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Az Elég gazdasága 
 – a szombat gazdasága 

 
A Biblia tanácsát kérni? 

Arisztotelész különbséget tett a 
között a gazdaság között, amely a 
szükségletek kielégítésére termel, és 
a között, amelyben a pénz szaporítá-
sa áll a középpontban. Ez utóbbinak 
az az ismertetőjegye, hogy ebben „a 
gazdagság és a birtoklás nem ismer 
határokat”. Arisztotelész szerint 
csak az első fajta gazdálkodás ér-
demli meg az „ökonómia”, az „ész-
szerű gazdálkodás” megnevezést. A 
hasonló hangzás ellenére a piacgaz-
dasági közgazdaságtan Adam Smith 
óta valami más, mint amit az ókor-
ban értettek „ökonómián”. Az ókori 
közgazdaságtan nem az optimális 
profit tana, hanem útmutatás ahhoz, 
hogyan kell vezetni a házi gazdasá-
got: ebben gondoskodóan cselek-
szenek az emberek, tekintettel van-
nak a többiekre és környezetükre is. 
Az Adam Smith óta érvényes köz-
gazdaságtanban viszont az emberek 
önzőek, haszonlesők, és csak saját 
előnyeikre figyelnek. Utóbb a köz-
gazdaságtan elkezdett elválni a va-
lóságos élet világától, kifejlesztette 
saját dinamikáját, és végül uralma 
alá vonta a szociális kapcsolatokat; 
Jürgen Habermas „az élet gyarma-
tosításának” nevezte ezt a folyama-
tot. 

Fontos, hogy az említett két gaz-
daságtant ne egyszerűen időbeli 
egymásutánjában értsük meg. A két 
koncepcióhoz eltérő etikák és em-
berképek szolgálnak alapul, de elté-
rő elképzelések is arról, hogy mi a 
gazdaság feladata. Mi már nem 
engedhetjük meg magunknak egy 
korlátozott közgazdasági elképzelés 
uralmát, nekünk a társadalom egé-
szének és a természet háztartásának 
közgazdaságtanára van szükségünk. 
Olyan gazdaságtanra, amely az 
oikosz (ház) szó eredeti értelmében 
„az egész házról” gondoskodik, a 
munkanélküliekről éppúgy, mint a 
környezetről, az öregekről éppúgy, 
mint a fiatalokról, az egészségről 
éppúgy, mint a munkának a nemek 
közötti elosztásáról. 

A bibliai hagyományok kortársai 
Arisztotelésznek, és olyan forráso-
kat tartalmaznak, amelyeket eddig 
nemigen vettek figyelembe, s ame-
lyek lökést adnak ahhoz, hogy kivo-

nuljunk a kapitalista piacgazdaság-
ból, és mozgósítani tudjuk a beszű-
kült kapitalista felfogással szembeni 
ellenállás erőit. 

 
A szombat közgazdaságtana 

A szombat közgazdaságtanának 
– amely alapjában véve az Elég 
közgazdaságtana – alaptörténete a 
mannáról szóló elbeszélés. Alig 
szabadult meg az egyiptomi rab-
szolgaságtól, a nép számára az a 
kérdés vetődik fel, hogyan lehet élni 
a fáraói rendszeren kívül. A manna-
elbeszélés erre a kérdésre ad választ. 
Ez nem egyszerűen a csodás táplá-
lás elbeszélése, amelyet esetleg a 
tamariszkuszfák titkára utalva lehet 
magyarázni, hanem közgazdaságta-
ni tanító történet, amely Istennek az 
egyiptomi gazdasággal – egy rab-
szolgamunkán nyugvó „magas kul-
túrával” – szembeni alternatíváját 
mutatja fel. 

A megszabadult rabszolgák az 
egyiptomi viszonyok közüli kivonu-
lás során „felfedezik” a szombatot. 
Minden családot arra utasítanak, 
hogy csak annyit gyűjtsenek, a-
mennyit megesznek. Ezt a táplálék-
hoz való a jogot korlátozás nélkül 
biztosítják. Isten gondoskodik arról, 
hogy legyen táplálék, és hogy ez a 
táplálék mindenki számára elég 
legyen. A héberek felfedezik, hogy 
a hatodik napon kétszer annyi van – 
tehát az élelmiszer előteremtésére 
fordított hat nap elég ahhoz, hogy a 
hetedik napon is élni tudjanak. Ké-
sőbb fölveszik a Tórába a szombat 
parancsát, és ezzel az intelemmel 
alapozzák meg: „Emlékezzél arra, 
hogy rabszolga voltál Egyiptom-
ban” (5Móz 5,15; viszont teremtés-
történeti indoklás olvasható 2Móz 
20,11-ben)! Az emlékezésnek az a 
rendeltetése, hogy megóvja a népet 
az egyiptomi viszonyok közé való 
visszaeséstől. A szombat parancsa 
kettős útmutatást tartalmaz: útmuta-
tást a munkához, és útmutatást a 
hetedik napi nyugalomhoz. 

A szombat egy harmadik, a 
munkán és a pihenésen túli idősza-
kot jelképez: ugyanis nem az önma-
gában vett munkát tiltják meg, ha-
nem éppen azt a létfontosságú és a 
gazdaság céljaira irányuló munkát, 
amelyre függőségben dolgozó em-

bereket kényszerítenek; hiszen a 
szombat nem az önmagában vett 
munkát tiltja, hanem – amint Benno 
Jacob rabbi mondja – minden olyan, 
célhoz kötött munkát, amely a szer-
zésre, a keresetre irányul. A szom-
bat a válasz arra a kérdésre, milyen 
helyet szabad elfoglalnia a munká-
nak az egyén és a társadalom életé-
ben. A válasz így hangzik: Elég hat 
napig dolgozni ahhoz, hogy hét 
napig élhessünk. A hetente visszaté-
rő szombat a célok nélküli élet reális 
utópiája egy olyan élet közepette, 
amelyet a célok tartanak uralmuk 
alatt. 

A minden hetedik napon megtar-
tott szombati nyugalom mintájára 
megalkotnak egy további ritmust is: 
a szombatévet. „Hat éven át vesd be 
földedet, és takarítsd be termését! A 
hetedikben azonban hagyd parlagon, 
hagyd magára…” (2Móz 20,10-11)! 
A parlagon hagyás új erőt a földnek, 
de azoknak is, akiknek évről évre be 
kell vetniük. A szombat alapelvét – 
„Ne facsard ki a végsőkig!” – al-
kalmazzák a mezőgazdasági terme-
lésre. A föld parlagon hagyását 
később olyan adósság-elengedéssé 
alakítják át, amely minden hetedik 
évben érvényteleníti az eladósodást 
(5Móz 15): kiszabadítják az adóst a 
hitelezőktől való gazdasági, szociá-
lis és politikai függésből. Ez aka-
dályt gördít annak a társadalmi ten-
denciának az útjába, hogy kevesek 
kezében összpontosuljon a gazdag-
ság és a hatalom. 

A szombat, a szombatév (és a 
minden hetedik szombatévben visz-
szatérő „jóbelév”) hetes ritmusa 
átgondolt gazdaságetikai felszabadí-
tási koncepciót jelent, amely a mun-
kára, a földre és a pénzre, illetve a 
tőkére vonatkozik. A szombat meg-
szabadítja a dolgozó embert a mun-
ka kényszereitől, és kiszabadítja az 
urától való függőségből; a szombat-
évi parlagon hagyás megszabadítja a 
földet a szakadatlan kihasználástól; 
a szombatévi adósságelengedés 
megszabadítja a gazdaságot a pénz 
kényszereitől. Ez a koncepció vá-
lasz a gazdálkodásnak azokra az 
alapvető kérdéseire, amelyek ma is 
fölvetődnek. Hogyan bánnak a dol-
gozó emberrel? Mi történik az erő-
forrásokkal, a földdel? Mi történik a 
pénzzel? 
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Az Elég közgazdaságtana 
Minden társadalomnak fel kell 

tennie magának a kérdést, hogyan 
bánik a kigazdálkodott társadalmi 
termékkel. Mire használja fel? Palo-
ták építésére? Háborúkra? A régi 
Izrael világos döntést hozott: A 
kigazdálkodott nyereség elsősorban 
nem a gazdagság felhalmozását 
szolgálja, hanem „gazdálkodástól 
mentes” idővé kell össztársadalmi-
lag átalakítani: szombattá és szom-
batévvé. Azáltal, hogy az egész 
társadalom gazdaságának fölöslegét 
mindenki számára való idővé alakít-
ja át, a Biblia választ ad a gazdálko-
dás értelmének kérdésére. 

A szombat annak az életművé-
szetnek a jelképe, amelynek tudo-
mása van arról, hogy létezik az 
Elég. A hatnapi munka elég hét 
napra. Hatévi munka után minden 
szükségesből van elég ahhoz, hogy 
az elkövetkező szombatévben is 
lehessen élni. Az „elég” kulturális 
és etikai kategória, amelyet a gazda-
sági és technológiai lehetőségeknek 
megfelelően kell konkrét tartalom-
mal megtölteni. Az „elég” tudata 
korlátok közé szorítja a kapzsiságot 
és a növekedés kényszerét. 

Erich Fromm mutatott rá arra, 
hogy a szombat olyan nap, amelyen 
„az ember úgy él, mintha semmit 
sem birtokolna, mintha nem követne 
más célt azon kívül, hogy létezzék, 
azaz kibontakoztassa lényegi képes-
ségeit – imádkozzék, tanuljon, 
egyék-igyék, énekeljen, szeressen”. 
A szombat a gazdálkodástól meg-
szabadított idő, amely ugyanakkor 
éppen a munka világának rabszolgái 
számára biztosítja az emberiesség 
játékterét. Senki ne mondhassa: 
annyira lefoglalja a termelés és a 
kereskedés, hogy nincs ideje imád-
kozni, tanulni, enni-inni, énekelni, 
szeretni. 

Összefoglalva: A szombat ószö-
vetségi elképzelésének középpont-
jában a gazdasági kényszerektől 
megszabadult és az élet teljességé-
nek megélésére felszabadult ember 
eszményképe áll; nem az a dolgunk, 
hogy javakat és tőkét halmozzunk 
fel, hanem hogy megteremtsük a jó 
élet és az igazságos együttélés lehe-
tő legjobb feltételeit; ezért a terme-
lékenység fejlődését a jó élet és a 
társadalom minden tagja igazságos 
együttélésének szolgálatába kell 
állítani. 

A mindenki számára felszaba- 
dított idő kultúrtársadalma 

A neoliberalizmus „csúcsra járat-
ja” a szűkösség gazdaságtanát, amely 
egy feje tetejére állított értelmű való-
ságból indul ki: hiányt és szűkösséget 
feltételez, és növekedést követel min-
denekfelett, holott bőség, sőt túláradó 
bőség van. A fölösleg közepette a 
növekedést prédikálja megoldásként, 
és ha az emberek nem hagyják, hogy 
a fogyasztásra mint elsődleges emberi 
kötelességre korlátozzák őket, akkor 
azt veti szemükre, hogy félelemből 
spórolnak. Az anyagi javak minden 
mértéken felüli bőségének ígéretével 
a szombat azt a víziót állítja szembe, 
hogy a technológiai és gazdasági 
fejlődést a jó élet és az emberek igaz-
ságos együttélésének szolgálatába 
állítsuk. 

Unokáink gazdasági lehetőségei 
című, 1930-ban közzétett híres ta-
nulmányában John Maynard Keynes 
brit közgazdász pontosan erre gon-
dolt, amikor arról a reményről be-
szélt, hogy eljön az idő, amikor 
megoldják a szorongató gazdasági 
problémákat, s a gazdálkodás így a 
jó élet mellékes ügyévé válik. 

Franz Segbers 
Forrás: Junge Kirche 2004/4 

 

A szombat rituáléja 
A mindennapi életben mindany-

nyian használunk szimbolikus rituá-
lékat. Például amikor tiszteletünk 
jeleként megemeljük a kalapunkat, 
vagy valakivel kezet rázunk, hogy 
kifejezzük barátságos érzelmeinket 
– akkor nem nyelvi szimbólumokat 
használunk, hanem szimbolikus 
cselekvést végzünk. Az imént emlí-
tettekhez hasonló szimbólumokat 
egyszerű és könnyű megérteni, épp-
úgy, ahogyan egyes álmok minden-
ki számára minden további nélkül 
világosak. Sok olyan vallási szim-
bólum is van, amely nehézség nél-
kül megérthető, mint például az a 
régi héber szokás, hogy a gyász 
jeleként megszaggatják ruhájukat. 
Másfelől létezik sok más olyan 
rituálé, amely éppen olyan bonyo-
lult, mint sok álom és mítosz szim-
bolikus nyelve, és éppen úgy értel-
mezésre szorul – ilyen a szombat 
rituáléja is. 

A szombat megtartásának előírá-
sai kiemelkedő helyet foglalnak el 
az Ószövetségben. Ténylegesen ez 
az egyetlen olyan rituálé, amelyet a 

Tízparancsolat is megemlít. „Emlé-
kezz meg a szombatról! Tartsd meg 
szentül! Hat napon át munkálkod-
hatsz, és mindenfajta munkát vé-
gezhetsz. A hetedik nap az Úrnak, a 
te Istenednek szentelt pihenőnap. 
Azon semmilyen munkát nem vé-
gezhetsz: sem te, sem fiad és leá-
nyod, sem rabszolgád és rabszolga-
nőd, sem állatod, sem az idegen, 
akinek lakójoga van városaidban. 
Mert hat nap alatt alkotta az Úr az 
eget, a földet és a tengert, a min-
dent, ami hozzájuk tartozik: a hete-
dik napon pihent. Ezért áldotta meg 
az Úr a szombat napját, és szentnek 
nyilvánította” (Kiv 20,8-11). A 
Tízparancsolat második változata 
(MTörv 5,12-15) ismét megparan-
csolja a szombat megtartását, ha 
ezúttal nem is Isten hetedik napi 
pihenésére hivatkozva, hanem az 
egyiptomi kivonulásra: „Gondolj 
arra: Amikor Egyiptomban rabszol-
ga voltál, az Úr, a te Istened erős 
kézzel és magasra emelt karral ki-
vezetett onnan. Ezért tette köteles-
ségeddé az Úr, a te Istened, hogy 

megtartsd a szombatot” (MTörv 
5,15). 

A modern ember számára meg-
lehetősen meggyőzőnek tűnik a 
szombat intézménye. Hogy az em-
ber a hét egy napján kipihenje mun-
kája fáradalmait, magától értetődő 
társadalomhigiéniai intézkedésnek 
tűnik, amelynek az a célja, hogy 
megteremtse azt a testi és szellemi 
nyugalmat és ellazulást, amelyre 
szükségünk van ahhoz, hogy a min-
dennapi munka el ne nyeljen min-
ket. Ez a magyarázat a maga terüle-
tén kétségtelenül helytálló, de nem 
válaszol meg néhány kérdést, amely 
akkor vetődik fel, ha közelebbről 
megnézzük a Bibliának a szombatra 
vonatkozó parancsát, és különösen a 
szombat rituáléját, ahogyan az a 
Biblia utáni hagyományban kifejlő-
dött. 

Miért olyan fontos ez a társada-
lomhigiéniai törvény, hogy fölvették 
a Tízparancsolatba, amely különben 
csak alapvető vallási és etikai elve-
ket fektet le? Miért hozzák össze-
függésbe Isten hetedik napi „pihe-


