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Keynes helyett
Friedman

A .koraszuiöii jóléti
állam" vége?
Az 1995. március 12-én bejelentett új kormányprogrammal az or
szág olyan radikális változások elé néz, amelyek kétségtelenül át
fogják alakítani a magyar társadalomnak nem csupán gazdasági és
szociálpolitikai rendszerét, de nagy valószínűséggel társa
dalomlélektani és morális állapotát is meg fogják változtatni. A kor
mányprogram jelentőségét minden politikai és társadalmi erő fel
ismerte az első pillanatban. Volt, aki "puccsról" beszélt, volt, aki
alkotmánybírósági keresetet helyezett kilátásba a "szerzett jogok"
elvétele miatt, volt, aki szerint "most ért véget a Kádár-korszak", s
voltak, akik a tettek mezejére léptek, s demonstrációkat szerveztek
vagy helyeztek kilátásba, s voltak olyanok is, akikből a "végre"
sóhaja szakadt ki. Az elmúlt hónapokban az ún. Bokros-csomag
hatásaként számos politikai fejlemény következett be: a miniszter
elnök kormánystruktúra-átalakítási kísérlete és ennek megtorpaná
sa a koalíciós partner részéről, plattformosodási tendenciák kibon
takozása az MSZP-n belül, a kormányzó pártok viszonyának a sza
kítóhatárig történt feszítése, demonstrációs és sztrájkhullám kibon
takozása. Az alkotmánybíróság döntései pedig több ponton mutat
ták ki a csomag alkotmányellenességét.

Valójában az történt, hogy a közvélemény most szembesült először
közvetlenül egy olyan társadalmi problémával, amivel a Nyugat kö
rülbelül húsz éve küszködik, s előre látható volt vagy lehetett volna,
hogy amennyiben az ország semmilyen komoly társadalmi és politi
kai erőtől kétségbe nem vontan "Európába igyekszik", akkor valami
kor ennek az Európának a problémáival is meg kell küzdenünk.

A problémát tulajdonképpen a hatvanas években diadalra jutott
jóléti állam sikerei váltották ki. Már a hatvanas évek végén, főként
a diákmozgalmak, egy baloldali szinezetű posztmateriális érték
rend alapján zúdítottak tüzet a jólétre, de a támadás magát a szo
ciális szférát nem érintette. Ugyanebben az időben azonban már
elméleti tanulmányok kezdtek beszélni a "Keynes-iánus állam" ku
darcáról, majd színre lépett a monetarizmus fő teoretikusa, Milton
Friedman, aki F. A. Hayek és mások eredeti szocializmus-kritikájá
hoz fordulva, onnan muníciót merítve az eredeti, "klasszikus" libe
ralizmust felújítva totális támadást indított a jóléti állam vívmányai
ellen. Ettől kezdve a neoliberalizmus tulajdonképpen konzervatí
vizmussá válik a szociáldemokrácia és szocializmus ellenében. M.
Friedman Nagy-Britannia, Svédország és az Egyesült Államok tár
sadalombiztosítását, segélyezési és egészségügyi ellátási rendszerét
elemezve mindenütt negatív következményekre bukkant. Ezek rö-

2



A magyar fejlődés

kudarca

A szociáldemokrata
program

viden a következők: a magas adók elégedetlenséget váltottak ki, az
állami egészségellátási rendszerrel szemben egyre többen fordul
nak a magánbiztosítókhoz és magánkórházakhoz, egyre nő a mun
kanélküliség és az infláció, a termelékenység és reáljövedelem stag
nál vagy visszaesik, a jóléti kiadások tetemes részét nem a rászo
rultak, hanem az egészségügyi bürokrácia emészti föl, stb. Az el
méleti támadás gyakorlati megvalósítására került sor akkor, amikor
Reagan és Theteher uralomra került, Svédországban pedig 1976
ban megbuktak a negyven éve kormányzó szociáldemokraták. A
szociáldemokrácia egész Európában defenzívába szorult. A folya
matot a neokonzervatív társadalomelméletek és filozófiák kórusa
kísérte. Franciaországban az "új filozófusok", Németországban 
olyan klasszikus konzervatívok mellett, mint Carl Schmitt vagy
Ernst Forsthoff, Schelsky, új - korábban baloldali - konzervatívok
hangja hallatszott mint E. Toppisch, H. Lübbe, Amerikában pedig
Daniel Bell mellé baloldali múltjukat megtagadva szintén felnőttek

olyanok, mint I. Kristol, Christopher Lash.
Mindez persze azzal is szorosan összefüggött, hogy Ifa reálisan

létező szocializmus" országaiban az ún. extenzív fejlődés korsza
ka után a hetvenes évek második felére kiderült, hogya remélt
"intenzív fejlődés" nem következik be, sőt mindenütt csak sze
rény fejlődés mutatkozott, miközben a szociális juttatások nőttek.

Lassan kiderült, hogy az állami redisztributív rendszer nem volt
képes a szegénységet sem megszüntetni, az egészségügyi ellátás
egyre több kritikára adott alkalmat, a juttatások értéke pedig las
san erodálódott. Magyarországon 1960 és 1976-77 között a bruttó
hazai termék mintegy 150 százalékkal nőtt, 1977 és 1989 között
viszont csak mintegy 60 százalékkal. Eközben a bruttó hazai ter
mék százalékában mért beruházási arány az 1978-as 34 százalékos
csúcsról 1989-re körülbelül 22 százalékra zuhant. A rendszerváltás
óta eltelt időben 1993-ra a bruttó hazai termék az 1977-es szintre
esett vissza, miközben a szociális kiadásoknak a nemzeti összter
mékhez mért aránya a legfejlettebb nyugati országokéval vetekedik,
s csak Svédország múlja felül lényegesen.

Az eddig előadottakbólremélhetőlegkét dolog világossá vált. El
őször is az, hogy Magyarországnak nem valami ismeretlen, soha
semvolt problémával kell szembenéznie, mert a probléma már húsz
év óta foglalkoztatja az elméleti és gyakorlati szakembereket, vala
mint a politikusokat. E problémát szinte a megengedhetetlenségig
leegyszerűsítve abban lehetne megfogalmazni, hogy vajon van-e, és
milyen mértékben van egyértelmű összefüggés a gazdasági fejlődés

üteme és a szociális juttatások tömege között, azaz: igaz-e az a tétel,
mely szerint a magas jóléti juttatások fékezik a gazdasági fejlődést.

Hadd szemléltessük két szerzővel és két idézettel az e ponton
fennálló ellentmondást a liberális konzervatív és a szocialista-szo
ciáldemokrata pozíció között. Steven Lukes így fogalmazza meg a
szociáldemokrata programot: "Ami a szocializmusból megmarad,
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A liberális konzervatív
szemlélet

A magyar dilemma

11994. augusztus 29
szeptember 2.

21994. szeptember 29.

az erősen egalitárius, liberális és individualizmus ellenes politikai
etika, mely sajátos intézményi újításokra és programokra sarkall
hat bennünket. Nagy-Britanniában ma egy sor fontos kérdésről

kell döntenünk: a piac behatolásáról a közjavak területére, mely a
szegényeket arra kényszeríti, hogy fizessenek az egészségügyi
szolgáltatásokért, az oktatási rendszeren belül pedig kiélezi a tár
sadalmi különbségeket; az állami lakásszektor, az ingyenes jogse
gély és a közkönyvtárak visszaszorulásáról; a legalsó rétegek - a
hajléktalanok, a kisemmizettek, az alulképzettek és a munkanél
küliek - kilátástalanságáról, vagy arról, hogy mi az igazságo
sabb: ha az állam eladósodva a jelenlegi fogyasztást finanszíroz
za, vagy ha közületi beruházásokat hajt végre. Ha szembenézünk
e problémákkal, két dolog világossá válik: az egyik, hogy a bal
jobb alapon felrajzolt térkép a mai politikában sem vesztett értel
méből, a másik, hogy a baloldal a jobb". Ezzel szemben vitapart
nere, a mai jeles angol konzervatív gondolkodó, R. Scruton ek
ként szögezi le ellentétes nézetét: "A jobboldal nagyra tartja a jó
tékonyságot, de kétli, hogy azt az államnak kellene érvényesíte
nie. Nem törekszik az egyenlőségre öncélúan. Lukes maga sem
mondja meg, miért kellene az egyenlőséget, mely egyébként a
legkönnyebben az általános elszegényedés révén érhető el (a szo
cialistáknak is ez volt a bevált módszerük) értéknek tekinte
nünk... Együttérezni a szegényekkel nemes érzés. De mi a helyzet
a gazdagokkal? Nem lenne nyomorúságos egy olyan világ, mely
ben a rokonszenv csupán a sajnálatot jelentené, nem pedig a cso
dálatot, melyet mindenki megérdemel, aki a tehetségével élni tud,
ápolja erényeit, és rajta hagyja keze nyomát a világon"?

A második dolog, amelynek világossá kell lennie számunkra,
hogy Magyarország a vázolt problémával való szembesüléskor spe
ciális helyzetben van. Mert nemcsak azzal a problémával kell szem
besülnie, ami körül a neokonzervatívok és a szociáldemokraták csa
táznak Nyugaton, hanem ezt a piacgazdaságba való átmenet körül
ményei között kell tennie, amikor napirenden van a privatizáció, a
piaci intézményrendszer kiépítése, amikor az országot súlyosan
megterheli az adósságszolgálati kötelezettség, a lakosság túlnyomó
többsége pedig - mint azt egy 1992-es felmérés kimutatta - egyér
telműen az állami szociális ellátórendszerek szükségessége és a ma
gas, általa megszokott szociális ellátások fenntartása mellett van.

Ez utóbbi, speciális magyar kontextus érzékeltetésére két hazai
gondolkodó, egy közgazdász és egy szociálpolitikus vitáját választ
juk ki, mert az ő nézeteik jól reprezentálják a lehetséges állás
pontokat. Először a közgazdász Kornai János felfogását ismertetjük,
mivel tőle származik a címben idézett "koraszülött jóléti állam" ki
fejezés, és a magyar gazdaság helyzetéről és az általa javasolt alter
natíváról cikksorozatban számolt be a Népszabadság hasábjaín.' A
szociálpolitikával kapcsolatos nézeteire Ferge Zsuzsa, a kiváló szo
ciálpolitikus reflektált kritikusan ugyancsak a Népszabadságban.i
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Kornai János elemzése

"Koraszülött jóléti
állam"

A rászorultság elve

Kornai egész cikksorozatának mottója az, hogy a helyzet
kulcsa a tartós növekedés. Magyarországon a fő probléma az,
hogy ennek nincsenek meg a feltételei, aminek oka a reálbérek
nek és a reálfogyasztásnak a közgazdaságilag indokoltnál maga
sabb színtje. így ugyanis hiányzik a növekedés forrása, a beruhá
zás. Közöl egy grafikont, mely kimutatja, hogy 1975 és 1993 kö
zött a beruházási alap a bruttó hazai termék (GDP) százalékában
körülbelül 33 százalékról 18 százalékra esett vissza, miközben
például Japánban ez a mutató kisebb-nagyobb ingadozásokkal 30
százalék körül alakult. Mivel a növekedés minimális volt, hiába
csökkentek 1989 óta az állami kiadások (1993-ban 20 százalékkal
voltak alacsonyabbak az 1989 évinél), mégis nőtt a költségvetési
hiány. Ezért nem lehet a költségvetési hiány problémáját pusztán
az állami kiadások csökkentésével megoldani.

A költségvetést legnagyobb mértékben a szociális kiadások ter
helik. Ezek a GDP százalékában mérve vetekednek Hollandiáéval
és Norvégiáéval, miközben maga a bruttó nemzeti termék a fele
Portugáliáénak és Görögországnak, s nagyjából ötször kevesebb,
mint pédául Hollandiáé. Ha a szociális ráfordításokat Magyaror
szágon 139 egységnek vesszük, akkor ez a szám Portugáliában
csak 75, Görögországban pedig 100 körül van, a legalacsonyabb
pedig Ausztriában (60), az Egyesült Államokban (65) és Japánban (55).

E mögött a tény mögött az áll, fejti ki Kornai, hogy az ország
olyan szociális modellt követ, amely olyanokat is támogatásban ré
szesít, akik nem szorulnak rá, mivelhogy rendelkeznek bizonyos
kvalifikációval, például anyák, sokgyermekes családok, egyetemis
ták, betegek vagy egyszeruen csak állampolgárok. E modell égisze
alatt jött létre a "koraszülött jóléti állam" még a szocializmus idején,
amelynek nem volt meg a gazdasági háttere, s amelyet a rend
szerváltás után sem építettek le. Sőt a családi jövedelmeken belül to
vább nőtt a nem munkához kapcsolódó jövedelemrész aránya, s így
a munkából származó jövedelemrész aránya körülbelül 52 százalék
ra csökkent. Gyakorlatilag minden második forint megszerzése füg
getlen a munkateljesítménytől. Ez sokak erkölcsi érzékét is sérti Kor
nai szerint, mert megkérdezik, hogy ugyan miért is kell támogatni
az adófizetők pénzéből azokat, akik nem szorulnak rá.

Ezen előbbi, "paternalisztikus" szociális modellel állítja szembe a
"rászorultsági" elvet, melyben csak a valóban rászorultakat támo
gatják. Kornai tisztában van vele, hogy a rászorultsági modell beve
zetése nemcsak a szociálisan hátrányos helyzetúeket hozná nehe
zebb helyzetbe, hanem főként azokat a középrétegeket fenyegeti leg
jobban, akik nem minősülnek rászorultaknak, de akik számára száz
vagy ezer forint kiesése "kínosan érezhető hátrányokat okozna".

Ezért a rászorultsági modellt csak fokozatosan lehet bevezetni, s
a bevezetésnek abszolút előfeltétele a gazdasági növekedés megin
dulása, mivel az emberek ebben az esetben, növekvő bevételek mel
lett könnyebben elviselik a szociális juttatások elvesztését. Végezetül
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Ferge Zsuzsa
álláspontja

álláspontját dióhéjban a következő idézet summázhatjai "Akárcsak a
bérek elszaladása. a túl magas adóterhek is nehezítik az életképesség
hez, különösen pedig a bővítéshez, új munkahelyek megteremtéséhez
szükséges jövedelmezőségi küszöb elérését. Végső soron fékezik,
visszatartják a növekedést. Minél nagyobb mértékben sikerülne csök
kenteni a kötelező adókkal finanszírozott jóléti kiadásokat, annál in
kább csökkennek a foglalkoztatáshoz kapcsolódó termelési költségek,
ami kétségkívül ösztönzi a munkahelyek teremtését, a termelés bőví

tését, és végső soron gyorsítja a növekedést".
A szociálpolitikus Ferge Zsuzsa a közgazdász elemzési hatókö

rét túl szűknek tartja, s a gazdaság és szociálpolitika összefüggé
sének problémakörét széles társadalmi kontextusba helyezi. Az ő

központi fogalma nem a tartós gazdasági növekedés, hanem a
demokrácia. A "köznek köze kell hogy legyen a közpénzek fel
használásához" - szögezi le demokratikus értékposztulátumát.
Ezután pedig kimutalja a közvéleménykutatásokból, hogy az em
berek a rászorultsági elv érvényesítését - ami gyakorlatilag se
gélyre szorított szociálpolitikát jelent - gyűlölik és megalázónak
tartják, Ugyanakkor a segélyezési szociálpolitika az össztársadal
mi szolidaritás csökkenését váltja ki, mert hasadáshoz vezet a tár
sadalomban: "a szegényeket eltartó jóbb módúak mindinkább
szembefordulnak azokkal, akiket óhatatlanul és erősödően parazi
tának látnak". Továbbá: azt az érvelését Kornainak, hogy az ál
lampolgári jogon járó szociális juttatásokról (mint volt idáig a
családi pótlék) a gazdagok úgyis könnyű szívvel lemondanak,
szintén közvéleménykutatásokra hivatkozva igyekszik meggyengíte
ni. Ezek ugyanis azt mutatják, hogy a társadalom 51 százaléka még
azt sem tartja elfogadhatónak, hogy a jobb módúaktól megvonják a
családi pótlékot, sőt egy másik kutatás szerint az emberek 84 száza
léka többé-kevésbé egyetért azzal a megállapítással, hogy nemcsak a
legszegényebbeknek kell támogatást nyújtani.

Ezután fordul Kornai ama fő tétele ellen, mely szerint a jóléti ki
adások csökkentése a gazdasági növekedés előfeltétele. A kérdést
Ferge úgy exponálja, hogy vajon a szociálpolitika "lyukas vödör"
vagy "öntözőrendszer", majd így folytatja: "Ha lyukas vödör, akkor
Kornainak van igaza, a szociálpolitika aláássa a gazdasági növeke
dést. Ha öntözőrendszer. akkor indokolt növelni az erőfeszítéseket,

arra fordítani a pénzt, hogy a lakosság képzettebb, egészségesebb,
elégedettebb legyen - mert mindez segít a gazdaságnak." A szak
irodalomra és tapasztalatokra hivatkozva végül arra a következtetés
re jut, hogy .szccíalpolitíka mégis egy kicsit inkább öntözi, mint ki
szárítja a gazdaságot". - Ami pedig Kornai ama másik fő tételét il
leti, mely szerint növekvő gazdaság mellett az emberek könnyebben
mondanak le bizonyos állami ellátásokról. Ferge ismét közvéle
ménykutatásokra hivatkozva leszögezi, hogy "két évtizede minden
közvéleménykutatás a nagy rendszerekhez ragaszkodásról, a jobb
állami szociálpolitikai igényekről tanúskodik".
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A két nézet
összevetése

3Új Magyarország 1995.
április 11.

A két nézet különbsége

4Id.: Kornai János:
Útkeresés Századvég
Budapest, 1993. 174.

Kornai és Ferge mérsékelt álláspontot képviselnek a maguk tu
dományán belül. Kornai nem radikális monetarista, hanem tulaj
donképpen a szociális problémákra is érzékeny közgazdász. Leg
utóbb, a vele készült interjúban nyíltan is elmondja, hogy a jóléti ál
lam híve és azt a 20. századi civilizáció nagy vívmányának tartja.'
Okfejtésébe még morális elemeket is belevisz, például amikor ahhoz
a tényhez fűz kommentárt, hogya teljes családi jövedelmen belül a
munkából származó hányad csak 52 százalékot tesz ki: "Hogyan fér
ez össze a munka megbecsülésével?... Teljesen időszerű, szükséges,
nélkülözhetetlen mind közgazdasági szempontból, ösztönzési szem
pontból, mind etikai szempontból, hogy a munka kapjon nagyobb
megbecsülést." Ezen kívül azt is váltig hangoztatja, hogy a restrikci
ós (ő erősebb kifejezést használ: kontrakciós) lépéseket "tapintato
san, emberségesen, megértve az emberek gondját és megtárgyaIva
velük" kell megtenni. Mert tudja, hogy ez sok fájdalommal jár: "tel
jes mértékben együttérzek az érintettekkel", teszi hozzá.

Másfelől Ferge Zsuzsa sem képvisel radikális, akár posztmate
rialista újbaloldali állásponton. Nem akarja megszüntetni a pia
cot, hanem csak arra hívja fel a figyelmet, hogy - miként idézett
vitairatának alcíme is mondja - "a szükségletek piacosítása bi
zony kudarcokkal jár" (amire a magán nyugdíjbiztosítást hozza
példaként). Nem hirdeti továbbá, mondjuk, a nulla-növekedés el
méletét, csak azt állítja, hogy a szociálpolitikai juttatások egészé
ben véve inkább serkentik, mint akadályozzák a gazdasági növe
kedést. Vitacikkéből legfeljebb azt hiányoljuk, hogy nem szembe
sült Kornai ama fő tézisével, amely a "koraszülött jóléti államról"
szól, hogy tudniillik mit kellene tenni egy olyan helyzetben, amely
ben ma az ország van, ami viszont Komainak a fő gondja. A szem
besülést Ferge azzal hárítja el, hogy a napi politikába nem akar be
leavatkozni, arra a kérdésre kísérelvén meg a választ, "hogyan lehet
a mind kevesebbőlmind jobb szociálpolitikát csinálni",

Úgy tűnik tehát, mintha a fő értékeket mindketten elfogadnák.
Mindketten hívei a gazdasági növekedésnek, a jóléti államnak, a
demokráciának, úgyhogy első pillantásra inkább csak hangsúly
beli eltérések látszanak közöttük. Ez azonban csupán látszat, mert
másként fogják fel a növekedés versus jóléti kiadások, valamint a
demokrácia versus növekedés dilemmáját, és másként rangsorol
ják őket. Kornai értékpreferenciájának csúcsán a gazdasági növe
kedés áll, s ha ez konfliktusba kerül a jóléti célokkal, akkor nagy
súlyt helyez a hatékonyság növelésére. Ha azonban a demokrácia
veszélybe kerülne a drasztikus gazdasági intézkedések miatt, ak
kor óvatosabb haladást javasol gazdasági téren, konfliktusuk ese
tén pedig a legfontosabbnak a demokrácia intézményét tekinti. 4

Kornainál tehát a demokrácia demokratikus politikai berendezke
dést jelent, értékvilágában pedig "határérték" funkciója van:
mindaddig elhalasztódik jelenléte, amíg létét a gazdasági fejlődés

irányába tett intézkedések nem veszélyeztetik.
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Sld.: például a közmorál
fontosságáról; Útkeresés

id. kiad. 217.

Ezzel szemben Ferge Zsuzsánál a demokrácia pur et simple áll
az értékhierarchiája csúcsán, s elsősorban nem demokratikus poli
tikai berendezkedésként jön számba, hanem mint közvélemény,
amit az is mutat, hogy érvelésében jórészt közvéleménykutatá
sokra támaszkodik. Kornai látensen feltételezi, hogy a közvéle
mény tévedhet, amit úgy fejez ki, hogy "közgazdasági elméletek
felett nem szoktak szavazni". Ferge pedig a közvéleményt feltét
len követendőnek látszik tekinteni.

A másik fő különbség (ami az első, értékpreferencia rangsorral
függ össze) a kívánatos szociálpolitikai rendszerről való nézeteikben
lelhető fel. Kornai a rászorultsági elv híve az állami szociálpolitiká
ban, továbbá, többszektorú, egymással versengő szociálpolitikai
rendszert látna szívesen. Ezzel szemben Ferge lényegében az állam
polgári jogú állami szociálpolitika híve, a rászorultsági elv rend
szerét a segélyezéssel azonosítja, s ehelyett - mint más írásaiból
tudjuk - az úgynevezett normatív ellátási rendszert pártfogolja. Bár
nem ellenzi a többszektorú szociálpolitikai rendszert, mégis inkább
a piaci elven működők kudarcaira hívja fel a figyelmet.

Végezetül még egy jelentős különbség van a két felfogás között,
mégpedig etikai síkon. A különbséget úgy lehetne kifejezni, hogy
míg Kornai szerint elsősorban az egyénnek vannak önmagával
szemben kötelezettségei, addig Ferge szerint elsősorban a társa
dalomnak az egyénnel szemben. Vagy másképpen: Ferge individuá
lis síkján az értékhierarchia csúcsán a megkülönböztetés nélküli em
beri méltóság áll és ennek kívánatos "egyenlő társadalmi eloszlása",
a szolidaritás, s ezért kijár mindenkinek a szociális ellátás, aki vala
mely össztársadalmi konszenzussal megállapodott szint alatt, hátrá
nyos helyzetben van - teljesen mindegy, hogy önhibájából vagy
anélkül. Ez teljes egészében megfelel a keresztény szociális etika lé
nyegének, amelyet egyszer Max Weber a költő Baudelaire kifejezésé
vel úgy jellemzett, hogy az "szent prostitúció", azt értvén ezen,
hogy a kereszténynek önmaga felebaráti szeretetét és segítségét oda
kell adnia mindenkinek, az akármilyen okból bajban lévőknek, nem
vizsgálva azt, hogy bűnös-e vagy bűntelen miként azt az irgalmas
szamaritánus tette -, mert Istennél az ítélet, az ember ne ítélkezzék.

Fergétől eltéróen Kornai a jóléti szolgáltatások kérdését explicit
kapcsolatba hozza a morál problémájával. Kornainál - akinek az
utóbbi években közzétett írásai nemcsak szociológiai, történeti, tár
sadalomlélektani, hanem morális aspektusokkal is gazdagodtakS 
az individuális értéketika fő posztu1átuma a munka. Ezért taríja eb
ből a szempontból aggályosnak, hogy a családok jövedelmének
majdnem a fele nem munkából származik. Szerinte tehát a saját sor
sáért az egyén felelős, és a társadalmi felelősség csak ott lép fel, ahol
az egyén önhibáján kívül jut szociálisan nehéz helyzetbe. Végső so
ron, vallási szempontból szemlélve a kétféle etika különbségét, azt
mondhatjuk, hogy Ferge Zsuzsa szemlélete inkább a katolikus, Kor
nai Jánosé pedig inkább a protestáns etikához áll közelebb.
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