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Az újkor emlékműve

A közelmúlt eseményhorizonlján egy különös emlékmü magasodik: az újkor emlékműve,
a szarkofág. Az újkor csernobili emlékműve síremlék; benne a tudományos-technikai re
mény helyeződötta frlezőidD - felölünk nézve majdhogynem örök - nyugalmába. Ez az
építmény a legeltetjedtebb újkori vívmányok, a lakó- és ipartelepek visszataszító formáit
is felülmúló nítságában méltóan megformált emlékműveaz élet összes formája ellen el
követett korszakos merenyletnek.

Ez az égbekiáltó emlékmű kiemelkedik a történeti időből is: évezredeken át érinthe
tetlen mélyében a Lassú FelezőidőDémona vett szállást. Ez, démonikus vonásai és a kö
rülötte kialakult különféle kultuszok ellenére, tudományos-technikai termék. És kultu
szának fennmaradása hosszú időre biztosítottnak tünik.

Ebben az emlékmüben a kor kivételes sürüségben van jelen. Aszarkofág a tudományos
technikai mítoszok és eijárások fellángolását és rombadölését is magában hordia. Alaktalan
betontömegében a haladás hitének emelt hódolat és egy gigantikus hulladékhalom eltünte
tésének igyekezete lépett frigyre. Ez az építmény nem egyszerüen az emberi létesítmények
sokaságának egyike, miként létrejötte sem tekinthetőpusztán egy eseménynek az esemé
nyek lánrolatában. A csernobili katasztrófa az eddigi legnagyobb törést jelenti a történeti
időben: ekkor és ott vált kétségtelen bizonyossággá, hogy sorsa alakításában az ember mellé
egy arctalan alany emelkedett. Ez pedig egyre határozottabban a ~át képére és hasonla
tosságára formálja életünket és minden leendő életet.

A csernobili emlékmű egy korszak síremléke. Azt jeleníti meg, hogy az újkor alapjai
ban ható és munkáló erők és szándékok, tudományok és technikák, remények és filozó
fiák egyszer és mindenkorra meghaladottakká váltak. A modernitás végérvényesen el
avult. Ez az avulás a jelen állaga tekintetében a legnyilvánvalóbb, és egyúttal a legve
szélyesebb. A tudományos-technikai társadalomgépezetet - mely lényegéből fakadó to-

Előszó A későújkor j6zansága. Olvas6könyv a tudományos-technikai világfelszámolás tuda
tosttása köréMl (Göncöl-Vita, Budapest, 1990.) címü kötethez.
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talizáló törekvése folytán immár a Föld térségeinek túlnyomó részére kiteIjed - az a
veszély fenyegeti, hogy müködésének, azaz bomlástermékeinek áldozatává válik.

Az állag romlása az élet valamennyi szférájában megmutatkozik - a vizek minösé
gétöl az emberi érintkezési viszonyokon át a szellemi alakzatokig menően tettenérhető.

Ez utóbbi valószínüleg a legveszedelmesebb, mert a veszélyek észlelésének és tudatosí
tásának lehet.öségét ássa alá. A szellem bomlástermékei, melyek az újkori "eszmék", a
szellem-, a társadalom- és a természettudományok egyre gyorsabban szaporodó és avu
ló emléleteinek kimúlása után maradnak hátra, rátapadnak a nyelvre, beleeszik magu
kat a gondolkodás mélyrétegébe; világképük szilánkjai beámyékolják a látómezöt. Az
újkorban lezajlott folyamatok megértésének ezért az egyik előfeltétele a szellemi hagyo
mánynak e hulladékhalmaztől való megszabadítása. Ez nem valamiféle "elvek" jegyé
ben zajlő tisztogatást jelelnt, hanem mindnyájunk előtt nap mint nap újra előálló fel
adatot. A veszélyek észlelése és széleskörű tudatosítása ugyanis elháritásuk első és el
engedhetetlen lépése. A tudományos-technikai világfelszámolás tudatosításának elméle
ti megközelítési kísérletei és újabb keletü teóriái ehhez segíthetnek hozzá.

A világ felszámolása

Avilág felszámolása, szamszerűvé tétele és elevenségénekegyidejüellehetetlenítése nem mai
keletü. Márjóideje folyik, és a számbavételben teljesedik ki. Ennek eredete a számokkal foly
tatottmágikuseljárások és az alkímia, az újkori természettudományokforrásvidékén húzódik.
Kezdetben a számbavétel csak egy-egy területre vonatkozott. A későbbiekben, a termé
szettudományok, és főként ,,kemény magjuk", a fizika matematizálódásával párhuzamosan
egyre több területre terjed ki; a részletekbe menö kataszterektől az állat- és "nép"~zámlálá

sokon át a katonai összeírások és szociológiai felmérések különféle fajtájáig terjed,
A név - és a szó - helyét a szám kezdi betölteni. A földek gazdagságát nyersanyag

készleteik mutatöi jelzik; a népek és kultúrák nagyságát nem tetteik és alkotásaik, ha
nem népszámlálási adataik és nemzeti össztermékük számadatai alapján mérlegelik.
(Amitől aztán virulásnak indulnak a "kisnemzeti" és "kihalás"-gondolatok, nyomukban
a kisebbrendűségi komplexusok. ..)

Századunk hetedik évtizedében e tájék Bölcs Vezérlői és Vajákosai arra az elhatáro
zásra jutottak, hogy a haladás újabb vívmányával ajándékozzák meg az országlakókat:
mindahány állami polgár - az újszülött csecsemőktől a haldokló aggokig - úgyneve
zett személyi számban részesültek. A személyi szám nyelvi abszurditása ellenére (hisz
lehet-e "személyes" egy szám?!) sem okozott különösebb megrendülést, hiszen egy má
sik, ezen a szélességen "bejáratott" mágikus szám, a "személyi igazolvány számának"
egyszeru és logikus folyományának látszott. A személyi szám ilyetén bevezetése azon
ban példaszerűenmutatja a második világbeli modernizmus élenjáró jelleget,

Ez a szemérmetlenül példás intézkedés megvilágító erejű - bár a benne rejlő csúsz
tatás miatt és "események" sokasága közepette nem könnyü észrevenni egy ilyen ese
ményt és megítélni a horderejét. Az események intézményesen ködösített tálalása, szí
nes és szélesvásznú semmiségek közé bújtatása összhangban van az eszközök elrejtésé
nek általános igyekezetével. Ez pedig az amúgy is egyre gyorsuló változásokat még kö
vethetetlenebbé teszi, és fokozódó érzéketlenséggel jár együtt. A számszerűségekhez va
ló szoktatás már korábban kezdetét vette. A totális társadalorngépezetet, a villamosított
hatalommal vezérelt óriásgép megteremtésére törekvő legradikálisabb modernizmusok
- a nemzeti és nemzetközi szocializmusok - küzdelmes harcuk során sikeresen milita
rizálták az élet mindahány övezetét, (A "század", "ezred" stb. felosztás és "megszerve
zés" militáris logikája szerint.) Ez a számszerűség országos, sőt kontinentális méretü ki-
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terjesztésével járt: a haladás mítoszának számszerűBítésévela haladvány, a múlt és a
jövő ellen viselt (hadi) TERV totális uralmának a megteremtésére törekedtek.

Az ember számmal való "ellátása" csak egy fejezet volt ezen az úton. A tárgyak, a lé
nyek "leltárba vételének" logikfóa kívánja meg, hogy a számláló ember is megszámlál
tasson. Az a logika, melynek gyümölcsei a friss és az alvadt vér zászlai alatt szervezett
munkatáborokban egyszer már beérettek... (Bár a táborlakók sehol sem estek egybe a
teljes népességgel, továbbá a névtől való megfosztás már régtől a büntetés eszköztárá
nak részét képezi.) A dolgok megszervezésének ez az úlja az idő számszerűsítésével, az
óramű feltalálásával vette kezdetét. Azóta az emberi élet hozzárendelése az idő szaka
szokra osztott lefolyásához egyre tökéletesebbé válik. A számszerűsítésnek és a szerve
zésnek ez a racionalizálása a - tudományosan megállapított - élelmiszerfejadagok
~acionalizálásában"csúcsosodik ki - legalábbis egyelőre, hisz az iható víz és a beléle
gezhető levegő ilyetén elosztása még várat magára.

A végsőkig nyílt Második VIlág

A~zabadságolt halottak" által modernizált Második Világban a tudás kígyója szinte sza
kadatlan vedlésben van: a burkolóhám úton-útfélen foszladozik, fennakad, összetorlódik
és szétesik. A hatalom(akarás) + villamosítás világában a jelen teljes mezítelenségében
mutatkozik. A modernista világfelszámolás itt valóban élenjárónak bizonyult: mindenre
kiterjedő,totális pusztaságot teremtett.

A vívmányok világa itt már a megvalósult jövőidőben áll: a fölbomlás és a széthullás
vetületével teljesen, önnön leendő jelene romjaként. Az emberarcú barbárság álcál.ott arcu
latáI'óllefoszlott a maradék humanista ornamentika. A homlokzatokröl is hiányzik a tárgyi
és eszmei design. Az intézményesített jövőkultuszokat csak. így, infernális dimenziókban
igazolta az idő. Ajövő kiépítésének és feljavításának. örve alatt valójában halottkultusz zaj
lott és U\ilik: a tudományos-technika társadalomgépezet halál-terének kiteIjesztése.

A haláltér, az élettelen eszközvilág hódítása térben és időben is terjed. Haladásának
úlja az ember vágyait követi. A vágyak előrehatoló éle mögött ékként nyomul, ott meg
szilárdul, és az elevenség szerves terét szétfeszíti, helyét eszközökkel népesíti be. Azélet
lényekkel népes tere fogyatkozik. Az állatok rezervátumokba és állatkertekbe kerülnek.
Az ember - még emberi - vonásaival idöszigetekre és térzárványokba szorul vissza. A
számszerűen túlnyomó idő és a közös tér a technológiai szempontok uralma alá került.
Ennek kérlelhetetlen logikája folytán majdhogynem minden gyorsulásban van. A gyor
sulás, a sebességek növekedése, valamint a változások üzemének rövidülése súrüsödő,

és ezért egyre foldolgozhatatlanabb tapasztalatokat teremt. Ez az általános tarkaság él
ményét erősítiés a tisztánlátás, valamint a téijékozódás esélyeit ássa alá.

A kitekintés és belátás, a történések tudatosítása a mindenre kiteIjedö müködés felől

a haszontalanság, a kívülállás, az akadékoskodás és a lemaradás lépésének látszik. No
ha immár minden jóérzésűés épelméjű ember előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a moder
nizmus egész eszmerendszere vált az életre veszélyessé.

A gondolkodás visszanyerte mindig is meglévő, rejtett mértékét, a végesség viszonyí
tási pontját, A tudományos-technikai történés teoretikus tudatosítása, rendszeres és
módszeres feltárása ebben a helyzetben nélkülözhetetlen, mi több, életbe vágó, hisz vég
zetes tetteket hánthat el és halaszthatatlan tennivalókat mozdíthat elő - egy olyan vi
lágban, melyet tovabora is a tudományos-technikai káprázat vakjai és világtalanjai ve
zérelnek. Az ilyen elméletek megismerése különösen fonros tájainkon, ahol eddig a dia
lektikus és történelmi dadaizmus államvallása, ma pedig a nyugati haladás tegnapelőt

ti mítoszai akadályozták és akadályozzák a tisztánlátást.
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A tudás kígyója

Egy örvénylő gyorsulás foglyai vagyunk. Egy Második Világ-beli haladáshajó utasaiként
még láljuk eltúnni a múlt horizonljának felénk eső peremvidékét. Miközben zuhanva 100
zelítünk egy ködös mélységet: az alánk szakadójövőt.

Ez az örvény végzetesnek látszik; a megismerés spirálisan gyürüzö haladványából, a
tudományos-technikai tudás áradatában keletkezett. A spirál: a lezárulatlanság, a vége
érhetetlenség, a be-nem-teljesülő vágyakozás és a nyomában keletkező szédület abbre
viatúrája az időben. A spirál ősidők óta az összetekeredő kígyó képében szemlélhető. És
eredetünk elbeszélése szerint e kígyónak a tudás fájának közelében van a helye.

A tudás kígyója az idő múlása mentén gyű.rű.zik. Végtelenbe vesző farka most a har
madik ezredév küszöbét fonja körül. Az ember megismerésvágyának ez a képe minden
kor szemhatárán jelen volt. De még sohasem látszott oly roppant kiterjedésűnekaz az
árnyék, amit a nyomában támadó pusztítás vet.

A megismerés: vágy. Sóvár akarat. A kielégítetlen kíván(csi)ság behatolása az Isme
retlen Birodalmába.

A megismerés: szomjúság. Az igazság szomja, az ember hiányzó felének, a teljesség
nek a szomjazása Ez a szomjüság csillapítható, de kielégíthetelen, mivel tárgyának
nincs határa.

A megismerésben, akár a szerelemben, az ember a kés élén jár. Egy rossz mozdulat
tól, ami rendszerint a gondolat téves elmozdulása, egyensúlyát veszti - és zuhantában
nemcsak maga bukik el, hanem a másikat is magával rántja.

A megismerés során feltáruló ismeretlen vonzása szédítő; benne a belátás mélységei
és magaslatai egyszerre nyílnak meg. A megismerés vágya egyre újabb és újabb régiók
ra vetül. Emésztő vonzalma újra és újra leszakitatja a tudás fájának ígéretes és romlé
kony gyümölcseit.

A tudományos-technikai világ a kiteljesedö személy- és élettelenség létállapota. A ké
söújkor világának berendezettsége egyre inkább elfedi az ember eredendőarculatát, he
lyét a Föld színén, az Eg alatt. A tudományos megvilágosodás világképének hívei azt
hirdették, hogy védmüveikkel minden elhárítható és kivédhetö, Mára nyilvánvalóvá
vált, hogy ezek a létesítmények inkább a bezáratásunk és emberként történőelsorvasz
tásunk esélyét hordozzák.

A tudományos-technikai létmód valódi arcu1atának feltárása azt a reményt élteti és
növeli, hogy az újkori eszmények elavulásával az ember törekvései nem a teremtett vi
lág ellen, hanem a megóvására irányulnak. A fenyegető pusztulás elhárítása, a veszé
lyekkel való szembenézés feladata mindnyájunké - egyenként és együtt.

Következőszámainkból:

Békés Gellért: Isten rabjai
Robert Spaemann: A fegyelem és a másodlagos erények
Paiorín Klára: Mátyás király és a humanista nevelés
Lukácsy Sándor: Irodalmi g6lyák
VIkár György: Mérték és arány a pszichoterápiában
Carl Friedrich von Weizsacker: Beszélgetés a meditációról
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