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AZ ÉRTÉKREND TÁRSADALMIGAZDASÁGI SZEREPE
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„›A közgazdaságtan nemcsak az árakról,a piacokról és a
termelésről való gondolkodás módja [de] a világról való
gondolkodásé is.‹ (Bruno Frei)… Az összehasonlító gazdaságtan… állításai vitathatók… [mert] a valóság komplexebb annál, semhogy néhány változóra épített modellekkel leírhatnánk… Elsősorban a gazdaság működését
leginkább meghatározó koordinációs mechanizmusokat
[intézményeket]… veszi górcső alá… Olyan szabályok[at],
normák[at], melyek alapvetően befolyásolják az egyének
magatartását… hatékony [együttműködés végett].” (Szabó
Katalin ÖSSZEHASONLÍTÓ GAZDASÁGTAN 21.; 23.; 25.; 29.)

Összehasonlító gazdaságtan: a szemlélet és a
módszer főbb vonásai Kornai szerint (részletek)
(A RENDSZERPARADIGMA /Közg. Szemle 1999 7-8 590-591./)*

2) „A rendszerparadigma nem szorítható be egy-egy… tudományterület (közgazdaságtan, szociológia, politológia)
keretei közé, …interdiszciplináris megközelítést igényel.
3) A figyelmet nem a konkrét… folyamatok kötik le. Vfelhő
4) A rendszerparadigma követőjének az elméleteit történelmi feltételek közé kell beágyaznia. Rostow
5) Az egyén preferenciá[i]… a rendszer termékei. („Vezetés csak az ‘alárendeltség’ komplementereként létezhet.” — Geert Hofstede: CULTURES AND ORGANIZATIONS 28.) (Sic!)
7) … Nincs tökéletes rendszer. Ruth Benedict

KONFUCIUS LEGFONTOSABB
GAZDASÁGSZERVEZŐ ELVEI
„Néhány tudós (Jensen, 1997) határozottan állítja, hogy a
‘konfucianizmus’ nem egyéb, mint egy ‘gyártott jelkép’; a
keresztény teológia szinkretizmust keres [az őshagyománnyal /abban pedig a hierarchikus égi renddel/ melynek felismerése]… már Konfuciust előtt is létezett.” (Xinz-

hong Yao: Confucianism /in THE ENCYCLOPEDIA OF CONFUCIANISM/)

Mások elfogadják a ‘Konfucius tanai’ címkét; azt emelik
ki, hogy azok intézményekként működnek még ma is. „A
konfucianizmus… szerepet nyert abban, hogy a keletázsiai országok számára lehetővé vált [anyagi értelemben vett] modernizációs programok kivitelezése. Ez átjárta a nacionalista érzelmeket; azok összetartást keltettek a Nyugat fenyegető hegemóniájával szembesült
kelet-ázsiai kultúrákban.” (Joel Magnuson & John Hall: THE
CONFUCIAN TRADITION AND THE ASCENT OF EAST ASIA)

KONFUCIUSTÓL DERIVÁLT HAT ÉRTÉK*
1)A stabilitás iránt elkötelezett ember elfogadja a hierarchikus rendet. Ez az innováció ill. a rugalmasság talaja.
2) Csak a [hierarchikus] ‘égi rendet’ ismerő, erkölcsi értékeket követő állami-politikai rendszer lehet eredményes.
3) Az oktatás becsülendő, a magukat a közösség érdekében művelők felelős funkcióba emelendők.
4) Az erkölcs fontosabb az írott törvénynél. „Ha az embereket törvények [helyett]… erényre neveled, … lesz
szégyenérzetük. Mi több: helyesen fognak viselkedni.”
(Lunyü II.3.)* (Mobil! „Kataliz!”)
5) Értékes minden bölcselet. Symf (Állami vezetők később ezen elv mentén vettek át gondolatokat a buddhizmusból, a kereszténységből, az iparos Nyugattól.)
6) A társadalmi rend az ‘égi rend’-et sugalló közösségi
rítusokon alapul. A ceremóniák összhangja révén még a
nagy közösségek is jól irányíthatók.

Locke (a felvilágosodás kiemelkedő képviselője) :
„az egyének nem mindig társadalomba szerveződve éltek.” (?) Téves ez is, és az is, hogy „semmi
sincs az értelemben…!” LOGIKUS GONDOLKODÁSRA NEM TANULÁS VEZET!
A CSECSEMŐK IS ISMERIK AZ ÉGI RENDET!

„Amit a nemes ember keres, az önmagában van; amit a
közönséges ember keres, másokban van.” (Lunyü XV/20)
„Amit szem nem látott, fül nem hallott, …nekünk kinyilatkoztatta Isten a Lélek által… Ezeket hirdetjük is, de nem
emberi bölcsességtől tanult szavakkal, …a lelki dolgokat
a lelki embernek magyarázva. A nem lelki ember pedig
…ezeket bolondságnak tekinti.” (1Kor 2.9-14)
„Akit a Tao megvilágosított, azt [a nem lelki emberek]
homályosnak tartják. Ha [például erről]… a legalacsonyabb réteg tudósai hallanak…, [akkor ők] nagyot nevetnek rajta... [Pedig] aki [égi tudásban], előrelép [az],
visszavonulónak tűnik… Azt kívánja, amit mások nem...
Olyasmit tanul, amit mások nem, visszafordul ahhoz,
ami mellett elment a többség… Csak arról tanul, ami nem
tudomány.” (TAO TE KING 41. 1-2; 64.4) „Elpusztul népem,
mert nem ismer Istent [értő tudást]. Mivel megvetetted
ezt az ismeretet, én is megvetlek: nem leszel papom!
Nem törődtél istened tanításával, én sem törődöm fiaiddal.” (HÓS. 4.6 )

.

A CSECSEMŐ AZT IS TUDJA:
AZ „ÚT” FÖLFELÉ VISZ

Az értékrendet azon elvek alkotják, melyektől a közösség (eszmeadó vezetője) azt feltételezi, hogy segítik az
embert a fölfelé vezető úton. A közösség (eszmeadó vezetője) a gazdaságban nem a hedonizmus eszközét látja, hanem a fölfelé haladás anyagi feltételét.

Thor Heyerdahl és a

ZIKKURATOK

ZIKKURAT*: A babiloni Étemenanki („A ház, mely megalapozza az eget a Földön”)* elhíresült, mint ami a
„Bábel tornya”. „Az egész földnek… egy beszéde volt…
[Hívták egymást]: jertek, vessünk téglát… építsünk várost s tornyot, minek teteje az égig érjen! Így szól az Úr:
most még egy nép ez, …egy a nyelve… Semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék, amit elterveztek… Zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás[t. Emiatt aztán ők] abbahagyták a város építését. Nevezték
hát azt Bábelnek, mivel ott zavarta össze az Úr az egész
föld nyelvét.” (Gen. 11.1-9)
‘Mely nyelvet?’ („Hazánk egén…”) Mt 25.15-28Talentum
„Nem értjük a mártír, a hős, a hazafi, az önzetlen ember
motivációit,… többet tanulmányozzuk a versenyt a kooperációnál, altruizmusnál, gyűlöletmentességnél.” (Abraham
Maslow: MOTIVATION AND PERSONALITY 289.)

„Esténként Theyra tanított. Témái
csapongók... [Olykor] az atommag szerkezetéről beszélt,máskor az iráni sah sorsáról töprengett, vagy arról szólt, hogy miért
nem szabad lopni… Hátul ültek
a felnőttek, előttük az egyre kisebb gyerekek... Úgy tudott beszélni, hogy minden korosztály
találhatott benne valamit, ami
neki szólt.” (Popper Péter: AZ ÖN„Hui
MAGÁBA TÉRŐ ÖSVÉNY 216.)
már csaknem elérte (a tökéletességet), s legtöbbször szükséget szenved. Szí azonban nem is kapott égi megbízatást, mégis nő a vagyona.” (Lunyü XI. 18.)
EGYES HIERARCHIA-SZINTEK FŐBB JELLEMZŐI
Trágya, levegő És mégis más-más magasságig érnek

„Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem [juttok] a mennyek országába.” (Mt 18.2) „A csecsemő…nem
tud a hím és nőstény egyesüléséről, mégis izgatható a
hímtagja, mutatja hiánytalan fizikumát. Naphosszat sír, de
torka nem lesz rekedt, ami szervezete harmóniájára utal…
Aki ismeri e harmóniát, annak a… Tao titka) megmutatkozik, s a tudásban bölcsesség[et lel].” (TAO TE KING 55.2-3)

‘Jézus felméne a hegyre magányosan imádkozni (Mt 14.23)
„Mózes felméne Istenhez, …[ki így] a hegyről szól… Vess
határt a népnek…, fel ne menjetek a hegyre… halállal haljon [ki megteszi]… Amikor a kürt hosszan hangzik, akkor
felmehettek a hegyre.” (II.Móz 19.3.;19.12-13.) Mert e „szellemi erő... sokkal nagyobb az emberi léptéknél, oly energiatöltettel rendelkezik, amit… nem bír elviselni. Ha közvetlen kapcsolatba kerül vele, úgy jár, mint ha megérint
egy magasfeszültségű elektromos vezetéket:... ez a lelkét
teszi tönkre.” (Popper Péter: AZ ÖNMAGÁBA TÉRŐ ÖSVÉNY 168.)
„Egyszer valaki… a Tao titkát kérdezte. [Csuang-ce válaszolt. Később] az egyik tanítvány így szólt: [Ezt] még soha ily egyszerű szavakkal nem magyaráztad. Csuang-ce
… [így szólt: egy] életre szerencsétlenné tettem.” (Hamvas
Béla: SCIENTIA SACRA I. /HBM.VIII. 141./) „Még sok mindent kellene mondanom nektek, szól Jézus, de most nem tudjátok elviselni.” (Jn 16.12) „Maradjatok itt, virrasszatok!…Kissé tovább ment, [le]borult, imádkozott… [Visszatérve] alva találta őket, így szólt Péterhez: ›Simon, alszol? Nem
voltál képes egyetlen órát virrasztani? Virrasszatok és

imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek…‹ Elment...
[Visszatérve] ismét alva találta őket.” (Mk 14.34-40)
„Míg a 19. szd-i eszmék tagadják vagy elmossák a világegyetem szintjeinek hierarchiáját, a hierarchikus rend
uralmá[nak felismerése] a megértés elengedhetetlen
eszköze. A létszintek vagy ‘jelentőség-fokozatok’ felismerése nélkül… a világ [nem] felfogható…Csak ha képesek vagyunk… a világot valamiféle létrának [látni], és ha
képesek vagyunk látni az ember helyét ezen a létrán,
csak akkor ismerhetjük fel, hogy az ember földi életének
értelmes feladata van.” (Továbbá) „Minden tevékenységhez megfelelő lépték tartozik... Minél kevesebb ember
vehet részt benne, annál több ilyen jellegű viszonyrendszert kell kialakítani. Vegyük a tanítás példáját,… próbáljunk különbséget tenni aszerint, mit kívánunk tanítani?
Rögtön egyértelművé válik, hogy bizonyos dolgok csak
nagyon szűk körben taníthatók.” (Ernst F. Schumacher: A
KICSI SZÉP 67.)

Ennek megkerülésére adják a tanítást szútrákban.

Tömörkény Mint alvadt vérdarabok
Rögeszme Turtle Szolganép a csúfot
Légpisz! Satu! Goldsmith Ø alulról ép
„A párizsi Notre-Dame-nál… a tavalyi
karácsonyi akcióhoz hasonlóan 250
apró… sátrat állítottak fel hajléktalanok elszállásolására a… katedrális
mögötti parkban... A rendőrség az
idén, ellentétben a tavalyi esettel,
azonnal beavatkozott, s két óra
[alatt] felszámolta a táborhelyet.”
(MR1 KOSSUTH RÁDIÓ 2007. 12. 15. 16:06)
„Modern

felfogás szerint a béke legszilárdabb alapja az egyetemes jólét. Mégis hiába keresünk történeti
bizonyítékot arra, hogy a gazdagok
…békésebbek, mint a szegények.”
(Schumacher: A KICSI SZÉP 21.)

KI „A” KERESKEDŐ? Fagylalt Ø operett! A

pásztort meghívtuk; Ø puszi Ház / orsz
lakóit külsőségek szerint ítéli meg, holott
„Nem az tesz tisztátalanná, ami bemegy
a szájon, hanem ami kijön a szájon.” (Mt
15.11) „Ismernek!” „Sose búsuljatok, hogy
az emberek nem ismernek benneteket;
azon búsuljatok, ha ti nem ismeritek az
embereket.” (Lunyü I.16) „A háborúra, állami szállításokra, állami monopóliumokra,
gründoló spekulációkra,* fejedelmi építési és pénzügyletekre irányuló kapitalizmus
képviselői[től az angol puritánok] ... iszonyodva fordultak el.” (Max Weber: A PROTESTÁNS ETIKA 258.) (ENGLISH ON BUSINESS 
COLLINS ELT; LONDON, 1984 CARTOONIST D. LOCK)

Bemenve a templomba Jézus kezdte kiűzni az …árusokat s vásárlókat, …a pénzváltók asztalait felborította.” (Mk11.15)

„Föltámadott a tenger!” „Nagyapa idejében a cselédasszonyok akkora vékában
vitték az emberek után az ebédet, alig
bírták alatta tartani a nyakukat… Mert akkor minden volt... ‘Szegény ember akkor
nem volt’. A koldus kocsin járt. Csak lámpaolaj nem volt, mert azért pénzt kellett
adni... ‘Ilyen vót az a jobbágyvilág’ szólt
merengve, a kor, ...melynek elmúltát szomorú főbólintásokkal gyászolta. Ez megzavart. Nagyapa
nem örült a jobbágyvilág eltűnésének? ‘Haj, azok voltak
a jó idők’ – sóhajtotta... ‘Hát nagyapa nem szabadult föl?
– kérdeztem. Csodálkozva nézett rám. Semmit sem tudott a sajtószabadság kivívásáról. A robot, a dézsma, az
úrbér eltörlése sem igen foglalkoztatta. Kossuth nevére
nagyapa keblében éppoly kevéssé dobbant meg a szív,
mint bármelyik pusztaiéban.” (Illyés Gy.: PUSZTÁK NÉPE 91.)

„Balog… gazdánál maga az uraság sem
lehetett dölyfösebb... Korlátolt volt, de…
agyafúrt. Verte az embereit, a feleségét,
a gyerekeit, a szüleit. Csak az állatait
nem. Rend volt nála, ez volt a büszkesége... ‘Az én istállóm – mondta –, az én
jószágaim.’ Ha ismeri, bizonyára a grófot
is naplopónak, tolvajnak tartja… Maga is
dolgozott, önzetlenül s megszakadásig.
…Utálta mindenki, a kastélybeliek is. De az urak is, a béresek is… őrá gondoltak, ha a ‘mintacseléd’ képe fölmerült bennük. Teljesítette, amivel a sors megbízta.” (Illyés
Gyula: PUSZTÁK NÉPE 125.) Basileoma; „Ha egész nap dolgoztál, s hazaérve...” Görög halász Likvid tőkeáraml;
önktg-cs.;

„…az

élet tetteinkért nem fog fizetni…”
„Láttam egy szép házat, rózsaszínű
téglából épült, ablakában muskátli, tetején galambok’ ...Sehogy sem [tudják]
elképzelni ezt a házat. Azt kell mondanekik: ‘láttam egy százezer frankot érő
házat.’ Erre...fölkiáltanak: ‘ó, mily szép’!
... ›Én a csillagokat birtoklom, mert előttem... senki nem gondolt rá, hogy birtokolja őket.‹ ...›És mit csinálsz velük?‹ ›Kezelem őket. Megszámolom, aztán újraszámolom – feleli az üzletember. –
Nehéz dolog. De én komoly ember vagyok.‹ A kis herceg
... ezzel sem érte be. ›[A] selyemsálam a nyakam köré tekerhetem …[a] virágom leszedhetem, …magammal vihetem. De te nem szedheted le a csillagaidat!‹ ›Azt nem. De
bankba tehetem őket [ez] azt jelenti: fölírom egy darabka
papírosra a csillagaim számát,… [s azt] bezárom egy fiókba.” (Antoine de Saint-Exupéry: A KIS HERCEG)

Minőség „Gondolatim reggel” „Vár állott”
Őzgerinc…; SJ: ∼we may disobey „Áldjon
vagy verjen sors keze...” Epilógus; Fogalmakon túl. Van Gogh (önmegvalósítás)
Prófétai-egyszerű. szútra. Theyra Unsure
Értelem szerinti megértés keresése: fogalom, definíciók, SCIENCE „Sgyi? Vagy Sin?”
„Szellemét a tűz nem…” Jancsiból János Vi;
Toldi: Én paraszt? „Lángoszlopoknak rend.”
„Én sem vagyok rosszabb nála…” „Ha a mester három
hadsereget vezetne, kit venne maga mellé? A mester
így felelt: aki puszta kézzel megtámadna egy tigrist,… aki
meghalna minden sajnálkozás nélkül, azt nem venném
magam mellé. Olyan ember kellene nekem, aki körültekintően megvizsgálja a dolgokat.” (Lunyü VII./10)

Rubljov „Tanítvány nem nagyobb” (Jn 13.16)

„A filozofikus ...kultuszoknak nem sok
közük volt a templomi vallásossághoz,
hivatalos ünnepségekhez... Az előkelő
születésűek… a hivatalos kultuszokhoz
való formális kötődésük mellett is gyakorolták őket… [Ők] mutattak első példát
a kettős hitre, a kötelességből vagy illendőségből vallott, hivatalos hittel keveredő, választott személyes hitre.” (Johnson: AZ ŐSI EGYIPTOM
CIVILIZÁCIÓJA 145.) „Rókáknak barlangjuk madaraknak fészkük, de az emberfiának…” (Mt 8.20) „Az eszmék veszélyesek ...[Ha] valaki egy közösség tagja, annak konvenciói
oly’ igen programozzák, hogy nehéz kigondolni bármi
igen rombolót. Csak aki kívülről tekint a közösségre az
[adhat] romboló gondolatot.” (Fred Hoyle: OF MEN AND GALAXIES)
‘Senki sem próféta a...’ (Jn4.44) Szókratész mérget igyon
„új istenek hirdetéséért, ifjak megrontásáért”!

„Sokan szeretnek;
nem zavar?” kérdi
egy tv-riporter a
koreográfust, aki
idézi mesterét: sok
e. szeret? Mit rontottál el?’* „Ci-kung
megkérdezte: ›mit
gondoljak arról, akit
a földijei mindnyájan szeretnek?‹
[Konfucius] így felelt: ›az még nem
bizonyítja erényeit.‹ ›S mit gondoljak arról, akit a földijei mindnyájan
gyűlölnek?‹ A mester így felel: ›az
még nem bizonyítja bűnösségét. A
legjobb, ha valakit a földijei közül a jók szeretnek, a roszszak pedig gyűlölnek.‹” (Lunyü XIII.24.) Jézus, Buddha, Mo

VÁROS- ÉS ARC-SZERKEZET

Ha egy piramis oldalnézete a társadalom osztályszerkezetével analóg (középen a pap; körötte harcosok; azok
lábánál a kereskedő; kívül a kétkezi d.), akkor felülnézete
hasonlít a történelmi városok sematikus ábrájára: magas
az Isten ‘lakhelye’, alacsony az információs ‘lánc’ vége.
Ez analóg a szútra értelme rétegeivel is. Belül a rejtett
üzenet [befektesd az életed]. Körötte a mitikus tartalom,
a kép. Ezek hordozója a harmadrendű, az ésszerű értelem. Majd a nem értés. (Gyertyafény, hő, vax, sötétség!)

„A középkori városrajzokon… gyakran a fényképszerű valósághűséget kérjük számon. Ebben az esetben is, akárcsak a gyermekeknél [Mt 18.2], a táj vagy a város sajátos
látásmódja jelenik meg. Nem azért elnagyolt a rajz, mert
abban a korban úgymond ‘nem tudtak jobban festeni vagy
rajzolni’, hanem azért, mert épp ilyennek akarták láttatni
városukat. Csupán azt emelték ki, ami számukra fontos
…volt: a várost védő falakat, a templomtornyokat, a gazdagok palotáit, azaz többnyire a korabeli hatalmi viszonyok építészeti megfelelőit... A fényképészek a városi társadalom égbekiáltó különbségeit akarják bemutatni, ... a
luxuslakások s a düledező, aládúcolt lakótömbök... kontrasztj[át]... Az ilyen fénykép… épp a lényeget takarja el: …
a nagyvárosban a különböző társadalmi rétegek között a
hierarchia mentén mérhető társadalmi távolság egyben
térbeli távolságot is jelent… A különböző társadalmi csoportok többé-kevésbé területileg is… elkülönülnek, azaz
szegregálódnak egymástól.” (Cséfalvay Zoltán: A MODERN
TÁRSADALOMFÖLDRAJZ KÉZIKÖNYVE 29.; 255.)

A japán [városszerkezet-]sémák a központ felé növekvő
hierarchiát hangsúlyozzák… A régi Japánban a társadalom s a tér szerkezete… összefüggött. A Tukugava sogunok a főváros, Ado (Tokió) körül koncentrikus zónákba
telepítették a …nemességet. Minél közelebbi rokonságban állott valaki a sogunnal, minél odaadóbb híve volt,
annál közelebb lakhatott a középponthoz; a leglojálisabbak szűk védelmi gyűrűt alkottak körülötte. A sziget túlsó
végén, a hegyek túloldalán, északra és délre a fővárostól azok kaptak helyet, akikben kevésbé bízott az uralkodó, akiknek kérdéses volt a hűsége. A mindenfelől megközelíthető középpont…jellegzetes fogalom a japán kultúrában... A japánok nem az utcákat, inkább az útkereszteződéseket nevezik meg...Maga az út mellékes... A japánok... csak Tokión keresztül képesek tájékozódni.” (E.
T. Hall: REJTETT DIMENZIÓK 152; 202-203.)

A KRISTÁLYOSODÁSI PONT
„A francia Emmannuel Todd politikatörténet-professzor a
világ kultúráit bennük hagyományosan meglévő családstruktúrák szerint osztályozta. Nyolc típusig jutott, közülük négy fordul elő Európában. Todd elmélete szerint ezek a történelmi gyökerű családstruktúrák adják valamely
országban egy adott típusú politikai ideológia sikerét.”
(G. Hofstede: CULTURES AND ORGANIZATIONS 15.) „A folyamatos
kereskedelmi vállalkozás legrégebbi kerete mindenütt –
Kínában, Babilóniában és Indiában éppúgy, mint a korai
középkor országaiban – a család... Jellemző, hogy sem a
babilóniai, sem az indiai kereskedő-házak esetében nyoma sincs a könyvelésnek... Ennek valószínű oka, hogy a
kereskedelmi társulás itt …belső családi ügy maradt, s
ennélfogva nem volt szükség pontos számításokra. A

nem családtagok közötti kereskedelmi társulás először
nyugaton jött létre, az ilyesmi tipikusan nyugati jelenség.”
(Weber: GAZDASÁGTÖRTÉNET 186.)

„[Hunt szerint a keresztény paternalista etika követői]
magát a társadalmat fogták föl úgy, mint egyetlen entitást, vagyis olyasmit, ami egyetlen testként működik…
Ez legkönnyebben akkor fogható föl, ha a társadalmat
egy családhoz hasonlítjuk. A hatalom vagy gazdagság
tekintetében pozícionált emberek a családfőhöz vagy
családfenntartóhoz hasonlíthatók, akiknek az utca embereivel – a szegényekkel… szemben paternalista kötelességeik vannak.” (E. K. Hunt: PROPERTY AND PROPHETS —
THE EVOLUTION OF ECONOMIC INSTITUTIONS AND IDEOLOGIES 5.) „A
Nyugaton az iparosítás tendenciózusan aláásta a család
integritását… A kelet-ázsiai társadalmak úgy váltottak át
a kapitalizmusra, hogy közben a családot mint a társadalom központi paradigmáját megtartották. Számos feudális viszonyokra jellemző vonás… megmaradt… A ‘familiarizmus’ – a konfucianizmus fontos összetevője – segí-

tette a kelet-ázsiai országokat [anyagi értelemben vett]
modernizációs programok kivitelezésében. Ez átjárta a
nacionalista érzelmeket, összetartást keltett a Nyugat fenyegető hegemóniájával szembesült kelet-ázsiai kultúrákban …Konfucián felfogás szerint... tisztelet illeti az írniolvasni tudó, művelt embert. A tanultság… nyitottá tesz
az idegen eszmék iránt; azok beengedése lett a 20. századi modernizációs programok tudományos bázisa…
Kelet-Ázsia országait… a konfuciánus tradíció… különíti
el más (pl. latin-amerikai és közel-keleti) régióktól; azok
fejlesztési programjaiban az ilyen tradíció hiánya kelt
gyönge pontokat… A kelet-ázsiai gazdasági expanzió
fontos dimenziója az, hogy a gazdaság…szereplőit befolyásoló kimondott s kimondatlan szabályok fölülről
kontrollálhatók… A konfuciánus tradíció ad filozófiai s
morális alapot az ilyen kampányok megvalósításához…
Mint azt Max Weber is írja: >Kína familarisztikus állam,

tehát a családszervezet működésének mintáján alapul: a
család egy miniatűr állam; az állam egy nagy család.< …
Ezt a véleményt erősíti Ira Magaziner is, …aki úgy érvel,
hogy az állam széleskörű beavatkozása a gazdaság s a
társadalom ügyeibe Japánban is a familiarizmusban gyökerezik.>A japán üzletemberek egyetértésével találkozik
a nemzet koordinált fejlesztése …A dolgok normális velejáróinak veszik, hogy a kormányzat gazdasági irányelveket ad.<” (J. Magnuson & J. Hall: THE CONFUCIAN TRADITION
AND THE ASCENT OF EAST ASIA)* Kelet-Ázsiában tehát a hierarchikus rend elfogadása korlátozza az eszmék hatását. Úgy vélik: a világi vezető tudja, hogy mely elveket s
milyen mértékig időszerű alkalmazni, így neki kell engedelmeskedjenek a hierarchia alacsonyabb fokán állók.
Utóbbiak ébersége ugyan gyönge, de mert tudomásul
veszik, hogy nem mehetnek a hegyre, nem eshetnek kísértésbe, így nem fordulhatnak a közösség ellen.

KELET: KATONA NÉLKÜLI HIER
„Konfucius nemcsak a gyakorlatban nem
érdeklődött a hadtudományok iránt, de
egész életében… elzárkózott a katonai kérdésektől.”(Őri Sándor: KONFUCIUSZ ÉS KORA 37.)
„A [hagyomány részének hitt] ‘ru’ és ‘jiao’
jelek együtt… egy sajátos életmódot jelölnek,
ellentétben a bátorságot s a mesteri fegyverforgatást mutatókéval.” (Xinzhong Yao:

Confucianism /in. CONFUCIAN ENCYCLOPEDIA/)

„Bárhol állomásozzék is egy hadsereg, [ott]
tövisek és tüskebokrok nőnek, rossz évek
következnek… A fegyverek, bármily gyönyörűek is, a gonosz előjel eszközei… Ezért, akik bírják a Taót, nem szívesen alkalmazzák a
fegyvereket.” (TAO TE KING 30.2; 31.1)

NYUGAT: KATONA MIATT HIER NÉLKÜL
„A politikai szervezet két, alapvetően különböző módja…
a katonai [ill] az ipari élet sajátossága... E két típus… öszszevegyült egymással. Mindamellett... meg lehet jelölni
ama ellentétes tulajdonságokat, melyek a két szervezeti
formát teljes kifejlődésük esetén egymástól megkülönböztetik… [A katonai társadalom] nem csupán korlátoz, de
bizonyos cselekvésekre kényszerít. Nemcsak azt mondja meg az egyénnek, mit szabad tennie, de azt is, hogy
mit kell tennie... Ahol a háborúskodás állandó, s ahol az
ehhez megkívánt tulajdonságok a legszükségesebbek, ...
ott azokkal, akiknek életmódja nem tünteti fel e tulajdonságokat, megvetéssel bánnak, s foglalkozásukat becstelennek tartják... Az osztálykülönbségek erősödését [hozta
Róma, hirdetve]..: becstelen dolog munkáért pénzt elfogadni... A szenátorokat… eltiltotta attól, hogy ...spekulációban részt vegyenek. Dahomeyban megvetik a földművelést, mivel azt rabszolgák végzik. A japán nemesek... megvetést [mutatnak] a kereskedelem iránt. A régi egyiptomi-

akról azt mondja Wilkinson, hogy [a katonák] ‘előítéletei
…az ipari munkával szemben… épp oly erősek voltak,
mint a szigorú Spártában’. ‘Ipar s kereskedelem iránt a
perzsák a legnagyobb megvetést szokták tanúsítani’ írja
Rawlinson.” (Spencer: A KATONAI ÉS IPAROS TÁRSADALMAK
SZOCIOLÓGIÁJA 9; 15.; 41.) E szóhasználatot Huntington hol
átveszi , hol módosítja: a ‘katonai’ nála néha ‘konzervatív’. „A konzervativizmus… hasonló a katonaetikához … A
katonai erkölcs csak valamely... civil erkölccsel vethető
egybe.” (A KATONA ÉS AZ ÁLLAM 93.; 96.)** Ms Marple, Holmes,
Templar, akárki, ha nem rendőr!! Civil kontroll „vádalku”.
A közvagyont védő macska vs tolvaj egér.

KI / MI URALKODIK? „A kíváncsi tudás-szomjúságot... ne-

mes dolognak tartják. Célja a természet titkainak kikémlelése, vagy a természet... utánzása... Tudományos kíváncsiságukat… nálam nagyszerűen pótolja..., hogy be tudok
hatolni [pénzzel] mindazon dolgok mélyére, melyek az
emberiséget mozgatják… Fáradság nélkül kezemben tartom a világ minden erényét, hibáját, és a világnak nincs
semmi hatalma rajtam.” (Honoré de Balzac: GOBSECK 18.)

„Dionüszosz a… bor istene volt, de ez a bor a vallásé... Az
ember eksztázis iránti szükséglete... Egyetemes: ha nem
éljük meg az archetipikusnak tekinthető mámort legális,
elfogadott módon, akkor illegális úton szerezzük meg...
Ha valamit, ami archetipikus, nem tudunk elérni vagy legitim módon a magunkévá tenni, az valahol felbukkan a
maga tüneti, kényszeres formájában… Ha valaki hajszolja az emelkedettség élményét, [az arra vall, hogy] ...nem
érzi feldobottnak magát… [Épp a feldobottságot ígérve
lép föl a marketing.] A modern kor... még a mennyekbe is
betört. Jungot ez elrémítette. ‘Az istenek lebetegedtek.
Zeusz a hasi szimpatikus idegközpontot uralja, nem az
Olimposzt, s furcsa eseteket produkál az orvosi rendelők
számára.’ …Amikor lecsupaszítottuk az Olimposzt, az
istenekből betegségtüneteket csináltunk.” (AZ ÁLMOK
BÖLCSESSÉGE I. — C. G. JUNG MUNKÁSSÁGA) Prof. Balogh János

„Az amerikai városterv jellege a külvárosok egyöntetűsége, ahol utca hosszat semmi különbség az épületek közt.
[bank, keresk.közp, biztosító, légitárs. Los Angeles; Baltimore]…
Amikor az USA a világháború végén megszállta Japánt, a
megszálló hatóságok …angol utcatáblákat helyeztek ki
Tokió legfontosabb utcáin (A, B, C sugárút). A japánok…

kivárták a megszállás végét, s csak az után szedték le a
táblákat. De akkorra már az idegen kultúra csapdájába
estek.” (E. T. Hall: REJTETT DIMENZIÓK 152; 202.)

Vallás-alapú értékrendek globális zónái

Apját feljelentő fiú. Nyugaton megtört a felsőbbség (állam, család /fő/, eszmeadó) tekintélye „kapcs-ford!”
Tomi Nyuszó-Muszó!’
‘Ø pénzt kotlós alá
Mikulás-vasút-ördög
Ms Marple; S Holmes

.

.

„Virrasszatok s imádkozzatok, hogy kísértésbe
ne essetek…‹ Újra elment, …imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva
találta őket.” (Mk 14.34-40)
„Leárazás van”.
Puskin: Mese a halászról és a kis halról.
„Szegény apánk… jégre
nem viszik…”
Columbo

‘A HIT NEM-HIERARCHIKUS VÉDELME’
(Benes-d.Hlinka-g.) VS AZ AZT ERODÁLÓ ESZMÉK

„Ezek
a[z angolok által európainak ismert civilizáció] határán
volt országok – ahogy azt a magyarok büszkén hangoztatták is 1400 körül – magukat ‘a kereszténység védőbástyájának’ látták, s eme környezeti feltételek mellett a
struktúrájuk óhatatlanul különbözött a[z ilyen szomszédságnak kevésbé kitett] Nyugatétól.”
Egy másik brit szerző, Paul Coles így ír THE OTTOMAN IMPACT
ON EUROPE 81.-83.** oldalain. ”A magyar mezőgazdaság
From
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 szegényes, primitív. Mátyás alatt a parasztokat elszegényítette… az uralkodó… s az arisztokrácia, mely nemrég emelkedett ki a nomád hódítók szerepéből, s oly
mértékű kegyetlenséggel, megvetéssel bánt a munkaerővel, ami még a kor mércéje szerint is kivételes… Az
1514-es parasztlázadást kegyetlenül leverték… Így a
Buda s Belgrád közti Duna-szakasz most már nyitva áll
a török támadás előtt. A megosztott magyar társadadalom most fatális döntésképtelenséget és gondatlansá-

-got mutat… Szívós [‘zaklató’] védekezés lelassíthatta
volna Szulejmán úgyis kínos haladási ütemét, s hamarosan téli szálláshelyre kényszerítette volna. Ehelyett a
magyarok hazárdjátékosokként a ‘kardélre velük!’ harcot választották… Ennek nyomán Mohácsnál Szulejmán
a legnagyobb győzelmét aratta.”
Miért álltunk elé? Cognac! Ki az ‘Áruló!’ ? 1944

AZ ‘EGY’-SÉG MEGBOMLÁSA
„Magyarországon a városi autonómia a 13. szd.-ban terjedt el. Német kereskedők, telepesek révén, települések
tucatjai tesznek szert királyi privilégium alapján önkormányzati jogokra... A 15. szd.-ra... minden királyi várost
falak➲ vesznek körül... Egyáltalán nem ‘akadt ilyen... a
[Balkánon]. Egy franciának… Szerbiában járva fel is tűnt 1330. táján, hogy a
‘városok nincsenek körülvéve fallal➲
és sánccal... [Az ottani városoknak] kiváltságaik, ha …léteznek, igen-igen
korlátozottak… A balkáni városiasodás...nem lépte túl azt a fokot, melyet Magyarország 1200.
táján ért el… [ahova később] vallonok vagy németek [érkeztek, akik] …saját, német eredetű jogrendszerük szerint
éltek, s ezt egyfajta önkormányzat keretében gyakorolták
…Peres ügyekben… helyi tanácsuk döntött… Szerbiában
…nem formálódott…a kolónia városi közösséggé… A kollektív önkormányzat e fokát, a közösségi autonómiát

sohasem sikerült megszerezniük …A balkáni nyelveken
nem keletkezett olyan szó, mely kifejezné… az európai
típusú város fogalmát. Ha erről esik szó, a szerb ma is a
grad szót használja leggyakrabban. Ez azonban még a
mai nyelvben sem egyértelmű, mert egyformán jelenti
azt, amit mi várnak illetve városnak mondunk… A varoä
szó …a magyarból került a délszlávba… [de] nem azt
jelentette, amit mi értünk alatta, hanem a várak tövében
elhelyezett kereskedőtelepeket: a váralját, suburbiumot.
[E] településforma… Magyarországon a XIII. század előtt
volt elterjedt.” (Engel Pál: AZ ‘EURÓPAISÁG’ EREDETI ISMÉRVEI)
Az úr és vazallusa közötti szerződéseken túl a regnál és
a regnum jelentésének félreértése is segíthette az ‘EGY’ség megbomlását. „A világi intézményrendszer is… más
Magyarországon [mint] Délkelet-Európában… A politikai
berendezkedés másmilyen… Első helyen kell szólnunk
magáról… a regnum fogalmáról... Az általunk ismert jelentésében ez az újkorig egyedül a latin egyház területén
terjedt el… [mely] regnumokra oszlik; minden regnumot…
állandónak tekintett határok választanak el a többitől…

A regnum… egy jól definiált politikai egység…, nem szükségképpen volt egyúttal királyság is, hanem lehetett annak alkotórésze… Kálmán… a [meghódított] horvát királyságot nem egyesítette Magyarországgal, külön országként vette birtokba... Horvát királlyá koronáztatta magát
… [Ebben] az a képzet jutott kifejezésre, hogy a Regnum
Hungariae kiterjedése már adott, határai véglegesek…
Zsigmond… 16 várost elzálogosított a lengyel királynak…
[Rajtuk] Magyarországnak minden felségjoga… megszűnt.
Ámde mindvégig közjogi tény maradt, hogy e területek
Magyarország részei… Az ország [e] fogalma …a latin
Európán kívül ismeretlen… Szerbia vagy Bulgária mint
országnév csak a latin nyelvű forrásokban… merül fel…
Az államterület kiterjedése a balkáni térségben, mint bárhol Európán kívül, egyedül a hódítástól függ,… szinte pillanatonként változik… 1371-ben… a trón üres… Szerbia,
mint ország,… megszűnt létezni…, mert nem kötődött stabil közjogi fogalmakhoz… 1301. után Magyarország politikai tekintetben nagyjából úgy fest, mint Szerbia 1355. 

után,… [mivel] független tartományokra esett szét. [De
nem] maradt kétséges…, hogy Magyarország létezik, s…
koronája …gazdát kíván.” (Engel Pál: AZ ‘EURÓPAISÁG’ EREDETI
ISMÉRVEI) Leépül tehát a hagyomány értékrendje. A király
tesz valamit, amikor regnál, ‘táncol’. Regnál helyett regnumot vizionálni annyi, mint ‘tánc’ helyett ‘táncost’, vagy
tárgyként létező táncot képzelni. „A magyar történelem
újabb kori hibás köreiben… domináns szerepe volt a történeti Magyarországhoz tapadó fikcióknak.” (Szűcs Jenő:
VÁZLAT EURÓPA HÁROM TÖRTÉNETI RÉGIÓJÁRÓL 115.-116.)
Számos jel arra mutat, hogy a Nyugat összetéveszti az
el nem múló eszmét az eszme által létrehozott, múlandó
formával. A Nyugaton az Esszencia és a Szubsztancia
mibenléte elszíntelenedett, ezért vizionálhat ‘regnál’ helyett ‘regnumot’. Ez ugyanakkor illeszkedik a ciklus aktuális fázisához, az elsötétüléshez, és így a jó szeműek
nem látnak, a tapogató csáp viszont szemnek minősül.

Elmélet gyakorlat: HITLER ‘KONCEPCIÓJA’
„[Az erőt, (hadi)technikát hirdető Hitler Németországot]
demográfiai, katonai s gazdasági erőfölénye [miatt véli]
egyetlen vezető erőnek Európában… [Úgy látja:] a nagy
orosz városokat le kell rombolni; ez előfeltétele oroszországi uralmunk szilárdságának… [Ukrajnát szerinte] oly
erősen meg kell szállni rendőrséggel és csapatokkal,
hogy örökre vége szakadjon a partizánmozgalomnak.”
(Lev Bezimenszkij: MARTIN BORMANN UTOLSÓ NAPLÓJA 79.; 94.)

Megszállni? Mi István után 200 évvel Muhinál már nem…
Város/vidék „lelkület”: A kicsi ellehetetlenül, ha Ø iskola;
Ø eü; Ø posta, Ø fejlesztés
Az USA polgárháborújában az iparosodott északiak két
lovasa nem ért föl a déliek egy lovasával. A gazdaság,
nem a vitézség döntötte el a harcot. Északnak a fejlettebb ipari háttér jobb s több harci technikát biztosított.

.

Elmélet kelet-európai gyakorlat:
A SZOCIÁLDEMOKRÁCIA KÉT TAKTIKÁJA
Lenin dolgozta ki a ‘permanens forradalomban’ követendő bolsevik taktikát. Szerinte „a liberális burzsoázia… a
cár és a forradalmi nép közötti lehető legbékésebb megalkuvásra törekszik, …melyből a legtöbb hatalom neki, a
burzsoáziának jutna, a legkevesebb pedig a forradalmi
népnek, a proletariátusnak s a parasztságnak… A burzsoáziának előnyösebb, ha a szükséges polgári demokratikus irányba eső változások mennél lassabban, fokozatosabban, óvatosabban, határozatlanabbul, reformok
útján… menjenek végbe… Számot kell vetni azzal, milyen reális társadalmi erők állnak szemben a ‘cárizmussal’. …A nagyburzsoázia, a földesurak, a gyárosok… nem
lehet ilyen erő… Jelszavunk [hogy ti.]: a burzsoáziával
‘együtt ütni’ — ideiglenes jelszó…, kötelességünk a 

szövetségest mint ellenséget’ szigorúan figyelni.” Így
folyatja: „A 19. szd.-i forradalmak három főereje közötti
különbségre vonatkozó marxi elmélet… szerint a régi
rend, az önkényuralom, a feudalizmus, a jobbágyrendszer ellen fellépnek: 1. liberális nagyburzsoázia; 2. radikális kispolgárság; 3. proletariátus. Az első csak az alkotmányos monarchiáért harcol; a második — a demokratikus köztársaságért; a harmadik — a szocialista átalakulásért. Egy szocialistát politikai csőd fenyeget, ha a
…[2.] harcát a… [3.] harcával összezavarja… A mi jelszavunk… törekszik, hogy a demokratikus forradalmi átalakulást a proletariátus szocializmusért folytatott… harca
érdekében… kihasználja… A munkásoknak… könnyebb
lesz… a burzsoázia ellen irányítani azt a fegyvert, melylyel a polgári forradalom látja el őket…Marad a proletariátus és a parasztság… [abban] félproletár… [s] kispolgáári elemek… Ez a parasztságot szintén állhatatlanná teszi, …[ami] azonban… különbözik a burzsoázia állhatatlanságától.” (Lenin: A KÉT TAKTIKA… 9.; 37.; 41-42. ill. 71.-73.)

A VILÁGKÉP ÉS A CSELEKVÉS
IDŐHORIZONTJA, MOTIVUMA
A tudós a kigondolható jövőbe kellene lásson, túl a gyors
haszon követelményén. „Az én életpályám azt példázza,
hogy a tudomány nem az időszerű kérdésekkel kell, hogy
foglalkozzon, hanem azzal, ami 15-20 év múlva lesz időszerű.” (INTERJÚ ENYEDI GYÖRGY GEOGRÁFUS KÖZGAZDÁSSZAL
/M1; 2008 01. 12./)

„A világosság fiainál a maguk nemében e világ fiai eszesebbek”. (Lk. 16.8) „A kis IQ-jú ember okosabb, ha pénzről
van szó… Az IQ-nak semmi köze a jómódhoz.” (MONITOR
2007. június)

„A vállalatvezető eredményessé[géhez] jóval fontosabb
az érzelmi intelligencia (EQ), mint a szokásos tesztekkel
mérhető IQ. [Erre következtettek] egy felmérésben a
zürichi… EZI (EGON ZEHNDER INTERNATIONAL) tanácsadói…
[akik 1998-ban] …világra kiterjedő kutatást végeztek... A
sikert befolyásoló tulajdonságok között kiemelkedik az
érzelmi intelligencia… A tulajdonságok kombinációja… –
elsősorban a magas EQ és a tapasztalat – vezet leginkább sikerre. Bár egy amerikai felmérés szerint a vállalatvezetők kiválasztásakor 70%-ban döntő szempont a
[már] megszerzett tapasztalat, …ez önmagában nem
elegendő a sikerhez: a [bő] tapasztalatokkal rendelkező
vezetők körében 80%-os volt a kudarc-arány… Érzelmi
intelligencia [jellemzi] a sikeres vezetők 70%-[át. Az IQ
csak] 50%-ban… fontos…, és a kudarcot valló vezetők
71%-a is kiemelkedően intelligens.” (Bonta Miklós: AZ
ÉRZELMEK URALKODÁSA /BKIK 1999. 06. 7./ )

BEVEZETŐ A
„MI VAN TÉNYLEGESEN?”
KÉRDÉSKÖRÉHEZ

Számos jel arra mutat, hogy a Nyugat
összetéveszti az el nem múló eszmét az eszme
által létrehozott, múlandó formával. A Nyugaton
az Esszencia és a Szubsztancia mibenléte
elszíntelenedett, ezért vizionálhat ‘regnál’ helyett
‘regnumot’. Ez ugyanakkor illeszkedik a ciklus
aktuális fázisához, az elsötétüléshez, és így a jó
szeműek nem látnak, a tapogató csáp viszont
szemnek minősül.

