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Istennek ne volna több labdába-rúgási lehetősége, mint 
nálatok. Nincsen. Ti vagytok Isten számára a 
legreménytelenebb eset. Ti, akár mint osztály, akár mint 
személy. Erre van egy önfelmentő sztereotípiája az 
egész kereszténységnek. Ez: igen, igen, de hát ezek a 
zsidók. Nem lehet róluk ránk következtetni. Válaszolok 
erre a sztereotípiára. Nem vagyok zsidóbérenc sem, és 
antiszemita sem, mert nem kívánok a zsidóknak és nem 
akarok tenni a zsidóknak semmi olyat, amit nem 
kívánok magamnak. A zsidó nem utolsó népe az emberi 
történelemnek. Belőlük került ki a názáreti Jézus is, s a 
Hamvas Béla által emlegetett Hagyománynak nincs 
nagyon sok olyan méretű alakja, mint Jézus. 
Következésképpen a zsidó főpap, írástudó és vén nem 
lehet rosszabb, mint a nem-zsidó. A fent mondottak 
nemcsak a zsidókra érvényesek. Bármely nemzetre és 
vallásra is. 

De hát ez prédikáció, s a padban ülők között aligha van 
főpap, írástudó, vén, vámos és utcanő. A sarkító 
Jézusnak nem kerülünk a szájára. A második vonalban 
vagyunk: alpapok, tisztes polgárok, halászok. A 
hatalomgyakorlásnak vannak totális módszerei. 1948-
ban minden felnőtt embert megkérdeztek, kívánja-e 
Mindszenty példás megbüntetését. Aki nem kívánta, 
így vagy úgy, de Jézus és Mindszenty sorsára jutott. 
Mindebből legyen világos, hogy lehet azért prédikálni 
úgy is, hogy nem emlegetjük azt az egy dénárt. Ámbátor 
annak, akinek több dénár kellett, jobb volt, ha 1948-ban 
elkerülte a kérdezőket. Nem lehetett elkerülniök! Miért 
nem? Ők voltak a kérdezők. Isten legyen irgalmas 
annak, aki több dénárt akar! 

1992. 
 

 

VINCZE ENDRE 

A KICSI A SZÉP 
E.F. Schumacher "Economics as if People Mattered" 
tanulmánya olyan "emberközpontú közgazdaságról" 
tesz tanúságot, amelyben a "kicsi a szép", amelyben az 
élet teljessége a lehető legkevesebb eszközzel 
valósítható meg, s a buddhista életszemléletet hozza 
példaként. "A nirvána elérésének nyolc buddhista útja 
közül egy: az 'igaz megélhetés'. Ezért nyilvánvalóan 
léteznie kell egyfajta buddhista közgazdaságtannak." 

A modern közgazdaságtan a fogyasztást tekinti minden 
gazdasági tevékenység egyetlen céljának és 
rendeltetésének, a termelés tényezőit a földet, a munkát 
és a tőkét - pedig eszközöknek. A buddhista szemlélet 
arra törekszik, hogy az emberi igények lehető 
legnagyobb kielégítését érje el a fogyasztás optimális 
szerkezetével, amíg a modern nyugati szemlélet a 

fogyasztást akarja minden határon túl növelni a 
termelési stratégia optimalizálásával. "Könnyen 
belátható, hogy sokkal kisebb erőfeszítést kíván az az 
életmód, amely a fogyasztás optimális szerkezetét 
akarja elérni, mint az, amely a maximális fogyasztás 
hajszáját akarja fenntartani." - írja Schumacher. 

Buddhista országok gyakran kijelentik, hogy hűségesek 
akarnak maradni vallási és kulturális örökségükhöz. Pl. 
Burma: "Az új Burma nem lát ellentétet a vallási 
értékek és a gazdasági haladás között. Lelki egészség és 
anyagi jólét nem ellenségei egymásnak, inkább 
természetes szövetségesek." Vagy: "Sikeresen 
ötvözzük örökségünk vallási és szellemi értékeit a 
modern technika gyümölcseivel." Vagy: "Nekünk, 
burmaiaknak szent kötelességünk álmainkat és 
tetteinket hitünkhöz hangolni. Mindig is erre fogunk 
törekedni." (The New Burma, Economic and Social 
Board, Government of the Union of Burma, 1954) 

Mindenki egyetért abban, hogy a jólét alapvető forrása 
az emberi munka. A tanulmány szerint a modern 
közgazdászokat arra oktatják, hogy a 'munkát' alig 
tekintsék többnek, mint szükséges rossznak. A 
munkáltató szempontjából a munka minden esetben 
egyszerűen a költségek egyik tétele, amelyet a lehető 
legkisebbre kell csökkenteni, ha már nem lehet teljesen 
kiküszöbölni, mondjuk automatizálással. "A dolgozó 
ember szempontjából a munka veszteség; dolgozni 
annyi, mint feláldozni a szabad időt és a kényelmet, a 
munkabér pedig eme áldozat egyfajta ellentétele. 
Ilyeténképpen a munkáltató szempontjából ideális 
megoldás lenne alkalmazottak nélkül termelni, a 
munkavállalók szempontjából munkavállalás nélkül 
jövedelemhez jutni." Ám ha a munkával kapcsolatos 
ideálunk az, hogy megszabaduljunk tőle, akkor minden 
olyan módszer, amely 'csökkenti a munka terhét', jó 
dolog. Ha nem automatizálhatunk, akkor a 
leghatásosabb módszer az ún. 'munkamegosztás', 
amelynek klasszikus példájáról, a gombostűgyárról 
Adam Smith zeng dicshimnuszt "Nemzetek jóléte" c. 
könyvében. Ebben az esetben a munkamegosztás nem a 
normális szakosodást jelenti, amelyet a történelem előtti 
időktől gyakorol az emberiség, hanem a teljes termelési 
folyamat apró részekre bontását, oly módon, hogy a 
végtermék nagy sebességgel álljon elő, anélkül, hogy 
bárkinek is többet kellene ezért tennie, mint egy teljesen 
jelentéktelen, és az esetek nagy részében különösebb 
szakértelmet nem igénylő mozdulatot. 

A buddhista szemlélet a munkának legalább három 
funkciót tulajdonít: lehetőséget ad az embernek arra, 
hogy hasznosítsa és továbbfejlessze képességeit; 
hozzásegíti ahhoz, hogy más emberekkel közös 
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feladatra szövetkezve legyőzze önközpontúságát; 
előállítja a megvalósuló lét számára szükséges javakat 
és szolgáltatásokat. Ennek a szemléletnek is számtalan 
következménye van. "Kis híján bűntettnek számít, ha 
valaki úgy szervezi meg a munkát, hogy az a dolgozó 
számára értelmetlen, fárasztó, jelentéktelen vagy 
idegörlő tevékenység legyen; mert ezzel elárulja 
magáról, hogy inkább az áruval törődik, mint az 
emberrel, elárulja, hogy gonoszul részvétlen, és 
lélekrombolóan kötődik az evilági lét legprimitívebb 
oldalához." 

Mindezekből világos, hogy a buddhista 
közgazdaságtannak nagymértékben különböznie kell a 
modern materializmus közgazdaságtanától, mert a 
buddhista a civilizáció lényegét nem az igények 
növelésében látja, hanem az emberi jellem 
megtisztításában. A jellemet elsősorban az emberi 
munka formálja. "A munka pedig, amelyet az emberi 
méltóság és szabadság feltételei között helyesen 
irányítanak, áldást hoz azokra, akik végzik, és 
munkájuk eredményére is. 

J. C. Kumarappa indiai filozófus és közgazdász a 
következőképpen foglalja össze a lényeget: "Ha a 
munka természetét helyesen ítélik meg és helyesen 
alkalmazzák, ugyanolyan viszonyban áll majd a 
magasabb rendű képességekkel, mint a táplálék a fizikai 
testtel. Táplálja és felüdíti az ember jobbik énjét, 
sürgeti, hogy hozza ki magából a lehető legtöbbet. 
Szabad akaratát jóra irányítja, a benne lakozó állatot 
haladó irányba tereli. Kitűnő hátteret nyújt az 
embernek, hogy megmutathassa minden értékét, és 
kifejleszthesse személyiségét." (Economy of 
Permanence by J. C. Kumarappa, Sarva-Seva Sangh 
Publication, Rajgat, Kashi, 4th edn., 1958) 

Kétségbeejtő helyzetben van az az ember, aki nem jut 
munkához, nemcsak azért, mert nincs jövedelme, 
hanem azért is, mert nélkülözi a fegyelmezett munka 
tápláló és felüdítő hatását, amit semmi más nem 
pótolhat. A modern közgazdász igen bonyolult 
számitásokba mélyedhet azon, hogy vajon a teljes 
foglalkoztatás a 'kifizetődő', vagy inkább az 'éri meg', 
ha a teljes foglalkoztatottság alatt járatja a gazdaságot, 
ezzel nagyobb munkaerőáramlást és stabilabb béreket 
biztosítva. A siker alapvető mércéje egyszerűen az adott 
időszakban megtermelt áruk teljes mennyisége. "Ha az 
árukereslet alacsony szinten van," mondja Galbraith 
professzor a "Gazdag társadalom"-ban, "akkor 
ugyanilyen alacsony a kereslet az utolsó munkanélküli, 
vagy éppen az utolsó millió munkanélküli 
alkalmazására." Továbbá: "Ha megengedhetőnek 

tartjuk a munkanélküliséget a stabilitás érdekében, - 
mellesleg feddhetetlen konzervatív elődök javaslata - 
akkor fel tudjuk ajánlani a munkanélkülieknek azokat a 
javakat, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy 
fenntartsák megszokott életszínvonalukat." (The 
Affluent Society by John Kenneth Galbraith, Penguin 
Books Ltd., 1962) 

Buddhista szempontból ez fejtetőre állított igazság, 
mert fontosabbnak tartja az anyagi javakat az embernél, 
a fogyasztást az alkotó tevékenységnél. Eltolja a 
hangsúlyt a munkásról a munka termékére, vagyis az 
emberről az ember alattira, megadja magát a gonosz 
erőknek. A buddhista közgazdasági tervezés 
kiindulópontja a teljes foglalkoztatottság lenne, azzal az 
elsődleges céllal, hogy mindenki számára, akinek 
'külső' munkára van szüksége, megadja azt. Nem 
törekedne tehát sem a foglalkoztatottság, sem a 
termelés növelésére. A nők, általában nem igényelnek 
'külső' munkát, ezért tömeges irodai vagy gyári 
alkalmazásuk  súlyos gazdasági hibákat jelezne. "Egy 
buddhista közgazdász szemében a kisgyermekes anyák 
gyári foglalkoztatása – miközben gyermekeik 
elvadulnak - ugyanolyan gazdaságtalan, mint egy 
modern közgazdász szemében a szakmunkások 
'foglalkoztatása' katonaként." 

Amig a materialista főként az anyagi javakban érdekelt, 
a buddhista a szabadulásban. De a buddhizmus 'a 
középső út', ezért semmiképpen sem ellentétes a fizikai 
jóléttel. "Nem a gazdagság áll a szabadulás útjában, 
hanem a ragaszkodás hozzá; nem a kellemes dolgok 
élvezete, hanem az epekedés utánuk. A buddhista 
közgazdaságtan kulcsszavai ezért: egyszerűség és 
erőszakmentesség. A közgazdász szempontjából a 
buddhista életmód csodája éppen annak tökéletes 
ésszerűsége, amely meglepően kevés eszközzel 
rendkívüli eredményeket ér el." 

A modern közgazdász ezt nagyon nehezen érti meg. Az 
életszínvonalat az éves fogyasztás mennyiségével 
szokta mérni, azon titkos előfeltevés alapján, hogy aki 
többet fogyaszt, jobb helyzetben van, mint aki 
kevesebbet. "Egy buddhista közgazdász ezt kiáltóan 
ésszerűtlennek tartaná: mivel a fogyasztás csupán 
eszköze az emberi jólétnek, a cél a lehető legnagyobb 
jólét elérése a lehető legkevesebb fogyasztással. Pl.: ha 
az öltözködés célja bizonyos hővisszatartás, és a vonzó 
megjelenés, akkor ezt a célt a lehető legkisebb 
erőfeszítéssel kell elérni, azaz a legkevesebb éves 
anyagrongálással, és olyan modellek segítségével, 
amelyek a lehető legkevesebb munkát igénylik. Minél 
kevesebb a befektetett munka, annál több idő és 
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alkalom marad a művészi alkotás számára. Nagyon 
gazdaságtalan lenne bonyolult szabászatra adni 
magunkat, mint a modern nyugaton, amikor sokkal 
szebb hatást érhetünk el az anyag ügyes redőzésével. A 
dőreség teteje lenne olyan anyagot készíteni, amely 
hamar elhasználódik, és a barbárság netovábbja lenne 
bármit is csúnyára, szegényesre vagy éppen közepesre 
készíteni. Amit az öltözködésről mondtunk, az összes 
többi emberi szükségletre is vonatkozik. Az anyagi 
javak birtoklása és fogyasztása eszköz a cél érdekében, 
a buddhista közgazdaságtan pedig annak rendszerezett 
tanulmányozása, hogyan lehet adott célokat a 
legkevesebb eszközzel elérni." 

Az egyszerűség és az erőszakmentesség nyilvánvalóan 
szoros kapcsolatban vannak. A fogyasztás optimális 
szerkezete, amely nagyfokú emberi elégedettséget 
eredményez viszonylag kis fogyasztással, lehetővé 
teszi, hogy az emberek erős kényszerek és nagy 
feszültségek nélkül éljék az életüket, és teljesíthessék a 
buddhista tanítás első számú parancsát: "Kerüld a 
rosszat, és tedd a jót!" - hasonlóan az Evangéliumhoz: 
"Ne tedd a másiknak, amit nem kívánsz magadnak, és 
tedd, amit szeretnél, hogy neked tegyenek az emberek". 

Schumacher a világban uralkodó erőszak, gyűlölködés 
és háborúk forrását is a fogyasztói életszemléletben 
látja: "Mivel a fizikai erőforrások mindenütt 
korlátozottak, azok az emberek, akik igényeiket az 
erőforrások mérsékelt használatával elégítik ki, 
kézenfekvően kevésbé hajlamosak egymás torkának 
esni, mint azok, akiknek jóléte nagymértékű fogyasztás 
függvénye. Ugyanígy, a főként önellátó helyi 
közösségekben élő emberek kevésbé· valószínű, hogy 
nagymértékű erőszakosságokba keverednének, mint 
azok, akiknek megélhetése a világkereskedelem 
rendszerétől függ." 

Ezért a buddhista közgazdaságtan szemszögéből a 
gazdaságos élet legészszerűbb változata szerinte: "helyi 
erőforrásokból termelni helyi igényekre, amíg távolról 
behozott termékektől függeni, és ellentételként exportra 
termelni távoli és ismeretlen emberek számára nagyon 
gazdaságtalan, és csak kivételes esetekben és kis 
mértékben igazolható." 

Egy másik megdöbbentő különbség a modern 
közgazdaságtan és a buddhista között a természeti 
erőforrások használatában jelentkezik. Bertrand de 
Jouvenel a francia politológus úgy jellemezte a 'nyugati 
embert', hogy szavai a modern közgazdászt is híven 
leírják: 

"Hajlamos, hogy semmit se tekintsen kiadásnak, csak 
az emberi erőfeszítést; úgy látszik, nem bánja mennyi 

ásványi anyagot pazarol el, és ami sokkal rosszabb, 
mennyi élő anyagot pusztít el. Úgy látszik egyáltalán 
nem ismeri föl, hogy az emberi élet a sokféle formából 
álló ökoszisztéma része. Mivel a világot olyan 
városokból irányítja, amelyekben elvágta magát az élet 
minden más formájától, az ökoszisztémához tartozás 
érzése nem éled föl benne. 

Ez oda vezet, hogy kíméletlenül és előrelátás nélkül 
bánik azokkal a dolgokkal, amelyektől végső soron 
egész léte alapvetően függ, mint pl. a víz és a fák." (A 
Philosophy of Indian Economic Development by 
Richard B. Gregg, Navajivan Publishing House, 
Ahmedabad, 1958) 

A Buddha tanítása ezzel szemben tiszteletteljes és 
erőszakmentes hozzáállást parancsol nemcsak minden 
érző lény, de hangsúlyosan még a fák iránt is. Buddha 
minden követőjének néhány évenként fát kell ültetnie, 
és gondoznia kell, amíg biztosan megered. 

A modern közgazdaságtan nem különböztet 
megújítható és nem megújítható anyagok között, mivel 
legsajátabb módszere, hogy mindent mennyiségileg 
fejez ki, a pénzérték segítségével. Így a "különféle 
tüzelőanyagokat tekintve, mint pl. szén, olaj, fa, 
vízienergia: a modern közgazdaságtan csak egyetlen 
különbséget ismer közöttük, a hőegyenértékre 
vonatkozó egységárat. A legolcsóbb automatikusan a 
legkedveltebb, mivel másként dönteni ésszerűtlen és 
'gazdaságtalan' lenne." Természetesen buddhista 
nézőpontból ez nem megy, a nem megújítható 
tüzelőanyagok, mint pl. a szén és az olaj, valamint a 
megújítható tüzelőanyagok, mint pl. a fa és a 
vízienergia közötti lényeges különbég nem téveszthető 
szem elől. "A nem megújítható javakat csak akkor 
szabad fölhasználni, ha az elkerülhetetlen, és akkor is 
csak a legnagyobb gonddal, figyelemmel a megőrzésre. 
Figyelmetlen, vagy pazarló használatuk erőszakos 
cselekedet lenne, és ha a teljes erőszakmentességet nem 
is lehet elérni ezen a földön, mindazonáltal az ember 
kihagyhatatlan kötelessége, hogy megcélozza az 
erőszakmentesség eszméjét mindabban, amit tesz. 
Mivel a világ nem megújítható energiaforrásai - mint a 
szén, az olaj és a földgáz - kiugróan egyenlőtlenül 
oszlanak el a földgolyón, és mennyiségük kétségtelenül 
korlátozott, világos, hogy növekvő mértékű 
kihasználásuk erőszakos cselekmény a természet ellen, 
ami szükségképpen az emberek közötti erőszakhoz 
vezet." 

Kérdés, hogy a modern közgazdaságtan által 
körvonalazott gazdasági fejlődés hosszú távon igazolja-
e a modern ember stabilitásra, boldogságra való 
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törekvését? Harrison Brown a California Institute of 
Technology professzora könyvének, "Az emberi jövő 
kihívásának” végén a következő értékelést olvashatjuk: 
"Amint látjuk, az ipari társadalom alapvetően instabil, 
és bármikor visszacsúszhat az agrár-társadalomba. 
Ugyanígy az ipari társadalmon belül azok a 
körülmények, amelyek az egyéni szabadságot_ 
biztosítják, alapvetően bizonytalanok azon 
képességeikben, amelyekkel elkerülhetik a rideg 
szervezettség és a totalitárius vezetés kiépülésének 
feltételeit. Valójában, ha megvizsgáljuk mindazon 
előrelátható nehézségeket, amelyek az ipari civilizációk 
túlélését fenyegetik, nehéz belátni, hogyan lehetne a 
stabilitás elérését az egyéni szabadság fenntartásával 
összeegyeztetni." (The Challenge of Man's Future by 
Harrison Brown, The Viking Press, New York, 1954). 

Ha ezt a problémafölvetést még el is utasítanánk, mint 
a távoli jövő zenéjét, akkor is megmarad az a 
szorongató kérdés, vajon a 'modernizáció', ahogyan azt 
jelenleg gyakoroljuk, tekintet nélkül vallási vagy 
szellemi értékekre, elfogadható eredményeket hoz-e. 
Ha a tömegeket tekintjük, az eredmények 
katasztrofálisak; a vidéki gazdálkodás összeomlása, a 
munkanélküliség emelkedő áradata a városokban és 
vidéken, és a testi-lelki táplálékot egyaránt nélkülöző 
városi proletariátus növekedése. 

"Mind a közvetlen tapasztalat, mind a hosszútávú 
előrejelzések arra mutatnak, hogy a buddhista 
közgazdaságtan még azok számára is ajánlott 
tanulmány, akik úgy vélik, hogy a gazdasági haladás 
fontosabb, mint bármely szellemi vagy vallási érték. 
Azért, mert nem az a kérdés, hogy a 'modern haladás' és 
a 'hagyományos maradás' közül melyiket válasszuk. A 
kérdés az, hogyan találhatjuk meg a helyes fejlődési 
utat, az 'arany középutat' a materializmus 
nemtörődömsége és a hagyomány mozdulatlansága 
között, röviden, a kérdés az, megtaláljuk-e az 'igaz 
megélhetést'." 

(részlet a Szerző Mikroelektronika és társadalom c. 
elemzéséből;1995.) 

 
 

ELMÉLKEDÉSEK 
 
Március 1., hétfő - Lk 6,36-38 
Az ítélkezésről szól a mai rész. „Ne mondjatok ítéletet 
senki fölött”, „mert amilyen mértékkel ti mértek, 
olyannal mérnek majd nektek is.” 
A napokban sokat találkozók egy ide kapcsolódó 
fogalommal, az előítélettel. Ami tulajdonképpen egy 
természetes emberi viselkedés. Az agyunk igyekszik 
rendszerezni, skatulyázni az embereket, hogy 
átláthatóbbá tegye ezt a kusza világot, mellyel általában 
hiányos ismereteit igyekszik pótolni. Sok esetben a 
környezetünk előítéleteit átvesszük, pusztán 
konformitásból, vagy társadalmi, anyagi állapotunkból 
kifolyólag (pl.: „Én is jótékonykodnék a helyében, ha 
ennyi pénzem lenne...”) 
A kérdés csak az, hogy helyes-e az ítélkezés és az 
előítélet állítás embertársunkkal szemben? Jézus egy 
frappáns példát nyújt nekünk: odamegy egy kitaszított 
réteg egy tagjához, megszólítja őt, vizet kér tőle. 
Megmutatja nekünk, hogy szétszedhetőek ezek a 
merevnek hitt keretek. Politikailag is jobbnak tartom, ha 
ismerünk olyan embereket, akik esetleg nem arra 
szavaztak, mint mi, vagy éppen nem szavaztak. Fontos 
tudatosítanunk magunkban, hogy nem minden ember 
egyforma a környezetünkben. 
Egy bizonyos a számomra, hogy az előítéletnek 
kártékony hatása van. Mind társadalmilag, mind a 
személyes fejlődésnek és világlátásnak káros. 
Társadalmi kár, mert például nem alkalmazzák az adott 
népcsoportból származó tisztességes embert, mert 
negatív előítéleteket kapcsolnak hozzájuk. Egyéni kár, 
mert csorbul az igazság. 
Az igazság. Valahogy belénk van kódolva az igazság 
utáni vágyakozás, ezért is ítélünk. De hogy mi is az 
igazság, vagy, hogy Isten igazságos-e, az már sűrű 
kérdőjeleket rajzol bennem. Itt a földön nincs igazság 
és nem is lesz soha, ebben biztos vagyok. 
Nekem mit jelent az igazság? Ha éppen megbántott 
vagyok egy ügyben, sérültem, akkor tudok-e jól 
mérlegelni? Tudom-e pontosan, hogy az „elítélt” ember 
miért cselekedte azt, amit? 
Elítélhetek-e személyeket a passzivitásuk miatt? Azért 
mert én elvállaltam valamit, elvárhatom azt másoktól, 
hogy segítsenek a jó ügy érdekében? Igazságos az, ha 
egy közösség tagjaként csak elveszek a közösből, de a 
komfortzónámat már nem lépem át? 
Ha felidegesítek valakit a viselkedésemmel, akkor 
igazságos, hogy felemeli a hangját? Igazságos az atyai 
pofon a hisztiző gyereknek? Az igazságszolgáltatás a 
szükséges rossz? 
Talán az igazságot sosem fogjuk megtapasztalni, mert 
emberek vagyunk. Biztos vagyok benne, ha majd 
elköszönünk a testünktől, akkor halálunk után 
mindezek a fogalmak teljesen letisztulnak majd és 


