
MAGYARI BECK ISTVÁN

A vesztésre álló ember

(Szokásból illúzió) A hosszú évmilliók, hosszú évezredek kemény küzdelme – és a darwi-
nisták szerint páratlan szerencséje – az embert az evolúció sztárjává tette. Milyen messze 
vannak már azok az idQk, amikor távoli Qseink a totemizmus kapkodásában hol ezt, hol azt 
az állatot tették meg követendQ istenüknek. E területen nem jutottunk el a monoteizmus-
hoz. Mintha a totemizmus nem egy meghaladásra ítélt korszak lett volna, hanem zsákutca, 
melynek számtalan ágáról van tudomásunk. Mármost mi számolhatta föl az egyes ágakat? 
Talán a totemállatok ismételt lemészárlása a hívei által? Esetleg egy nagyobb éhínség ide-
jén? Kisebb valószín_séggel ama korai felvilágosodások buzgalma, melynek a szent állatok 
is áldozatul estek? KözelebbrQl, a saját mesterséges programján – azaz a kultúráján – dolgo-
zó Qsember félre is tehette az alkalmatlannak bizonyult és ezért zavaró modellt. Így lassan 
hozzá is szoktunk ahhoz, hogy a földi világban nincs fölöttünk álló élQlény. Legföljebb a 
nálunk erQsebb ember, akit a korai táplálkozási szokásaink szerint nem tudtunk megenni.

Azonban ezen az úton az ember további súlyos tapasztalatokra is szert tett. A természet 
legyQzése korántsem bizonyult teljesnek. FQként, ha az állatok mellett a vulkánokra, az 
áradásokra, a földrengésekre, a tengeri viharokra, fagyra, hQségre stb. gondolunk. Ekkor 
jobb híján az emberi evolúció mellé fölzárkózott a szellemi és a tárgyi eszközök evolúciója. 
Lassan beburkolózott az ember ruhába, barlangba, házba, hajóba, távolságba, gátrendsze-
rekbe stb. Ámde az Qsember nem csak menekült. FejlQdtek a támadás eszközei is. Ezek egy 
részét elQdeink a fenyegetQ természet ellen vetették be, mint fegyvernek számító munkaesz-
közöket – hiszen a munka akkoriban nagyon hasonlíthatott a természet elleni harchoz –, más 
részüket szintén fegyverekként, de a fajtársaikkal – a konkurenciával – szemben. Készültek 
dorongok, kQbalták, dárdák, íjak és csapdák a kezdetleges m_helyekben. Az ember megosz-
totta élete súlyát az általa készített eszközökkel. Minden egyes új eszköz a s_r_ Qskori „ipari 
forradalmak” korában növelte az ember hatékonyságát, biztonságát és kényelmét. Azonban 
minden tehetség, amelyet az Qsünk átadott az eszközeinek a saját tehetségtelenségét termel-
te újra. Mi több, növelte. Így Qsapáink minden teljesítménye egy, az emberiség eljövendQ 
tömegsírját elmélyítQ kapavágásnak bizonyult.

A szerszámkészítés folyamata a kezdetekben vitán felül az emberiség érdekeit szolgálta. 
De e rendületlen hit olyan irányba mutatott, amit elQre megélni még a mai ember is rest. 
Nemhogy a tanulatlan elQdei. Holott ma már módszeresen a szemünk elQtt foszt ki bennün-
ket a technikai fejlQdés. Mi több, eddig csak a környezetet m_veltettük eszközeink által. 
Viszont eljött az idQ, amikor az eredeti irány vagy megfordult, vagy egyetemessé vált. Az 
eszközök immár bennünk is dolgoznak, mint protézisek, pótlandó a veszni hagyott, illetve 
az eszközeinknek tudatosan átadott képességeinket. A gép az általunk ráruházott tekintélyé-
vel már régóta sugallja, hogy magunknak is gépszer_en kellene m_ködnünk. És hogy e gé-
pies m_ködés maga az egészség. Ezzel és a hasonló tanokkal a gépiséget elQször, mint esz-
mét terjesztettük ki a mindenségre és azon belül magunkra is. A belsQ m_szervek csak utóbb 
indultak fejlQdésnek. Amikor az eszme már ajtót nyitott nekik az emberi test irányába is. 

Ez valóban egy új korszak, jóllehet a szépirodalom, a film, a politika, sQt a filozófia már 
elQre beharangozta Qt, a felsQbbrend_ embert. Igaz, elQször még biológiai és pszichológiai 
alapokon. Friedrich Nietzsche, Aldous Huxley, José Ortega y Gasset teremtik meg e tan m_-
velt változatát. Ortega y Gasset „Az »emberi« kiesése a m_vészetbQl” cím_ tanulmány írója 
egyenesen arra szólít fel, hogy az emberit meg kell haladni (Gasset 1944). Történik ez érdekes 
módon éppen abban az idQben, amikor az „emberin” csüggQ és magát általa legitimáló kis-
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ember megteremti egyfelQl a fasizmust és testvérét, a nácizmust Közép- és Dél-Európában. 
MásfelQl ugyanakkor kapnak új lendületet a kisember kultuszának liberális változatai is a 
korszer_ nyugati demokráciákban. A kisemberrQl azonban tudni illik, hogy szegény egy illúzió 
rabja, miszerint a történelem elQl létezhet kifelé vezetQ egérút az úgynevezett hétköznapokba.

Az ember meghaladása manapság átváltozott technikai kérdéssé. A felsQbbrend_ embert 
ma már nem kulturális eszközökkel emeljük az emberi átlag fölé, hanem kimondottan ci-
vilizációs, gépi úton. Megengedve – sQt, talán szándékolva is – azt, hogy a gépember a fe-
hérje anyagú felsQbbrend_ ember fölé kerekedjen. Nota bene, a fehérje alapú felsQbbrend_ 
ember még ma is csak egy merQ fikció. A kérlelhetetlen valóságban a felsQbbrend_ ember 
megteremtését a magukat vagy befolyásolni engedQ, vagy e folyamat élére álló mérnöki 
tudományok vették kézbe. Más diszciplínákkal karöltve. Azaz, a m_vészt ezúttal is a mes-
ter követte, ahogy ennek lennie kellett minden idQkben a történelem jeles ismerQje, a néhai 
Mezei Árpád szerint (Mezei, 1970-es évek). 

Hol tartunk? Ma már a kiborgoknál (a kibernetikai organizmusoknál). „MitQl lesz valaki 
kiborg? A kiborg kifejezés elvben használható minden olyan biológiai egyedre, akit valami-
lyen mesterséges bQvítménnyel láttak el, legyen az robotikai, mechanikai vagy elektronikai; 
illetve az élQ szövettel bíró gépekre is. Orvosi szempontból azokra az emberekre használható a 
kifejezés, akik mesterséges végtaggal, implantátummal, bármilyen m_szaki, a szervezetük ré-
szét képezQ vívmánnyal rendelkeznek.” (Galántai 2012, 23) A perspektíva lélegzetelállító. És 
mi mégsem félünk tQle, holott ez is egy fajtája az emberellenességnek, az antihumanizmusnak. 
Csak most nem lefelé, hanem fölfelé lépünk ki az emberbQl. A megszokott – bár korántsem 
teljes – uralmunk a természet fölött azt a hamis illúziót keltette bennünk, hogy ha eddig nem 
gyQztek le bennünket, embereket, erre késQbb sem kerülhet sor. Ez viszont – fájdalom – az 
induktív következtetés egy tipikus és gyakori hibája (Hempel 1966).

(Elméleti következtetések) A kiborg fenti definíciója bár szemléletes, nincs híján az ellentmondá-
soknak. Mármost mi a valódi genus proximum? A technikai elemekkel földúsított ember, avagy 
az élQ szövetekkel gazdagított gép? De az sem világos, hogy lehet-e egy állat vagy egy növény 
is kiborg? Hiszen a definíció „biológiai egyedekrQl” tesz mindenekelQtt említést. A bonyolult 
probléma tárgyalását rövidítendQ, maradjunk egyelQre az ember–gép dichotómia mellett, félreté-
ve az állatot és a növényt, melyek mindegyike a definíció szerint szintén lehet kiborg. Kezdjük az 
emberrel! A fenti definíció megengedi, hogy jóformán minden ember bekerüljön e közös zsákba. 
Kiborg az, akinek akár egy fogát is betömték, kiborg a szemüveges, kiborg, aki m_végtaggal 
rendelkezik, kiborg vezeti az autót és így tovább. De ne álljunk meg a mai eseteknél! Térjünk 
vissza a múlthoz! Kiborgnak bizonyul a páncélos lovag, a karját kQbaltával meghosszabbító 
Qsember. Másoldalt sorakoznak a gyorsan szaporodó gépi eredet_ kiborgok. Ám hol marad az 
ember a maga specifikumaival és problémáival? Az ember, akit eleddig a beszélni tudással, a 
gondolkodással, az eszközhasználattal, a szabadság utáni vággyal, a kultúrával és a kreativitással 
stb. definiáltuk? Úgy t_nik, hogy feloldódott a saját külsQ és belsQ protéziseiben. Miáltal elimi-
nálódnak nemcsak az ember határai, hanem a perspektívái is.

E folyamatot nagyrészt a medicina és a fejlQdés jámbor szándékai tartják m_ködésben. A me-
dicináé, amely elQször fölhoz bennünket az átlagos egészséghez. És a fejlQdésé, amely ezután 
túlemel az átlagoson. A fül elQször legyen jobb egy kis beavatkozással, majd ügyes készülékek 
segítségével hallja még azt is, akit a fül gazdája száz méterre lát magától! A kiborg szó jelen-
tésében elméletileg szükségszer_en jelen van az ember – mint aleset –, viszont gyakorlatilag 
kimaradhat belQle éppen azért, mert aleset. Ugyanis léteznek egyre teljesebben automatizált 
rendszerek. Egy szerv gyógyítása fokozatosan elvezethet a szerv kicseréléséig. Mivel e kicse-
rélés a szervi betegségek megelQzésének a szolgálatában áll, joggal nevezhetQ higiénikusnak. 
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Ahogy lehetQvé válik minden szerv fokozatos lecserélése, úgy alakulhat át a megszületett ember 
legyártott emberré. E processzus minden egyes lépése racionálisan indokolt, de az elQre látható 
végeredmény – a tökéletesen gépi m_ember, akinek már minden belsQ szervét lecserélték.

Töméntelen számú laboratóriumban a már most kiborgnak nevezhetQ, de ma még em-
bernek mondott lény dolgozik az „emberiség” kiborgizálásán. Hasonló a hasonlónak örül. 
Ortega y Gasset boldogan szemlélheti föntrQl, miként közelítünk emberietlenítési projekt-
jének általa ki nem mondott végcélja – az emberi emberbQl való kiesése, pontosabban a 
ki_zése – felé. És hogy itt valóban egy nagyszabású és tudatos tervvel állunk szemben, 
arra mindenekelQtt a pénzügyi források sokak által torznak hitt, de következetességében 
inkább szándékoltnak t_nQ elosztása mutat, és ezzel egy idQben számos projekt-konform 
etikai, ideológiai, tudományos és intézményes feltétel koronként óvatos, más esetekben 
radikális megteremtése utal.

Más, de idevágó drámai kérdés az, hogy vajon mi állította ennyire önmagával szembe az em-
bert? Talán maga a vallás? Tudniillik, a szóban forgó, hübriszre hajlamos földi lény az Istennel 
veti egybe magát. És lopva Istenné kíván válni. Ami egy reménytelen és b_nös vállalkozás. Még 
akkor is, ha jómagam egy képzett pap szájából hallottam a parancsot, hogy legyünk olyanok, 
mint az Isten… Nos, az embert a saját erkölcsi és gyakorlati tökéletlenségének átélése roppant-
hatja össze, feltéve, ha nem hajlandó elfogadni magát a gyengeségeivel együtt. Mely gyengesé-
gekkel természetesen állandó, ám teljesen reménytelen harcot köteles vívni. Ismét egy kérdés, 
amelyben a Biblia messze megelQzte az Éva és Ádám b_nét ismét elkövetni készülQ technikai 
– az ógörögöknél ikarusi – próbálkozásokat. Mentségünkre szólva azonban látni kell azt is, hogy 
az Írás szerint Isten sem volt rest az embert magához édesgetni. A kereszténységben Jézus ma 
sem sz_nt meg az ember példaképéül szolgálni. Korunk pogány szellemiségérQl árulkodik a 
tény, miszerint az Isten helyébe a szabályt tettük és annak kivitelezQit, a gépeket és a bürokráciát. 
Hogy a technikai fejlQdés mennyire a bölcsészettudományok függvénye, arra az utal, hogy az 
ember legy_rését célzó gépesítés több mítosz és vallás fontos tételeinek figyelmen kívül hagyásá-
ból származik. Ha ezeket elfogadnánk, nem kapaszkodnánk számunkra elérhetetlen magaslatok-
ra. Volna teendQnk úgyis a munkás hétköznapok emberségessé csiszolásában.

(Merre dQl az a megbillent pénz?) Mint már említettük, és ezt nem lehet eléggé hangsú-
lyozni, a gép az ember felfogásában egyfajta tökéletes szerkezetté vált, amely mindinkább 
meghaladja adottságaiban eredeti alkotóját, az emberi lényt. Eme értékítéletnek megfe-
lelQen, dQl a pénz a technikai fejlesztésbe. Ugyanis mintha a közgazdasági bölcselem 
számára a befektetések ott térülnének meg a leghatékonyabban. Ami pedig a tökéletlen 
embert illeti, a pénzügyi stratégia leírni készül Qt. Ez utóbbi abban nyilvánul meg, hogy 
mind az oktatásra, mind pedig az egészségügyre fordított emberi és tárgyi tQke (pl. a ta-
nári személyiség vagy a monetáris tényezQ) egyre csekélyebb. Az emberbe ölt összegek 
– „kidobott pénz”. És ha jószerével magától nem megy a dolog, úgy gondoskodik róla 
az említett értékítéleteknek megfelelQ szabályozás. A tanárképzés és az orvoslás bQvel-
kedik ugyan a nemes céltételezésekben, de a gyakorlat oly mértékben túldolgoztatja a 
rabszolgává tett oktatót és egészségügyi dolgozót, hogy az lehetQleg ne is emlékezzen 
a hivatásáról tanultakra. Mert ha például egy fQiskola vagy egyetem nagy nehézségek 
árán elkészít egy, bevételi szempontból sikeres költségvetést, láthatatlan eredet_ és kétes 
érték_ szabályozók az intézményre olyan megtakarításokat kényszerítenek, amelyek tel-
jesíthetetlenek. A pedagógus és az orvos sorsát így nem munkájának a minQsége, hanem 
a kiadás/bevétel iskolákban és kórházakban semmitmondó aránya dönti el.

De valóban eleve kiválóbb-e a gép, mint az ember? Érdemes-e a gépet még a befutása elQtt 
gyQztessé nyilvánítani? E kérdést egyelQre még senki sem vetette föl tudományos igénnyel. 
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Így a bizonyítás is elmaradt. Ezért a fenti kérdésre adott pozitív válasz ma még nem több egy 
– az angol ipari forradalom korából származó – szakállas elQítéletnél. Egyébiránt az ember 
és a gép kiválóságának komparatív vizsgálatához jelenleg nincsenek is meg a feltételek. Ez 
utóbbiak csakis akkor állnának rendelkezésre, ha legalább nagyjából azonos összegekkel tá-
mogatnánk a gépipart egyfelQl és az oktatást, meg az orvoslást másfelQl. Élünk a gyanúperrel, 
hogy a jelenlegi körülmények között az ember mindinkább alulteljesít eredeti adottságaihoz 
mérten. Míg a gépet olyan kérdésekben is vállalkozóvá teszik, amelyekben az alkalmatlannak 
bizonyul. És csak a további fejlesztések fedik el átmenetileg a gép további múlhatatlan töké-
letlenségeinek halmozódó bizonyítékait. Néhány, gazdasági és technikai szempontból elismert 
nagyüzem környezetet, embert és profitot károsító hatásainak egyelQre elmaradt beható elem-
zései számos bizonyítékkal szolgálhatnának a gép butaságára.

Ez az állapot két, önmagát beteljesítQ jóslatban manifesztálódik: Az alulértékelt ember, 
éppen ez értékelés hatására, visszahúzódik a róla terjesztett és általa sajnos el is fogadott 
alacsony nívóra. A gép viszont – a saját jó híréhez méltóan – további figyelmet és pén-
zeket követel, hogy megfeleljen ideáltípusának. Mindaddig, ameddig e két örvény forog, 
az ember lefelé fog tartani, a gép ellenben egyre magasabbra emelkedik az emberhez 
viszonyítva. EbbQl a nyomorúságos és reménytelen állapotból csak egy önzQ, radikális 
– hogy ne mondjam: harcias, sQt militáns – humanizmus tudna csak kiemelni bennünket, 
embereket. A vázolt helyzetben szükség volna egy olyan nagyszabású programra, amely 
ellentmondást nem t_rQen az embert helyezi a középpontba, minden Qt – e történelmi pil-
lanatban – meghaladó szerkezettel szemben is. Valami ehhez hasonlóra vállalkozhatott a 
nálunk jóval bölcsebb Qsapánk, aki – minden totemista hajlama ellenére – nem adta át a 
terepet a nála erQsebbnek bizonyult fenevadaknak csak azért, mert azokban az idQkben a 
fenevadnak voltak nagyobb evolúciós sikerei. Az embernek az ilyen és az ehhez hasonló 
tények ellenére kell szilárdan a középpontban maradnia. És e helyhez folyamatosan mél-
tóvá is válnia. Miként ezt valaha a geocentrikus világkép mellett kiálló papság nagyon is 
jól tudta, és az általa ismert asztronómiai tények ellenére vallotta is. A pozíció kötelez…

(A pénzeken innen és túl) Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy a pénzügyi megszorításokon 
innen és túl milyen elméletek és szervezQdések (vagy inkább szervezések) szorgalmazzák 
az elharapózni látszó emberellenes tendenciákat. Jelzem, e tendenciákkal már az újkori 
ipari forradalmak nyomán keletkezett vagy kiprovokált luddizmus is felvette a harcot. A 
rohamosan fejlQdQ technika által elQidézett akkori és mai körülmények között az a lényeges 
különbség, hogy amíg az újkori ipari forradalmak korában a munkásságot arra az idQszakra 
jellemzQ ember alatti gép alázta meg és _zte ki a munkahelyérQl, addig a mai gépek egyre 
inkább fölülrQl, az intellektuális magaslatokról támadnak, és ennek arányában veszedelme-
sebbek is az elQdeiknél. A XVIII. és a XIX. század munkássága m_veltségének a – mun-
kásmozgalom által erkölcsi kötelességévé tett – növelésével valamelyest még opponálni is 
tudta méltatlan helyzetét a munka világában. A munkásotthonok legjobbjai az akkori lehe-
tQségeikhez képest komoly értelmiségi képzést is folytattak a hivatalos oktatás keretein kí-
vül (Kassák 1983). Ma ellenben a technikai tudatlanság kínálja az ember – mindössze csak 
látszólagos és csak absztrakt elméletekben kinyilvánított – fölényét fájdalomcsillapítónak a 
korszer_ gépek lesújtó hatásával szemben. De a gépek irányából érkezQ fenyegetések mind 
akkor, mind ma azonosak: mindenekelQtt az emberiség demográfiai „megrövidítése”, azaz 
méretre – vagy inkább a – fönnmaradáshoz szükséges méret alá vágása.

Ez történhet durva és kifinomult eszközökkel. Durva eszközökön itt a hagyományos há-
borúkat, az ultima rációt értjük. Ebben a fejlett országok jeleskednek mechanizált, sQt magas 
fokon automatizált haderejükkel. Egyik – okból ürüggyé züllött – casus belli a folyékony 
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arany, az olaj. Úgy teszünk, mintha a korszer_ tudomány még most sem tudná helyettesíteni a 
robbanómotorokat és az Qket mozgató üzemanyagokat. Így hovatovább megszületni látszik a 
fejlQdés egyik fönntartható gátja. Viszont nem feledkezhetünk meg a hontalanság és a nyomor 
gazdasági fegyvereirQl, továbbá az ökológiai, az információs és az adminisztrációs eszközök-
kel vívott háborúkról sem. Ám ezeknél jóval izgalmasabbak a fejlett országokban már az ex-
perimentális stádiumukba lépett kifinomult eszközök. Ezek általában a létükben akadályozott 
célcsoportok életkora, neme és képzettsége szerint oszthatók föl. Az alábbiakban megpróbál-
juk példákkal illusztrálni az említett felosztások tagjait és helyzetüket.

Kezdjük az életkorral, és ezen belül is a születéseket gátló körülményekkel. A születések 
meggátolásának számos módszere ismeretes. Ezek között legkegyetlenebb az abortusz, 
mind az anyára, mind a gyermekre nézve. Humánusabbnak és illedelmesebbnek tartjuk a 
terhesség megelQzését biztosító tablettákat. Bár ezek is több esetben vezettek az emberek 
által nekik tulajdonított rendellenességekhez, amelyek berekesztették a további gyermek-
áldást. De ennél még finomabb eszköz a család spontánnak mondott szétesése. Amikor 
az utód – ritka eseteket kivéve – szóba sem jöhet. Viszonylag kevés elvált asszony vállal 
gyermeket társ nélkül. Magukra maradó férfiak esetében az ilyetén vállalkozás vagy nem 
is értelmezhetQ, vagy megvalósulhat, de csak örökbefogadás útján. Még távolabbról épít 
áthághatatlan akadályokat az utód megszületése elé az úgynevezett szingli állapot, amikor 
a nemzésnek és a szülésnek erkölcsi hátulütQi is vannak. A szinglinek ugyanis alig van 
ideje gyermekápolásra és nevelésre, így ezeket a béranyákra kell bíznia, vállalva e meg-
oldás összes kockázatát. Végezetül nem feledkezhetünk meg az azonos nem_ek házassá-
gáról sem. Bár látszatra ennek kevés tudatos köze van a gyermekproblémához, mégis a 
legteljesebb elzárkózást jelenti a vér szerinti utódtól. Viszont az erkölcsi értékítélet itt sem 
marad el. Hiszen általában az emberi szabadsággal érvelnek e sajátos házasodás mellett. 
SQt, a büszkeséggel operáló esztétikai érv is megjelenik az indoklásban.

A fénykorukat élQ érett korosztályokat az adott társadalomban bízvást összevonhatjuk az idQs 
emberekkel. Az utóbbiaknál a „lenni vagy nem lenni” normális körülmények között is naponta 
felmerülQ kérdés. De ki tekintendQ idQs embernek? Korábban az a szólás-mondás járta, hogy 
mindenki olyan idQs, amilyennek magát érzi. Mára egy új szólásmondás van születQben. Az 
jelesül, hogy mindenki olyan idQs, amilyennek Qt tartják (függetlenül a biológiai és a mentális 
életkorától). Minden rendszerváltás érthetQ okokból egyben nemzedékváltás is, ami fiatalítást 
jelent a felelQs posztokon. Azonban a jelenlegi – már több mint húsz éve tartó – fordulat for-
radalmi változásokat hozott az életkorok megítélésében azzal, hogy egybemosta az életerejük 
teljében virágzó korosztályokat az öregekkel. Meggyökeresedett hiedelemmé vált, hogy az öt-
ven éves ember már élemedett. Mi több, ezen elmarasztalóvá vált jelzQt gond nélkül ráaggatják 
a negyven, vagy akár a harminc évesekre is. Ennek legalább két katasztrofális következménye 
van. ElQször is, az öregnek nyilvánított középkorú, sQt bizonyos szakmákban fiatalnak számító 
emberek gyakori elbocsátása oda vezet, hogy a delikvens teljes erejébQl önmaga ellen fordul és 
ezzel gyógyíthatatlan kórokat fejleszt ki magában. Másodszor a korra hivatkozó elbocsátások 
rendre kiváló szakembereket löknek örökös parkolópályákra. Olyanokat, akiket az oktatási refor-
moknak nevezett, és ismételt monetáris tatárjárások álmaikban sem tudnak pótolni. Különösen 
érzékenyen érintik ezek a „reformok” a felsQoktatást és a tudományos kutatást, ahol az 50 éves 
valójában még kezdQ, a 60 éves középkorú, a 70 éves – ha megéri ezt a kort –, a fénykorába lép, 
és az idQsödés csak a 80-as éveket közelítve jelentkezik. Ezen korszakolás csupán abban az eset-
ben érvényes, ha nem érik állandó atrocitások az alkotó embert. Módszeres monetáris üldözéssel 
még egy huszonéves kutató is koravénné tehetQ szellemileg.

Az emberi tényezQ „der_s” nyomorgatása a magukat fejletté nyilvánított, valójában 
barbár társadalmakban eltérQ abból a szempontból, hogy nQkrQl vagy férfiakról van-e 
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szó. Hallgassuk meg, mit mond a nQk életében is bekövetkezett modernizációról – amely 
modernizációt a liberalizmus a nagy francia forradalomhoz köti – egy jelentQs mai kuta-
tó! „De hogyan ismerjük fel a fenyegetést, például a francia enciklopédisták jelszavában: 
»liberté, egalité, fraternité«? Pedig éppen az általuk kezdeményezett hosszú távú társa-
dalmi kísérlet szabadította fel a nQket a »házi rabszolgaságból«, bekapcsolva Qket a tár-
sadalmi termelésbe. Ennek során kivonták a családból a reprodukciójához szükséges erQ-
forrásokat, és végül oly módon változtatták meg a társadalom értékrendjét, hogy Európa 
elnéptelenedése irányíthatatlanná és talán visszafordíthatatlanná is vált.” (Reut 2012, 
73) Az idézett szerzQ tehát a nQi emancipációt, illetve annak a mellékhatásait egy olyan 
váltásnak, illetve következménynek tekinti, amikor a nQket kivonták az embertermelésbQl 
és – tegyük hozzá mi – átirányították a dolgok termelésére. Ami mögött egy értékítélet is 
lapul, mely szerint a dolog értéktanilag fontosabb az embernél.

E váltás mind a nQk, mind pedig a férfiak személyiségében mély nyomokat hagyott. 
Vegyük észre, hogy a nQi emancipáció ebben a kivételt nem ismerQ, kötelezQ formájában 
kötelességgé tette a nQk számára a férfias értékeket, azaz a férfi követését. Más szavakkal, 
a felszabaduló nQ kénytelen volt elfogadni a férfi támogatása helyett annak mentális ural-
mát, amely a maga absztrakt formájában kíméletlenebb volt a férfi családon belüli konk-
rét paternalista hatalmánál. Mármost az így megdicsQülQ férfi – aki az efféle nQi emanci-
páció ismételten kinyilvánított fölfogása szerint nem teremtette, hanem évszázadokon és 
évezredeken keresztül csak bitorolta a kultúrát – elmagányosodott. Ugyanis rendre olyan 
asszonyokkal kényszerül társulni, akik a mentalitásuk szerint inkább férfiak, mint asszo-
nyok. A közmondás, miszerint minden jelentQset alkotó férfi mögött egy Qt támogató asz-
szony áll, idQszer_tlenné vált. A házasságok a kölcsönös támogatás helyett a nemek ádáz 
versengésének színtereivé lettek. SzéchenyitQl Kodolányiig az egyke volt a demográfiai 
probléma. Napjainkra azonban nemcsak a fiatalabb nemzedékek létszámának progresszív 
csökkenésével, hanem a családnak gúnyolt házasságokban dúló belháborúk egészségte-
len, sokszor a felek pusztulásába torkolló hatásával is számolnunk kell (Magyari Beck 
István 2010). Igaza van József Attilának még egy tágabb értelemben is: „S a gondra bátor, 
okos férfit, / ki védte menthetlen honát, / mint állatot terelni értik” (József Attila: Hazám).

Az életkorok és a nemek tekintetében felmerülQ problémák rövidre szabott tárgyalása 
után foglalkozzunk most hasonlóan rövid terjedelemben a képzettséggel kapcsolatos kér-
désekkel! Vajon kiment-e a képzettség bárkit is a sorstársaink közül az ember látványosan 
romló evolúciós helyzetébQl? Állítólag demokráciában élünk. És a demokrácia, akármilyen 
terhes is tud lenni, mégis a politikai rendszerek legjobbika. Ezt az a Churchill mondta, 
aki nemcsak ebben tévedett, hanem eredetileg Sztálin pozitív megítélésében is (Voroncov 
2013). Ezen a brit tigris csak utóbb változtatott, amikor már megnyerték neki a háborút. 
Demokrácia sokféle van, és a demokráciánál csak a jobb demokrácia a jobb. E tautológi-
át meg kell magyarázni. Nos, a demokráciának – mint mindennek – van egy minQségi és 
egy mennyiségi oldala. A demokrácia minQsége elsQsorban a szavazók tájékozottságától és 
értékvilágától függ. Ez utóbbiak pedig ugyanezek képzettségétQl és moralitásától. Ha tehát 
a demokrácia fejlQdésérQl beszélünk, nem szabad megfeledkezni a szavazók kvalitásairól!

A demokráciák – fQként a mai idQkben – elsQsorban mennyiségi tekintetben fejlQdnek, 
melynek mérQszáma a szavazók mennyisége. Az elsQ demokráciák még korlátozták a sza-
vazati jogokat. Csak olyan személy szavazhatott, aki feltehetQen tájékozott volt és pártolta 
a rendszert. Mennyiségi értelemben a fejlQdés abban állt, hogy folyamatosan szélesítették 
a szavazók körét. Úgy is lehet mondani, hogy maximalizálták a szavazók létszámát. Ezt jól 
lehet indokolni a mind szélesebb alapokon nyugvó közérdek következetes érvényesítésével, 
a népakarat nem forradalmi, hanem békés érvényesítésével stb. Igen ám, de a szavazótábor 
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kiszélesítése egy határon túl már csupán a minQség rovására lehetséges. Már csak azért is, mert 
az újonnan belépQk eladdig nem foglalkoztak behatóan a politikával. Ugyanis nem volt, miért 
tegyék. A szavazók táborának kiszélesítése együtt járt a demagógia növekedésének rémével. 
Ilyen körülmények között a képzettség egyet jelent a könnyen leszavazható kisebbséggel.

A demokráciának tehát alapvetQ strukturális hátrányai is lehetnek, amennyiben ezekre 
nem figyelünk oda és nem elQzzük meg a manifesztációikat. A demagógia pedig arról gyQz 
meg bennünket, hogy a butaság nem egyszer_en az intelligencia hiánya, nem egy _r az 
emberben, hanem – az intelligenstQl eltérQ – párhuzamos mentális szabályozás megjelenési 
formája, amelynek saját destruktív tartalma és esetenként látványos mondanivalója van, és 
amelyet a pozitív intelligencia kifejlesztése céljából elQször el kell távolítani az emberbQl. 
Ennek elmaradása oda vezet, hogy az egyébként kultúrának nevezhetQ – nem genetikai, 
hanem mesterséges – program nem a kérdéses társadalom fönnmaradását – divatos kifeje-
zéssel fönntarthatóságát – szolgálja, hanem ellenkultúra minQségében a bukását. Ez pedig 
egy rosszul megkomponált globalizáció esetén az egész emberiségre veszedelmes állapot.

(Van-e teendQ?) Van. E sorok írója szerint vissza kell állítani az ember központi helyét ezen a 
földön, és féken kell tartani, mi több, a veszélyhelyzetekben kérlelhetetlenül föl kell számolni 
evolúciós ellenfeleinket, köztük – fájdalom – a kit_nQen képzett emberrel vetekedQ gépeket. A 
problémát az is nehezíti, hogy az ember maga ellen is képes fordulni, ami azt jelenti, hogy az 
ember képes önmaga evolúciós ellenségévé válni. Úgy t_nik, ez az ember valódi problémája. 
Küzdeni ellene csak a moralitás képes. Miért? E sorok írója szerint a morál egyenlQ a gyenge 
megsegítésével. Ebben a minQségében a morális tudat és gyakorlat alapvetQen hozzájárult az 
ember evolúciós sikereihez. Ugyanis nem hagyta veszni a gyengéket, ezzel viszont elképzel-
hetetlen – a gyengeséghez és az érzékenységhez kötQdQ – adottságokat Qrzött meg és tett ké-
pességekké, gyakorlásukat pedig lehetQvé. Jóformán az emberi munka összes terméke mögött 
emberi gyengeségek állnak. A termékek eredetileg e gyengeségek kompenzálására jöttek létre. 
Gondoljunk a ruhára, házra, termelési eszközökre, a közvetlenül fogyasztható élelemre és így 
tovább. Az aranykornak viszont vége van. Az ember kultúrája ma már ellenünk fordult, és ez-
zel bennünket a föld leggyengébb – önpusztító – élQlényévé tett. Ilyenkor kell elQvenni a mo-
rális énünket és önmagunk megtámasztására fordítani. Bele kell nyugodnunk abba, hogy ma 
az tekinthetQ morális emberi lénynek, aki képes a faji önzésre. Faji önzésen itt nem partikuláris 
rasszizmusokat értem, hanem az emberi faj egészét illetQ és szolgáló önzést. Ez kiváló – sQt a 
legkiválóbb – biztosítéka lehet akár a környezetvédelemnek is. Hiszen általa létezünk mi is.
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