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Egy elkésett pillantás a m_vészetre,  
a kultúrára és a civilizációra

„Csak nézzétek, a drága jószág
hogy elvadult, a gép!

Törékeny falvak reccsennek össze,
mint tócsán gyenge jég”

(József Attila: A város peremén)

(Az érdemi m_vészet és a m_vészeti blöff) Amilyen félénk a cím, látszatra olyan ag-
resszív az elsQ fejezetcím. A m_vészet, a kultúra és az ember a 21. századra jelentés-
szegény fogalmakká váltak. Szemben a géppel, a joggal és a pénzzel. Ez utóbbiakat 
szinte mindenki ismertnek tekinti. Mert éjjel-nappal dQl róluk a szó, mint nyitott 
csapból a víz. Holott az elQbbiek is megfejthetQk, természetesen nem a véglegesség 
igényével. Ráadásul a m_vészet, a kultúra és a civilizáció a tanulmányozásra 
jóval méltóbb, érdemesebb és ezzel együtt ma problematikusabb jelenségek és 
fogalmak is. Az „építészeti blöff” nem az én kifejezésem. Tillai ErnQ építészmérnök-
tQl hallottam elQször, amikor még kezdQ koromban vállalatom – a hatvanas-hetvenes 
ÉGSZI (Építésgazdasági és Szervezési Intézet) –, Pécsre delegált tanulmányozni a 
korabeli építésztervezQ intézetek megélhetési és munkakörülményeit. Nos, ezen a rö-
vid kiszálláson sokat tanultam. Köztük legfontosabbnak az építészeti blöff bizonyult, 
amelyet utóbb én m_vészeti blöffé általánosítottam. De nevezhetném Qt kulturális 
vagy civilizációs blöffnek is.

Mi a blöff? A semmitmondás. EbbQl az következik, hogy minden m_vészetnek mon-
dania kell valamit. Ha ezt nem teszi, akkor blöfföl. Nem tudom, ki, hogyan ítéli meg a 
jelenkor haladását. Nekem úgy t_nik, hogy egyre nagyobb a blöff és a blöffölQk részará-
nya. Mind több az üres beszéd és mind kevesebb, amelyik mond is valamit. Vegyük egyik 
kedvenc törtemet, amelyet élmény volt megalkotnom, és évente elmondani egyetemi hall-
gatóimnak. Ez a tört így néz ki: információ/mondat. Három alapeset lehetséges. ElsQ: ha 
a tört valódi, azaz több a mondat, mint a gondolat. Második: ha minden mondatom kifejez 
egy gondolatot. Harmadik: ha a tört – áltört, azaz a hallgatás is beszédes. Szubjektíve én 
ezt szeretem a legjobban. Amikor a törtünk valódi – egy ma még meghatározatlan ponton 
– a mondatok blöfföléssé válhatnak. Nyilván akkor, ha egy-két ideára – vagy a semmire 
– tengernyi szót pazarolunk.

A legnagyobb fájdalmam az, hogy ezt a pontot nem ismerjük. De hát az embertudo-
mányoktól ma annyi pénzt vontak el és csoportosítottak át az embert elQször támogató, 
majd fölöslegessé tevQ technikai tudományokba! Mintha az emberiség kiirtása lenne a 
cél. Tudom, sokan vagyunk és a Föld véges. De – az Istenért – szabad-e ezt a kérdést is a 
genocídiummal megoldani? A blöff másik neve a zaj. A zaj a jelentés nélküli jel, amely 
csak külsQleg jel, de mivel nem jelent semmit, jelnek sem nevezhetQ. A zajt a kibernetiká-
ban és az információelméletben – éppen úgy, mint én most a blöfföt – általánosították és 
megfosztották attól a sajátosságától, hogy csak hallási, auditív értelemben használjuk. Ha 
mármost keressük e szavak jelentését, az nem lehet más, mint az információs csatornák 
szennyezQdése. SzélsQ esetekben az eldugulása. De mi köze van mindennek a m_vészet-
hez, a kultúrához és az emberhez?
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(A m_vészet és a kultúra fogalma) A másik nagy élményben akkor volt részem, amikor 
Nigel Spivey „VilágteremtQ m_vészet” cím_ könyvében azt olvastam, hogy „mindenki 
m_vész”. A mindenkin nyilván csak embereket értett (Spivey 2005). Igaza van! Már 
több helyen volt módom idézni a kettQs spirál kutatóinak ama fölfedezését, miszerint az 
ember génszegény állat (Watson és Berry 2003). Éspedig olyan mértékben, hogy nem 
is nevezhetQ élQ állatnak. Bennünk a génvezérelt állat régen elpusztult, és a biológiai 
_r helyébe vagy kapott – ez a vallási megközelítés –, vagy általunk kidolgozott, m_vi 
program lépett (Magyari Beck 2012). Ez utóbbi a tudományos felfogás számára evidens. 
Legkorábbi Qseink a próba-hiba módszerrel építették föl magukat. Ugyanezt tették a tár-
sadalommal és megm_velendQ földdel stb. Ha pedig ez a nagyon valószín_ – John Locke 
filozófiájához közelálló – hipotézis igaz, akkor a m_vészet keletkezésérQl sincs sok értel-
me beszélni. Legföljebb arra kell emlékeznünk, hogy a m_vészet nagy általánosságban 
szintén mesterséges program. Külön-külön csak az egyes, sajátos m_vészetek kezdeteirQl 
értekezhetünk. Tehát akik mégis beszélnek a m_vészet keletkezésérQl, azok csupán lesz_-
kített m_vészetfogalmakkal dolgoznak. E fogalmakból Dunát lehet rekeszteni. Eszerint a 
m_vészet – és a kultúra – szabadidQs tevékenység, fogyasztás, szórakozás, kikapcsolódás, 
szakma (de milyen követelményekkel?), élvezeti cikk, piaci áru, drog, minden, ami szép, 
unalom_zés (Scitovsky 1976), igényes kézimunka és így tovább.

Számunkra nincs számottevQ különbség egyfelQl a m_vészet, másfelQl a kultúra és a 
civilizáció között. NOTA BENE, a kultúra és a civilizáció viszont különböznek egymás-
tól. Nos, ezek után, a kultúra, a civilizáció és a m_vészet elsQsorban nehéz munka, 
melynek lehet élvezni a gyümölcseit, de csak az alkotást követQen. Koncentráljunk 
ismét a m_vészetre. De hogy ne tévesszük szem elQtt a kultúrával és a civilizációval va-
ló azonosságát, esetenként belekeverjük a szövegbe a kultúrát és a civilizációt, részben, 
mint szempontokat, részben, mint részeket. Ugyanis nem tekinthetünk el attól, amivé e 
kifejezések váltak: koptak, csiszolódtak, töredeztek stb. Természetesen a m_vészetben is 
találunk érdekes sajátosságokat, jóllehet nem minden m_vészetre állnak. Létezik ugyanis 
egy eleddig ki nem dolgozott irányzat, amely leginkább a kriptográfiára és a kriptológiára 
emlékeztet. Eszerint bizonyos társadalmi, politikai, pszichológiai helyzetekben tilos az 
Qszinte szó, de fönnállnak súlyos közösségi problémák, amelyeket viszont meg kell ol-
dani a fönnmaradásért. Ilyenkor a m_vészet titkosírássá (kriptográfiává) válik, amely 
megoldandó. Ez utóbbi a kriptológia (Dénes 2001). A szabadkQm_vesek számos helyen 
éltek ilyen jelekkel.

Meg kell különböztetnünk az objektív és a szubjektív blöfföt vagy zajt. A blöff és a zaj 
akkor objektív, amikor a jelnek senki emberfia számára nincs jelentése, szubjektív akkor, 
amikor van, csak a szemlélQ vagy a hallgató nem érti valamilyen okból. Esetleg nem kí-
vánja, vagy nem tudja fölfogni, amit a jel jelent. Egy ostoba és m_veletlen ember számára 
még Puccini zenéje is zaj. Zajjá válhat az igaz és értékes tudás is, ha túl sok van belQle. De 
még Puccini is, ha ordít a rádió. Manapság az alulfinanszírozott oktatás miatt egyre nQ a 
száma azoknak, akik a magasnak gúnyolt kultúrát, m_vészetet, civilizációt értéktelennek 
tekintik és elfordulnak tQlük. Holott, a magas kultúra az, amely a túléléshez szükséges 
m_vi programokat – nevezzük Qket m_vi géneknek, vagy akár mémeknek – tartal-
mazza. Amivel szemben az alacsony nívó nem az élet, az egészség irányába vezet, 
hanem a betegség, a halál és a pusztulás felé tart.

(Néhány szó az „alternatívról”) Itt megszakítjuk egy rövid idQre a gondolatmenetet – 
amely a fönt vázolt alapok után a kérdés történeti oldalát fogja vizsgálni – és röviden fog-
lalkozunk az „alternatív” rendkívül fontos fogalmával. Alternatív egy olyan jelenség, tény 
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folyamat, amelyik szemben áll az addig létezQvel. Az alternatív elQször ellenség, utána 
kiegészítQ. Általa egy új egész jön létre. ErrQl az új egészrQl lassan bebizonyosodik, hogy 
Q is csak egy rész. Ekkor szembetalálja magát egy új, számára alternatív ténnyel, jelen-
séggel vagy folyamattal. ElQször ez is csak egy kontradikció. Azonban egy tágabb egész 
építQkövévé válik. Alternatívája csak annak lehet, amelynek vannak határai. Valami csak 
azért válhat alternatívvá, mert létezik egy alap. De ezen alap is alternatívákból épült föl. 
Néhány példa: A lét a nemlét alternatívája. A m_vészet, a kultúra és a civilizáció a ben-
nünk létezett – és ma is megbúvó – biológiai _r alternatívája. A kánonmentes m_vészet 
alternatívája a kanonizált m_vészet és fordítva. A korláttalanság alternatívája a korlátozás. 
És ez így megy tovább a csendtQl és a hangtól a betegségen és az egészségen át az életig 
és a halálig stb. Az alternatív az elsQ pillanatban értékmentes. Ám azáltal, hogy szélesíti 
az alapot értékké, alkotássá válik. Ami nem ütközik alternatívába, az eldQl és széthullik. 
Keresd és szeresd az alternatívádat! Te is belQlük állsz.

(Az emberistenen innen és túl) Ami az emberen innen van, az a múlt. Ami az emberen túl 
van, az a jövQ. Sokan az Qskori barlangrajzokat tekintik a m_vészet kezdetének. Szerintem 
ezek a barlangrajzok túlságosan kidolgozottak és szépek ahhoz, hogy kezdetek legyenek. 
Az Qskori állatábrázolások már egy fejlett kor termései. Gondoljunk csak bele! A beteg ge-
nommal tengQdQ Qsünk még nem ember. Ezért példákat – ma úgy mondjuk: modelleket – 
keres, hogy utánozhassa Qket. ElsQ istenei az erQs, ügyes és egészséges állatok lehettek. Mit 
mond az QsidQkben kidekorált barlangról Spively? „Úgy t_nik tehát, nem olyan hely volt, 
ahol az emberek éltek, hanem inkább egy különleges gyülekezQhely – valamiféle szentély 
a hegyekben – mely az embereket a 80 kilométerre vagy még nagyobb távolságra található 
településeikrQl vonzotta.” (Spively, ibid. 47. o.) Tehát e barlangok Qsi katedrálisok vol-
tak, a barlangképek az elsQ ikonok, a sámánok pedig az elsQ papok, lelkészek, rabbik, 
müezzinek stb., akik – alternatív tudatuk felidézésével – összekötötték az embert az 
istenekkel és az isteneket az emberekkel. Az ember nem tudta követni példaképét. 
Kényszer_ségbQl vált szabaddá tQlük. A szabadságában csak kapkodott. Mígnem ösz-

szegy_ltek sikeres cselekedetei, amelyeket absztrahálva és összekötve, szellemi és visel-
kedési programokat hozott létre. Ezek révén a totemek fölé kerekedett. Megjegyzés: 
én nem tagadom a vallást, de csak tudományos kutató vagyok.

A totemizmust a humanizmus követte. De nem azonnal. Az Qseinknek elQbb olyan 
fegyvereket kellett föltalálniuk, amelyekkel nemcsak az ellenséges talajt és az ellenséges 
erdQket tudták megm_velni, hanem olyan eszközöket is, amelyekkel az ellenséges állatok 
fölé kerekedtek. Ez már a civilizáció kezdete. Úgy is mondhatnók, hogy a talajt és az 
erdQket legyQzQ fegyvereket termelési eszközöknek hívjuk, addig a hal, az állat és az 
ember legyQzését garantáló eszközöket fegyvereknek neveztük el. Az emberiség akkor 
szétszórtan élt. A kés és a tQr, az ásó és a dárda, a gereblye és a villa stb. egymás rokonai. 
Ennek ellenére az antropogenezis azonos tempóban zajlott. „Úgy t_nik, Európában a bar-
langfestmények készítése körülbelül 12 000 évvel ezelQtt véget ért.” (Spivery, ibid. 43. o.) Mi 
történhetett? Az ember kezdetleges kultúrája és civilizációja birtokában legyQzte isteneit, 
a totemállatokat. Ezzel egy újabb grandiózus krízisbe – utóbb egy veszélyes, az Istent 
fölülmúlni vágyó kísértésbe – zuhant. Az Qsember követendQ példák nélkül maradt.

A humanizmus elsQ diadalát a nyugati féltekén a mediterrán régióban aratta. Oda a 
Földközi tenger keleti részén elhelyezkedQ Közel-Kelet és Egyiptom vezette. Se szeri, se 
száma a kettQs emberállatoknak, majdan – s ez figyelemre méltó – az antropomorf félis-

teneknek. ElQször tehát Théba fQistene, Ámon, a kos-fej_ emberisten, a szfinx, a kentaur, 
az oroszlánfej_ emberkeszobrok és társaik: „Tawaret istennQt (a „Hatalmast”) általában 
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terhes víziló képében ábrázolták, mely állatot Hérodotosz megfigyelése szerint szentnek 
tekintették a Nílus egyes vidékein. Tawaret azonban felegyesedve állt két oroszlánlábon, 
gerince és farka krokodilra hasonlított karjai pedig az emberekére, azzal a különbséggel, 
hogy a kéz helyén két oroszlánmancs díszelgett.” (Spivey, ibid. 210. o.). E szinkretiz-
musokra daccal felel az egyiptomi emberábrázolás, amely a háromszög_ felsQtesttel azt 
hangsúlyozza, ami az egészséges, erQs emberre jellemzQ: a széles vállat és nádszál dere-
kat. Ez a váll nem csak a fizikai terhet, hanem a modern emberré válás súlyát is büszkén 
viseli. Az emberi testbe rajzolt és épített, fordított piramisnak még szubverzív értelmet is 
tulajdoníthatunk (az ember szemben az akkori renddel).

A totemizmustól való elszakadás egy további lépést tesz a humanizmus felé. A szink-
retizmus hasad és helyébe az emberként ábrázolt isten és az Qt kísérQ állat lép. Majd az 
ember egyedül marad, aki mindegyik m_vész és m_vészet központi figurája lesz. Ahogy 
mediterrán istenek félig még emberek, istenemberek, tele indokolatlan emberi gyenge-
séggel – hiszen minden gyengeség a halálból ered –, úgy az emberek között megjelennek 
az emberistenek, a félistenek, akik bár jóval erQsebbek az embereknél, osztoznak ve-
lünk a születés és a halál eseményeiben. Ez éppen úgy igaz a pogány emberistenekre, 
mint hatalmas utódjukra, Jézus Krisztusra. „Az ember feljQ, lelke fényfolyam” – írta 
Vörösmarty Mihály. Nem is tudom, hogy nevezzem el az utat, amelyen az ember haladt 
az állatiból az állatalattiba, az állatalattiból az állatiba, az állatiból a félállatiba, a fél-
állatiból a félemberibe, a félemberibQl az emberibe, az emberibQl az istenemberibe, az 
istenemberibQl az emberistenibe. Mind többet hagyva el az emberi masszából. És vajon 
most merre tart?

(Egyszer hajnalodott) MielQtt a fenti kérdésre megkísérelnénk a választ, foglaljuk össze 
e dolgozat alaptételét. Eszerint mind a kultúra, mind a civilizáció, mind pedig a m_-

vészet vagy Isten adta, vagy ember teremtette mesterséges program. Azért van erre a 
programra három szavunk, mert mindegyik a három közül vagy saját szempontot, vagy 
egy részt jelent. Ezekbe nem megyünk bele, csak a m_vészet esetében hangsúlyozzuk a 
kommunikáció funkcióját, mint szempontot. És felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fönti 
hármas évezredeken át sikerrel szolgálta az emberiség mennyiségének és minQségének 
növekedését. Így a kultúrát, a civilizációt és a velük egy terjedelm_ m_vészetet az 
emberiség legsikeresebb vállalkozásának tekinthetjük. Miként tette ezt? Nos, azál-
tal, hogy rendre az emberiség létkérdéseivel foglalkozott és meg is oldotta Qket.

Az elsQ probléma az emberiség alacsony létszáma volt. Erre megoldásként a szexuális 
liberalizmus volt a válasz. ElQször nyilván a teljes szabályozatlanság formájában. Utóbb 
alkották meg a törzsi csoportházasságot, amikor egy törzs minden asszonyának az Qket 
feleségül vett másik törzs minden férfija egyben a férje is volt. Poligámia és poliandria 
egyszerre. Ez az a forma – amikor minden gyermekért minden asszony felelt, mint sze-
repében az anya, és minden férfi, mint szerepében az apa. Minden asszonynak sok férje 
volt és minden férfinek sok asszonya. A féltékenység bizonyára súlyos b_nnek számított, 
mert lerombolta volna a törzsi rendet. A szexualitást évezredeken át szentnek tekintették. 
Számos Qskori m_alkotás tanúskodik errQl. Egy prominens zenetörténeti rádióelQadásból 
szereztem tudomást arról, hogy az Qskori zene a szexuális vágyak fölkeltését szolgálta. A 
törzs tagjai még az ismereteiket is megosztották egymással.

(Árnyékok az úton) Azonban a törzsi társadalom sikereinek árnyékai is hamar jelentkez-
tek. FQként, mert a termelési eszközök és a fegyverek fejlQdése nem tudott lépést tartani 
az „embertermeléssel”. A malthusi probléma megjelent és ma is velünk van. Az elsQ – 
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és minden tekintetben etikus – megoldást a nagy világvallások dolgozták ki. A szerelmi 
életet a házasságra korlátozták. Többféle házasság létezik. De leginkább a sz_k páros 
„család” terjedt el a világunkban. Az egyetemes vallási parancs az önmegtartóztatás volt 
és ma is az. A páros „család” ennek az egyetemes korlátozásnak egyik megnyilvánulása. 
A család kifejezését azért teszem idézQjelekbe, mert már régóta világos, hogy a házasság 
és a család két különbözQ dolog. Család az, amely óvó, támogató és fejlesztQ kapcsolat, 
vagy kapcsolatok, míg a házasság mindössze egy hivatalos aktus. A házasság és a család 
számos esetben egybeesik, számos más esetben semmi köze egymáshoz. Politikusaink – 
amikor azt hiszik, hogy a családot támogatják – inkább a sokszor már nem kívánt házas-
ságoknak kedveznek.

Visszatérve a zenére, az Qskori zenét a templomokból késQbb kitiltották. Éppen azért, 
mert nem felelt meg a kor erkölcseinek. A templomok eszerint úgy viselkedtek, mintha 
a malthusi problémát kísérelnék megoldani, több évezreddel Malthus születése elQtt. 
Viszont más eszközök is létrejöttek a gyermekáldás megelQzésére. Ilyeneket használtak 
a szodomiták, akik a szexualitás gyermekeket nem nemzQ formáit gyakorolták. „A szo-

dómia bibliai eredet_ kifejezés, amellyel fQként jogi szövegekben, de a közbeszédben 
is a nem utódnemzésre irányuló szexuális aktust jelölik, továbbá az anális szexet, orális 
kielégítést, önkielégítést, parafíliát, az olyan szexuális aktust, amely nem jár utódok nem-
zésével.” (Ismeretlen szerzQ 1. 2014)

A Malthust megelQzQ malthusi problémának tehát nem Malthus az elsQ felismerQje. 
Viszont csak ezekben az évtizedekben – a 20. és a 21. század fordulóján – kezdtek ko-
molyan foglalkozni vele. Az elkésett és az óta is késében leledzQ túlnépesedési problémát 
elkésett és kapkodó megoldás agresszív víziója követte. Szóhasználatunkban a malthusi 
problémára elkésett mesterséges programot – kultúrát, civilizációt, m_vészetet – dolgoz-
tak ki. E megoldásról, programról nehéz nyilatkozni, mert eddig nem hozták nyilvános-
ságra. EgyelQre csak tapasztalni lehet. Akik pedig beszélnek és írnak róla, nagy tudásukat 
fQként másodkézbQl kapott irodalomból nyerték. És ami az ilyen esetekben logikus, be-
következett: olyan képet festettek – jóhiszem_en –, miszerint az emberek túltermelését az 
emberek fölszámolásával kívánják megoldani. Ha pedig ez igaz, akkor nagy a baj. Mert a 
demográfiai kérdéseket nem emberek tömegeinek ész nélküli növelésével, vagy ugyanQk 
ész nélküli pusztításával kell megoldani, hanem átgondolt demográfiai szabályozással. 
Az euro-atlanti kultúra hovatovább már az aszexuális magatartást részint hirdeti, részint 
szigorú jogi eszközökkel kikényszeríti. Ugyanakkor – mint az élvezetekre orientált társa-
dalmi rendszer – vonzónak mutatja be a testi szerelmet.

(Demográfiai pánik) A világban lassan demográfiai pánik kezd kialakulni. Egyes kultúrák és 
nemzetek kihalóban vannak. Mások mértéktelenül szaporodnak. Érdekes, hogy azok halnak 
ki, amelyek civilizáltabbak. Ez alátámasztani látszik azt, hogy a civilizáció – a tárgyi-technikai 
és cucc-hacuka kultusz – fejlQdése felelQs a demográfiai hanyatlásért. Mi már évekkel ezelQtt 
hangsúlyoztuk a tárgyi civilizáció parazita természetét (Magyari Beck, 2012). A civilizáció a 
kultúrából indul, majd úgy használja a kultúrát, mint gazdaállatot. Amennyiben nem fékezzük 
meg – pontosabban nem irányítjuk – a civilizációt, a saját kultúránkat pusztítjuk el. Ami a 
kultúrahordozó populációt is eltünteti a Föld felszínérQl. Ez nagyon sokszor elQfordult már a 
történelemben. De az emberiség vagy szeret felejteni, vagy nem engedik, hogy emlékezzen.

(Kényszer gnoszticizmus) Nézzünk körül a mai világunkban. Kész csoda, amit létrehoz-
tunk a tárgyi civilizációban. Minekutána errQl nagyon sok szó esik, itt értelmetlen volna 
a hallottakat fölöslegesen ismételgetni. Mi tehát megpróbáljuk átpillantani, hogy mely 



6 MAGYARI BECK ISTVÁN: EGY ELKÉSETT PILLANTÁS A M^VÉSZETRE...

közegben tengQdik az „emberi jelenség”. Mivel képtelenség egy rövid tanulmányban 
egy egész korképet a maga szépségével és kórképével lefesteni, a legjobb lesz, ha 
veszünk egy modellt és azon vizsgáljuk meg jelenkorunk jó és rossz oldalait álta-
lánosságban. Nos, mi a gnosztikusokhoz fogunk visszamenni. A gnosztikusok egy 
ókori keresztény irányzat volt, amely az ember születését nem tekintette kívánatos 
eseménynek. A születés számára a lélek testi csapdába esésével volt egyenlQ. Ezért az 
embert minél hamarabb föl kell számolni, vagy inkább elérni, hogy Q maga számol-
ja föl magát vagy kegyetlen aszkézissel, vagy végletes élvezetekkel. Ez az indirekt 
módszer nem számított öngyilkosságnak. ÉrthetQ, hogy ez az irányzat hamar elt_nt, 
mert önmagát számolta fel fizikailag.

Nos, a mi korunk félelmetesen hasonlít ehhez az irányzathoz. Azzal a különbség-
gel, hogy a gnosztikusok önfelszámolása a szektába lépQ saját döntésének a követ-
kezménye volt. Ma viszont az emberek nem is sejtik, hogy mi történik velük. Helyes 
volna ezért afféle kényszer-gnoszticizmusról beszélni. Csak néhány példán illusztrál-
juk a helyzetet. Az embereket – fQleg a fejlett civilizációkban – fogyasztásra nem is 
nevelik, hanem sürgetik. A társadalom fejlettségét a fogyasztás mennyiségével mérik. 
Legalább is a köztudatban. Az ember ételt, ruhát, lakást, m_vészetet, jogot, tananya-
got, tudást, emberi környezetet stb. fogyaszt. Az emberség és az etika is fogyóesz-

közzé vált, amelyet nem termel újra az iskola. Az ember mindenhez fogyasztóként 
viszonyul. Világos, hogy ez az élvezetekre épített társadalom minden más kultúrára 
és civilizációra drámai hatással van. Mindenki úgy bámulja az euro-atlanti kultúrát, 
mint az emberiség végsQ célját.

(A tudomány hullámai) És valóban, ez a kultúra egy soha nem látott civilizációt hozott 
létre. A tárgyi eszközöknek kimeríthetetlen bQségét. Bár digitálisnak mondja magát, 
valójában analóg természet_, mivel túllépett az anyag primitív szemléletén és hullámfo-
lyamatokban gondolkodik. A lét kettQs – anyagi és hullám – természetét az én nemzedé-
kemnek elQször a fényre állapították meg, majd az elektronra. Ma már minden létezQre 
kiterjesztették. SQt, az is kiderült, hogy a hullámfolyamatokon keresztül jobban lehet a 
világra hatni, mint ha a korpuszkuláris oldaláról közelítenénk. Ma már létezik gondolat-
olvasás is: ha valakinek sikerül megállapítani a személyi kódját, az agyában jelentkezQ 
elektromos jelenségekbQl kiolvasható, hogy az illetQ mit gondol. Mi több, programozni is 
lehet. E módszer hovatovább a pedagógia helyébe fog lépni. Tanítás és nevelés helyett – 
táv-programozás. Az ember többé nem lesz tulajdona önmagának. Ez megrázó fejle-

mény: a szegénység maximuma. De egyúttal a demokrácia alattomos fölszámolása is.

(Fények és árnyékok) E programba tartozik: A növekvQ szegénység. A terjedQ nyomor. A 
mind több helyen tapasztalt hontalanság. A munkanélküliség. A korlátokat döngetQ b_nö-
zés. A köz- és felsQoktatás színvonalának hanyatlása. A közegészségügy elszegényedése. 
A városi zaj. Az öngyilkosság. A korrupció. A túldolgoztatás. A nemzetek kivándorlása. A 
vendégmunkások bevándorlása. Az általános feszültség állapota. Az idQsek fenyegetettsé-
ge. A csecsemQgyilkosság. A pedofília. A homoszexualitás. A szodómia. A leszbikusság. 
A föld, a víz és a levegQ rekordszint_ szennyezQdése stb. Soroljam tovább?

Helyette mondok néhány pozitívumot: a magyar tQke – ha csekély mértékben is, de – 
megjelent. Az élet megnehezült, tehát önmagára nevel. Az értelmiség az adott körülmé-
nyek között az igazat keresi és nem a fQnökök kegyeit. A magukra hagyott gyerekekbQl 
hamarabb lesz felnQtt. A munkát kezdik szeretni és értékként kezelni. MegnQtt az emberek 
közötti szolidaritás. Meghonosodott az informatika. Az általános lazaság utat enged az 
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önálló gondolatoknak. A fiatalok körében terjed a többnyelv_ség. Utazhatunk bárhová 
nyaralni. Az egyetemi oktatók és a kutatók nemzetközi kapcsolatai kiterjedtebbeké váltak. 
Soroljam tovább? A nagy kérdés most az, melyikbQl van több? Az elQnyökbQl-e, avagy a 
hátrányokból. Ezt az emberiség növekvQ vagy csökkenQ vitalitása, alkotóképessége fogja 
eldönteni. Semmiképpen sem a zajos parlamenti csatározások, a politikai rendszerek leg-
jobbikában, a demokráciában.

(A menekülés és a m_vészet garanciái) Visszatérek a m_vészetekhez! A m_vészet 
az élet és a világ tükrözése. Megmaradhat-e a tükörkép, ha a problémák túl na-
gyok? Arnold J. Toynbee – a néhai angol történész számos munkája – szerint nem. 
A köztudat az egyéni tudathoz hasonlóan viselkedik. Mint Sigmund Freud – az 
egyéni tudatot kutatva – felismerte és megállapította: a képességeinket meghaladó 
problémáinkat nem megoldjuk, hanem elfojtjuk (Freud 1917). Az elfojtás lehet az 
elfojtó teljesítménye, de lehet a különbözQ szerek hatása. Nevezzük az elfojtás el-
sQ változatát endogén elfojtásnak, a másodikat kívülrQl jövQ, exogén elfojtásnak. 
Lewis Mumford – Gradgrinds nyomán – érdekes megállapításokat közöl alapvetQ 
technikatörténeti m_vében. Nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a mai m_vészetek 
absztrakt formái a valóságtól való elmenekülés eszközei (Mumford 1934, 204. o.). 
Eszerint az emberek már 1934 elQtt is menekültek a rideg valótól. Voltak és vannak, 
akik a középkori értékekhez. Ilyenek a preraffaeliták. Mások a reneszánsz szellemi-
ségbe. Ismét mások Távol-Keletre, mint Gauguin. Tolsztoj pedig a paraszti világba 
szám_zte magát. Mintha a gondok súlya már akkor is nagyobb lett volna, mint a 
káprázatos eredményeké.

Vajon mi jellemzi a menekülést garantáló m_vészetet? MindenekelQtt a lemon-
dás arról a segítségrQl, amely létprobléma megoldásához kellett. Ennek több módja 
van. Létezik egy passzív és egy aktív mód. A passzív mód a naturalizmus. Ez csak 
leírja az eseményeket. A fölháborodást vagy a tetszést az olvasóra bízza. Az aktív 
mód a „Befejezetlen elbeszélés”. Ez föltárja a problémát és megáll. Hogy miért áll 
meg? Talán mert vagy nem kíváncsi a megoldásra, vagy sem Q, sem a kultúra 
nem ismeri a megoldást. Mindkét esetben a problémamegoldás folyamata megáll. 
Az olvasó nem katarzist kapott, hanem csak terhet. Mi jellemzQ a képzQm_vészet-
re? Mindössze csak két példa: 1. Az újonnan készült köztéri szobrok nagy része 
megkaphatja „Egy szörny emlékm_ve” nevet. Ha pedig egy jelentQs személyiséget 
ábrázol, akkor – ritka kivétellel – vagy torzít, vagy gúnyol. 2. A festészet az imp-
resszionizmustól a posztmodernig addig bontotta a struktúrát, ameddig az ábrázo-
lás részekre esett. Ezt nevezik nonfiguratív m_vészetnek. Ennek mozgatóereje az 
elemzés volt és az észlelésnek érzékeléssé változtatása. Röviden, az értelem kivo-
nása az észlelésbQl. Végeredményben a tárgyi észlelésen alapuló m_vészetekbQl, 
a kultúrákból és a civilizációkból. A világot foltokban a csecsemQk látják. Viszont 
tagadhatatlanul lesz ennek az irányzatnak is elQnye. Mert ha visszatér az érzéke-
lésbQl az észlelésbe, rendkívül impozáns új figurális kompozíciókra képes. Ennek 
a jelei már bQségesek.

(A hübris járvány) Lassan e tanulmányunk végére és a további gondolatmenetünk 
elejére érünk. Kulcsszavunk most a hübrisz lesz. Mi a hübrisz? Egy szó, amely: 
„Erkölcsileg a legnagyobb b_nt jelentette: azt a b_nt, hogy az ember elfeledke-

zik az istenek elsQségérQl, és önmagát hiszi mindenhatónak. A túlvilági lét szem-

pontjából a vallási hagyomány szerint két morális, választási lehetQség létezett: 
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a szophroszüné azaz a jámborság erénye szerint élQ ember túlvilági boldogságra 
számíthatott, ha viszont a hübrisz határozta meg magatartását, része az alvilági 
szenvedés lett.” (Ismeretlen szerzQ 2. 2014) Kérem, mit mondjunk egy olyan társa-
dalomról, amely minden egyes embert lehallgat, szinte minden utcasarkot, hivatalt, 
folyosót bekameráz, mobiljaink tartózkodásáról a mi tartózkodásunkat azonosítja. Az 
emberi lelkiismeret ennél a grandiózus technikai rendszernél jóval megbízhatóbb és 
olcsóbb volt és lenne. Érdekes, hogy a közgazdaságtan ezt a fölösleges kiadást még 
nem ismerte föl. Eddig csak az Isten látott belénk. A világ felé a privát életünk 
szent és sérthetetlen volt. De most? Lassan minden tekintetben transzparensekké, 
sQt programozhatóakká válunk. Isten szabadságot adott nekünk. Ez megfoszt tQle. 
De a megfigyelQink összehordott tudása – a szándékai szerint – Isten fölé emeli Qket. 
Igaza volt József Attilának. Zabolázzuk meg „a drága jószágot, a gépet” és tanuljuk 
meg – imádat helyett – féken tartani és szabályozni a civilizációt. Nem szabad min-

den lehetQséget kihasználni, mert akkor kihasználatlan marad az, amit érdemes 
kihasználni.
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