
Jártában-keltében Buddha esyszer a káláma
nép Készaputta nevíi városába érkezett, Na-
gyon ortiltek ncki a kálámák, ós elmondták.
hogy kulonfólc papok cs szcrzetesek bolyon-
ganak arra[clé.,ósszcvissza bcszélnek rnindcn-
félét, saját tanításaikat végs i5azságnak, a
másokéit hiilyeségnek mondják. Kinek higy-
gyiink?, kérdezték Buddhától a kálámák, és
látszott rajtuk, hogy m ár azt se tudják, hol áll
a fejiik. Senkinek, r,álaszolta Blddha a Ktíltí,
ma szutta címij szoveg tanr-isága szerint (Angut-

taruNkíja 3.65), persze enné1 kicsit bóvebben
válaszolt, minthogy a korabeli ind kultrirát a
lakonikus tomcirség jellemezte a 1egkevésbé.
Azt mondta, hogy ne higgyetek - egyebek ko-
zótt - a legendákban, a hagyományokban, a
szóbeszódekben, az analógiás vagy logikai ko-
vetkeztetésekbcn, sót ne higgyetek a tanító-
toknak se. Továbbá abban se higgyetek, amit
konyvekben olvastatok.

Ebbcn a cikkbcn csupa crdekcs dologró|
lesz szó. Konyvekben olvastunk róluk.

Zsolnai László {szerk):
Boldogság és gazdagság
A buddhista kozgazdaságtan eszméi

Buddha a szenvedésról, a szenvedés keletke-
zéséról, a szenvedés megsziintetéséról és a
szenvedés megszuntetéséhez vczet Litról el-
mólkedett, Politikai gazdaságtanról soha. Ere-
detileg királynak tanult, a gazdaságról kcvc-
scbbct trrdott, mint Matolcsy, de ó lcgalább
nem is loglalkozott velc. Ugyanakkor ponto-
san látta, mi folyik a világban. peldául azt
lnondja, hogy a Nemcs Tanítvány a hclycscn
gyarapodó vagyont, amely az számára óreg
na]ljaiban is biztonságot log nyujtani. ,.meg-
vc<Ji a királyoktól, a tolva joktól, a LLjztóI. az
áryízt |..."

Tchát: király, tolvaj, t zvész. árvíz - ugyan-
az a katcgória, málmint Buddha szcrint, aki
királyi családból származott, azaz tudta, mit
beszél. Tánítása egyébként ebben is idótálló,
csak helyettesítsiik a,,király" szót awal, hogy
,.kormány". és tokóletcsen aktuális kijclentcst
kapunk. Er,wcl cgyiitt nyilvánvaló, hogy Budd-
ha nem hozott létrc buddhista kozgazdasá.q-
tudományt, sót a kovetói sem hoztalilétre ilyet
1ó két és félezer éven keresztiil.

Vagyis a buddhista kozgazdaságtudomány
napjaink lelemónye, tcljessóggcl posztlno-
dcrn alakulat. korunk világvégc-han.qulatá-
ban .qyókcrczik. Prentisszái szóles korben cl-
logadott, mondhatni kozhelyszámba mcnó
alapigazsá.qok. Mindcnki tudja, hogy ami
most folyik, azt nemigen lehct sokáig fenn-
tartani, hamarosan kiszáradnak a bcnzinku-
tak, kiiiriil a spájz, kialszik a gáz meg a vil-
lanv. Oudar világ,ion. Nyilván bolcsetrb meg-

viszont a théraváda buddhizmus legkiválóbb
szakért i ós legnagyobb hatásrl tanítói kózé
tartozik. Olyan ernberekról van szó, akik ko-
molyan gondol.;-ák, hogy az egész tókés világ-
gazdaságot le lche t cserólni valami másra, ezt
a mást néha pannyaizmusnak (a páli pannyá
= bolcsesség szóból), néha tudatosságalapri
gazdaságnak nevezik. Az lesz a lényege, hogy
az cmberek,,Alkalmazottként jovedelemhez

.jutnak a kozosségi alap , nem kapitalistavál-
lalkozásokban végzctt munkájukból. Fogyasz-
tóként.jovedelmiiket a kozosségi alap .válla-
latokban koltik el, amelyeket az értékekhez
kotódó alapelvek szcrint irányítanak. Ezeket
az Leszi kozósségi alaprivá, hogy a társulás
tagjaibirtokolják ket."

Vagyis a tudatosságalapri gazdaság szakasz-
tott sy fog m kodni, ahogy Marx a kommu-
nizmust elképzelte és le is írta. A kiilonbség
csupán annyi, hogy a pannyaizmus nem lorra-
dalmi titon váltja lel a tókés világgazdaságot,
és nem is egyik napról a másikra, hanem foko-
Zatosan, annak eredmónyeképp, hog,y a társa-
dalmat alkotó egyének onós céljaik hajszolása
hclyctt a továbbiakban inkább a (buddhista
értclcmben vett) megszabadulásra és mások
onzetlen szolgálatára torekszenek. Hogy erre
mi fogl'a rávenn i ket, azt a tudós szerzók nem
tárgyalják. M a.jd valahogy kialakul.

A konlw ewcl cgyutt érdckes olvasmány, jó
tudni, hogy vannak emberek. akik cfléléken
torik a fc.juket. De clóvchctjiik A t ket is, az sc
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Kovács Gábor: Frankensteint l
a ziildekig - a gép és kritikusal

, Eszmetorténeti tanulmányok

A budtlhista kozgazdaság-tudománynak nc-
vczett dolog tchát kulturkritika. ncm tobb,
ncnr kcvcscbb. A kult rkritika álralában vive
arról sz_ól, hogy nem jó, ahogy a dolgok rnos-
tanság lol;,nak, czzcl szemben az volna ajó,
ha másképpen lolynának - termé zete en ma-
guk a kultrirkritika m velói ezt nag,yobb ter-

A dolgok nem jók és nem is rosszak tobbé,
hanem vannak, ?hogy vannak, és passz.

Pcrszc a kulturkritika ncm ugy általában a

lennállóval, ltanem egészcn konkrótan a pol-
gári dcmokráciával lordul szcmbc. már csak
ázért is, mcrt más társadalIni rcndszcrckbcn
nem igazán létczik. Kína, Irán vagy Kazahsz-
tán kritikai crtelmiscgc a lokális adottságokat
bírálja, cs ncm filozófiai, hanenl pragmatikus
alapon, a polgári demokráciához mint stan-
dandhoz vGzonyítva. Nekik, mondhatni, kony,
ny . A nyugati kultLirkritika viszont légiires
térben nrozog, legels sorban is azért, mert -
ahogy erre Marcuse rámutatott - nyugaton
mind'enki a status quo lcnntartásában érde-
kelL, és í.gy a kulturkritikárrak se lii]c, sc lar-
ka. .,í{a ugyanis nem lchct a társadalomban
o]van crókót felmutatni, amc]ycknek érdckuk-
bán áII a rendszcr lorradalmi átalakirása, a kri-
tika nem tobb ures logalmi absztrakciónál.
ílyen viszonyok kozorL maga a nonkonfor-
rni"rnu, váliÍ< értelmctlcnné-" - intcrpre tálja
Marcuse álláspontját a kótet szerz je, aki
cgyébként nem kritikai mcgkozclírósbcn vá-
zolia tol a kultírrkritika torténetét. hanem tá-

mogatólag. Nehéz kenyór. Nyilvánvaló per-
sze, hogy Lervis Mumford,Jacqucs Ellul. Ivan
Illich, Erich Fromm, Ernst F. Schumacher
munkái a maguk módján megkeriilhetctlc-
nek, ám a kultrirkritika egészének épkezláb
voltához szó fér, ,,Gondolkodj gy, mint a he-

.qyek" - tanácsolja a mélyokológia egyik ala-
pítóia, Aldo Leopold. Végul is mért nc, mond-
hatnánk, de sajnos látnunk kell, hogy ez az
egész katlwasz az egyéni szabadság és a libe-
rális demókrácia intézményrendszcrének a ta-

gadására bazíroz, s mint ilyen, a lcgkiilonfé-
lébb centrális politikai crólcrck számára ké-
oes idcolóaiiai muníciót szállítani.
' Magyar rszági karricrjc mind rcménykcl-
tóbben alakul.

(Wt M, he'Álapítadtt1, Burlaput, 20l(). 2()Bol,
dal, 250a Ft)

Szópc Gyorgytól vclte át, I-Iasznos nyelvó-
szctrol hallván a kívirlálló inkább gópi bcszéd-
felismerésre, fordításra, keres technológiák-
ra, áItalában a mesterséges intelligenciára gon-
dolna, ezek hasznos dolgok. Amiket Kontra
tcmatikai]ag igen sokszínri konlwc tárgyal,
azok inkább flontosak. Szó van itt egycbek ko-
zott a magyar nyelvi kisebbségekrÓl, a nyelvi
gcrlocídiumról, a maqvar nyelv jovójeról vagy
póldául a linwicizmusról. Utóbbi. ha igyek,
iziink pontosan meghatározni, a diszkrimi-
nációnák az a nemc, amcly a nyclvi alapon cl-
k Lj lon ti lo sz u bku t ri rák kozott i cgycnlót'lcn ha"

talommegosztást elósegíti vagy reprodukálj a.

Magyarul: aki neni suksr.ikol, azlenézi és meg-
vcti á suksi-ikolót, ahogy a nyájas olvasó is le-
nózi ós me5vcti az ilyct, lcvón a nyá jas olvasó
is lingvicisia, sajnos velem egyiitt. Altalában
ha.; lamosak vag|unk megmosol yogn i azokat.
akiknck a bcszédmódja más nyelvi standard-
hoz alkelmazkodik, minr a micnk, cz a nri kul-
ttirlólényiinkbol lakad, mcg a nyelvmriveló
attitudiinkbol. a kcttó cgykutya. Utóbbit
cgycbkcrrt a kádárizmtrsból hoztuk magunk,
kái, akkor volt kotclczó a szocialista hazafi-
ságjegyében ttizzel-vassal mírvelni a nye lve t,

u.qyanis a ccntrális crótérnek a lenyegéhcz tar-
tozik, hogy mindcnt glcichschaltolni akar, a

nl,clvhasználatot i5. ncm mc]lókescn a prrbIi-
kum csakncm egyontctu hclycslesótól ovezct-
tcn. Netán c]csavartuk a rádjót, arrrlkor Lori-
czc jótt? Dchogy is csavartuk, O volt abban
a rádióban az egyik lcgnipszeríibb figura.

( Ftí rum Ku e b b s íglcu t a t ó In t éze t, S otno rj a, 2 0 1 0.
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Beck Mihály:
Humor a tudományban

Mielott a t udomány humoráró] bármit is mon-
danánk, tapasztaljuk meg a tuclományos hu-
mort a maga eredeti valóságában, gyhogy
tnost vicc koverkczik:

,,Összeiitkozik kót atorn.
- Elvesztettem egy elektront! - mondja az

egyik.
- Csakugyan?
- Pozitívan tudorn."
Mint látjuk ez egy fizikai tárgyri vicc volt, a

lcgjobbak koziil való; lra a nyájas olvasó nem
érii a poént. akkor clégtelent kap. Jolión c6y
másik: .,Bemcgy a neutrcrn a kocsmába. meny,
nvi a siir. kérd ái a csanostó}. For vou, no char,
gá, *onái* u.rupos."'Ert sajnos lt sc lelxt for,
dítani, dc a nyá|as olvasó nyilván így is érti,
vagy, ha mégsÓ,ikkor nemciak fizilából, ha,
nc-á anpoltiól is eléstelcn, Ezeket a vicceket
crr,ébké',nt ncnr a kó"nwbol vbszcm, hatrcm a

k8'nl.ubcn megadott Jebcs lorrásokból; Bcck
MiÉ;l. lol"^.Ál .éhánv olvan helvel" ahol vir-
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o1cle, r,olna ncnl megvárnt a telJes osszcom-
lást. hanem megelégedni az alapsziiksógle-
tek kielégitósévcl, ahogy czt annak idcjen
Burldha fólvázolta. Az embernek kell ólelem,
lakás, ruha, és ha megbetegszik, gyógyszer,
Ennyi tokólctescn elég ahhoz, hogy a nemcs
nyolcrétu osvénycn haladva elérje, ha ncm is
a nin,ánát, de legalább a boldogságot. Az se
scmtni, tckintve hogy voltaképp ez az egész
ha3cihó ezért folyik, Csuang-ce írja valahol:
,,Eg"vszcr régenJao így kérdezte Sunt: - Meg
akarom támadni Cung, Kuaj és llszti Ao lólcl-
jót. Amiora csak trónomon iilok, nem tudok
szabadulnr e gondolattól. Vajon mi az oka
cnnck?" Az az oka, hogy boldog akar lenni,
ós azr hiszi, attól lesz boldog, ha legyózi Cun-
got, Kuajt ós Flszu Aót, De téved, ahogy tó-
veclctt, Naqy Sánclor is, Hannibál is, Napó-
leon is, ós mindenki más. Ezzel szemben a
buddhista meditáció csakugyan képes eló-
idézni a bolclogságnak egy minden tárgyi-
kornyczctr feltételtól liiggetle n, szilárd és ma-
rac]andó allapotát, e rre az eredményre jutot-
tak a Univcrsity ol Calilornia, a University
oí wisconsrn és az észak-karolinai Duke uni-
vcrsity kLrtatói, cgymástól tcljesen fiiggetle-
nul, Gvakorló budclhistákat vizsgálva olyan
í'oli,anía tos aktivitást cletektáltak-a baloláali
prllrontális lebcnyben, amely a kutatók sze-
rint fekctén-lehéren bizonyítja, hogy az ala-
nvok c,akugyan boldogok. H;r viszonl cz
igaz. a}.kor a btrddhista mcditacio a lcgfobb
cmberi cci clérésónck extrém mód koltsógha-
tókony. sót monclhatni egycdiil applikábilis
lormá,ja. Persze nagy volumeníi tózsdei múr-

vclctckct végczni és általuk tovább gazda-
godni, korrnarryokar rámogatni vagy mcg,
dijnteni, helyi háborrikat kirobbantani szin-
tcnjó, és csakugyan gencrál átnlcneti, apróbb
oromokct. viszont pénzból és hatalomból so-
hasc elóg, FIcgynyi Inennyiséeri arany is ke-
vcls volna eg,yetle n embcrnek, de kevés volna
a cluplája is, rnondja Budclha a Sanjutta Ni-
l:qa 4.20 szerint. Most nózzunk rá egy thai
szcrzctesre , semmije sincs, csak az az egy szál
rrr}ra, amit visel, de nem is hiányzik neki sem-
mi. Vi5yorog, mintha az ové volna a világ.

Ha mindenki buddhista szcrzetes volna,
mcg lenne oldva az osszes problémánk, a

buddhista kozgazdaság-tudomány jeles mri-
vclói voltaképp erre gondolnak, dc ezt íg,y
c,slrressis ve rbis kimondani mégse merik. Ev-
vcl egyiitt ne higgyiik, hog,y csupa futóbo-
londról van szó, a kajtet szerzói tekintélyes
okonómusok, kivéve Prayudh Payuttót, aki

jedelemben, sót esetlcg valamelyest árr-ryal-
tabban és konkrétabban logalmazzák meg,
bár ez opcionális. Kovács Gábor konyve is a

kultrirkritika - ós nem a technofóbia - torté-
netc fólott kóroz, a címe tehát némiképp fél-
revezetó. Más kérdés, hogy a kult rkritiká-
nak mindig volt valamifajta technolób mel-
lékíze, egyszer en azért, mert a technika vi-
szonylag konnyen beazonosítható, megmu-
tatható és démonizálható volt már akkor is,
amikor még létre se jott. (Elsó és egyszers-
mincl feliilmírlhatatlan példa erre a fóntebb
idézett és általunk roppant nagyra becsiilt
Csuang-cc, aki ismeretes nród a gémcskutat
is rcchnolób borzadállyal szcmlóltc. Róla ev-
vcl cgyutt ncm csik szó a konywben.)

Tudnunk kel] viszont, hogy a kultírrkritikai
szóhasználatban a gép (s<it Gép) szó tóbbnyi-
re nem valamilyen - tobbé-kevésbé hasznos -
szerkczetct jelol, sovénywágót, parkettacsiszo-
lót, kilenckapás szólókultivátort vagy effélét,
hancm általában a haladástjelenti. A Gép el-
utasítása tehát a haladás mítoszának a taga-
dásával azonos. Ami persze igen józan és tel-
jesen cllogadható álláspont, ámdc vannak
vonzatai. A haladás eszméjét tagadni annyi,
mint tagadni a tortónelem axiológiai alapo-
zás szcmléletének a lehetóségét, vagyis ez
esetben hanyatlás sincs, ergo kultírrkritika sem
lchctségcs. A ktrltLiráról vag,y általánosabban
a világ aktuális állapotáról csak abban az eset-
ben mondhatunk (legalább elvickben) bármi
értelmcse t, ha var-r cgy elfogadott mctafizikai
frameu,ork, ahonnan az értékelés szempont-
jai letolthe tók. Az embernek az a jó, ami az
iidvoziilés fcló mutat, a rossz pedig az, aml a

kárhozat lclé. IIa r.iszont ncm hiszunk sc az
ijdvoziilósbcn, sc a kárhozatban, akkor nincs
se .jó, sc rossz, és í.qy a fónnállóval szembeni
kritikai attitíicl minden alap.ja odavész.

Ttlvábbi oromhír, hogy a kultiirkritika mellett
a nyelvmrivelós hazaijov je is igóretesen bon-
takozik. Zsigmond királyunk és kozelebbról a

konstanzi zsinat óta tudjuk, hogy a centrális
eróterek a szíviikon viselik a nyelv óvását, ápo,
lását és fejlesztését (Cauar supru ganlmaticos),
Sztálin óta pedig azt is tudjuk, hogy akinek az
Isten hivatalt ad, annak nyelvészeti kompeten-
ciát is ad hozzá. ,,A locihoz és a pedagógiához
mindcnki ért, a nyclvhez még a politikus is'' -
mondja a Kontra Miklos konyvóben kozolt ta-

nulmányok egyikének a címe, noha ez a konk-
rét szoveg eredeti]eg 2009 májusában látott
napvilágot. Akkor, amikor még senki se sejt-
hettc, hogy Magyarország kovetkez államló-
je olyan szcmélyl'esz,akiaz Európai Parlament
Kulturális és Oktatási Bizottságának alelno-
kcként napi rendszeressé.qgel találkozik a nem-
zeti nyelveket v eszé|yeztet, irányzatokkal, lát-

.ja óket nyiizsogni a folyosón, kávézni a biifé-
ben, benyomulni a klotyóba, és azt huzamo-
san elfoglalni. Azért jottek - mármint a nem-
zeti nyelveket veszélyeztetó irányzatok -, hogy
a mi édes anyanyelviinket a sárba tipo{ák. Meg
kell tóliik védenírnk ezt a nagy-nag,y kincset,
amit e5yébként államilag és alkotmányilag
ápolnunk és fe.jlesztcniink is kcll, lévén egye-
lórc sajnálatos módon ápolatlan és fejletlen,
mondhatni csokott, pcclig ncnrzcti ijsszctarto-
zásunk elsódlcgcs kifc,jczócszkozónck a szere-
pét is be kell toltenie. (Egy pillanatra cltíinód-
tiink, ho5yan lehctnek ewel a nemzeti ossze-
tartozással és annak a kifejezócszkijzével moncl-
jrrk a mandarin, arab, hindi, angol, spanyol,
bengáli vagy a portugál nyelv anyanyelvi be-
szélói, de azonnal fól is adtuk.)

Kontra Miklós egyébként nyelvszociológi,
ával, nyelvi jogokkal, nyclvpolitikával és e{l
félékkcl fbglalkozik, az e tekintctbcn kissé
megtóvcsztó,,lrasznos nycivészet" kifc.jezést

tigli ttrdonrányos humorra lehet brrkkanni, czck
csakugyan érdekesek, bár nem leltótlenirl a tu-
dományos humor miatt. Mindenese tre a fón-
ti két vicc a tudományos hrrrnorexotcrikus ágá-
ból valo, azaz nlcsszcnlcnocn kozcrthcto, sot
cmberbarat; amit a konyvben találunk. az ncm
okvctlcnirl ilycn. A Iegclsó peldául tudomá-
nyos kozleménykéntjelent meg a De Naturuis-
stnscha"ften címíí folyóiratban, ugyanis a
wissenschaftilag kikupált szerkesztó se vette
észre, ho5y a szoveg a kacagtatás céljával író-
dott. A kiindulópont egyébként Eddington és
a finomszerkezeti állandó pontos értéke, a szo-
veg pedig rovid, ánr roppant velós,

Nem hiszcm. hosv idézncm kcne belolc
akár csak cgyeticn ,i6ndarot is.

Mcglcpo, de ugy tunik. a tudományos hu-
morban a matcmatikusok a lceaktivabbak (ezt
megint csak a Beck Mihály által megjelólt
webhelyck ismételt látogatása alapján tudom
kijelenteni), van halmazelméleti humor, to-
pologiai humor ós így tovább. a legjobb talán
a htiIyc bizonyítások mufa ja. Minden pozitív
egész szám egyenl , minden szám nullával
egyenl , három egyenl nóggyel, a nói lónyek
bármely véges számosságri halmazára igaz,
hogy ha a halmaz egy elemónek kék a szcme,
akkor a tobbió is kék, minde n 1ó ugyanolyan
színűr, minden lónak végtelen számri lába van
cs így rovább. Más kórdós, hoííy a szó valódi
órte]mebcn cz ncm humor, inkább lejtoro.
Meg kcll találni, hol van elre.jtve a hiba a bi-
zonyitásban, rrtána pedig biiszkék lehetiink,

Egyébként a tudomány gyakran látszik mó"
kásnak. <lc attó] még ttrdomány marad. Bcck
Mihály hosszatI loglaIkozik az lgNobel.dí-
jakkal, czekcn a publikum csakugyan deriil,
noha az esetck nagy része éppen olyan tudo-
mányos projekt, mint a tobbi, csak a leírásuk
hangzik {'urán.Jobban tcjcl a tehcn, ha ncvet
adunk ncki. mirrt ha ncm adrrnk, óriáspandák
székletéból kivont baktériunrok révén akár ki-
lencven száza|ékka| is csókkcnthetó a kony-
hai hulladék mérete, tequilából mesterséges
gyémántot lehet elóállítani, a kutyákon éló
bolhák magasabbra ugranak. mint a macská-
kon óló társaik. Nckem cz tetszik lcginkább,
cnnek ugyanis scmmi 5yakorlati célja nincs,
csak az érdck nélkuli tiszta megismerés. Ha
lótczik tcrcmtó, akkor nyilván azórt hozta lót-
re az ctnbcrt. hogy clléle dolgokat fedezzcn
fol, amikor pcclig csakugyan felfedezi óket,
egyiitt oriiI vclc.

(Ákadínliai Kiadtí, BurlaPest, 2010. 20B oldal,
31 50 Ft)
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