal kevesebbet, gondoljunk 
csak az akkori általános egykeresõs családokra.
b) Egyes kutatások szerint beköszönt a soha véget nem érõ 
munkaidõ korszaka, azaz luxussá válik a szabadidõ (http://www.
tozsdeforum.hu/uzlet-2/gazdasag/bekoszont-a-soha-veget-nem-
ero-munkaido-korszaka/)

18  1. „A piacok döntöttek, mégpedig úgy döntöttek, hogy nincs szük-
ség választókra. Az országnak reformokra, nem választásokra van 
szüksége” (Herman van Rompuy az Európa Tanács elnöke az olasz 
válságról 2011 õszén) – S valóban, Berlusconit választások nélkül a 
volt EU biztos, Mario Monti követte az elnöki székben.
2. A PRISM botrány – ügyészi vagy bírói fölhatalmazás nélkül 
lehallgathatnak bárkit. Edward Snowdent mindkét amerikai párt 
hazaárulónak nyilvánította. Több mint gyanús, hogy épül a Nagy 
Testvér birodalma...
3. „A demokrácia azt jelenti, hogy a két farkas és egy bárány sza-
vaznak a vacsoráról” (Czakó Gábor meghatározása)

19  Nyilván itt a termelékenység nagy szerepet játszik, de ennek a haté-
konysága nagy általánosságban elmarad a kamatos kamat min den tõl 
független, csakis az idõtõl függõ növekedésétõl. Emiatt van a növe-
kedési kényszer a rendszerben.

20  Mind a négy idézet: Sándor 2010
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A Theologiai Szemle folyóirat 2018/1-es számában 
megjelent tanulmány Pénz és erkölcs címmel a biblikus 
gazdaság alapjairól szólt. A gazdasági kérdések széle-
sebb társadalmi összefüggésekbe helyezése jogosan tart 
igényt az egyház véleményformáló tagjainak figyelmére, 
így ezek taglalásának hasznossága kétségtelen. Ebben 
a vonatkozásban a tanulmány közlése látókörbõvítõ és 
hézagpótló jellegû, ugyanakkor megállapításai inkább 
érzelmi megalapozottságúak. Bár egy lelkészi szakfo-
lyóiratnak nem lehet feladata a közgazdasági viták foly-
tatásának teret nyújtani, az olvasók hiteles tájékoztatása 
indokolja az írás vitatható megállapításaira vonatkozó 
eltérõ álláspontok megismertetését. 

A tanulmány bevezetõ részében az ismert montes-
quieu-i hármas hatalom mellé helyezi a médiumok és a 
pénz hatalmát, melynek során veszélyeztetve érzi a tör-
vényhozói, végrehajtói és igazságszolgáltatási hatalmi 
ágak megosztásából eredõ társadalmi stabilitást. Ennek 
okaként a közvélemény befolyásolásán keresztül a köz-

hatalmat választói felhatalmazás nélkül gyakorló tömeg-
tájékoztatás mellett a pénz – „önzésbõl és haszonlesésbõl 
kamatoskamat-szedéssé durvult” hatalmát jelöli meg, 
„minek következtében fék nélkülivé vált a pénzrend-
szer”. 

Nehezen lehetne tagadni a modern társadalmakban a 
gazdaság meghatározó szerepét. Ebben a vonatkozásban 
a helyzet talán még rosszabb is, mint a hármas hatalom-
megosztás idealizált egyensúlya, hiszen az igazságszol-
gáltatás viszonylagos függetlensége mellett nehéz lenne 
tagadni, hogy napjainkra mind a törvényhozói, mind a 
végrehajtói hatalom szereplõi túlnyomórészt gazdasági 
érdekek képviselõiként lépnek fel a politika porondjára, 
így a gazdaság szempontjai a társadalmi élet minden szeg-
letében jelen vannak. A kérdés csupán az, hogy a pénz 
hatalma – amit a tanulmány szerzõje a kamatoskamat 
uralmának az „emberhez egyedül méltó, szeretetalapú 
kapcsolatok” tagadásaként értelmez – valóban ötödik ha-
talmi ágként érvényesül-e?

KITEKINTÉS

Lesújt-e ránk a babiloni átok?

Gondolatok Laborczi Pál írása kapcsán

       

lpali
Typewriter
(Theologiai Szemle, 2018/2)
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A kamatoskamat fogalmát inkább stilisztikai, mint 
közgazdasági kategóriának tekintem, ami alkalmas arra, 
hogy a kamat fogalmához társuló negatív képzeteket hat-
ványozza, így a továbbiakban inkább ez utóbbit haszná-
lom majd. A hitelt nem kamatoskamatra, hanem kamat-
ra folyósítják, bár a meg nem fizetett kamatot valóban 
tõkésítik a kamatperiódus végén, így a következõ perió-
dusban ez is a kamatfizetés számítási alapjává válik. Ez 
kétségkívül kiszolgáltatottságot eredményez, s nem egy 
adós kerül az adósságspirál helyzetébe, amikor a hitele-
ket már az esedékes kamatfizetési kötelezettség teljesíté-
sére kell felvennie.

A meghatározó fogalom azonban a kamat, s ennek 
(erkölcsi és teológiai) megítélése kétségkívül sokat vál-
tozott a történelem során. A katolikus egyház gyakorla-
tában a kamatszedést kezdetben bibliai alapon tiltották 
(5Móz 23,20–21), bár az evangéliumban a kamat megta-
lálható pozitív kontextusban is (Luk 19,23). A skolaszti-
kus Aquinói Tamás –Arisztotelész nyomán –, aki a pénzt 
szaporodásra alkalmatlannak tartva ellenezte a kamat-
szedést, késõbb fõ mûvében kidolgozta ennek filozófiai 
érveit is. Mivel a kölcsönzött pénzt (optimális esetben) 
hiánytalanul visszaadják, a használatáért követelt ellen-
érték (kamat) ellenkezik a keresztényi méltányosság kö-
vetelményével, s ezért tilos. Egyedül abban az esetben 
jogos a kölcsönadott pénz fejében ellenértéket követelni, 
ha kereskedõ, vagy iparos számára adják a kölcsönt, és a 
közös vállalkozás hasznában, illetve kockázatában része-
sül a kölcsönadó (ST II–II. q. 78. art. 1–2.) 

A kamatszedés tilalmát a világi jog kevésbé vette szi-
gorúan. Megengedte a kamatot a vállalkozásba bevitt 
tõkére, ha a kölcsönadó elõnyös üzlettõl esik el (lucrum 
cessans), ha kárt szenved (damnum emergens), vagy a 
kölcsönösszeget fenyegetõ veszteség (periculum sortis) 
esetére. A világi jogfejlõdés és a gazdasági fejlõdés igé-
nyeinek hatására a reformáció kezdetére a katolikus egy-
ház is engedett álláspontjából, s 1515-ben az V. Lateráni 
zsinat kimondta a zálogügyletekkel foglalkozó pénzin-
tézetek (montes pietatis) által felszámított kamat jogos-
ságát, amennyiben ezek fedezetet nyújtanak az intézetek 
mûködésével kapcsolatos költségekre és nem tartalmaz-
nak ezen felüli profitot. (http://www.intratext.com/IXT/
ENG0067/_PE.HTM)

Ez a gondolatmenet így már a 16. században elismer-
te, hogy a kamatot felszámító – vagyis a betétgyûjtéssel 
és kölcsönzéssel foglalkozó – intézmény társadalmilag 
hasznos tevékenységet folytat, mely jogosan tart igényt 
költségeinek megtérítésére, illetve kockázatának kom-
penzálására. Így semmiképp sem lehet azonosulni a ta-
nulmány azon megállapításával, hogy „a kamat mögött 
semmilyen hasznos cselekedet nem áll …” (LABORCZI 
[2018] 33. old) Egy jól mûködõ bankrendszer képes arra, 
hogy hatékonyan begyûjtse a lakosság és a vállalkozók 
megtakarításait, értékelje a hiteligénylõk üzleti terveit, 
folyósítsa és beszedje a kölcsönösszegeket, s a hitelnyúj-
tásból származó jövedelmeket megossza a betétesek és 
a bank tulajdonosai között. (A bankok felelõtlen kihe-
lyezései és sokszor pazarló üzletvitele, a mûködésükkel 
kapcsolatos sok évtizedes keserû tapasztalatok sem 

kérdõjelezik meg a pénzügyi intézményrendszer létének 
indokoltságát.) 

A szerzõ így folytatja megállapítását: „ … a pénz tehát 
fedezet nélkül szaporodik, következésképp ez az örökös 
infláció forrása.” (LABORCZI [2018] 33. old). Ez a meg-
állapítás akár igaz is lehetne, ha infláció csak a jelenlegi, 
„fedezet nélküli” pénzrendszerben lenne megfigyelhetõ, 
illetve ez minden esetben jellemzõje lenne. A valóság ezzel 
szemben úgy áll, hogy a nemesfém alapú pénzrendszerek 
is ismerték az infláció jelenségét, amikor egy adott gazda-
ság teljesítõképesség mellett jelentõsen megnövekedett a 
forgalomban levõ pénz mennyisége. Többek között ez tör-
tént a nagy földrajzi felfedezések évszázadában is, amikor 
a spanyol és portugál gyarmatokról beáramló nemesfém 
okozott hatalmas inflációt, s az így megnövekedett keres-
let – nem mellékesen – kiemelkedõ gazdasági növekedést 
indított el. S ha a közelmúlt pénzügypolitikai történései-
re tekintünk, megállapítható, hogy a nemesfém-fedezetet 
nélkülözõ mai pénz léte is együtt járhat deflációval, sõt 
negatív kamatmértékekkel (pl. német és svájci államköt-
vények, Európai Központi Bank negatív irányadó kamat) 
is. A tanulmány egyik késõbbi pontján a szerzõ korábbi 
kijelentését cáfolja, amikor helyesen állapítja meg, „… 
a gazdaságot szolgáló pénznek kézzel fogható fedezetre 
semmi, szüksége, mivel a fedezete kizárólag a mögötte 
álló értékteremtõ munka és a közbizalom.” (LABORCZI 
[2018] 37. old). A központi bankok épp e fedezet folya-
matos figyelése alapján döntenek a kibocsátásra kerülõ 
pénzmennyiségrõl. 

A szerzõ helyesen rögzíti, hogy a „pénzkiadás jogát is 
elvették a közhatalomtól” (LABORCZI [2018] 34. old). 
Az Európai Unió tagállamaiban a pénzkibocsátásért felelõs 
központi bankok, illetve az euró-övezetben az Európai 
Központi Bank függetlenek a végrehajtó hatalomtól, így 
szervezetileg, intézményileg és pénzügyileg önálló intéz-
ményként szolgálják a gazdaság mûködését. Ezt a hata-
lommegosztást lehet hatalomvesztésként értékelni, hiszen 
a költségvetési egyenlegért felelõs kormányzatok nem tud-
ják korlátlan pénzteremtésre utasítani a központi bankokat, 
illetve az Európai Központi Bankot. Ugyanakkor ez a ha-
talommegosztás szavatolja, hogy a forgalomban lévõ pénz 
értékállósága megvalósuljon, hiszen a pénzkibocsátást 
jellemzõen a gazdaság igényei, s nem az újraválasztásukért 
túlköltekezésre is hajlamos kormányok határozzák meg.

A tanulmány jelentõs terjedelmében tárgyalja Silvio 
Gesell pénzelméletét, valamint az ennek megvalósítása-
ként az ún. wörgli csodát. Gesell autodidakta közgazdász-
ként hirdette a közösség tulajdonában álló „szelíd pénz” 
gondolatát. Az erre alapozott gazdasági rendszerben a pénz 
csak technikai szerepet tölt be az árucsere lebonyolításá-
ban. Mivel a törvényhozó hatalom által kibocsátott pénzt 
bizonyos idõközönként leértékelik, ezért a pénztulajdono-
sok haladéktalanul áruk és szolgáltatások vásárlására for-
dítják, így biztosítják a gazdaság folyamatos mûködését. 
A pénzintézetek csak a pénzforgalom technikai lebonyo-
lításával foglalkoznak, ezért nem jutnak gazdasági, még 
kevésbé politikai hatalomhoz, hanem a közhatalom in-
tézményeként és nem magángazdasági vállalkozásként 
mûködnek. A szerzõ részletes katalógusát adja a szelíd 
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pénz rendszerében elérhetõ elõnyöknek, s ezek feltehetõleg 
– gondolatkísérletként – meg is állják helyüket. Mivel ezt a 
pénzrendszert a világ egyetlen mûködõ gazdaságában sem 
tartották – számos vélt elõnye ellenére sem – bevezetésre 
érdemesnek, csak a megoldásra váró problémáknak a tel-
jesség igénye nélküli felsorolása marad:

–  Képes-e a szelíd pénz rendszere biztosítani a modern 
gazdaság mûködéséhez elengedhetetlen megtakarí-
tásokat, amennyiben a megtakarítókat nem ösztönzi 
az elérhetõ kamat?

–  Hogyan képes egy közösségi tulajdonban álló pénz-
intézet hatékonyan dönteni a megvalósításra érde-
mes üzleti lehetõségek közötti választásról?

–  Amennyiben a pénz nem lesz alkalmas vagyonképzés-
re – ami a biztonságra törekvõ emberek elidegeníthe-
tetlen szükséglete – melyik áru veszi át a vagyonképzõ 
funkciót, mint ahogy a hiperinflációs idõszakban meg-
tette ezt a cigaretta, az ékszerek, a mûkincsek? 

–  Ha a pénz negatív kamata, illetve folyamatos leérté-
kelése képes pozitív társadalmi változások tömegét 
létrehozni, miért nem valósultak meg ezek a korábbi 
inflációs idõszakokban?

Az 1932. évi wörgli csoda eseményei valóban amellett 
szólnak, hogy egy önmagában értéktelen „munkautal-
vány” pénzként való használata egy közösség életében 
képes pozitív változásokat eredményezni, s a helyi gazda-
ságot fellendíti. A kísérlet kudarca annak volt köszönhetõ, 
hogy az osztrák jegybank pénznyomtatási monopóliumát 
féltve másfél év múltán elérte a wörgli „pénz” bevonását. 
Mára a szabályozási környezet toleránsabb lett. A helyi 
pénzek kibocsátása és forgalmazása számos településen 
és régióban megengedett, Magyarországon is több helyen 
mûködik, s a helyi gazdaságfejlesztés bevett eszköze. 
Nem képes azonban a teljes pénzforgalom, s valameny-
nyi pénzfunkció (többek között a vagyonképzõ funkció) 
átvételére, s így csak kiegészítõ pénzrendszerként van 
létjogosultságuk, s ha általánosan elterjedté válnának, 
feltehetõleg felkeltenék a központi bankok beavatkozási 
kedvét is, mint ahogy a kriptovaluták (bitcoin és társai) 
esetében ép napjainkban érzékeljük.

A szerzõ befejezõ gondolataiban a „lineárisnál alig 
jobban növelhetõ termelés és a hatvány szerint növekvõ 
pénzmennyiség” miatti összeomlás elkerülhetetlensé-
ge miatt aggódik, melynek során a „gazdagok mentik 
majd irhájukat, a szegényeket pedig sorsukra hagyják” 
(LABORCZI [2018] 40. old). Az emberiség történeté-
nek eddigi tapasztalatai sajnálatos módon ezt a borúlátást 
igazolni látszanak. A gazdaság és a társadalom bajait a 
kisemberek hordozzák, a tehetõsek érdekérvényesítõ ké-
pessége mindig erõsebb az elesettekénél.

A tanulmányban a pénz és erkölcs összefüggéseit tár-
gyalva megtalálni véli azt a megoldást, ami mai – szá-
mos ellentmondást felmutató – gazdasági és társadalmi 
életünk meghaladására alkalmas. E megoldás egye-
dül üdvözítõ voltával szemben azonban a fent kifejtett 
gondolatok miatt szkeptikus vagyok. A modern vegyes 
gazdaságban napjainkra kialakított pénzügyi intézmény-
rendszer több évszázados tapasztalatok birtokában való-
sult meg, s képes arra, hogy mechanizmusát folyama-
tosan megújítsa, a felmerülõ új ötleteket mûködésébe 
eredményesen integrálja. Hiba lenne ezt a mûködõ rend-
szert egy – elsõ látásra talán szimpatikus – utópia ked-
véért sutba dobni. 

A pénz szerepének túlhangsúlyozása azonban valóban 
számos gond forrása. Találóan fogalmaz Pál apostol le-
vélbeli igéje, mely szerint „minden rossznak gyökere a 
pénznek szerelme” (1Tim 6,10). Az a társadalom, amely 
a pénzt isteníti, „szerelemmel” közelít hozzá, bukásra 
van ítélve. 

Zsugyel János
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Elõzõ dolgozatomban terjedelmi okok miatt nem volt 
lehetõségem a geselli elmélet valamennyi jellemzõjére, er-
kölcsi és társadalmi vonatkozására kitérni, ezért egy köz-
gazdász jogosnak tûnõ ellenvetéseket tehet. Ezt a hiányt 
most részben megkísérlem pótolni, hogy beláthassuk: nem 
utópia, hanem az egyetlen reménységünk a geselli útra lép-
nünk. És azért „csak” reménységünk, mert ezen megoldás 
bevezetésével pl. az ökokatasztrófa közelsége miatt köny-
nyen lehet, hogy már elkéstünk. Másként fogalmazva óri-

ási hiba a jelenlegi gazdasággal kapcsolatban jól mûködõ 
rendszerrõl beszélni, amelyet nem szabad egy „utópia ked-
véért sutba dobni”. Épp ellenkezõleg, nézetem szerint ép-
pen hogy a jelenlegi gazdasági rendszer visz minket a vég-
pusztulásba. A rendszer mûködik ugyan, de végzetesen.

* * *

Egy eleddig még nem publikált tanulmányomban szá-
mos közgazdász és más neves gondolkodó eredményére 

Az érett középkortól napjainkig és tovább

Gondolatok Zsugyel János írása kapcsán
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támaszkodva a mai pénzrendszer, vagyis a tõkegazdaság 
legfõbb negatív jellemzõit gyûjtöttem össze. Néhány idé-
zettel és saját gondolattal összefoglalom.

1.  összemûködés helyett versenykényszer, miközben az 
ember lényegétõl a játékosságon kívül idegen a ver-
seny,1 pláne a gazdasági verseny, mert az nem más, 
mint a „taposd el a gyöngét” szalonképes neve.

2.  a megállíthatatlan növekedés kényszere, amelynek 
vállalhatatlan következményeit egy késõbbi sza-
kaszban tárgyalom.

3.  a kizsákmányolás kényszere, mert a kamat adta 
nyereség iránti vágyból, vagyis „egoista indítékok-
ból mindenki kölcsönösen megkárosít mindenkit, 
vagy az egyik fél állandóan kárt okoz a másiknak” 
(Binswanger 1999:53)

4.  gazdagodó központ – szegényedõ periféria, vagyis 
szociális igazságtalanság, Ehhez elegendõ megnéz-
ni az évenkénti IMF jelentéseket. Évrõl évre nyílik 
az olló (néhány adatot láss: Laborczi 2018:9, 8. láb-
jegyzet.)

5.  nincs egyensúlyi állapot, azaz a kapitalizmus törté-
nete valójában válságsorozatok története.2

6.  Erkölcsnélküliség; A gazdaságot „az éhségtõl való 
félelem meg a nyereségvágy motiválja” (Polányi 
1976:151) „Valutáink rendszere igenis erõsíti a 
kapzsiságot és a hiánytól való félelmet”. (Lietaer 
2017:199); „A kapitalizmus kapzsisággal párosult 
jeges közönybõl gyilkolt meg milliókat.” (Harari 
2015:298)

7.  össztársadalmi torzulás és bomlás, mert „amikor 
kizárólag az egyénnek adnak jogokat, nemcsak ve-
szélyes és a közösség érdekeivel ellentétes egyen-
súlyhiányt teremtenek, hanem ugyanakkor szabad 
folyást engednek a társadalmi bomlásnak és a homo 
homini lupus állapotának” – állapítja meg a filozó-
fus. (Molnár 1993:56)

Az említett jelenségek mögött majd mindenki a kamat 
puszta létét jelöli meg a baj forrásául. Ezért nézzük meg 
a kamatot közelebbrõl.

„Ne végy õ tõle kamatot vagy uzsorát, hanem félj a 
te Istenedtõl, hogy megélhessen melletted a te atyádfia.” 
(3Móz 25,36) – olvashatjuk a Bibliában.

A pénz és kamata szempontjából olvasgatva Arisztote-
lész, Aquinói Szent Tamás (akire a tisztelt vitapartner is 
hivatkozik), Nicole Oresme, Luther vagy Kálvin idevágó 
munkáit, szembe tûnhet néhány jelzõ a kamattal, ill. a 
kamatszedéssel kapcsolatban: természetellenes, igazság-
talan, természet ellen való, ellentétes a természetes igaz-
ságossággal, halálos bûn, méltánytalan, átkozott, ki kéne 
kergetni a világból stb.

Valójában az ókor óta ismert tapasztalat, hogy a kamat 
és a szabad kereskedelem – „olyan drágán adom az áru-
mat, ahogy csak tudom” (Luther (évszám nélkül):2) – az 
embertársunk kárán való gazdagodást jelenti, követke-
zésképp az amúgy is szegényeket ínségre juttatja.

De miért van a kamatnak és a szabad kereskedelemnek 
ilyen negatív hatása, hogy még a Biblia is egy mondatba 

foglalja a kamatot és felebarátunk megélhetését? Miért 
írja Melius Juhász Péter ugyancsak régen, hogy (ekkor az 
uzsora még = kamat): „a felebarátainkat és felebarátaink 
javait kimerítõ sérelmes uzsora meg van tiltva azon igaz-
ságtalan nyeremény miatt, mely egy neme a lopásnak és 
ínségre juttatja a szûkölködõket és szegényeket” (Melius 
Juhász 1881:260).

A kamat a lopás egy neme, állítják a régiek. A kamat 
a pénzkölcsönzés jogos haszna, mi több, törvényes ju-
talom, állítja a mai közfelfogás. Megmutatom, hogy az 
elõbbi a helyes, és a mai a torz álláspont.

Nyilvánva ló, hogy a munkamegosztás megköveteli a 
csereeszköz létét, vagyis pénzre szükség van ahhoz, hogy 
az (áru)termelõk és (áru)fogyasztók közötti csere zavar-
talanul folyjék. Csakhogy „a munkameg osz tás maga nem 
követel kamatot. Kinek kellene itt kamatot fizetnie és mi-
ért?” – teszi föl a kérdést nagyon is lényeglátóan Gesell 
(2004:235) Ugyanakkor tegyük föl, hogy a pénzkibocsátó 
(fejedelem, király, állam stb.) elegendõen hosszú ideig a 
munkamegosztás adott szintjéhez elegendõ csereeszközt, 
vagyis (fém)pénzt bocsát ki. Egyszerû takarékosságból, 
vagy merõ emberi számí tásból, gyarlóságból, nyereség-
vágyból, félelembõl, hogy mi lesz holnap stb., e lõbb-
utóbb minden kibocsátott pénz valamilyen láda fiában 
köt ki. És a ládafia tulajdonosának puszta megélhe té sét 
biztosító pénznél több pénzt onnan az égvilágon semmi 
mással nem lehet elõcsalogatni, mint kizárólag ka mat-
tal. Értsd: „nincs kamat = nincs pénz”3 mondja zseniális 
szerzõnk. Pénz hiányában ugyanis a termelõ is és fogyasz-
tó is szükséghelyzetbe kerül. A ter melõ azért, mert a ter-
méke tönkremegy; fo gyasztó pedig azért, mert nélkülözi 
azokat a dolgokat, amelyek elcserélése érdekében áruját 
a piacra vitte Vagyis a pénztulajdonos merõ ön zésbõl, 
haszonlesésbõl, piac fölötti hatalmából fakadóan zsarolni 
képes a piac többi szereplõjét, pusztán csakis azért, mert 
az õ áruja, a pénz, anyagában romolhatatlanul várakozni 
képes a ládafiában. A szükséghelyzetbe került felebarát 
megzsarolásának eredménye a kamat. Ráadásul az ele-
ve szükséghelyzetben lévõ felebarát egyszer csak mégis 
kölcsönt lesz kénytelen fölvenni. S miután visszafizette a 
kölcsönösszeget, azután azért kénytelen dolgozni, hogy a 
kikövetelt kamatot is elõteremtse, ilyenformán nagyobb 
szükségbe kerül, mint elõtte volt. Másként fogalmazva 
az embertársunk fölötti (gazdasági, végsõ soron megél-
hetést korlátozó) hatalom ellenkezik a keresztyén tanítás-
sal. A kamat csak ezen hatalom és erõfölény nyilvánvaló 
eredménye. Mivel pedig az ilyetén hatalmat közvetlenül 
nem lehetséges tiltani, ezért a mózesi törvények és az 
említett „régi Írástudók”4 Kálvin kivételével a hatalmat 
eredményezõ eszközt tartják kérlelhetetlen tilalom alatt.

A kölcsönt adó a többletpénzért cserébe semmiféle 
értékteremtõ munkát nem végez, csakis vár a pénzére, 
tehát eredendõen „a kamat mögött semmilyen hasznos 
cselekedet nem áll” (Laborczi 2018:6), ezért teljes jog-
gal mondja az említett reformátor, hogy a kamat „igaz-
ságtalan nyeremény […], mely egy neme a lopásnak”. A 
kamat tehát:
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–  embertársunkkal szembeni erõfölénybõl eredõ sarc;
–  színtiszta kizsákmányolásnak is hívhatjuk, mert az 

per definitionem értékteremtõ munka nélküli jöve-
de lem elvonás;

–  méltánytalan, méltatlankodnak évszázadok óta egyre 
halkabban a széplelkek;

–  „elkerülhetetlen bûn” (Luther (évszám nélkül):4);
–  a gazdaság mûködéséhez szükséges, ezért Kálvin 

szerint mérsékelt formában (5–6%) engedélyezhetõ, 
de a védte len felebarátot túl könnyen szegénységbe 
és nyomorba döntõ képessége miatt „a méltányosság 
és szeretet törvényével” összhangban kell eljárnunk, 
írja Kálvin (Sebestyén 1881:8). Az „összhangra” 
törekvés évszázadok alatt olyannyira feledésbe me-
rült, hogy a késõbb megszületett „közgazdaságta-
nokat […] az érdekelte és az érdekli, hogy a piaci 
erõk szabad kibontakozását megakadályozó erköl-
csi és paternális béklyókat föloldja” (Binswanger 
1999:53). A föloldás olyan jól sikerült, hogy napja-
inkra már a közfelfogás szerint is

–  a pénz bérletének díja, a pénzkölcsönzés jogos hasz-
na, az önmegtartóztatás törvényes jutalma, miköz-
ben jottányit sem változott, hogy lényegét tekintve

–  kizsákmányolás, a lopás egy neme, és
–  a piacról szedett törvényes, de erkölcstelen magán-

adó.
Vagyis egy eredendõen egoista vétket – embertársunk 

szorult helyzetébõl hasznot húzni – évszázadok alatt 
szép lassan erkölcsös tetté emelte az önérdek, pusztán 
csak azért, mert ha elegendõen sokan és folyamatosan 
vétkeznek, akkor több-kevesebb közhaszon is mutatko-
zik. Szép példa a teológia számára, hogy felsõbb vezetés, 
vagy ahogy a filozófus mondja, „spirituális mag” hiányá-
ban elõbb-utóbb az „uralkodó erkölcs”-nek is az lesz „a 
dolga, hogy igazolja a végeredményben egoista érdekek 
mûködését” (Molnár 1993:99).

Mivel a mai pénzünk kamattal terhelt, ezt használja 
mindenki, ezért teljességgel igaz Binswanger megálla-
pítása: „mindenki kölcsönösen megkárosít mindenkit” 
(lásd a föntebbi 3. pontot).

Az igazsághoz persze hozzá tartozik, hogy az intézmé-
nyesült pénzrendszer kialakulásával ezek az intézmények 
társadalmilag hasznos tevékenységet is folytatnak, ezért 
a kamathaszon egy részére – költségeik megtérítésére 
hivatkozva – jogosan tartanak igényt. De attól még nap-
jaink tõkegazdaságának alapja a föntebb vázolt pusztító 
kamat maradt. Az persze más kérdés, hogy ember nincs, 
aki megmondhatná, hogy a kamathaszon mekkora része 
jogos, s mikortól „igazságtalan nyeremény” már. Nem is 
itt kell keresnünk a megoldást...

* * *

A fönti 5. pont jelentése az, hogy a kapitalista kamat-
gazdaságban konjunktúraszakaszok és válságok válto-
gatják egymást. A felívelõ szakaszok lényegüket tekint-
ve egyformák, és terjedelmi okok miatt nem tudok velük 
behatóbban foglalkozni. A válságokkal viszont kell, mert 

a mai pénzrendszer részben a válságok elleni küzdelem-
ben született.

Kétfajta válság létezik. Az elsõ és az ismertebb az un. 
deflációs válság. Ekkor az áruk ára csökkenõ tendenciát 
mutat, következésképp a piac szereplõi kivárnak, (értsd: 
várok a vásárlással, mert holnapután még olcsóbb lesz), 
ezért még kevesebb pénz forog a piacon, ami még lej-
jebb nyomja az árakat, ez pedig még inkább csökkenti a 
vásárlási hajlandóságot, és így tovább. Azaz beindul egy 
önmagát erõsítõ folyamat, végül kitör a klasszikus (vad)
kapitalista válság. A raktárak tele vannak áruval (árutúl-
kínálat), de az emberek pénz hiányában nem tudják ki-
cserélni áruikat. Sikeres külsõ, állami stb. beavatkozás 
hiányában tartós nyomor alakul ki.

A másik fajta válság a hiperinflációs válság, ahol is 
tartós pénztúlkínálat van, amely elõször a növekvõ ke-
reslet révén akár kiemelkedõ gazdasági növekedést is 
elindíthat, de a papírpénz létezése óta a kormányok akár-
milyen, de leginkább likviditási és hatalmi problémák 
miatt gyakran beindították a bankóprést. A felelõtlen 
pénznyomtatás, a fedezet nélküli pénzkibocsátás pedig 
vágtató inflációhoz, majd hiperinflációhoz vezet.

Azt hiszem, nem kell ecsetelnem ezeknek a jelensé-
geknek a gazdaságot és társadalmat romboló hatását és 
a vele járó elszegényedést, nem ritkán lázadást, forradal-
mat és a többit.

Tehát az egyik oldalon a pénzhiány okozta árutúlkí-
nálat torkollik válságba, ami miatt a közgazdászok és a 
döntéshozó politikusok félnek a deflációtól, mint a tûztõl, 
mert úgy vélik, olybá tûnik, jogosan, hogy az a válság 
elõjele, a másik oldalon pedig a napjainkra általánossá 
vált papírpénz adta lehetõség – a pénznyomda nem ismer 
határokat – vezet ugyancsak gazdasági bajokhoz.

A pénzügyi kormányzatok ezen két véglet között pró-
báltak, s napjainkban is próbálnak egyensúlyt tartani.

A 19.–20. században látszólag meg is találták a kilen-
gések mérséklésének a módját:

1.  a gazdasági folyamatok figyelésével az árindexet 
néhány százalékos pozitív tartományban kell tarta-
ni, hogy legyen idõ a válság elõjelét jelentõ defláci-
ós vészhelyzet kezelésére;

2.  a kormánytól független központi bankok felelõsek a 
pénzkibocsátásért a hiperinflációs válság megelõzése 
érdekében.

Ezzel a két elvvel valóban határok közé lehet szoríta-
ni a válságokat, csökken a válságok pusztító ereje, azaz 
csökken a hullám-hegyek és -völgyek amplitúdója, és nõ 
a periódusuk hossza, vagy akár ezernyi eljárás és szabály 
segítségével szinte kisimulhat a gazdasági görbe – ennek 
a törekvésnek a része pl. a szórványosan létezõ negatív 
kamat is és a helyi pénzek is, vagy akár a svájci WIR stb. 
– segítenek a hullámvölgyeket „áthidalni”. Ha viszont a 
rendszer alapját jelentõ csere- és megtakarítás eszközének 
azonosságához és a pozitív kamathoz nem nyúlnak, csakis 
a válságokat akarják „kiköszörülni”, akkor benne marad a 
rendszerben az elsõ szakasz 7. pontjában leírt összes többi 
tulajdonság. A legsúlyosabb következménye a növekedé-
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si kényszernek lesz, mert a növekedés kézben tartása már 
rég kicsúszott a társadalom ellenõrzése alól. Nagyjából 7 
milliárd embert kéne személyesen, egyenként meggyõzni 
arról, hogy legyen szíves fogja vissza a fogyasztását...

* * *

A történészek a középkort több szakaszra bontják, ezek 
egyikét, a középkor közepét érett középkornak5 hívják, 
amit Bernard Lietaer Európa aranykoraként jellemez, mert 
„mindenkinek volt munkája, a munkakörülmények jók vol-
tak, és még a családra, a közösségre, a személyes kedvte-
lésekre is maradt idõ”. (2017:59) Ekkor alapították meg az 
elsõ, máig mûködõ európai egyetemeket, építették a máig 
álló katedrálisokat stb. Migray József szerint is „mindenki 
jóléte aránylag” (1932:158) biztosítva volt: „a keresztény 
középkor szabad községeiben és városaiban a nyomor, a 
létbizonytalanság, a túlmunka […] ismeretlen volt” (uo.). 
Ebben a korban csakis „a szükséglet fedezésére szolgáló 
gazdaságok” (Weber 1992:36) léteztek, azaz a gazdaság 
még nem önálló, saját belsõ törvényekkel rendelkezõ al-
rendszere a társadalomnak. Polányi az archaikus társa-
dalmakkal kapcsolatban „beágyazott gazdaságról” beszél 
(1976:152). Az emberek szervesen és harmonikusan kap-
csolódtak közösségeikhez, mert „a kor etikájának közép-
pontjában az együttmûködés, a kivételes polgári önérzet és 
a hosszú távú gondolkodás állt” (Lietaer 2017:59).

(Az un. sötét középkor csak ezután következett, amely 
máglyákat, pestist, szegénységet, tudatlanságot és társait 
jelenti a szemünkben.)

Ezt az állapotot rombolta szét az a kb. 800 éve 
kezdõdött központosító folyamat, mely elõször a sötét 
középkor borzalmaihoz vezetett, majd nagyjából 500 éve 
fölgyorsult, fõként Kálvin megengedõ kamatgyakorlata 
következtében, és napjainkra a kapitalizmus általánossá 
válásaként írhatunk le (globalizmus). Ezek a gazdasági és 
a nyomában a társadalmi átalakulások miatt „az emberek 
életét érõ hatások elmondhatatlanul borzalmasak voltak. 
Azok nélkül a védekezõ ellenmozgások nélkül, amelyek 
letompították ennek az önromboló mechanizmusnak a 
mûködését, tulajdonképpen megsemmisült volna az em-
beri társadalom” (Polányi 1976:110). Pl. az ipari forra-
dalom kezdetén „a gép alkalmazása az iparban minden 
átmenet és korlátozás nélkül Angliában százezrével tette 
tönkre máról-holnapra az azelõtt független kisegzisz-
tenciákat. Különösen erõs pusztítást végzett a textilipar-
ban. A takácsok ezrei kerültek a legnagyobb nyomor-
ba.” (Migray 1932:41) Napjaink technológiai fejlõdése 
ugyanezt mutatja: egyrészt mérhetetlenül gazdaggá válik 
néhány ember, másrészt akár milliók munkahelye vagy 
szakmája egyszerûen megszûnik.

Hosszabb távon az általános életszínvonal-emelkedés 
miatt ezek a katasztrófák, egyéni, de tömegesen elõforduló 
élettragédiák kihullanak a kollektív emlékezetbõl. Ezen 
felejtés miatt tekintenek sokan a kapitalizmusra, mint a 
korábbinál fejlettebb társadalmi rendre: emelkedik az 
életszínvonal, tehát minden rendben, ami mérhetetlenül 
földhözragadt gondolkodásra vall, miközben nyilvánvaló 

kéne legyen, hogy „az ember nem csak kenyérrel él...” 
(5Móz 8,3)

Polányi Károly szerint „a gazdasági rendszert a piac 
irányítja: ez nem kevesebbet jelent, mint hogy a társa-
dalom a piac függelékeként mûködik. Ahelyett, hogy a 
gazdaság lenne beágyazva a társadalmi viszonyokba, a 
társadalmi viszonyok vannak beágyazva a gazdasági 
rendszerbe” (2004:88).

Ez a tény már önmagában tragédia. De nincs vége. Az 
egyre inkább öntörvényûvé váló gazdaságban megjele-
nik „a »Homo oeconomicus« modell embere, a racionális 
egoista, akit a gazdasági racionalitás elvére építve saját 
igényei, érdekei, nyeresége motiválnak, azaz haszna ma-
ximalizálására törekszik. [...] A Homo oeconomicus dön-
téseinél nem merülnek fel morális szempontok” (Csillag 
2012:34).

Az anyagi érdek és az erkölcsi érték konfliktusa elve-
zet a játékelmélethez, annak is az un. potyautas dilemmá-
jához, amelynek segítségével a matematika formalizált 
nyelvén tisztán logikai alapon belátható, hogy ha egy 
gazdasági rendszerben mindenki az egyéni vagy cso-
portos haszonmaximalizálás elvét, mint általános nor-
mát követi, akkor a rendszer, – külsõ beavatkozás, vagy 
Polányi szavaival társadalmi „védekezõ ellenmozgások” 
hiányában – összeomlik.

Évszázadok alatt tehát az egyre bõvülõ és erõsödõ 
gazdasági hálózatok elõször az észre hivatkozva, való-
jában merõ egoista indítékból számûzik az igazságot és 
az erkölcsöt a gazdaságból, a társadalmat a piac függe-
lékévé teszik, folyományként lezüllesztik az embert egy 
„állati kultúra”6 szintjére – kevésbé keményen fogalmaz-
va elidegenedésként szoktak róla beszélni, Bogár László 
pedig „elkufárosodott” életszemléletet emleget –, majd 
öntörvényük szerint a társadalom pusztulását okozzák, 
hisz önmaguk létalapját is, az Isten adta bioszférát is ki-
zsákmányolják és fölemésztik. A végkifejlet szempont-
jából az ökológiai katasztrófa valójában mellékes, mert a 
földi élet ennél nagyobb csapást is kihevert már, csupán 
néhány százezer vagy millió évet kell „várnunk” az em-
ber nélküli bioszféra gyógyulására. Hiszen teljességgel 
egyértelmû, hogy a táplálékláncok összeomlását az em-
ber nem éli, nem élheti túl.

Mindezek fényében nem tudom jól mûködõ rendszer-
nek tekinteni a mind globálisabbá váló kapitalista, vagy 
magyar nevén a tõkegazdaságot7.

Sokkal inkább egy társadalmat, kultúrát, civilizációt és 
bioszférát ledaráló „ördögi malomnak” (Polányi 2004:61) 
kell tekintenünk, amelybe a keresztyén embernek nem bele-
simulnia kellene, hanem a szelídség erejével és szívósságá-
val rámutatni arra, hogy földi életünkben a felebarátainkat 
sújtó égbekiáltó igazságtalanságokra van megoldás, vagy 
legalábbis enyhítõ gyógyír. („Aki azért tudna jót cseleked-
ni, és nem cselekeszik, bûne az annak.” Jak 4,17)

* * *

A tisztelt vitapartner „A szerzõ helyesen rögzíti” 
kezdetû bekezdésében a kormányoktól független közpon-

       



107

ti jegybankok mellett érvel, mert „ez a hatalommegosztás 
szavatolja, hogy a forgalomban lévõ pénz értékállósága 
megvalósuljon”.

Nem értek egyet a értékállósággal, mert a deflációs vál-
ságoktól való rettegés miatt örökösen és mesterségesen 
inflációt visznek bele a rendszerbe. Történeti írásokban 
számtalanszor olvashatjuk valamely akkori költségrõl: 
mai pénzben számolva...

Egy stabil, infláció és defláció mentes gazdaság lét-
rehozáshoz az áru (és szolgáltatások), ill. a csereeszköz 
mennyiségének egyenlõségét kell biztosítani, ez utóbbi-
nak anyagától, a csakis rá vonatkozó negatív kamattól 
függetlenül. A Silvio Gesell által egyszerûen csak Pénz-
hivatalnak nevezett központi intéz mény nek mindössze 
annyi a feladata, hogy egy meglehetõsen nagy vásárlói 
kosár árindexe alapján idõnként néhány pénzköteget ki-
vonjon a forgalomból vagy éppen forgalomba hozzon, 
attól függõen, hogy az infláció vagy a defláció jeleit érzé-
kelik-e. Ez a Pénzhivatal pedig nem a kormány, hanem a 
törvényhozói fõhatalom alá van rendelve, tehát a (pénz-
ügyi) hatalommegosztás itt is biztosított. Lásd bõvebben 
az „Egy biztos, a fönti négy pont” kezdetû bekezdést 
elõzõ dolgozatomban (Laborczi: 2018:11)

Végezetül válaszolok a nekem szegezett kérdésekre, 
azok megismétlése nélkül.

1.  A gazdaság mûködéséhez nem a megtakarítások az 
elengedhetetlenek, hanem a megfelelõ mennyiségû és 
folyamatosan jelenlévõ csereeszköz8. Mivel a jelenlegi 
rendszerben a csereeszköz és a megtakarítás eszköze 
azonos, azért csakis kamattal lehet rávenni a megtaka-
rítókat arra, hogy biztosítsák a csereeszközt a piacon, 
de a kamat – amint föntebb láttuk –, számtalan egyéb 
bajt is magával hoz. A szelíd pénz rendszerében a 
csakis a csereeszközre vonatkozó negatív kamat, mint 
értékvesztés9 – amely élesen megkülönböztetendõ az 
inflációtól –, önmagában kényszeríti a piac szereplõit, 
hogy mielõbb visszavigyék a csereeszközt a piacra, 
vagy odaadják annak, akinek árura van szüksége, 
de nincs szelíd pénze. Ezért „mindig van a gördülé-
keny mûködéshez elegendõ pénz a piacon” (Laborczi 
2018:11). Sõt, a rettegett válságok is megszûnnek és a 
mai kamat okozta kényszerek is, vagy legalábbis eny-
hül a gazdaság évszázados torzító és elembertelenítõ 
nyomása a társadalomra. A megtakarításhoz lásd még 
a lenti 3. pontot.

2.  Vagy közösségi, vagy nem közösségi lesz a 
pénzközvetítõ intézmény. A hitelbírálat pontosan 
ugyanúgy, vagy akár még jobban zajlik, mint most. 
Szerintem ebben nem lesz lényegi változás, legföl-
jebb annyi, amit írtam: „kamat nélküli hitel-bõség, 
azaz a mostani pénz szûke helyett pénzbõség” (uo.), 
vagyis a bank, mint sokszorosan erõsebb fél nem 
állítja a kérelmezõt ezernyi feltétel elé, mint most, 
hanem a bank keresi majd „a pénze nincs, de árura 
szüksége van” piaci szereplõt, mint ahogy ez utóbbi 
is keresi a bankot, mint pénztulajdonost. Aztán, mint 
egyenrangú felek, majd megegyeznek valamiben...

3.  Számtalan megoldás van. Ebben az új rendszer-
ben a megtakarító a pénzét adóslevél, takarékle-
vél, hitel, hitelátvállalás, kötvény stb. akármilyen 
pénzhelyettesítõ formájában továbbadja annak, aki-
nek épp árura van szüksége, de nincs pénze, majd a 
szerzõdés lejártával visszakapja a pénzét és infláció-
mentes környezetben azt vásárolja meg érte, amire 
épp szüksége van vagy eltervezte a nagyobb beruhá-
zását. Az lesz a nyeresége, hogy nem lesz vesztesé-
ge, mert a csereeszköz negatív kamata hatástalan pl. 
az õ szerzõdésére. Tehát nem közvetlenül pénzben, 
hanem valami másban fekszik a megtakarítók va-
gyona, mert ebben a rendszerben a takarékoskodás 
eszközétõl élesen elválik a csere eszköze.

4.  Elsõsorban hatalomféltésbõl, másodsorban tudat-
lanságból.

értékelése10

Mindez persze csak Silvio Gesell munkássága óta 
tudható. Azóta pedig az áll, hogy „külön tanulmányt 
érdemelne, hogy miért hallgatnak Silvio Gesellrõl, e 
zseniális közgazdászról” (Laborczi 2018:7). A közgaz-
dászok is, már, aki egyáltalán ismeri, legjobb esetben is 
csupán érdekesnek vélik elméletét. A média pedig, sej-
tésem szerint, a negyedik és ötödik hatalmi ág összefo-
nódása miatt hallgatta el és a jövõben is el fogja hallgat-
ni ezen elméletet és az itt leírt gondolatokat. Ha pedig 
re ménysé günk szerint elõbb-utóbb mégsem hallgathat 
már, akkor megpróbálja lejáratni, veszélyes utópiának 
kikiál tani, min den csatornán a mûködésképtelenséget, 
megvalósíthatat lanságot stb. és harsogni fogja neves és 
névtelen szakér tõk ezreire hivatkozva, és minden módon 
akadályozni fogja a társadalmi párbeszédet a témában. 
A hatalmasok eget-földet megmozgatnak majd, nehogy 
kiderüljön: minden erkölcsi alapot nélkülöz és teljesség-
gel jogtalan a hatalmuk. Mert mint tud juk, az önérdek a 
legkiválóbb eszköz ahhoz, hogy elferdítse az igazságot.

* * *

A tõkegazdaságban a munkamegosztás értelme nem 
az, hogy mindenki gazdagodjék, könnyebben boldogul-

A jelenlegi pénz esetében akinek (sok) pénze van, an-
nak hatalma is van. A hatalommal bírók sohasem hajlan-
dók csak úgy hagyni, hogy elússzon a hatalmuk, ezért 
eleddig minden elõre mutató próbálkozást elfojtottak. 
Konkrétan a wörgli kísérlet nem kudarcba fulladt, hanem 
jogi eszközökkel leverték.

A tudatlanság lényege, hogy a hagyományos pénz inf-
lációja egyaránt hat a pénzre, mint a csere eszközére, és 
a pénzre, mint a megtakarítás eszközére, ezért az infláció 
önmagában képtelen „pozitív társadalmi változások tö-
megét létrehozni”. A geselli rendszerben a pénz ezen két 
funkciója különválik, ezért a csereeszköz folyamatos le-

 olybá tûnik, mintha az anyagában romlandó 
lenne, de ez nem hat a csereeszköz vásárlóértékére, mert 
az az árumennyiség és pénzmennyiség arányától függ és 
külön szabályozzák, ugyanakkor ez a leértékelés nem hat 
a megtakarítás eszközeire sem, mert azok egy külön cso-
portot képviselnek.
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junk és a közösség rövid és hosszú távú érdeke szerint 
gazdálkodjunk, hanem a termelést a pénz kamatozása 
szabja meg. S ahogy láttuk, a kamaton keresztül a piac és 
annak szellemisége szó szerint mindent maga alá gyûr.

A geselli piacgazdaság fordítva mûködik: nem a pénz 
uralkodik, hanem a piacon forgó pénz mennyiségét iga-
zítják a termeléshez. A kamat hozta negatívumok lassan-
ként eltûnnek, eltûnhetnek, a tõkekoncentráció elõnyei 
viszont megmaradnak.

* * *

Szerény véleményem szerint keresztyén emberként a 
gazdaság és társadalom kapcsolatára tekintve az egyet-
len Istennek tetszõ feladat, ha minden erõnkkel segítjük 
a társadalmat kiszabadulni a kapitalista „ördögi malom” 
garatjából. Ennek pedig csakis a föntebb vázolt zseniális 
geselli javaslat felel meg, ezért egyre többünknek terjesz-
tenie, majd követelnie kéne...

Laborczi Pál

irodalom

Binswanger, Hans Christoph [1999]: Közgazdászok hitközössége, In: 
2000, Irodalmi és társadalmi havilap, 11. évf. 10. sz., (53–59)

csillag Sára [2012]: Az emberi erõforrás menedzsment mint morális 
útvesztõ, Ph. D. értekezés, BCE Vezetéstudományi Intézet, Bp.

eszterhas, Joe [2007]: Ördögi kulcs Hollywoodhoz, [ford. Rákócza 
Richárd], JLX, Bp.

gesell, Silvio [2004]: A természetes gazdasági rend, kétezeregy kiadó, 
Piliscsaba

harari, Yuval Noah [2015]: Sapiens, Animus, Bp.
laBorczi Pál, [2018]: Pénz és erkölcs Az etikus gazdaság alapjai, Lel-

kipásztor, 2018/I. (6–13)
lietaer, Bernard – Belgin, Stephen [2017]: Új pénz egy új világnak, 

Bankráció Kft.

luther Márton [évszám nélkül]: A kalmárkodásról és az uzsoráról; 
Luther válogatott mûvei, 4. kötet (megjelenés alatt)

melius Juhász Péter [1881]: Az uzsoráról, In: Kiss Áron: A XVI. szá-
zadban tartott magyar református zsinatok végzései, Magyarországi 
Protestánsegylet, Bp.

migray József [1932]: A marxizmus csõdje, Stephaneum Nyomda, 
Bp.

molnár Tamás [1993]: A liberális hegemónia, Gondolat Kiadó, Bp.
polányi Károly [1976]: Az archaikus társadalom és a gazdasági szem-

lélet, Gondolat, Bp.
polányi Károly [2004]: A nagy átalakulás: korunk gazdasági és politi-

kai gyökerei, 2. átdolg. kiad., Napvilág, Bp.
seBestyén Jenõ [1911]: Kálvin és a kapitalizmus. Kálvineum Rt., Ma-

rosvásárhely
weBer, Max [1992]: Gazdaság és társadalom, A megértõ szociológia 

alapvonalai, 2/1., A gazdasági, a társadalmi rend és a társadalmi ha-
talom formái, KJK, Bp.

jegyzetek

 1  Bartók Béla úgy fogalmazott, hogy „a verseny lovaknak való, nem 
embereknek”. Joe Eszterhas közlése; Eszterhas 2007, 151. o.

 2  Itt és most figyelmen kívül hagyva, hogy a hullámhegyek és völ-
gyek „eredõje” bizonyos régiókban jelentõs gazdasági növekedést 
is kiadhat.

 3  A teljes idézetet lásd: Laborczi 2018:7
 4  Babits kifejezése az Írástudók árulása címû írásából
 5  Nagyjából a 10. század közepétõl a 13. század végéig
 6  Babits kifejezése az Írástudók árulása címû írásából
 7  A kapitalizmus nem piacgazdaság, a kapitalizmus helyes magyar 

megfelelõje a tõkegazdaság kifejezés volna, és a szelíd pénzzel 
mûködõ gazdaságra kellene – kizárólagosan – a piacgazdaság ki-
fejezést alkalmaznunk.

 8  Szándékosan nem pénzt írtam, hogy teljesen egyértelmû legyen, 
hogy a pénz melyik szerepérõl van szó.

 9  Ez az értékvesztés, leértékelés nem általános, mint a mostani pénz 
inflációja. Csak azt sújtja, aki távol tartja a pénzét a piactól.

10  Lásd az elõzõ lábjegyzetet.
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