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a tudomány területéről kissé eltávolodva,
de tudományos eszközök-kel - a kétkedést
és a GONDOLKODÁS fontosságát minden
kijelentés fölött megőrízve - idéz és vet fel
néhány
fontos
kérdést
a
mai
Magyarországról. Ezen a sajátos módon arra késztet,
hogy ne hagyjuk magunkat a reménytelenség és a válság
mocsarába süllyedni, hanem gondoljuk végig újra és
újra, míg rá nem talá-lunk a megoldásra.
Ha vannak vesztesek, akkor nyerteseknek is kell lenniük!
Miért ne éppen Ön lenne az! Talán a receptet tartja most a
kezében! Hiszi? Nem? Fontolja meg, gondolja meg!
Olvassa! (J. G. OLAH, USA, Kalifornia).
Fontos olvasmányként ajánlom mindazok számára, akik
meg szeretnék érteni a válság lényegét, a folya-matokat,
azok néhány fontos, tudományos hátterét. (Magyaródy
Szabolcs, a HOLLÓ főszerkesztője, Kanada, Hamilton).
Úgy vélem, ezt a könyvet minden egyetemistának a kezébe
kellene nyomni! (R. Telch-Dancs, a Kalei-doszkóp
főszerkesztője, Kanada, Toronto).
Arra a megállapításra jut, hogy „találjuk ki Magyarországot” sürgősen és áthatóan. (Losonci Miklós,
művészettörténész, Magyaroszág, Szentendre).
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Ajánlom e könyvet
a Szentendre Szalon tagjainak,
és mindazoknak, akiket érdekel Magyarország jövője.

Köszönettel tartozom mindazoknak, akik lelkesítettek és
észervételeikkel segítettek az egyes részek megírásában, az új
kiadás újra fogalmazásában. A könyv keletkezésének nagyon
fontos forrása, hogy alkalmam nyílt a benne lelhető témák előadására érdeklődő közönség előtt. Az előadásaim nélkül talán
meg sem születtek volna ezek az írások. Köszönöm a szervezőknek az előadás lehetőségeket, a közönségnek az érdeklődő és
aktív hozzáállást, később a bíztatást. Remélem az olvasók is
kedvelni fogják.
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Előszó a harmadik kiadáshoz.
A Nyereséges válság? 2008 végén, 2009 elején íródott, a
pénzügyi világválság elején. Már akkor lehetett látni,
hogy ez a válság sem lesz különb a kapitalizmus korábbi válságainál, talán mélyebb, de már jobban kezelhető a
tapasztalatokra támaszkodva.
Eseményeknek mindig vannak vesztesei és nyertesei,
nem mindegy, hogy melyik oldal részesei vagyunk. Ez a
könyv is azért íródott, hogy felhívja a figyelmet: tehetünk-e valamit, hogy a nyertes oldalra kerüljünk.
A könyv természetesen merőben szubjektív, mi is lehetne más, hiszen, ha tudnám a „tutit”, akkor nem csak
írnék, ordítanék is! A biztos megoldás tudatának hiányában csak így, csendben-szelíden, írom le gondolataimat, hátha van, akit érdekel, hátha van benne előrevivő,
hátha van, aki képes és azokat hazánkra, a közjóra fordítja. Ebben bíztam akkor!
Mi történt azóta?
Úgy sejtem számosan olvasták, hiszen megjelent és elfogyott a változtatás nélküli második kiadás is. Elkerült
a könyv külföldre is, ahol tudomásom szerint sok kinn
élő magyar tanulmányozhatta. Kanadából, Ausztráliából, az USA-ból kaptam visszajelzéseket, hazait kevesebbet. Egyes vélemények szerint kötelező olvasmányként kellene minden egyetemistának adni, mások a
sokoldalúságát említették. Sokan mondják, hogy olvasmányos a könyv, de a matematikus függelék meghaladja felkészültségüket. Péter Rózsa szerint a képletek
megértése gyötrelem és matematikus az, akinek ez
élvezetet nyújt és akinek feladata, hogy a matematikus

gondolatokat közérthetővé, ezáltal hasznossá tegye!
Minden igyekezetem erre és a gondolkodásra késztetésre irányul!
A könyv címe azt sugallja, ha vannak vesztesek, akkor
nyerteseknek is kell lenniük és miért ne mi lennénk
azok? Tudjuk, az USA két világháború révén vált a világ
leggazdagabbává, de meggyőződésünk, a gyarapodást
ennél „olcsóbban” is el lehet érni. Hallottunk, láttunk
gazdasági csodákat, volt például olasz, japán, szingapuri, vagy a legutóbbi, a kinai. Na és hol a magyar? Volt
már, vagy lehet még?
Az új kiadásban szeretném folytatni és aktualizálni a
gondolatokat. Nem hiszem, hogy ez receptkönyv lesz,
nem is terveztem annak – mondtam szubjektív írás – de
az alcíme sugallja a lényeget: gondolkozz, figyelj a világra, fordítsd a javadra!
A könyvből kivettem azokat a részeket, amelyek aktualitásukat vesztették. Szeretném elkerülni az „ugye megmondtam” és a látod „hülyeségeket beszéltél” fordulatokat. Minden bizonnyal maradt még benne ilyen is
olyan is, de nem ez a lényeg! Gondolatokat szeretnék
ébreszteni és ez olyan, mint a hatékony reklám, felhívja
a figyelmet és nem a jó, vagy a rossz az ismérve.
Szeretettel ajánlom tehát ezt a könyvecskét gerjesztőnek, katalizátornak, vagy csak egyszerűen időűző olvasmánynak mindazoknak, akik értik és szeretik a magyar
szót.

Magyarország ma, az antalli-örökség.
részlet.
.
.
.
Lehetséges, közismert módszer a
katalizátorok alkalmazása, amikor
valamilyen közbülső segítséggel
gerjesztjük a folyamatot, ez a katalizátor. A katalizátor anélkül, hogy
részt venne, tehát érdekelt lenne,
hozhatja mozgásba a folyamatokat.
Egy egyszerű példán keresztül
szeretném meg-világítani ezt a szerepet.
A haldokló arab a 17 tevéjét a gyerekeire hagyja az
alábbi módon: felét a legidősebbnek, harmadát a
másodiknak, és a legkisebb kettő is kapjon egyet-egyet,
nehogy gyalog kelljen járniuk a sivatagot; azonban a 17
nem osztható sem felére, sem harmadára! Most jön a
katalizátor Ali baba, a tanult ember személyében, aki
odaadja saját tevéjét és a 18 már osztható: 9+6+1+1=17
és visszaveszi a sajátját.
Megoldotta, mindenki boldog!
Volt probléma, döntési kényszer, katalizátor, fókuszpont és lett közös jó! Ez egy Pareto-optimum!
Mi történt Magyarországon?
Merre járt a „Pareto-mutató”?

.
.
.

Válság és valóság 2008.
részlet
.
.
.
A játékok egy másik osztálya a közismert és a sajnos ma
már egyre ritkább fair-play játékok. Ezek közös ismérve,
hogy a benne résztvevők egyenlő feltételekkel, egyenlő
valószínűségekkel rendelkeznek. A legtöbb amatőr
sport ilyen, legalábbis ilyen volt.
A handycap, vagy előny játékokban a különbségeket
valamilyen előny időleges megadásával küszöbölik ki.
Ismét egy másik osztály a ’catch as catch can’, a ’fogd,
ahol éred’ brutális játékok osztálya, mondhatnám a
mostani politika porondja is ilyen, ahol jószerivel
nincsenek szabályok, csak különböző érdekű emberek.
Magyarországról
A válság hatására hivatkozni hazánkban jó taktikának
látszik az elrontott országvezetés elkendőzésére, mert
- a bankokról a külföldi anyacégek gondoskodnak,
- gondot a forint leértékelődése és ezért a külföldi
hitelek növekedése okozhat,
- közvetett hatása a csökkenő termelés miatti
munkanélküliség,
- előny, hogy a csökkenő termelés miatt kisebb profitot
visznek ki az országból,
- óriásit lehet nyerni avval, hogy a csökkenő exportot
importcsökkentő intézkedéssel ellensúlyozzuk és
helyette a hazai termelést ösztönözzük.
Ezen néhány szempont kellő számítása alapján a
válságból egész csinos eredménnyel, nyereséggel lehet
kijönni!

Ez a NYERESÉGES VÁLSÁG esete!
Hiszen tudvalévő, hogy ha valaki
veszít, akkor más valaki nyer. Miért ne
mi lennénk azok!
Lássuk azonban mit javasoltak a
„válságkori” magyar parlament pártjainak a vezérei:

.
.
.
NE VEGYÜNK FEL TÖBB ÁLLAMKÖLCSÖNT!
Ez legyen a kormány válságprogramja!
Erről szóljon a 2009. év költségvetése!
... és a kerék forog tovább ...

2014
Ez történt? Nem!
Nyertesek lettünk, meggazdagodtunk? Nem!
(talán nem olvasták elég figyelmesen ezt a könyvet)
... és a kerék még mindig forog tovább ...

Intermezzo, részlet.
.
.
.
Mert többször megfizetjük: először amikor megvesszük
a kívánt dologgal az előregyártott szemetet, másodszor,
amikor leszedjük róla, szortírozzuk, kivisszük a térre,
harmadszor, amikor megfizetjük az elszállítását.
Szóval további szlogenünk: Adjuk vissza a szemetet a
gyártójának!
Ez is egy adalék arra, hogy mennyire nem értjük
egymást! Ez súlyos hiba és vezetésünk nem is törődik
evvel, pedig meg kellene értenünk egymást, fontos
lenne, hogy egy nyelven beszéljünk és értsünk! Ennek
legelső legalapvetőbb eleme, hogy ha már magyarul
beszélünk, beszéljünk helyesen magyarul, hogy jól
értsünk magyarul, azaz ugyanazt értsük a szavakon,
mondatokon.
A következő fejezet néhány, az élet felvetette szó,
fogalom, kifejezés értelmezését, újragondolását, az
idegenszavas- és a hivatalos félrebeszélés borzalmait
tartalmazza.

.
.
.
- miért tesztvizsgázunk, ha vizsgázni elég,
- miért tesztelünk, ha próbálni lehet,
- miért erobikozunk, ha tornázni tudunk, (helyesen
aerobik!)
- miért cédézünk, ha zenét hallgathatunk,
- miért esemesezünk, ha táviratozni tudunk,
- miért kommunikálunk, ha beszélni, odafigyelni,
hallgatni, hozzászólni, megbeszélni, levelezni, üzenni,
írni, mondani, stb. tudunk.

.
.
.
A magyar celeb- és politika nyelv non-plus-ultráiból.
Kettő: Kettő ember beszél, vagy
ketten beszélnek. Kettő emeletes
házban lakom, vagy így kettő,
emeletes házban lakom. Melyiket
hallottad? Kétemeletes: ez nem jó?
Miért? Vagy kettő szemű, kettő lábú,
kettő fülű. Számíthatunk rá, hogy bevezetik a fele
szeműt, a fele lábút, a fele fülűt is! Folytatásnak
javasolom a hetest a hét helyett: hetes fejű lenne a
sárkány, hogy ne keverjük össze a hét napjaival.
Gazdag a nyelvünk, használja mindkettőt, számnévi
jelzőként két, állítmányként kettő. Például: Hány órát
dolgoztál? Kettőt. Az évszám pedig: kétezertizennégy,
vagy kétszer-kettő az négy és nem kettőször-kettő!
Tehát jól meg vagyunk vele és nem kérünk a celeb- és
politikus nyelvészkedésből!

.
.
.

A Szalon.
Csak ismétlem, hogy tudásunk milyen csekély:
fogalmunk sincsen arról, hogy a közösségek hogyan
keletkeznek, vajon Isten teremtette? A Biblia erről mit

sem szól, csak tömeg van benne, meg kiválasztottak,
legfeljebb bűnös-, vagy megváltott-, vagy kiválasztott
nép! Miért is beszélgetnének egymással az emberek,
miért is gondolkodnának együtt, miért alkotnának
közösségeket? Isten sugallta ezt, vagy a gyarló Bibliaírók nem vették észre ezt az emberi lényeget?

.
.
.
Németh Lajos sok érdekeset mondhatott,
Lilla szerint kihagyta a gömbvillámot,
A Szentendre TV az egészet felvette,
A Dunakanyarban mindenki megnézhette.
Németh András duplázott, előadásával sikert aratott,
Gyarmati azt mondta, részekből nem lesz egész soha.
Elég legyen ennyi mára, itt az idő egy áldomásra,
Két hét múlva folytatjuk, a Szalont abba nem hagyjuk!

.
.
.
A számítógép definíciója az alkalomhoz.
A számítógép egy eszköz, amellyel az agyunkat egészítjük ki, valahogy úgy, mint a kalapáccsal a kezünk ütő
erejét.
A számítógépet használjuk, és nem kommunikálunk
vele, és amikor használjuk – számítógépezünk – ugyanolyan értelemben tesszük, mint amikor kalapálunk.

Hogyan?
- Kibővitjük agyunk emlékezőképességét, eltesszük
képeinket, zenéinket, filmjeinket, címeket tárolunk,
fontos dátumokat, stb.,
- rendszerezzük vele adatainkat, amit fejben elég
nehéz, különösen több adattal,
- számolunk vele,
- lexikonnak használjuk,
- levelezünk,
- bankozunk, folyószámlánkat kezeljük,
- játsszunk,
- kapcsolatot teremtünk másokkal, bekapcsolódunk
társaságokba,
- pár keresünk, stb.
És akkor még nem is említettük a vállalati-, az állami-, a
köz alkalmazásokat.
Folytathatnánk, a sor szinte végtelen, annyira beépült
életünkbe, annak részévé vált. Érdemes tehát a működést és a használatot megismerni, megtanulni.
Az itt következők ezt szolgálják és remélem ebből a
tájékoztatóból, ami egy tanfolyam anyagát tartalmazza

.
.
.
A villanyposta rendszere.
Nézzük egy kicsit részletesebben hogyan is működik a
villanyposta, mi adja a nagyszerűségét, pontosságát,
biztonságát, gyorsaságát. A
dolog lényege, hogy részt
veszünk egy közös-ségben,
amelyet
hálózat-nak
hívunk és a közösség
bármely tagjával levele-

zési kapcsolat lehetséges. Az a lenyűgöző ebben, hogy az
emberiség nagyobb része tagja ennek a közösségnek és
ezáltal közvetlenül elérhető! Ezért világhálónak is
nevezzük: WorldWideWeb, röviden, www. A tagság
feltétele, hogy a hálózat egy kiszolgálójával
hálózatelérési szerződé-sünk legyen, amelynek útján
saját postaládához jutunk, amelyik névvel és kulccsal
van ellátva: a név kizáró-lagos, csak minket azonosít,
mint a klasszikus postaláda….

.
.
.
Bölcseletek, részlet.
Cicero a törvényről:
- Summun jus, summa injuris. A túlzásig érvényesített
törvény a legnagyobb igazságtalanság!
Az útmutatás Gyarmati-féle alkalmazása:
- A jó vezető sohasem foglalkozik olyan problémával,
amit nem tud megoldani!
A Gyarmati-féle kiterjesztés következménye:
- Az emberek mindig a legalacsonyabb színvonalon
vannak!

.
.
.

Összefoglaló gondolatok. részlet.
A világgazdaság legutóbbi – keltett, vagy autonóm –
válsága kapcsán íródott a könyv első kiadása. Célom
volt, hogy felhívjam a figyelmet: lehetséges nyerni is, de
az fáradság nélkül nem megy – gondolkozni, dönteni,

cselekedni kell. Aki eleve lemond erről, az vesztes.
Most, néhány évvel megállapíthatjuk és kijelenthetjük,
hogy a mi országunk vezetői kényelmesebb utat választották: hagyták elmenni az esélyeket és az értékes
embereket! Ez az ország a közmunka-, az összeszerelő
üzemek-, az eszméletlen kizsákmányolás-, a korrupció
világa. Tudom, súlyos kijelentés ez, mégis leírom, mert
reménytelinek és lehetségesnek tartom a kilábalást, a
közjóért működő demokrácia létrejöttét.
Indoklásul adom közre a kapitalizmusról, a demokráciáról, a szellemi elitről, Európáról szóló összefoglaló
gondolataimat, - tulajdonképpen az egész könyv erről
szól - amelyek azután alapul szolgálnak az országunkkal, az életünkkel kapcsolatos megállapításokhoz.
A kapitalizmus . . .
A demokrácia. . . .
A szellemi elit és a vezető. . . .
Európa és a kereszténység. . . .
Magyarország. . . .
Most, 2014-ben, mit állapíthatunk meg az azóta eltelt
évek eseményei alapján? Lett közmegegyezés a múltról,
van-e közakarat az ország ügyeit illetően, a hatalom kit
szolgál és véd, eltűnt a kontraszelekció, a korrupció, a
hasonlókkal való szövetségi szándékaink merre
húznak? Szóval demokráciában élünk?
Csak ismételni tudom: Gondolkozz, think, überlege,
cogito, éclaires, lucida, prudence! Azután dönts és
cselekedj! De az már egy másik történet.

