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Egy kultúra-gazdaságtani koncepció
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Néhai drága édesapám emlékének ajánlom ezt a könyvemet

1. Fejezet. E könyv jellemzői
E rövid könyv a kultúra és a gazdaság viszonyát ismerteti. Magyarországon e tárgynak gyakorlata
van, de az elmélete és a tudománya hiányzik. Mi megpróbáljuk ezt a hiányt valamelyest pótolni. Az
olvasó hamar észreveszi, hogy e tanulmány nagyobbik része a termékkel – azaz a kultúrával és a
civilizációval – foglalkozik. Miért? Mert az a 42 év, amelyet egyetemeken tanítottam, a hallgatók
nagyon keveset tudnak a kultúráról és a civilizációról. Ezért most az első fejezetekben a termékkel –
a már említett kultúrával és a civilizációról – foglalkozom. De nem elméleti szinten, hanem
olvasmányosan egy-egy érdekes epizóddal. Természetesen meghatározom – már a 3. fejezetben –
főleg jeles Nobel díjas tudósok munkáiból. Azonban az idézetek egyet fognak érteni egymással.
Nekünk nem lesz gondunk a meghatározással. Ugyanakkor már az epizódoknál utalni fogunk a
finanszírozás eseteiről. Tehát a kultúra és a civilizáció meghatározása után, szólunk ezek fajtáiról és
típusairól. A könyv 60% bölcsészeti stílusú. Amikor ezen a részen túl vagyunk, bemutatok egy
empirikus felmérést. Kitérek ennek erősségeire és a gyengéire. Ezt követi a szorosabb kultúra
finanszírozását. Szó esik a pénzelméletről és a pénzek – mérés elméleti – fokozatairól. Majd
bemutatom a kultúra és a civilizáció pénzbeli támogatásáról, azaz ezek finanszírozásáról. Ez a rész
már nem „regény”, hanem tudományos rész. Tehát kezdjük el.

2.Fejezet Bemutatkozás
Kedves Olvasó! Az alábbi munka a szerző 30. könyve. Ezzel nem akarok dicsekedni, hogy én
a szerző – Magyari-Beck István – a tanulmányaim szerint mérnöki pszichológus vagyok. Azonban –
a Diplomámban, Oklevelemben – csak az általános pszichológia van beírva. Ahol én még ma is
előadok, tanítok, vizsgáztatok, osztályozok, kutatok, írok egyszóval – dolgozom 2017-ben 06. 6.-án
is – mint Professor Emeritus – a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének
Filozófiai Központjában. Igaz tehát, hogy a szakom: általános pszichológia. De amikor meghívtak az
– M(K)TE – azaz a Marx Károly Tudomány Egyetemre 1975-ben, azóta számos gazdasági könyvet –
Marx Károlytól-tól a „Tőke 1.és 1/2.” (Marx, K. 1973) részei. Engels Frigyes-től, „A természet
dialektikája” c. nagy természet-filozófiai tanulmánya. F.A. Hayek-től, „A végzetes önhittség, A
szocializmus tévedései” c. leleplező – könyv méretű – tanulmánya. Viviane Forrester-től, „Gazdasági
horror” roppant korszerű írás. Herbert A. Simon-tól, „Korlátozott racionalitás, Válogatott
tanulmányok” Liska Tibor-tól, „Ökonosztát” c. művét . Todd G. Bucchholz-től, „Új ötletek halott
közgazdászoktól” c. könyve. Ernst F. Schumacher-től „Small is beautiful”c könyve. Scitovsky Tibortől, „The Joyless Economy” című írása. Richard H. Leftwich-tól, „A Basic Framework for
Economics” c. eredeti matematikai gazdaságtani összeállítása. David C. Korten-től, „Tőkés
társaságok világuralma” c. kötet. Kray István-tól, a „Rendszerváltás bekötött szemmel” c. munka.
Adam Smith-tól a „The Wealth of Nations” mind a I-III kötetei. Ez kis lista – egy 100-da annak, amit
klasszikusokból – és csak is Klasszikusokból – elolvastam, jegyzeteltem. Igyekeztem megtanulni
őket. Valamint egybedolgoztam a pszichológiát a közgazdasággal. Ez volt az én iskolám és a
tananyagom 1981-ig, amikor is egyetemi docens lettem. Akkora már előadtam őket. De nem csak
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tanár – hanem szakíró is lettem. Én magam 29 könyvet megírtam. 61 fölötti az angol-nyelvű
tanulmányom.
Az összes könyvemet megvették, de – ha a vevő szegény volt – eladta az
Antikváriumnak, ami pedig eladta a magas nívójú értelmiségnek, érdeklődő egyetemi hallgatónak,
kitűnő szakembereknek.
Még mindig a piacon vagyok. Az „átkosban” addig minden írásomért az egyetemi és állami kiadó
fizetett, a rendszer (vissza) váltása után már nem fizet méltányosan a kiadó szellemi munkáért.
Pontosabban a könyv- ért és a tanulmányért. Ezek mind – 0 – pénzbeli honoráriumot fizetnek.
Kivételt képez a Valóság c. folyóirat, amely – 12000 forinttól – 13000 forint – ig fizet. Nem nagy
pénz, de biztos. Mindezt azért írtam le, mert ezzel ajánlom elolvasni a fönti műveket. Itt és most
elmondom, mely emberi körben élek és dolgozok szervezetileg a Budapesti Corvinus Egyetem,
Társadalomtudományi Kar és Politikatudományi Intézet, Filozófiai Központ. Ma e filozófiai
központnak – remélem, hogy csak egyelőre – négy tagja van: Dr. Csizmadia Sándor a filozófia
doktora és filozófia-francia szakon is végzett. De a francia nyelvet – anyanyelvi szinten – használja:
gondolkodik – megérti és írni, beszélni, társalogni és olvasni, előadásokat tartani – tud. Ért és ír,
olvas, olaszul, de – tanult – spanyolul. Mielőtt a BCE Társadalomtudományi karon nem szüntették
meg a tanszékeket. Ugyanis Csizmadia Sándor – egyetemi tanár, professzor – a néhai – kivégzett –
Filozófia Tanszék tanszékvezetője volt. Hihetetlen mennyiségű politikai tény és elmélet ismeretének
birtokában van. Amiket érvényesíteni tud előadásain, írásaiban vagy vitákban – egyszerűen a tudós –
illetve laikus – társaságokban. A dr. Toronyai Gábor egyetemi docens, filozófia és angol nyelv
szakon van diplomája. Németül is tud. Ő tartja ma is a BCE hallgatókkal a legjobb kapcsolatokat.
Főleg a – TDK – Tudományos Diák Kör műveik versenyét szervezi nagy hozzáértéssel. Hobbi – a
szabad idejében – számára a tánc. A dr. Kiss Olga egyetemi adjunktus, akinek több diplomája is van
– kiváló kreatív matematikus, informatikus és filozófus, technika – és tudomány történész. Bár ő –
saját magát – úgy mutatja be, hogy középfokon beszél, ír és ért – azaz – tud angolul. De én hallottam
Olgát beszélni angolul remekül és folyékonyan. És, jómagam, aki e könyvet írom. Visszatérve a
könyvekre, nem örülök ennek a magas könyv-számnak. Az én – jól bizonyítható – tudomásom
szerint a könyv az – amit valóban én írtam papíron az első betűtől az utolsó betűig. Számítógépen
vagy írógépen ugyanezeket a műveket pedig gépelni is lehet. A számítógép – computer – a legjobb
megoldás, mert te lehetsz könyved gépelője és a munkád kiadója – és a Te saját műved Cenzúrája –
terjesztője is lehetsz online. Ha a honlapodra – magyarul és angolul website – teszed a művedet,
akkor megadod e linkjét bárki és olvasónak és érdeklődőnek, úgy rá bökve kinyílik és olvasható lesz
a kérdéses munka. Ez pedig nem kerül semmiféle pénzbe. Ingyen – de reményeim szerint –
hatásosan – dolgozok. A tárgy szeretete hajt a munkára. A minimális igényem, hogy ezt az anyagot is
ráteszem a weblapomra. És akkor én leszek az író, a kiadó, a cenzor és az újító. De van az E-könyvek
hibája. Ugyanis csak addig él, ameddig fizeti a szerző az Internet teret. Ha nem fizet, eltűnnek még
egy Dante mű: Az isteni színjáték is eltűnik, mint a kámfor. Horribile Dictu, ezen az úton
pillanatok alatt el lehet tüntetni nagy kultúrákat és értékes civilizációkat.

3. Fejezet: A néhány mondat a kurzusunkról
E könyvemet, mint – idős és ősz hajú – Professor Emeritus írom. Az alapfogalmaim, amelyek
meghatározzák mind az előadásokat és a tanulás egységét. Az alapfogalmak: 1. Mi a kultúra és a
civilizáció. És ezek fajtái és típusai. 2. A digitális társadalom meghatározása, valamint az előnyei és a
veszélyei. 3. A kultúra és a civilizáció harca, háborúja és megbékélése, kiegyezése, együttélése. És
vice versa 4. Az „átkos” és az újkapitalizmus összehasonlítása. A hozamok és a veszteségek mind a
két rendszer esetében. A globalizáció. Egy kultúra-gazdaságtani koncepció 5. A kultúra
finanszírozása és ennek az esetei. Példák. 6. A Konstruktív és a destruktív a történelemben.
Kultúránk és civilizációnk. Az amerikai – USA – liberalizmusa, szemben az európaival. Oroszország
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sajátosságai. E könyv további sajátosságai. A főutakat a fentiekben elárultam. Most a stílust és az
egyedül álló jellemzéshez érkeztünk. Tudniillik, a szöveg nem kizárólag csak tudományos. Vannak
benne kiszólások az én saját életemről, számomra érdekes – és szenvedélyes – fiatal – életemet
megalapozó – múltamról. Idős, de munkás, szorgalmas, egészséges jelenemről. Végül a nehéz, de
nem reménytelen jövőmről. De mindig csak röviden pihentetem velük az írás, az olvasás, illetve az
előadások fáradalmait. A szálakat természetesen így visszük, majd hirtelen áttérünk egy másik szálra,
az előzőket, pedig – hogy teljes legyen – elfogadjuk, összekapcsoljuk és így a mi koncepciónkat,
mint saját eszmerendszereinket továbbfejleszthetjük. Továbbá ez a munka nem mindenben azonos
terjedelmű és minőségű egyik fejezetről, a másik fejezetre. Például az a rész, amelyben az „átkos”
géniuszait tárgyalom – pontosabban – sorolom a szakmáival, a műveivel, a sikereivel, kudarcaival,
frusztrációival együtt – több oldalon, egy különlegesen nagy rész, ugyanis ahányszor leültem írni,
legalább egy magyar géniusz – aki az „átkosban” élt és dolgozott – jutott az eszembe. De aki csak
szóban hazafi, az nem lehet igazi patrióta. - Így szólt – lelkesítve a felkelőket – II. Rákóczi Ferenc:
„Fegyver és szabadság kell”! (Rákóczi Ferenc, 1717) Én viszont megfordítottam volna. E mondásban
a fegyver eszköz, a szabadság meg a cél. Én a célt – a szabadságot – tenném előre – az eszközt – a
fegyvert és annak a kezelését – pedig másodiknak, amely – szolgálja a célt – a szabadságot. Ultima
Ratio Regum. Nagyon sok esetben jutott Magyarország ahhoz, hogy fegyvert kellett beszerezni és
harcolni velük. A szent szabadságért. Ami nem volt soha liberalizáció. Szabadosság.
Ámde, amikor a mai idők zseniális embereit kerestem, eddig még egyet sem találtam. Amikor
barátot, rokont és munkatársat, főnököt megkértem, hogy nevezzen meg legalább 3 kortárs géniuszt,
az illető csak hümmögni tudott. Talán segít nekem a tisztelt olvasó, és talál számomra egy jelenlegi
magyar géniuszt – és elküldi nekem – legalább a nevét. Én majd tovább kutatom és megkeresem,
majd megismerem, végül megnézem és elolvasom legalább a honlapját. Mert az is lehet, hogy a
műveit hiába keresem. Az is lehet, hogy nincsenek. A hírnevét az ilyen ember a sikert nem a
műveivel szerezte, hanem az összeköttetéseivel. Vagy – ahogy az „átkosban” mondták – a
protekcióival. Ezt a fogalmat most társadalmi vagy szociális tőkének – azaz értéknek – nevezik.
Nagy sajnálatomra az egyik gondom az, hogy amíg az „átkosban” komoly különbséget tettek pozitív
és negatív példaképek terén, ebben a rendszerben viszont összemossák a jót a rosszal. A jó a rosszhoz
vezethet – mint például első Szent István királyunk – egyrészt üldözte – és ezzel – megszüntette – az
ősmagyar pogány rítusokat, ezzel megszakította a magyar kultúra folyamatát. Míg a rossz alkothatja
a jót – például az űr, a semmi és az anarchia, a Sátán – alkotni kényszerítette a Jóistent és az alkotó
embert. És vice versa. A telítettség a hordóban oda vezet, hogy a bordáiban először szivárog a víz, a
bor. Másodszorra ezek a folyadékok megrepesztik a bordákat. Harmadszorra a hordó felrobban és
akkor a víztől és a bortól minden és mindenki vizes és boros lesz. Ez természetesen csak egy
metafora. De érthető benne az, hogy a támadás mindenkit magával ragad – például egy szurony
roham – először energikus – és akár vesztettek, akár győztek, elfáradtak és elaludtak az emberek.
Csend van. Erre pedig az ellenség meglepte az alvó katonákat és elpusztították az – ő ellenségét – a
támadás így a totális vereséghez, a megadáshoz és a fehér zászlóhoz vezet. De ez csak egy csata –
epizód – amely nem döntötte el a háborút. Ahhoz sok győzelmes ütközetre van szükség, hogy
megtörje az ellenség harci-háború kedvét az egyik oldalon. A másikon pedig a győzelem lelkesít.
Végre megjött a béke!
Viszont napjainkban az a hős, akinek sok pénze van. De nem a munkái miatt, hanem az ügyeskedés
és a korrupció, a plutokrácia teszi őt nagy emberré. A könyvben nem esik szó a rendszerváltásról,
mivel Rákosi Mátyás kommunista rendszere Magyarországon és a Kádár János szocialista rendszere
előtt Horthy Miklós kormányzó vezette kapitalizmus volt ebben az országban is. A Kádárszocializmus leváltotta a kormányzó Horthy Miklós katonai, csendőri – de ugyanakkor mélyen
tudományos – e nemzet – zseniális közgazdasági kutatók alkotta – gazdaságát. Orosz segítséggel.
Ipari és banki intelligens tudós izraeliták fölépítettek a XX. században ritka jó, becsületes – sem
rablást, sem korrupciót el nem ismerő – de jogilag a visszaesőket büntető vagy felmentő, jogilag
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megfelelő – hanem egy valódi, tudományos nézeteknek és a modern művészetnek, irodalomnak,
költészetnek esztétikai, fordításokat a szép és rút népi és szakmai ipari és banki kapitalizmusát. Tehát
mi nem voltaképpen egy újabb rendszerváltást hajtottunk végre – hanem mi beugrattunk a
megnevezhetetlen társadalomba – csináltunk, de igazából egy rendszer (vissza) váltást. És félhetünk
– vagy inkább retteghetünk – egy újabb forradalomtól, amely – már bizony legalább sokszoroson
ismételve – letöri a plutokráciát, a pénz uralmát. Talán véres eszközökkel. Van, aki a digitalizálást
tekinti célnak, viszont, ahogy a későbbiekben erre visszatérünk, ugyanis a digitalizálás nem tágítja,
hanem korlátozza azt, amit társadalomnak nevezünk. És ahogy – állítólag talán Garibaldi – mondta,
„Bízzál a jóban, de készülj a legrosszabbra”. Lesz alkalom a keresztek vetésére. Az első pont a fejen
a szellem. A második nem mehet le a hasig, hanem csak a derékig, ami a lélek. A katolikus ezután a
bal vállra bök – a múlt szimbóluma – ezt követően a jövőt jelentő jobb vállra. Igaz, mi a múltból
haladunk a jövőbe. Ez a fejlődés útja. Az ortodox és a pravoszláv – vagy két, vagy három ujjal – vesz
keresztet. Először a fejen, majd a lelken, utána a jobb vállra, a jövőre bök, végül a bal vállra. Azaz a
célból vezeti le a tevékenységet. Ez a céltudatos haladás. Illetve: az okság horizontálisan – billiárd
modell – vertikálisan – piramis modell. Erről a szent szimbolikából még többet is mondunk a további
fejezetekben.
Ismételve kissé más verzióval: Először az agyra – a szellemre – utána a derékra, a lélekre. Ám, a
vízszintes vonalon először a jövőre – a célra bök. Majd a balra, a múltra. Ez pedig a céltudatos építés
útja. Ha viszont az ortodoxok és a pravoszlávok két vagy három ujjal először a bal vállra – a múltra –
bök és csak utána a jobb vállra – a jövőre bök az, az okság útja. Megfigyeltem, hogy a keleti világban
a belépő ajtó minden alkalommal alacsonyabb, mint a belépők. Mi lehet ennek az oka. Talán az, hogy
a belépők tisztelettudóan meghajolnak a bennlakó és vendégfogadó irányában. Ami azt is jelenti,
hogy a belépő tiszteli a vendéglátót és ígéri, hogy ezt a magatartást továbbra is folytatja. Nem úgy,
mint a mai migránsok, akik támadólag viselkednek, gyilkolnak és követelődznek. Nőket is
megerőszakolnak. Erről is több szó lesz a továbbiakban. Az biztos, hogy a Nyugat-Európai
gyarmatosítók megérdemlik ezt a viselkedést. De Közép-Európa, amely maga is gyarmat volt, annak
van ahhoz hatalmas ereje és igazságos joga arra, hogy ne szorítsanak ki bennünket hazáinkból a
betelepülő, támadó migránsok se. Ugyanis a mi történelmünk során annyi támadás jött keletről:
kunok, tatárok. Délről a törökök. Minden irányból a vörös hadsereg. Ez utóbbiak csak azért, mert a
magyar II. hadsereg is megtámadta Oroszországot. Eljutottak a Csendes Donig. Onnan verték őket
vissza Budapestig, Sopronig és Berlinig. Az orosz birodalom nagy háborúi visszavonulással és
hátrálással kezdődtek – tatárok, mongolok (Batu kán és Szübőtej), franciák (Napoléon), németek
(Hitler) – egyrészt azért, mert a védekező háború mindig erősebb, mint a támadó. (Карл фон
Клаузевиц, 2009)., mert a védekezők mögött ott áll a nép – ruhával, étellel, itallal, meleg lakhatással
és – ami a legfontosabb – a nemzeti szellem. Másrészt azért, mert Oroszország rendkívül nagy és az
időjárása kegyetlen tud lenni, főleg télen. A támadó ellenséget ezért többnyire mindig legyőzte.
Ennek köszönhetően, az orosz birodalomban a férfiak kultusza uralkodik. Nincsen sem háború, sem
veszekedés nincs a két nem között. Békében élnek. Annál inkább, mert a harcokon ott voltak az
asszonyok is – mint katonák – a harcmezőn. És harcoltak. Bátran.
Néhány további megjegyzés. Több fontos állítást többször megismétlem. De mivel „Az ismétlés a
tudás anyja”, ilyenek lesznek a kultúra, annak „A” és „B” meghatározása, változatai. Egymás alá és
fölé vertikálisan működik. De az is lehetséges, hogy a két kultúra békésen – horizontálison – egymás
mellett együtt él. A harmadik lehetőség a fejlődés, a kezdés – minden új, fiatal, derűs és optimista,
élni szerető kultúra = „A” kultúra. a „B” pedig az idős, beteges, hanyatló, majd halálra éhezett, végre
elpusztult társadalmak kultúrája. Szó esik még – a kultúra higiénia – ez is egy új tudomány.
Közbevetőleg elvégeztünk egy empirikus fölmérést az egészség tárgyában. Erre a tanulmányunk
majdnem utolsó részében kerül sor. Végül egy kis mentegetőzés. A tanulmány bibliográfiája – a
felhasznált anyagok –rendes ABC szerint megfelelő állapotban vannak. Ennek egy oka van. Ezt az
anyagot jómagam és egy iráni PhD hallgatóm – Mahshid Moradi – egy kitűnő informatikus többnyire
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ezt olvasta és a maga – perzsa, iráni – módján tette be a felhasznált anyagokat a bibliográfunkba. Én
viszont könyveket és tanulmányokat olvastam. Bár én is tanultam a komputeremből is. De arra
inkább csak utalok. De mint mindenütt, itt sem a formalizmusok a lényeg, hanem a tartalom. Ezt az
én általam jelzett az (Internet 2017) formájában hivatkozom. Végül a kiadványok évei nem azt
jelentették, hogy akkor írta a szerző. Hanem az a kiadvány akkor lett közzé téve, amiket én olvastam.
Aki egy kicsit is művelt, ezt rögtön észreveszi. A jelen munka 50%-a tudományos esszé. „Az esszé a
szépirodalmi alkotások egyik sajátos válfaja. Műfaja közismerten nehezen definiálható. Valószínűleg
nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy annyiféle esszé létezik, ahány esszéíró. Samuel Johnson (17091784), aki maga is kiváló esszéíró volt, az alábbi meghatározást adta: Az agy gondolatainak szabad
folyása.” (Internet, 2017).

4. Fejezet: A kultúra fogalma és történelme
A valóban magas kultúrát általában a humán és bölcsész tudományok és művészetek körébe sorolják,
ezek: Az irodalom. Költészet. A történelem. A nyelvészet. Az antropológia. A szociológia. A
közgazdaság tudomány. Opera. Festészet. Harcművészet. Operett. Színészet. A művészettörténet.
Művészetelmélet. Tudománytörténet. Tudományelmélet. Politikatörténet. Politikaelmélet.
Vallástörténet. Valláselmélet. Gazdaságtörténet. Gazdaságelmélet. Régészet. Futurológia =
jövőkutatás. Pszichológia. Esztétika. Etika. Kritika. Mindenek felett, hozzá tartozik még a kultúra
tudománya, amelyet a tudósok és a művészek nagyon valószínűen – számos esetben egészen biztosan
– leszűkítik a pozitív értékeken alapuló jelenségek közé. Eszerint a kultúra életfontosságú, szép,
igaz, hatásos és embert alkotó jelenség. Ez nagyon lényeges megállapítás. Még ha egyszerű is. Csak
sajnos ezzel a kultúrát egyik – természetesen – nagyon fontos és kívánatos esetére redukálják. Mi
azonban elsősorban nem a fajtáit vagy típusait kívánjuk ismertetni. Legföljebb egy keveset. A
vállalkozásunk ennél átfogóbb. Természetesen, a világot számos kultúra-fajta és típus hálózza be az
Isten és az ember glóbuszát, mind az időben és a térben. Viszont, mi – ebben – a fejezetben, nem a
biológus számára, hanem egy, a kultúrát és történészt, a grammatikust vagy nyelvészt és régészt
tekintve szokatlan oldalról – a genetikából – indulunk ki. Idézni fogunk mérvadó külföldi tudósoktól.
Tehát: „….., És ne feledjük, hogy az emberi genomnak csupán az 1 – 2 százaléka kódol valamilyen
fehérjét, a többi pedig, amit nem túlhízelgő kifejezéssel hulladéknak (junk) szokás nevezni, látszólag
funkció nélküli,változó hosszúságú szakaszokat jelent, amelyek jelentős része sokszor ismétlődik a
genomban. Még magukban az ép génekben is rejtőzik nem kevés hulladék.”(Watson és Berry, 2003).
Nyilván itt van a kultúra központja, amely a szervezet gén-információs rendszerét az agyba
helyezte át. Ugyanők: „Génkészletünket tekintve tehát nem vagyunk sokkal összetettebbek egy
szerény gyomnövénynél. Még kijózanítóbb a fonálféreggel való összehasonlítás,…”Sok nagyságrend
a különbség a két élőlény anatómiai komplexitása között, génünk azonban kétszer annyi sincs, mint a
fonálféregnek… A jelek szerint genetikai hardverünk nem sokkal nagyobb, mint más élőlényeké,
mégis sokkal többre képes.” (Watson és Berry, ibid).
Tehát a mi merő biológiánk és a genetikánk csak gyomnövényit vagy fonálféregnyit tud felmutatni.
Én, aki nem vagyok genetikus, szerényen feltételezem, hogy az épen megmaradt gének elsősorban az
életösztön és a fejlődés, valamint a pusztulás és a pusztítás általános parancsnok génjei. Nagyon
magasan állnak fönt a gén-hierarchiában. De folytassuk továbbra is idézetekkel ezt a fejezetet, hogy
erős alapokra épüljön e munka érdemi folytatása. Ismét egy alapvető megállapítás: „Akár azt a
kijelentést is meg merném kockáztatni, hogy összefüggés lehet a nagyobb intelligencia és a gének
kisebb száma között. Az az érzésem, hogy az ész – vagyis a jól működő idegközpont – komplex
működést tesz lehetővé viszonylag kevés génnel (ha a ’kevés’ szónak a 35 000-es számmal
összefüggésben egyáltalán van értelme)” (Watson és Berry, ibid). Talán van. Ez az az 1% vagy 2%
ép géneink száma, míg a teljes genom gén hulladékainknak az összessége – talán nincs is igazunk – a
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35 000 x 98 = 34300000, azaz harmincnégy millió háromszáz ezer a génhulladékok száma. Óriás
bennünk az űr. Ez a számolás bizonyára hibás és primitív Azért írtam le, hogy megbíráljanak, én
pedig tanuljak a bírálóimtól. Viszont, ez a laikus számítás mindazonáltal legalább egy megközelítő
sejtést ad a génhulladék jelenlétének a méreteiről az emberekben.
„Agyunk érzékelési és mozgató kapacitása magasan fölülmúlja a vak és épp csak araszolni képes
fonálféregét, és így sokszorosan többféle viselkedési reakciót tesz lehetővé.” (Watson és Berry, ibid).
Elképzelhető, hogy az ősi információs központ, a gének voltak merev lineáris programjaikkal és
utóbb az agy vette át a vezetést, amely a környezet és az élőlény között flexibilis viszonyokat tesz
lehetővé. Itt már ismét és újra közeledünk a kultúra lényegéhez. De először pontosítsuk a képet.
Ugyanis eleddig még, csak a csökkent és hiányos biológiai, genetikai szabályozásról idéztünk, írtunk
és – ha szükséges, például, ha előadást kell tartanunk – beszélünk róluk a dobogóról, katedráról a
Budapesti Corvinus Egyetem Politika Tudomány Intézetéből, annak is a Filozófiai központjából.
Mármost ideje fölrajzolni egy pontosabb képet. Lám nézzünk most egy egzaktabb ábrát, de a
megoldást túlsietve kimondó részt: „E munka általános tanulsága az, hogy a genetikai információ
szerveződése hierarchikus. Nüsslein-Volhard és Wiesshaus felismerte, hogy mutánsaik némelyikén
kiterjedtebb, másokon kisebb részekre korlátozó hatások jelentkeznek. Ebből nagyon helyesen arra
következtettek, hogy az általánosabb hatású gének az egyedfejlődés korábbi szakaszában lépnek
működésbe – vagyis a génkapcsolási hierarchiában magasabb szinten állnak –, a szűkebb hatású
gének pedig később. Transzkripciós – átírás – faktorok (Országh L. 1963) kaszkádjára – lépcsős
vízesés kertben, parkban – (Bakos F. 2002), melyek révén bizonyos gének más géneket hoznak
működésbe, azok ismét másokat és így tovább. Úgy tetszik, a gének bekapcsolásának e hierarchikus
rendjében rejlik a komplex szervezetek kialakulásának titka. Egy gén, amely egy adott biológiai
építőkövet hoz létre, önmagában csupán építőkövek halmazát képes előállítani, egy megfelelően
koordinált rendszer részeként viszont falakat, a falakból pedig egész épületeket alkothat.” (Jeremy,
Internet 2000). és honnan származik a tető? Védelem föntről: víz, eső, hó stb.
Íme, itt egy szellemes építészeti metafora és semmi más? Bár mégiscsak sejtjük az előző mondat és
idézet értelmét. Viszont világosan – illetve képletesen – megmagyarázza, megvilágítja nekünk a
bonyolult szervezetek biológiai meghatározottságunkat. De mi lesz a tartósan kikapcsolt, a funkcióját
képtelen működtetni génnel? Amelyet – hosszú évezredeken, vagy százmillió éveken át – nem tud
használni – az elő-ember. Talán hulladék? Bizonyítottan tudományos igazság, hogy igen. Ez világos
is. A korai ősember – amikor csak egy pillanatra is megmozdult – rögtön ráugrottak és
szétmarcangolták, végül pedig fölfalták erősebb konkurrensei. Elsősorban a húsevő vadállatok.
Oroszlánok, tigrisek, párducok, harci kutyák, kígyók és a sasok stb. A halottra pedig az éhes hiénák
ugranak és vetik rá magukat. Az ehető növényekkel az elő-embernek nem volt sok baja. Könnyen
összeszedte. Pihe könnyedén begyűjtötte. Egy kis munkával megfőzte és végül élvezettel megette.
Így a vadnövényt – az átlagember a pokolba űzné a büdös gazt – ami viszont a béke és a boldogság –
a paradicsom, az éden – jele és érzelme lett. Ahol először szinte mindenki munkakerülő volt – az
aranykorban – azokban az időkben, amikor az ember még nem rontotta el a klímát, a vizet és a talajt
– nem kötelességből – hanem a saját akaratából. A művirág – csak imitál – hamar elpusztul, sok
fárasztó munka van vele.
De mivel az ősember is élni akart, vagy el kellett bújnia egy közeli barlangba, amelynek bejáratát egy
megfelelő kővel bezárta, vagy nem szabadott neki meg se mozdulnia a sűrű bokrosban és erdőben.
Ebben a helyzetben született meg az emberevés. A sötét barlangban és a környező természetben,
amikor az ősember már minden ehető állati húst fölfalt vagy fölzabált, rákényszerült a gyengébb társ
testére, mint ételre. Ez – ha állandóvá válik ez a gyakorlat – a törzs vagy a klán egy idő után először
ritkul, majd utóbb megsemmisül és eltűnik. Merem hinni és remélni, hogy a – gyerekeket szülő és
ápoló nőket és az asszonyokat – nem falták föl. Ezért az emberevést gyorsan és szigorúan
megtiltották. Nyoma – mint majdnem minden ásatáskor – csak az emberi csont marad. Tehát, ami az
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éhes ősembernél átmenetileg természetes, az ma már számunkra bűnözés. Mind az ősember – az írás
előtt, mind az írás után – elítéltük és elítéljük. Abban a történelem előtti korszakban, mert csökkenti,
majd elpusztítja azt az amúgy is kis létszámú ősemberi populációt. Az emberiség – mint olyan –
eltűnt volna. Ma viszont a bűnözést – köztük az emberevést – erkölcsi és jogi okokból ítéljük el.
Azonban többnyire börtöni – egy egész életre szóló – bezárásra ítéljük az emberevő bűnözőt. Le ne
lőjük, mert ha kiszabadul a fogdából – remélhetjük, ellenőrizhetjük – hogy szakmát tanul és kap,
pénzt keres, megházasodik, családot alapít és nemz 3-4 gyereket, ami javítja a magyar – vagy minden
kis törzs és területe szerint apró nemzet – demográfiai helyzetét.
A börtön eredetileg csak büntetés volt. De a mai börtönök között léteznek olyanok is – ahol az
elítéltek tanulnak, dolgoznak, körbesétálnak, sportolnak, kihallgatásokon vesznek részt, pihennek,
leveket juttatnak ki – ezek humánus és emberi intézmények. Ahol az elzártak szakmákat – például
asztalos, lakatos, kőműves, víz- és gázszerelő, kertész, erdész, gépkocsi vezető (sofőr), traktoros,
bányász, órás, festő stb. – is kitanulhatnak. Ha alkalmas, még tanár vagy honvéd – a két legszebb
férfi szakma – lehet belőle. Vagy együtt, vagy külön. Ám a legjobb börtönök azok, amelyekben az
elítéltek számos és jó minőségű termékeket gyártanak. Amikor pedig eladják őket az üzletekben vagy
a piacon, annyit keresnek, amennyivel főnt tartják magukat és magát a büntetést végrehajtó
intézményt is. Sőt a rabok még fizetést is kapnak, ha dolgoztak. Így, a büntetés után a volt rabok
megjelennének a munkaerő piacokon, mint becsületes – kék kezeslábas sok zsebbel – klasszikus
gyári proletárok. Akiknek van még osztály tudata. Ilyen – egy sehol és semmikor sem – használt
termínussal – pedig van, létezik konzervatív proletár.
De építettek olyan büntetést végrehajtó intézményt is – amit sajátos – nőkre és gyerekekre hoztak
létre. Például a Kalocsán felépített bűnös asszonyok híres-hírhedt börtöne. Amit nem csak a bűnösök
lakják, hanem arra is járnak a belföldi és a külföldi turisták. Gyönyörködnek és szánakoznak, együtt
éreznek velük is benne elragadtatva. A főnemes Tomori Pál – aki Mohácson vezényelte a magyar
sereget a túlerőben lévő török haderő ellen – 1526-ban, ő is elesett egy török ágyútól és egy jatagán
csapásától – és akiről elnevezték a kalocsai főiskolát. A főiskola tanárai gyakran mentek a börtönbe
tanítani és nevelni a raboskodó nőket és kis gyerekeket – osztályban – legalább az ABC-re és olvasni.
Valóban – nemcsak a főváros, Budapest, hanem a magyar kisvárosok is igazi világvárosok,
mindenkinek – aki már járt bennük – azokra nagy hatást gyakorolnak. Mert nagyon szépek és
gyönyörűek, valamint tiszták és gazdagok stb. Polgáraik pedig dolgoznak, mintha parasztok
lennének. A népi művészet is a falvakban és a kisvárosokban virágzik. Pedig őket nem finanszírozza
senki. Csak a hangulat és az összetartás mozgatja a népművészetet. Így is lehet kultúrát
finanszírozni. Nem pénzzel, hanem társasági közélettel.
A fenti idézetek – termékenyen ugyan – de egymásnak élesen ellentmondanak. Ami nem baj. Az
ellentmondó tételek serkentik az agyi folyamatokat, amelyek megoldják a problémákat, a
tehetségesebbek viszont voltaképpen alkotnak. Az 1-2% ép gén mindezt képtelen megoldani. Ezért
irányt kell váltanunk, ami tagadja – ebben az esetben – az alulról érkező teljes biológiai
determinációt. És állítja az emberi organizmusban a belső űrt, a szakadékot, ami egy szigorú –
rendszer hiányában – anarchiába fulladhat. Ez az elő-embernek a természete volt. Ezt mi is
örököltük. Majd elkezdjük alkotni Isten segítségével és a kultúrákat alkotó géniuszokkal a
mesterséges programokkal. A szellemi – program, amelyben az Isten elrendelte, majd ennek nyomán
egy-egy kulturális hérosz fejében megszületett és kiépült a kultúra néhány tézisben, időben, térben és
egyszerűen, de hatásosan. Mindezt kőbe, sziklára vésve. Hogy megmaradjanak az évezredek által
tapasztalt életbölcsességek és igazságok. Utóbb megírva a Bibliában és a Koránban. Például: a
roppant erejű Mózesnél a Tízparancsolatban. Az Isten fia Jézusnál a Hegyi beszédben. A harcias és
bölcs Mohamednél a Koránban. A nagy hatású – Buddha minden egyes vallást elfogad – Buddhánál,
az öröm és a nyugalom bölcs mesterénél és nagy tanítójánál. Az Indiát felszabadító és a szerénységet
és szegénységet, valamint a kézművességet hirdető és cselekvő, gyakorló Gandhinál. Az erényes és
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szikár Lincolnnál, aki győzött az dél-északi amerikai polgárháborúban. Azért ebben a sorban, mert
polgárháborút a déliek kezdték. A déli arisztokrácia pedig kiállította a déli hadsereg tisztjeit. Köztük
azok a déli államok – arisztokrácia tisztikara, akik elsőknek léptek ki az Északi Unióból. Szabadok
akartak – kívántak – lenni. Sajnos harcolni kellett. Az arisztokraták – akik dolgoztak is a fekete
testvéreikkel – nem hódoltak meg az északi államok jenki uralomnak.
Ha már itt – a déli és északi polgárháborúnál – tartunk, legyünk részletesebbek. A – mai USA
területen – kitört a háború az 1860-as években. Ugyanis ott két kultúra különbözött. Az északi
föderációban – egyesült államok ipari és piaci faktorok – uralkodtak. Építettek gyárakat és bankokat,
hogy termeljenek elsőrendű gyári termékeket és dolgoztatták a munkásokat, kizsákmányolták őket,
mint a modern proletárokat. Nagy volt a vagyona a gyárosnak. Kicsiny fizetése a proletároknak.
Plutokrácia uralkodott. Ezért megjelent a lopás, a rablás. Akkor és ott az eredeti tőkefelhalmozás a
bűnözés útját választotta. Velük nőtt a rendőrség és a csendőrség létszáma, hogy leverjék a széles
sorokban felvonuló szegény gyári munkásokat. A tömeget. Az északiak – Oregonban, Illinoisban,
Indiánában, Massachusettben, Pennsylvaniában, Rhode Island-ban, Maineban stb., nem szerették a
színes bőrűeket és még több kis terjedelmű északi államból – ki kívánták toloncolni őket. Az északi
emberek rasszisták voltak. Ezzel szemben a déli államok – Dél-Karolina, Mississippi, Florida,
Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee, Észak-Karolina
konföderációban éltek. Annak a társadalomnak más elvei voltak. A gazdák rendszerint együtt
kaszáltak, behordták a termést az – úgynevezett fekete bőrű – fekete Afrikából származó
rabszolgákkal, akikkel úgy bánt a fehér – Európai gazda, mintha a fekete rabszolga a testvére volna.
A déli gazdaság nem volt híján a gazdasági problémákkal és azok megoldásával. A déliek Angliával
kereskedtek. A fehér arisztokrata élelmiszert küldött Angliába. Az angol tulajdonos cserébe – pénzre
és technikai eszközökre – esetenként fegyverekre is – váltotta át. Ám ezek az angol áruk jobbak
voltak, mint amiket az északi államok termeltek, technikai eszközök és – köztük – a fegyverek.
Mégis az északi államok győztek. Miért? Mert más szelek fújtak északról. Fölszabadították – azaz
magukra hagyták – a fekete munkásokat. A szabadság hívő és vonzó hatására a fekete rabszolgák
dezertáltak – átálltak az északi csapatokba. A déli arisztokrácia egyszerre csak kisebbségbe került.
Ettől kezdve a túlerő miatt Robert E. Lee déli tábornok letette a fegyvert. Az északi hadsereg leigázta
és fölégette a déliek házait és földeit. Megszállta a déli államokat. Ahogy az idő haladt, megoldottak
számos feladatot. Ma már vannak fekete rektorok, professzorok, tudósok, orvosok és politikusok.
Vegyes – fekete-fehér, fekete-sárga, sárga-fehér, fehér-barna, barna-fekete, sárga-barna, barna-fehér,
barna-fekete, fehér-sárga házasságok köttetnek. De az is gyakran előfordul, hogy fekete-fekete,
barna-barna, fehér-fehér, sárga-sárga házassága. Az USA-ban a jókedv, a jómód, szorgalom,
munkabírás, siker és derű uralkodik. „A” kultúra virágzik.
Mivel a gének szintén program-hordozók, máris különbséget tehetünk természetes és mesterséges
programok között. Ellentétben a civilizációval, amelyik technikai és ipari, valamint testi és külső.
Végül, de nem utolsó sorban, hanem az első a hierarchikus hatalmi és horizontális szakmai rend. Ez
az a kereszt, amelynek a robusztus súlyát nekünk egy akár hosszú, akár rövid életen át hordozni és
viselni kell. Nem panasszal, hanem boldogan. Imával! Majd ez az értékhalmaz – érettebben –
értékrendszer rátelepszik az emberi – egészségesre (1-2% valódi génre) és hulladékra (98-99%) –
teljes genomra és kapcsolatot teremt az ember biológiai természete és kulturális lényege között. Az
utóbbi funkciója (sokszorosan és tartósan, makacsul ismétlődő lényege és ettől lett szilárd az
identitása) az, miszerint rendet hozzon az űrben, szakadékban és az elvadult anarchiában. Az ember
alapvető kritériuma nem a szomorú és komor – súlyos – betegség, hanem a kicsattanó egészség.
Szemben a zseniális Sigmund Freuddal. Aki e tárgyban tévedett. Amikor sorral tűntek el a
tanítványai, Sigmund Freud – a Mester – magára maradt.
Az egyetlen lény az ember, akinek a természete és a lényege nem esik egybe, sőt koronként – de nem
sűrűn – egymás ellentétei. Freud még azt hitte, és vélte bizonyítani, hogy az ember drámája az
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ösztönei és a kultúra között zajlik és a provokáló, az ösztönökre elnyomást gyakorló volt a kultúra
(Freud, 1982). Holott az emberi ösztönök a nagyobb részt – 98% vagy 99% – csak kultúrával
kiegészítve egészségesek. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a valódi konfliktus – ami azonban
mérsékelten – az ember biológiai természete és a kulturális lényege között dúl. Majd a felek tartós
szövetségre léptek és végül megbékültek. Nem az egészséges emberi ösztön építi ki a kultúrát, hanem
az a kiváló nevelés Isten, Mózes, Jézus, Buddha, Mohamed, Konfucius, Lao-Ce stb. tanítók és
bölcsek részéről a tanítás, és a mi részünkről, mint a diákokról és tanulókról, a tanulás termékeiről. A
feltételes, majd biztos tudásról. Megjegyzendő, hogy az emberi test olyan nagyfokú szabadsággal
rendelkezik ízületeik révén, aminek következtében az agy elsősorban a gátlás szerve. Ahogy ezt az
agy fiziológus – jelentős orosz világhírű tudós, aki – tervezett kísérleteivel – Nobel Díjas (1904)
Pavlov bebizonyította.
Egyetlen mozdulat csak úgy jöhet létre, hogy ha a több ezer lehetséges mozdulatot le kell gátolni.
Erre épít a nép- vagy szalontánc és a balett. Valamint a sport. továbbá mind a könnyű – és a nehéz
fizikai munka. De még a gesztikulálás és az egyszerű beszélgetés is. Az agyi gátlás egy roppant
nehéz – energiát faló – agymunka. Mit mondott a nagy filozófus, John Locke – emlékeim szerint,
leegyszerűsítve – hogy az ember üres edény, tiszta lap – tabula rasa (Locke 1979) – amit szerintünk
kitölt felülről a mesterséges – először isteni, majd emberi – program, a kultúra. Vagy más szavakkal,
az elő-ember eredetileg tehetetlen és beteg állat volt, ami pedig egészséges emberré teszi,
meggyógyítja őt, az a magas kultúra. Ezt a megközelítést – az orvoslást munkával, kultúrával,
filozófiával, kirándulással, kutyával, lovas terápiával, úszással, táncterápiával, szertornával,
művészettel és tudománnyal, – felfogást többen bírálják. De nem tudják megkerülni. Keményen
szembe kell nézni velük és szorgalmasan tovább tanulni, megismerni a lényeget és keményen
alkalmazni őt. És a sikert – valamint túlélést, mi több, fejlődést – érni el általuk. Ha ezt nem tesszük,
akkor beteg állatok – vagy korcs elő-emberek – maradunk.
Bizonyítható, hogy mely grandiózus élet-halál faktor a kultúra. A történelem során eltűnt népek –
legyenek megemlítve azok itt csak – a médek, a szanszkritok, az aztékok, az akkádok, az avarok, a
besenyők, a dákok, az etruszkok, livónia, a gótok, a hunok, kazárok, a latinok, az ószlávok, a
sumérek és a vandálok. Továbbá ismeretlen nevű számtalan kis nép Szibériában, Afrikában és az
Amerikai kontinensen és e tengereikben szigeteken, akik nemcsak a létüket, hanem a nyelvűket és a
nyelvi fölépítéssel és nemzeti stratégiával járó kultúrájukat is veszni hagyták. A dzsungelek
világszerte tele vannak az otthagyott – gazzal, természettel – benőtt romjai az őskor – ókor magára
hagyott civilizáció emlékeivel. Ezzel szemben Európában Magyarország, Ausztria, Franciaország,
Nagy-Britannia, Hollandia, Belgium, Itália és Lettország, Észtország, Litvánia, Svédország,
Norvégia. Finnország, stb. Ázsiában Japán és Kína stb. Euró-Ázsiában csak Oroszország. Az
Amerikai kontinensen az USA és Kanada stb. gondosan őrzik és javítják kultúrájukat, benne a
nyelvüket és nemzeti stratégiájukat. E nemzetek és kultúrák még ma is élnek és fejlődnek. Bár a
2015-évben megjelent egy új kihívás – amit pontosan és az időben meg lehetett volna jósolni és így
föl is készülni rá – jelesül a délről gyarmattá tett, majd kibombázott és elűzött több milliárdnyi
muzulmán, aki hontalanná vált és Európában, az Egyesült Államokban és végül Oroszországban
keres – mit keres? Indulatosan vadul, követel – magának új hazát – ahol ő lehet a felsőbbrendű
ember. Aki nem dolgozik, inkább rabol és lop. Az őshonos európai ember súlyos életveszélybe
került.
Végezetül, hogy jött létre a mesterséges program, a kultúra és a civilizáció? Nyilván az állatok –
főleg az emberszabású majmok – és a vadállatok utánzásával. Látták, ahogy azok fölfigyeltek,
elindultak lassan, majd viharos gyorsasággal támadtak és a prédára vették magukat. Ezt követően
megölték, szétszedték az ehetőt az ehetetlentől, majd megették az ehetőt és pihenni mentek. Órákig
folyt az emésztés. Amikor a vadállat elszenderült, pihent. Az ember is szeretett volna így cselekedni,
de nem voltak természeti fegyverei: erős és nagy fogai és agyarai, agancsai, hatalmas körmei. De
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megtanult megfogalmazni a célt, figyelni, óvatosan megközelíteni, gyorsan támadni, a prédára
ugrani, azt elpusztítani, az ehetőt megenni – de már mesterséges fegyverekkel, a civilizáció első,
primitív eszközeivel – a bottal, a kőbaltával, dárdával, kövekkel, csapdákkal – ölni meg a vágyott
állatot és szedni a növényt és megenni – majd pihenni. Ám az elő- ember nemcsak harcolt, hanem
barátkozott és szeretett is. Ezen tevékenységnek meg voltak az eszközei: közeledés, mosolygás,
ajándékok, beszélgetések. E részben csupán a pozitív és a negatív viszonyról beszéltünk. Azonban
létezett közömbös, toleráns kapcsolat is. Ennek eszköze – nem az egyetértés – hanem az a közömbös
ráhagyás.
A barlangrajzok – az első csodálatos festmények – általában oldalról – az állati test legnagyobb
felületével – mutatják a bölényeket, ahonnan azok nem láthatják a támadóikat. Mi több nem kell időt
– rabolni a pontosan beállított dárdákkal – hanem csak az állatot több helyén is meg lehet ölni akár
becsukott szemekkel is, elhajítva a dárdát és a követ. E barlang rajzok nem csak a vadászatra
tanítottak, hanem az ifjú vadászok itt – a barlangban – gyakorolták dobásokkal a célállat
legérzékenyebb pontját eltalálni. De – mint művészet – ide jártak – akár mint a kezdeti templomokba
– az elő-emberek gyönyörködni és imádkozni a maguk módján. Ők nem itt laktak, hanem a közeli
barlangokban. A barlangrajzok felismerték – először a történelem előtti időkben a szempontot, az
aspektust – az elméleti tudás egyik legfontosabb eszközét – amit nagyon jól lehet használni szinte
minden gyakorlatban. Így a vadászatban, majd a termelésben is. A másik eszközük a csapda volt,
egy hatalmas gödör – letakarva ágakkal, bokrokkal, fatörzsekkel – amelybe a megvadult ősemberek
ordításokkal és kövekkel, botokkal hajtották a prédát a gödörbe, amely – mivel az állat nem tudott
kimászni belőle, saját erőből – szomjan és éhen halt, vagy megölték őket kövekkel és erős fa
rudakkal. Volt azonban más táplálkozásuk is növényekkel, gyökerekkel, őskori gyümölcsökkel.
Egy másik háborúban – a lengyel-osztrák szövetség megtámadta – a Bécset körülzáró és ostromló
török hadsereget. Bécs védői és a lengyel lovasság dühösen harcoltak, de a törökök megálltak és
beásták magukat és úgy védekeztek: a janicsárok handzsárt és jatagánt használtak, ágyúval lőttek
pontosan, lovassággal a szpáhik – karddal, eszeveszett dühvel. Nem mentek el Bécs városától, nem
futottak föl a Bécsi bástyákra, nem menekültek vissza Magyarország felé, amely viszont ismét
visszatámadta volna őket – amivel harapófogóba tette és bekerítették őket – ezzel a muzulmán török
verességet szenvedett volna – Ausztriában, Bécs alatt. De Bécs hosszú időre megállította a török
birodalom terjeszkedését észak-nyugat irányában. Az Orosz hadsereg és a kozákok ugyanezt tették az
északi irányban is terjeszkedő török birodalommal. Megállították őket. Nota bene – ezt az eszközt
használta az orosz paraszt is, aki – mivel nem voltak fegyverei – elhajított rudakkal győzte le a
támadó – Európa szerte híres – lengyel lovasságot, amely megtámadta Oroszországot, de az ütközet
végén vereséget szenvedett az orosz parasztoktól. Csodálkozunk azon, hogy a totemizmus – a szent
állat – nemzetenként más-más. Például, főleg Indiában a Tehén, Spanyoloknál a Bika, az ősembernek
a Bölény, Magyarországon a Sólyom, a Német-pogányoknál a Karvaly, a Franciáknál a Kakas, az
Oroszoknál a Medve, Kínában a Sárkány – volt az első vallás. Ahol az utánzás elve volt a parancsoló.
A Kereszténységben Jézus Krisztus volt a követendő. Az Iszlámoknál pedig Allah. Ezen Lények
számos tulajdonsággal rendelkeznek. Az ősember utánozni próbálta ezeket a jellegzetességeket. Volt,
akinek sikerült, az életben maradt. Akinek pedig nem sikerült, az elesett a csapda mellett, zokogó
édesanyja alatt. Már akkor is fontos volt az oktatás, tanulás – a pedagógia – általában.

5. Fejezet: A kultúra fajtái és típusai
A kultúrának nem egy, hanem több fajtái és típusai vannak. Határozottan és általánosan szólva
létezik két alapvető – építő és romboló – mesterséges program, a kultúra. Egyik dolgozatomban
betűket használtam ezek jelzésére: az „A” kultúra konstruktív, létrehozó, jókedvű, alkotó, építő,
fejlesztő, terjeszkedő, virágzó és egészséges, míg a „B” kultúra destruktív, romboló, visszaeső,
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rosszkedvű, bomlasztó és beteg és lábadozó, megtévesztő, hazug, halált okozó kultúra (Magyari Beck
István 2016). Ezek élhetnek egymás mellett akár békésen is. Bár többnyire az a helyzet, hogy az „A”
kultúra – pozitív értékei folytán – a „B” kultúrát – annak negatív értéktelenségei okán – legyőzi. Mint
az ókori Róma első és kibomló, ragyogó kultúrájával és civilizációjával – hatalmát megmutatta –
rengeteg apró vagy óriás germán törzs – összességükben hatalmas támadó tömeg elsöprésével és
legyőzésével. Végül elpusztították összes ellenségeit. Amikor, még Róma demográfilag nagyon
magasan fölötte állt a környező barbároknak. Ez a kultúra fiatal éveiben állt elő. Ami visszafelé is
igaz az öregség és a hanyatlás „B” korszakaiban. A „B” kultúrájának első hanyatlása – a római nép
egyedeinek a száma összezsugorodott a néhány rómaira. De ekkor a „B” javára. Azaz a kettő – „A”
contra „B” – egymáshoz viszonyítva vertikális alá-fölé viszonyba kerülhet.
A múltban keletről nyugatra, ma pedig délről északra özönlöttek, illetve – mégis – özönlenek a
barbárok. Ugyanis ezeken az ázsiai és az afrikai területeken a Nyugati országok először
gyarmatosították és kizsákmányolták őket – majd ahol olajt és gázt találtak – arról a helyről
kibombázták őket. És most jönnek Európába. Szinte feltartóztathatatlanul és megállás nélkül. Vagy
az áttört kerítésen vagy a nyitott zöld határon. Illetve, ahol nincs fegyverrel fölszerelt ember: katona,
honvéd, rendőr, határőr, határvadász, erdész, vagyonőr, vadász, csendőr, sportlövész stb. Brüsszel
tehetetlen és bürokrata, ámde a nemzet-államok – ha nem háborúznak, hanem szövetséget kötnek –
akkor biztosan meg fogják oldani ezt az új problémát és megválaszolják ezt a kihívást. Brüsszel
ellenére is.
A vén Európa megmarad, egy felvilágosított Európának. De nem áll le, hanem tovább fejlődik. És
nem lesz fanatikus Iszlám nagyhatalom, amely ha fegyverhez jut, írtja a keresztényeket. A keresztény
templomok helyén mecseteket építenek. Ezekben vagy prédikálnak, vagy – a megmaradt kevés
katolikus, evangélikus, protestáns, unitárius, ortodox és pravoszláv templomokban – pedig lovakat
tartanak. Ebből a szempontból Magyarország csapdahelyzetben van. Ugyanis mi teljesítjük a
schengeni határok lezárását. A Nyugat- és Dél-Európa viszont nem zárta le ezeket a határokat.
Itáliában és Görögországban a parti őrség hajói sorra – a helyett, hogy visszairányították volna őket –
kimentik, etetik és itatják, orvosi vizsgálatnak vetik alá a felfújt műanyag csónakokon zsúfoltan
érkező migránsokat. Ott viszont özönlenek Európába a migránsok. Mivel a schengeni határoknak
szigorúan őrizni kellene az egész Egyesített Európát. De nem teszi. Mi viszont – mint az EU
tagállama – nem zárhatjuk le a nyugati belső határainkat. Néhány hónap kérdése, hogy meginduljon
Magyar ország felé a migránsok áradata. Mivel kerítésről szó sem lehet, csak egy nagy létszámú és
jól kiképzett honvédség tudná megállítani ezt a mindent elöntő áradatot. Főleg akkor, ha nem lesz
betiltva a fegyverek – leghatékonyabb – bevetése a fegyveres erők számára. Ami egy – a betiltás –
kolosszusi szamárság volna. Amibe bele halna Közép-Európa. Elsőnek az – idegeneket szerető –
németek. Elsőnek Angela Merkel süllyed le a pokolba. Hogy a sátán menyasszonya – majd a felesége
– legyen.
De talán jobban tesszük, ha egy és ugyanazon kultúra stádiumaiként fogjuk fel. Ekkor az „A” kultúra
a kezdet, a növekedés, az egészség, a virágzás, a szépség és a fejlődés, a fellendülés és mindenek
előtt az élet. Akár a tavaszi kert Erdély zöld lankáin és a Kápátok sziklás magaslatain. Középkori
gótikus stílusú – sok magyart, de még több törököt látott – várakkal, erődökkel tele a hegycsúcsokon.
Majd pedig a „B” program a végzet, a csökkenés, a betegség, a kiszáradás, a rútság, hanyatlás, a
zuhanás, halál a része, vagy a sorsa. A kettő között – metaforákkal szólva – fennsík és a csúcs van.
Néhány eklatáns példája az „A” kultúrának: az ezüstkor – az aranykorról alig tudunk beszélni, mert
az nagyon régen volt, de valóban létezett, nemcsak Ovidius – fedezte föl – és ő nem találta ki, de
elsőnek mondta ki. Csak annyit adunk elő ebben a fejezetben az aranykorról, hogy az arany – az
archaikus történelem és az írás előtt – amely volt és van, meg lesz is a legkiválóbb, legstabilabb
mesterséges memória – előtti időkben nagyon sok arany volt, nemcsak a föld alatt, hanem bőven a
felszínen, továbbá a folyókban és a folyó- meg tenger-partokon az emberiség hajnalán. Tehát
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viszonylag könnyű volt hozzájutni e nemes fémhez. Akkor még nem kellett megszakadniuk a nehéz
munkától az aranyásóknak. Az arany puha fém, nem lehet belőle hideg fegyvereket – kardokat,
tőröket, jatagánokat, buzogányokat, késeket, dárdákat, íjakat és nyílveszőket, pallosokat, fejszéket –
vagy meleg fegyvereket – puskákat, revolvereket, bombákat, rakétákat, gépágyukat, géppisztolyokat,
tankokat, repülőgépeket, tankcsapdákat, tányéraknákat – készíteni. Az aranykorban ezért általános
béke volt. Az arany puhasága miatt, könnyen épültek belőlük szobrok, készültek festmények, rajzolt
betűket és – jóval ritkábban – pazar épületeket. Továbbá díszítések és maga a pénz, a Nap – mint
égitest – utánzása volt kicsiben. Tehát az aranykor a magas művészet és a becsületes kereskedelem
kora volt. (Mezei Árpád, 1970.). Még most itt, a felvilágosodásban élő Európában vágyunk vissza az
aranykorra. Olvassuk el az alábbi verset Ovidiustól, aki egy kitűnő ókori római poéta, akinek a
költészete meglepően korszerű és ugyanakkor klasszikus – nem elfelejthető – akár hosszú, akár rövid
verseket író költő: Publius Ovidius Naso: Átváltozások. Érezzük benne az aranykor irányában élő
költői nosztalgiát. Ami nem jön már vissza. Az aranykort és a plutokráciát ne keverjük össze. Az első
– az aranykor – egy csoda. A plutokrácia pedig a merő – kegyetlen – pénz hatalma.
„Első volt az aranykor.
Kényszer meg nem alázta,
Törvények nélkül és önként élt becsületben.
Megtorlás senkit sem ijesztett, nem fenyegettek
Érctáblák* senkit, bírája előtt nem esengett
Félve, remegve a nép, és mégis biztosan éltek.
Akkor büszke fenyő még nem szállott le az ősi
Hegycsúcsokról, hogy fürge hajóként fusson a vízre,
A hazain kívül más partot senki sem ismert. /..../
Az anyaföld szűz testét még nem tépte fel ásó,
Szántás nélkül, bőven adott mindent, ami kellett,
Volt eleség elegendő s nem folyt érte verejték,
Gazdag terhük alatt roskadtak a fák, a hegyoldal
Telve szamócával, szedret kínáltak a bokrok,
Makkot hullattak Jupiter szent fái, a tölgyek.
A bevetetlen föld ontotta szüntelen a termést
És ígéretesen ringott a kalász a mezőkön,
Tej folyt vagy nektár csobogott a folyókban, a fákról
Méz pergett: Saturnus** volt még úr a világban” (Internet, 2017)
Visszatérve az ezüstkorra, jelenlegi tárgyunkra: Tehát az ezüstkor, amely Magyarországon 1867-től –
a Deák Ferenc által is szorgalmazott – kiegyezéstől az Osztrák császárság és Magyar királyság
között, amely felvirágozta a kettős fővárosi – Bécs, Budapest – alkotmányos monarchiát az első
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világháború kitöréségig, 1914-ig tartott. Ez a kiegyezés – egy belső pszichológiai belenyugvás is lett
– mert az osztrák császár és a magyar király egy és ugyanaz a személy volt, Ferenc József. Itt meg
kell mondanunk, hogy az ezüstkor nemzetenként egy csöppet eltérő. Fontos általában, hogy az
európai ezüstkor – a XVIII század második felében és a XIX. első felében – volt. Ekkor értek alkotói
föl a ragyogó csúcsra a két Alexander Dumas (apa és fia). Továbbá Giacomo Puccini. Deák Ferenc.
Kossuth Lajos. Pjotr Iljics Csajkovszkij. Jókai Mór. Giuseppe Verdi. Richard Wagner. Liszt Ferenc.
Claude Debussy. Honoré de Balzac. Émile Zola. Prosper Mérimée stb. Ezen alkotók között nem volt
ritka, hogy az aktív művészete túlélte az első világháborút, mint például Puccinié.
De többet is mondhatnék. Ám kiket? Legyenek játékosok és találjanak még újabb neveket! Nem kell
messzire menni, az előző oldalon vannak felsorolva. Ezt kellene kiegészíteni további klasszikus
nevekkel. Ekkor építették, vagy újraépítették és javították Budapesten a kerek Hősök terét, a kis
földalattit, a Vigadót, az eklektikus stílusú várat, amit még ma is ll. Vajdahunyad várának neveznek a
budapesti városligeti tó mellet. Tervezői voltak: Alpár Ignác és Schickedanz Albert. Ahol én is
laktam, amíg édesapám a Mezőgazdasági Múzeum Könyvtárának munkatársa, majd – ha nem
tévedek – igazgatója is volt. Az – eredetileg és igazi – magyar, sok tornyos, gótikus stílusú, és hosszú
falas, törökverő I. Vajdahunyad vára, a sziklás, hegyes, lankás, völgyes – a magyar, román, szász nép
közös hazájában – Erdélyben van. A Sugárutakat – köztük az Andrássy Gyula gróf Sugárutat – és a
Körutakat. Ezek először a bővizű Dunából kiágazó, majd a Dunába visszafolyó szűkebb mellékágai
voltak a nagy folyónak, amelyeket előbb kiszárítottak, később földdel töltötték föl és félkörös utakat
csináltak belőlük. A Duna jobb és bal oldalain. Ez utóbbiak, urbanisztikus felfogásban, Párizsban és
Budapesten a Nap mintájára egy nagy – és több másodrangú – központból bizonyos eltérő szögekkel
sugárutak szöktek ki. Tervezte és kihasználta ezeket az újdonságokat és dolgoztatta Offenbachot, a
klasszikus operettet pedig támogatta és élvezte III. Napóleon.
A bátor III.Napóleon – hiszen elegáns, egészséges katonatisztkén kezdte – de a természete szerint
békés és érzékeny francia császár azt feltételezte, hogy abban az esetben, ha az átépített Párizsban
megmozdul és fegyverhez nyúl a türelmetlen francia fővárosi – Párizsi – nép – akkor, vagy a felkelők
békés föloszlatásával – vagy, hogyha ez nem sikerül – a felkelők ágyúzásával a sugárutakon – a
körutakon pedig a lovassággal – a francia huszárokkal – teremt feszült nyugalmat és rendet. De ez
nem következett be. Akkoriban még jól is hangzott és népszerű volt – nem csak maga, mint
személyiség – hanem a Napóleon Bonaparte, mint név. Ebben az időszakban valóban jólét volt
testileg, szellemileg és lelkileg is. Nem volt ok – a sok közül – egy újabb véres forradalomra. A
technikai fejlődés miatt véresebbre, mint ami az első volt. Párizst eredetileg a sikátorok bonyolult
labirintusának tervezték. Ahol viszont meg tudhatott bújni a forradalmár, a prostituált, a kerítőnő, a
részeges, a csaló, az elszegényedett szépfiú, a nyomorgó és a rabló és a régen cigány, ma viszont
roma, rokkant és pestises.
Ezért kellett szétlőni és lebontani, eltakarítani a sikátorokat és a helyére új urbanisztikai tervekkel –
napszerű és nagyszerű – várost építeni. Párizs – akár a régi, akár az új – úgy vonzotta a művészeket
és a tudósokat és általában az értelmiséget – mint a felkelő nap fénye az ébredő sasokat. Ebben nagy
szerepet játszott Montmartre egy 130 méter magas domb Párizs egyik külsőbb (18.) kerületében, a
belvárostól kb. 4 kilométer északra. Déli ellenpontja a Montparnasse. E két dombon gyűltek össze a
művészek és műkereskedők, akik megvásárolták a művészektől a műveket. Többnyire először az
absztrakt, ma már a posztmodern – elsősorban – torz képeket, geometrikus szobrokat, színtelen –
fekete-fehér – festményeket, üvöltő zenei műveket, népi táncok paródiáit és más hasonló műveket.
Ezzel a piaci eljárással – a művek megrendelésével, megcsinálásával – figyelem, nem az alkotásával
– és az elkészült művek eladásával, majd megvásárolásával – elindult a művészet hanyatlása. Mert a
művészet is a pénz hatalma alá került. Amit mi is sajnos átvettünk – nem csak kizárólag „A”
hozzáértő mérnökök és barokk és szecessziós, klasszikus városfejlesztési és közlekedési és „B”
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silány művészeti okokból – hanem, mert Magyarország központi helye miatt a nemzetek
Európájában.
III. Napóleon halálát nem betegség okozta, hanem – két veseoperáció – de főleg a szégyen. Ugyanis
ő fönsége számos esetben bizonyította a képviselő házban, hogy a francia hadsereget meg kell újítani
– és, megnövelni mind a katonák számát – jobb kiképzéssel – és az ágyuk és egyéb fegyverek
mennyiségét és minőségét fokozni. De a képviselőház ezt minden alkalommal elutasította. Ezért,
amikor kitört a francia-porosz háború, az megmutatta, hogy a Császárnak igaza volt. Amikor –
bizonyos információk szerint – egy 300 000 fős – rosszul fölszerelt és gyengén kiképzett – francia
haderő először támadásra indult, a porosz hadsereg 900 000 fős jól fölszerelt és kiválóan kiképzett
hadoszlopok ismételten visszaverték és végül legyőzték őket. Mire a császár lemondott. Sedánnál a
poroszok bekerítették a maradék – kevés – francia katonát. A császár is fogságba esett. Mikor
kiszabadult, áthajózott Nagy-Britanniába, ahol kedvesen fogadta és jól eltartotta őt Viktória királynő.
Életét két vesekő operáció után, elvesztette és 1873. január 9-én elhunyt. Vége lett annak a
császárnak, aki – újra létrehozta az új arisztokratákat, mert a régit – amely fizette, támogatta és védte
– a felvilágosodás filozófusait – majdnem teljesen kivégezték vagy száműzték, esetenként börtönbe
zárták a Nagy Francia Forradalom alatt. Az új arisztokrata nem uralkodott a népen, hanem csak
szórakozott zenével, költészettel, irodalommal, festészettel, szerelemmel. Csak a munkától irtózott. A
Nagy Francia Forradalom végén és a Francia-Porosz háború után a holttesteket meztelenül,
szekerekkel vitték ki a temetőbe, ahol őket „egy közös sírnak adták”. Fölismertük? Petőfi egy
verssora. Ami nem adatott meg neki. Később erre még visszatérünk ebben a dolgozatban.
Ebben az időben gyorsan és sebesen fejlődött a technika. Az első modern és működő – két szárnyas,
motorral hajtott – repülőgép ideája Oroszországban született. Mozsajszkij, A. F. 1856-ban dolgozó
szobájában és műhelyében ő először elképzelte, majd másodszor elgondolta, továbbá harmadszorra
kiszámította a részleteket és negyedszerre megvalósította a két szárnyas és motorral hajtott
repülőgépet. Végül kipróbálta zöldmezőn és egy napos napon a kifutást, a fölszállást, egyenes –
fölfelé repülést – és keringést és végül a leszállást. Sikerült! Fia Mozsajszkijnak A. A. a saját
szavaival mind ezt elmondta, de hozzátette, hogy az édesapja mindezeket a fázisokat a madarak
megfigyelésének és repülésének a hatása alatt tagolta. Egy jelentős német kutató és vitorlás repülő –
Otto Lilienthal – hasonló munkát végzett, csak 17 évvel később ahhoz képest, mint amit Mozsajszkij
teljesített. Az ezüst kor alapvető lényege az európai – nyugati (USA és Nagy-Britannia) és keleti
(Orosz föderáció, Kína és Japán) és a nagy északi (Svéd nemzet), a nagy déli (India, Ausztrália) –
nagy virágzó birodalmak méhében és védelmében nemzetállamok kifejlődése és kulturális és
katonai versenye.
Ritka derűs, jókedvű és optimista, reményekkel teli történelmi idők voltak. Évezredek vágyott álmai
teljesültek be. Az eddig egymással gyűlölködő és háborúzó, egymást gyilkoló gyönyörű kisebb
balkáni és közép-európai államok – amellett, hogy egymást is alaposan tanulmányozták, megismerték
a részleteivel együtt és megszerették egymást – ki tudtak lépni a nagyvilág porondjára a vezető,
birodalomalkotó államon belül és azon messze túlnyúlva is. Egészen keletről az Orosz cárságig és
nyugatról az Amerikai Egyesült Államokig. Például az orosz birodalomig Zichy Mihály, aki a cár
udvari festője lett. Az Amerikai Egyesült Államokig pedig Munkácsy Mihály. Magyarország hosszú
és tragikus – számos verességgel és győzelemmel – tarkított saját történelemével – ismét híres lett.
Egy rövid szakaszban összehozva, akkor az „A” kultúrában éltünk. A millenniumi alkotások nagy
ugrásoknak bizonyultak. Akkor született meg a magyar ipar, létrehozói a keletről jött – nagyrészt
Galíciából – a magyarral rokon nép – a pénzhez és üzemekhez is értő – kazárok – mint valaha volt
nagyhatalom a Fekete tenger és a Kászpi tenger – vagy helyesebben – Kászpi tó – között és fölött –
kitűnő zsidó műveltséggel és kreatív természetével.
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Mert – ugyanis – a fent felsorolt nevek mind ragyogó klasszikusok nevei. Ezek az örök – mindig és
mindenütt igaz – tudást és szépséget megalkották. Akár a műtermekben, kocsmákban, természetben,
íróasztal mellett, városokban, falvakban, oktatási intézményekben, padláson, pincében, hegytetőkön,
síkságokban, otthon, idegenben, folyópartokon, tavak mellett, egyedül és társaságban, kastélyokban,
kunyhókban stb. – hordozták, és hatást gyakoroltak vele először saját magukra lelkileg, majd a
közhelyes közönségre, továbbá az igazi nagyok a nemzetre, a legnagyobbak pedig az egész világra. A
nemzeti kultúrák pedig már-már ki is épültek és gyönyörűen megértek. Látszottak a múltak, mert
kiásták, majd tanulmányozták a kiásott – kincseket érő – leleteket és a sűrűn látogatott múzeumokba
és kiállításokba, majd pedig elméletekbe tették őket. Ahol megmaradtak és tanulni lehetett tőlük azt,
hogy miként lehet újra létrehozni a következő ezüstkort, azaz „A” kultúrát. Másfelől viszont,
elkerülni a halálhoz vezető „B” kultúrát. Az akkori – és nem aggkori – kettős arcú – múltra és jövőbe
egyszerre néző – jelen egyrészt a szorgos munka és az eminens kreativitás, a derűs nyugalom,
valamint élvezetes lett az élet. Mint az „A” kultúra teszi.
Ámde a rendszer (vissza) váltás utáni jelennek van egy másik aspektusa is, amikor nincs munka,
nincs fizetés és abszurd helyzetek – csavargás, hajléktalanság, valamint fagyhalál, az európai
népesség demográfiai görbéjének a merev zuhanása és – ami a legfontosabb – a pozitív hősök
katasztrofális hiánya – sújtja a jelenben élő embereket és családokat. A fényben úszó, sugárzó,
reményekben gazdag jövő messzi – de elérhető – határai is felfoghatóvá váltak. Azaz már lehet
terveket csinálni, ezek alapján pedig vállalkozni. Megemelni az életszínvonalat és az életminőséget.
Mindenki egy testvérként fog viselkedni. Béke ereszkedik le arra az új korszakra. Megvédeni Európát
az aktuális problémától – a migránsoktól – gyorsan, de gondosan besorolni egy nagyszámú és jól
kiképzett 400 000-fős-hős honvédséggel. Az „átkosban” kellett helyesen még szigorú – és nem csak
álló vagy ülő, ketten vagy hárman sétáló fegyvereit a tokjaikban tartogatni. És azonnal – késedelem
nélkül – jól cselekvő – profi szintű – rendőrséggel. Ennek a számát nem tudom – csak azt, hogy a
vészhelyzetekben megnő a rendőrség mennyisége és minősége. Fegyelmezettek – akik sokan
lehetnek, legalább 3 ezred – akik ellenőrzik és védik Magyarország teljes határait. És nem csak a
szerb-magyar határon van 2 párhuzamos kerítés, amely mentén időről időre megjelennek, a 2
fegyveres ember sétál és beszélget. És olyanok, csak kettő – éber és figyelmes – határvadászokkal –
akik néznek, céloznak és lőnek, ha az idegenek – ellenségek – is, akik csak készülnek a harcraháborúra – esetleg robbantásokra – is. És esetleg a csendőrökkel – ha visszaállítják ezt a
fegyvernemet – és toboroznak magyar nemzeti módon gondolkodó – és magyar katonai egyenruhát –
kivéve a fejfedőt – viselnek. A hősies – nemzetőrökkel (mint Arany János 1848-ban), akik ráadásul
még – egyenruhát – is viselnek. Akár – szinte mindenütt létező és őrző – de Magyarországon vagy
nincs, vagy én nem tudok róluk – nemzeti magyar gárdával is. Általában minden egészséges – Férfi
és Nő – morális, etikus, de a fegyverekhez jól értő és azokat ügyesen használó férfiakat és nőket kell
bevonni. Tanulságul a jövő nemzedékeinek. A jövőnek is van komor arculata, de ezt el lehet kerülni a
fentiekben említett eszközökkel = fegyvernemmel. Sajátos esetekben 1848-ban és 1956-ban nagy
hősök születtek: kamaszok – a pesti srácok – és – fiatal nők is harcoltak. Például 1848-ban Bányai
Júlia és Lebstück Mária. Fegyveresen karddal, pikával. 1956-ban Géppisztollyal, tankokkal,
kézigránáttal a kézben felvonulva a Pártház előtt és a Corvin közben. A Mária Terézia (előzőleg, az
„átkosban” Kilián) laktanya remegett a becsapódásoktól. Ott lett felkelő Maléter Pál, amikor
támadóból – megfordította a tankját – és először a Nagy Imre-kormány honvédelmi minisztere, majd
vértanú lett.

6. fejezet. Az ezüstkor vége
De sajnos ebből – az európai nemzeteknek – tiszteletre méltó versenyéből született meg az első
világháború. Ebben minden épkézláb férfit besoroltak katonának mind az Antantban – hogy csak a
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legfontosabbakat említsem – (Franciaországban, Nagy-Britanniában és Oroszországban), mind a
Központi hatalmakban (Németországban és az Osztrák-Magyar Monarchiában) és a szövetséges
kisebb államokban mind a két oldalon. Legyenek e katonák a békében serény asztalosok, tudós
tanárok, gondos utcaseprők, nagy-tudású orvosok, erős hentesek, vagy robusztus kőművesek, elegáns
tánctanárok, elgondolkodó színészek, bánatos énekesek stb. Érezték, hogy nagy baj van. Ekkor
valóban elkezdődött egy 4 éves - 1914-1918 – folyamatos és véres ütközet szemtől szemben.
Melyben az asztalos döfte le szuronnyal vagy puskával lelőtte a tanárt. Ugyanezeket – lövöldözéseket
– a gyalogosok részéről. Karddal vágta le a huszár-lovasság a hentest és a kőművest. Az utcaseprő
meg az orvost ölte meg. A tánctanár az utcaseprőket fojtogatta. Az énekesek pedig verték a
színészeket. Végül az orvos megbotlott és elesett. Kiderült, hogy halott. Az első/nagy világháború
először a történelemben, ahol uralkodott a technika. A sorozatlövő a géppuska (a XIX. század
atomfegyvere hatásában). A jól kiképzett katona másik diplomája szerint technikus volt. Mivel a
győztes, mind a katona és a technikus gyári fegyelem alatt hatásosan harcolt és dolgozott. Az
első/nagy világháború neve pedig halálgyár lett. Melynek – a vesztesnek – részben terméke a
tapasztalat, a hulla, a sebesült és a vereség. A győztesek számára pedig a rablás, a hatalom, a
brutalitás – a vérszívás – és élősködés a veszteseken.
Mindenki minden más előző – jól vagy kiválóan elsajátított szakmát 20-25 éveiben, egyelőre mélyen
– elfelejtett ezen a világméretű, vértől és benzintől bűzlő mészárszéken. Egy idő után már nem volt jó
minőségű fehér és barna kenyér, zamatos fehér és vörös bor, erős 45 - 50% pálinka – az élet vize – és
piros vagy vörös és fehér hús, limonádé, sör, narancs és banán, szőlő és hasonló ételek és italok. Az
orosz fronton az erős - 60% - vodka vagy a tiszta szesz. Hiány lett a jókedv, az optimizmus, a derű.
Az emberek lehajtott fejjel gyalogoltak. A színházak nem működtek. Az Opera és az Erkel színház
zárva voltak. A villamosok nem jártak. Az utcai gázlámpák sötétek voltak. A szomszédot megölték
esti sétálása közben, holott nem volt katona és ezért nem is harcolt. A házakról a tetőt letarolta a
tegnapi vihar és egy alacsonyan szálló angol repülő bombázó. Ilyen állapotok voltak a háború után. A
legyőzött veszteseket – Németországot és az Osztrák-Magyar Monarchiát – alaposan megbüntették a
győztesek. Németországot szó szerint teljesen kirabolták. Ezeken a sivár – sírni való – állapotokon
született meg a festő Adolf Hitler, akiből diktátor lett. Míg a kettős – idegen nyelven: duális –
Monarchiát azonnal – a vesztés után – feldarabolták elsőnek a Monarchia páratlan természeti
szépségeire. A határnak is kedvező Kárpátok arany bányákban, sóbányákban és ezüst bányákban,
erdőkben, magaslatokban gazdag. És magas, de népszerű kultúrájára irígy – a magyarok által
csodált, de alapvetően magyar-ellenes vagy inkább magyar-gyűlölő – Franciaország középső rétegei,
katonái, diplomatái és a politikusai. A tudósai, a művészei és a tanárai – és általában a francia
értelmiség – számára Magyarország szimpatikus volt. Ugyanaz volt Magyarországon, ahol az a szó –
Francia – garancia a tudásra, a szépségre, felvilágosodásra. A magyar költészet szerelmes a Francia
poétikába. Főleg Ady Endre Párizsról írt verseiben.
Majd ugyanezt – az ellenséges magatartást – mutatták az Antant csatlós államai. A kis Antant kis
hatalmai, amelyek bekerítették Trianon utáni kis csonka Magyarországot. Féltek és rettegtek – mert
az európai mértékkel mérve – az Osztrák – Magyar Monarchia nagybirodalomnak számított. Őt is
lerombolták. Sajnálatosan nem jön vissza a közeljövőben. Pedig de nagyon kellene! Továbbá –
jóvátétel miatt – a győztesek még nagy mennyiségű pénzt is követeltek helyi pénzben vagy
valutában, vagy leginkább bronzban, vasban, ezüstben és aranyban, általában nemesfémben. Ennek
következtében mind – az eredetileg Antant-tag – óriási, de a nagy/első világháborúban megvert és
szegény, a vörös-fehér polgárháborúban szétszabdalt, határtalanul hatalmas Oroszországban, majd a
letarolt és porrá zúzott Németországban, végül az összezsugorított csonka Magyarországon kitörtek
az indulatos forradalmak és a véres polgárháborúk. Európa – korábban szép, igaz és őszinte, meg
szerény arculata megváltozott rosszabbra. A legkegyetlenebb pokolból jött a bűnözés is, amely
általános lett. A közgazdasági tan még nem működött. De ilyen körülmények között. Megalakult a
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Bethlen kormány 1921. április 14-én. Magyarország stabilizálódott gazdaságilag. Nagy szerepet
játszott ebben Heller Farkas elméleti közgazdász.
II. Miklós orosz cár lemondott Szent-Péterváron. Az a cár, akire az orosz katonák fölesküdtek.
Nélküle viszont megszűnt az orosz hadsereg. Helyette egy fegyveres tömeg és csőcselék, amely
házról házra halad és lövi a katonatiszteket, a középosztály embereit, értelmiségieket.
Megerőszakolják az Asszonyokat és azok szép lányait. A prostituáltakat is, akik örültek ennek, mert
ez által is gyakorolják a szakmájukat. Azzal a különbséggel, hogy nincsenek pénzzel megfizetve.
Kirabolják a bankárokat és a gazdag embereket. Végül kitörik az ablakokat. Berúgják és becsapják az
ajtókat. A fehér inges és fekete nyakkendős férfiak és gazdag díszekkel öltözött nők ki sem mertek
menni az utcára és a terekre. Megszűnt az ezüstkor. Bekopogott a „B” kultúra, és vele a – többi fázist
kihagyva – rögtön és azonnal – a halál. Mintha sietett volna, mert érezte, hogy holnap már ismét
belép az „A” kultúra.
És átveszi a hatalmat mind a győzők és mind a vesztesek felett. És valóban akkor született a
Szovjetunió, nagy fegyelem – és kegyetlenség a gulág szigetekben – bűnözőnek mondott hadifoglyok
dolgoztak, mint az állatok. Volt, aki munka közben elhullott és meghalt. Egy másik rab szökni akart,
de a láger kapujában lelőtték. Egy rabnő oda sietett, hátha megmenti. Őt a börtönőrök vissza kisérték
a cellába. De civil élet más volt. Nem lett senki milliomos. De a hajléktalanokat sem lehetett látni. Az
étterem előtt sorban álltunk. Az ár nem volt magas. Az üzletek tele voltak. Sokan vásároltak. A
szennyes ruhát – mosógéppel – végezték. Az ingeimet fehérre mosták. Gépkocsin csak az
akadémikusok, a miniszterek és a tábornokok utaztak. A titkos ügynökök voltak a gépkocsi-vezetők,
a sofőrök. A könyves boltok tele voltak vásárlókkal. Az élelmiszer üzletek egész nap nyitva voltak.
Mindig tele voltak árukkal és vásárlókkal. Az eladók nem voltak elfáradtak. Bent – a raktárban –
pihentek. Utána, megint energikusan és kedvesen dolgoztak. Az szeszesital boltok polcain sorban
álltak a vodkás üvegek. Mivel a nagy kollégiumban minden nap valaki születet vagy névnapja volt.
Következésképpen minden nap ünnepeltünk és koccintottunk vodkával teli poharakkal.
A kollégiumi élet sodró és érdekes volt. Rengeteget vitatkoztunk. Oda visszajártak meghúzódni a
börtönből szabadultak. Ilyenkor az egész kollégium egy nagy szobában ült és hallgatta a hőst. A fehér
éjszakák mindig arra voltak jók, hogy a – nem is honnan érkezettek – fiatal férfiak ökölharcot
folytattak. De jól ismerhették egymást. És egyik sem tévedett. Ezt onnan tudom, hogy be kellett
mennem a városba. Egyszerűen átgyalogoltam a harcokban. Senkinek sem volt kedve harcba szállni
velem. Nemcsak azért mert jól termett magas ember voltam. Hanem azért, mert sem az egyikhez,
sem a másikhoz sem tartoztam. Így bántódás hiányában tovább gyalogoltam. Mikor visszatértem
nyoma sem volt az éjszakai banda-háborúnak. Az a városrész, amelyben laktam biztonságos volt.
.
7. Fejezet: A nemek harca
Itt meg kell jegyezni, hogy e világháború, ahol a katonák vagy győztek, vagy vesztettek, a férfiak
létszáma jelentősen kisebb lett Európában. A férfi katonák a dörgő és veszélyes frontvonalakon estek
el, vagy ágyúzás, gyalogsági előretörés és lovas rohamok, kezdetleges légierő csapásai alatt. Volt
nem kevés, inkább sok felderítő, akit fölfedeztek, majd pontosan kilőttek. A támadásokban a honvéd
mellébe, vagy a láb szárába fúródott be a puska- vagy a revolver golyó. De a legtöbb halált – a
megvert ellenség, lépésben, majd futásban, végül pánikba esett rohanással történt menekülése hozta.
Majd rettegésében való sodródása. Majd a lovasság gyorsuló vágtatása. Vagy a hátba lövést – mint
ideális fehér egyenruha az osztrákoknál és zöld a magyar gyalogságnál és vörös a huszároknál –
könnyen és pontosan eltalálta a célt – és okozta a férfiak halálát stb. Bár ez utóbbi ritkaság, de
előfordul. Például – Segesváron – ahol a vesztett csata végén huszárok is menekültek. A megsebesült
és elájult Petőfit egy szekérre dobták a kozákok és elvitték Szibériába a Barguzin nevű kis faluig,
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amely a Bajkál tó, illetve tengerszem mellett. Petőfi ott meggyógyult. Egy szegény falusi – talán –
özvegy asszony – valamilyen Natasa – szerette és gondosan ápolta. Aki Petőfi Sándor második
felesége lett. Verseket is írt. 24-et oroszul. Két rossz foga miatt vérmérgezést kapott, amibe meghalt.
És ott Szibériában, Barguzinban volt eltemetve. Valójában a huszárok általában nem menekültek.
Többnyire viharosan és elsöprően folyt a huszárok támadása. Különben, a katonaság életében
nemcsak veszedelem – hanem szégyen is a menekülés. A pánik viszont elképzelhetetlen nyomorúság
lenne. Vagy ismételni kellene a gyáváknak a katonai erkölcsöket. Ha pedig ezt nem teszi, gyorsan le
kellene szerelni és haza küldeni a családjához menekülni, ahol ő nagy lehet.
Ugrásszerűen nőtt az üres és betöltetlen – ámbár nagyon fontos – férfierőt és férfiszakmákat igénylő
munkahelyek mennyisége. Ezek a munkahelyek lassan beteltek dolgozó lányokkal és szorgalmas
asszonyokkal. A gyerekmunka ismét föléledt. A fizikailag gyengébb gyerekek és nők tehát az
erősebb férfiakra szabott munkákat végeztek. Ennek erkölcsi, egészségi, emberi és jogi
következményei keletkeztek. A női nem – a csatákban elpusztult katona férjek hiánya miatt –
gyakran félrelépett. A női felszabadulást részben kifejezték a dohányzással és pantallók viselésével,
mint Petőfi Sándor első felesége, majd özvegye Szendrey Júlia tette. Tehát nagymértékben romlott a
hölgyek morális és fizikai egészsége. A nők – egykor alacsony – átlagos halálozási életkora –
radikálisan lecsökkent. A nők fiatalon haltak meg. De az elegáns – sötétkék és fekete – pantallók
gyártása és eladása, majd az elfogadása viszont megugrott. Megnőtt a textilgyárak profitja. Ahogy ezt
a gazdasági – kereslet-kínálat – logikája magyarázza.
Főleg Nagy-Britanniában – túl a gépek forradalmán. A Nagy – véres és gyilkos – Francia Forradalom
után született – és megállt – a demokráciában. A Holland alkotmányos királyságban, ahol mindig
béke van. Csak időnként megjelenik egy holland zseni, aki fölrázza a tarka nemzetközi népet,
zenerajongó tömeget, valamint az elcsendesülő nézőtermet, a feszülten figyelő hallgatóságot, mint
André Rieu, aki – hegedűs és karmester egy személyben, valamint a – Johann Strauss – nevű kórusa
és zenekara. Aki – mint André a nagy zenész – keringő-táncra kérte – néha buzdította, felszólította –
a nézőtéren ülő házaspárokat a táncra. Nemcsak a fiatal férfiak és nők, de még a totyogó öregek is
táncra perdültek. Jókedvükben. Még a kis gyerekek is táncolni próbáltak, a kislány a papával, a kisfiú
az édesanyjával.
Azonban ez év 2017 június 16.-án meghallgattam André Rieu koncertjét a Puskás stadionban a
feleségem – Magyariné, Konrád Erzsébet – szervezésében. Hatalmas, de fegyelmezetlen tömeg gyűlt
össze, amelyik – a helyett, hogy leült volna – ténfergett – a nézőtéren. 10 perccel a bejelölt kezdeti
időpont után egy hatalmas – fény és hang – robbanás jelezte, hogy bevonul André Rieu és kórusa és
zenekara. A mester így kényszerítette az embereket – az uralkodó nézőket, gazdaságilag a
fogyasztókat – először fölállni, majd leülni. Mert kezdődik a koncert. A koncert végig nagyon
hangosan – a megengedett decibel fölött – uralta a nézőket és a hallgatókat. A nézőtér azért
viselkedett uralkodókként, mert ő fizetett borsos árat a jegyekért. A koncert drága lehetett, mert maga
a stadion kibérlése, a zenészek és az énekesek bére is magas volt. Rieu nyilván a legnagyobb pénzt
kaphatta, mert nemcsak hegedült, hanem vezényelt, szervezett, oktatott, kiválogatta a legjobbakat.
Terveket készíthetett a jövőre.
A díszleteket vetítették a háttérre. Itt csak a villanyszámla és a világító bére lehetett magas.
Feltételezem, hogy Rieu tevékenységét finanszírozza részben az állam, részben privát adományokat
kap. De bizonyítani nem tudom, mert nem ismerem e vándor kórus és zenészek utazásokra kapott
összegeket. És mi- vagy kitől? Hiszen minden évben sok országot csillapított le és gyógyított meg
ezekkel a gyönyörű dalokkal. Ugyanis André Rieu a könnyű zenét is klasszikus módon adja elő. A
zenéjében fülbemászó dallamok, mint emberi drámák és tragédiák jelennek meg. Más dallamokból a
derű és a jókedv sugárzik a színpadról a nézőtérre. A hallgatók lelkét ragadja el. Amikor hideg volt a
kezem ezeken a teleken – 2015-2017 – a Zene – így nagy betűvel, mert klasszikus vagy a művészet
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és/vagy az előadása – hatására pedig fölmelegedtek az ujjaim. Bizonyára másokkal – a Zenét szerető
barátaimmal – is ez történik. Megnyugszik a szív verése és az erek kitágulnak. Ez is a Zene hatalma.
Behatol az emberi, állati és nővényi fiziológiába. Az – úgynevezett modern zene művészete –
barkács – munka. Nincs rá szükség, ugyanis – nem csak rossz – hanem káros. A posztmodern zene,
ha előadják, nem zene, hanem csak zaj. Mivel káros, meg kell büntetni pénzzel, amiből fizetni kell a
„A” kultúrából itt maradott zseniket.
Csak azt nem értem, hogy ez a tehetséges, zseniális holland hegedűs miért nem komponált és nem
vezényelt termékenyen saját zseniális zeneműveket? Ugyanis a kiváló példaképe – az osztrák Johann
Strauss – aki hegedült, karnagy volt. Ő a tereken, dombokon, színpadokon hegedült, vezényelt.
Roppant népszerű volt. De a legtöbb föllépése – Bécsben, amely a muzsikusok egyik fővárosa volt. –
(1756, Wolfgang Amadeus Mozart születése mérföldkő a klasszikus zenében) És a Bécsi
klasszicizmus volt – az 1750-1827 periódusban. Ebben az évben – 1827 – már hanyatlásnak indult a
klasszikus zene században – majd a 19. században a romantikus Johann Strauss (élt 1825-1899) – a
saját műveit – adta el a városi és téri néző és hallgató közönségnek. Hogy ki fizette meg őt, azt nem
tudom. De azt feltételezem, hogy a közönsége tartotta el őt. A nagy zenész nem kalapozott a
kocsmákban és a lebujokban. Őt inkább a bécsi közép-osztály zeneértő tagjai és a beleszeretett szép
hölgyei támogatták pénzzel és nagyra becsüléssel. Meghívással – a luxus lakásokba, nagy palotákban
– hegedülni, vezényelni. A privát koncert után pedig enni és inni, ajándékokat kapni. Majd
hazamenni és ismét komponálni hegedűre műveket. Utána vagy lefeküdni és pihenni, elaludni. Vagy
egyszerre csak – egy újabb keringő dallama született benne – ezért fölkelni, ismét fölöltözni – és
megint elmenni egy közeli – jól ismert – étterembe, ahol megint lehetett hegedülni és ezt követően
másodszor is megvacsorázni halat és burgonyát sütve. Bécsi sört inni hozzá. Visszatérve e fejezet
tárgyához:
A lányok és az asszonyok jogai – pedig világszerte – egyre – nőttek. Folytatódott a harc, a nők és a
férfiak között, egyenjogúságáért olyan fokon, hogy már nem is egyenjogúságáért, hanem az
uralomért dúlt a nemek háborúja. A háborúban – amúgy is megtizedelt – férfiak alulmaradtak. Főleg
a vesztes államokban. Ahol a katonák elvesztették a döntő csatákban a háborút. A legjobb, legbátrabb
és legszebb férfiak elestek Isonzóban. Voltak sebesültek is: vakok, süketek, félszeműek, légnyomást
kapók, mankóval járók, egykezűek, sánták, egy lábúak, stb. A magyar, osztrák és német férfiak, fiúk
és a katonák – nem csak a háborúban maradtak alul – hanem fizikailag, emberileg, és erkölcsileg is –
lesüllyedtek. Minekutána a hagyományos, sokgyermekes család helyébe a páros család vagy az
egyedüllét lépett. A gyerekek száma számos esetben 0 lett. A demográfiai mutatók katasztrofálisan
zuhantak. A kisebb nemzeteknél az eltűnés veszélye megjelent. A nagyobbakból viszont kisebbek
lettek. Földarabolták őket vagy ők saját magukat. Ahol háború volt, van vagy lesz, ott
szükségszerűen megjelenik a „B” kultúra összes következményeivel. Tehát a vágyakozással is az „A”
kultúra iránt, főleg az annyira sok lehetőséget elveszítetett férfiaknál. Akik hallgatással válaszoltak
minden ocsmány támadásra. Így nem lehetett megtudni, hogy a férfi-nép miről gondolkodik, és mit
tervez barkácsolni. Kenut készíteni? Vers írás? Vers szavalás? Táncolás? Barátnő keresése? Néha
még verekedés is volt spanyol (Martinez Lui) kontra orosz (Vladimir Ljovka) között. Egyszer majd
kinyílnak és beszédessé válnak. Visszaveszik történelmi szerepüket, amikor szükség lesz erejükre és
tapasztalataikra, meg a locsogástól ment értelmes szófukar mondataikra. Ideáikra, festményeire,
zeneműveire, szobraira, épületeire, növényekkel, fákkal és madarakkal betöltött parkokra, távol a
betonutaktól. Azaz a férfiak alkotta „A” kultúrára és civilizációra jöttek és haladtak előre. Amikor én
2007-2012 években Kalocsán éltem, illetve rendszeresen lejártam gépkocsival – a kalocsai Tomori
Pál nevű főiskolán – mint egyetemi professzor előadtam több tárgyat: Gazdaság-pszichológiát,
Kultúra-gazdaságot, Kreatológiát, Pedagógiai-értéktant és Kultúra-elméletet. Hála a rektornak –
Meszlényi Rózsának, a rektor asszonynak – és az én jól sikerült kutatásaimnak és előadásaimnak.
Különben azt is megfigyeltem, hogy a gyerekeket a férfiak hordták a kezükben. Míg az asszonyok
kutyákat vezettek pórázon
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Például – a rendszer (vissza) váltás korai éveiben – a dél-szláv háborúban Jugoszláviából például –
Szerbia fővárosa Belgrád, Szlovénia fővárosa Ljubljana, Horvátország fővárosa Zágráb, Macedónia
fővárosa Szkopje és Bosznia-Hercegovina fővárosa Szarajevó lett. Őket nem fogjuk kommentálni,
mert – feltehetően – mindenki tudja, hogy ezek egy nem kis része – például – a történelmi nagy
Magyarország testének egy-egy tagja volt. Ez a trend ma is folytatódik. Repedezik Olaszország
északra és délre. Az intelligens és racionális, iparos észak – Milánó – mondjuk úgy – Észak Itália –
pontosabban – Lombardia – fővárosa, gazdasági és ipari centruma lett. Előzőleg egy osztrák-magyar
monarchia hadserege megszállta és így – egy időre – Ausztria gyarmata lett. Valószínű gazdájától
tanulta meg az ésszerű német precizitását. Nápoly – az emocionális, indulatos és halálos szerelmek
éneke lett a város. Milánó kontra Nápoly. Mondjuk úgy – „a történelmi jelentősége, valamint
kiemelkedő gazdasági teljesítménye révén Nápolyt Dél-Olaszország nem hivatalos fővárosának
tartják”(Internet 2017). Ugyanez történik Nagy-Britanniában Angliára fővárosa London, Walesre
fővárosa Cardiff, és Skóciára fővárosa Edinburgh eshet szét. Ami pedig összefogja őket, NagyBritanniának a fővárosa szintén London. Tehát mindegyiknek saját fővárosa van. A szabadság és
függetlenség nevében. Spanyolország spanyolokra fővárosuk Madrid, és baszkokra fővárosuk
Vitoria-Gasteiz, katalánokra fővárosuk Barcelona tagolódhat a helyi autonómia jegyében.
Oroszországból kivált a 3 balti állam Észtre fővárosuk Tallin, Lettekre fővárosuk Riga és Litvánokra
fővárosuk Vilnius. Kivált Ukrajna fővárosa Kijev és Kazahsztán fővárosa Asztana és számos kis
ázsiai népre, amelyek demográfiailag kedvező módon szaporodnak. És már le is győztek minket –
európaiakat – mert a női emancipáció azoknak kedvez, akiknek nem kell gyermek. Így kihal a
nemzet. A történelmi nagy Magyarország csak egy – álom – lehet. Amely – talán – nem valósul meg.
A Szovjetunió eltűnt – pontosabban elárulták Gorbacsov és Jelcin – a nagy nemzetközi birodalmat, a
Szovjetuniót. Ez a hatalom az árulás miatt szétesett Szovjetunió – nem mindegyik – tagállamaira.
Vannak, akik bennmaradtak az Orosz föderációban. De még az USA is északra és délre hasadt. Az
észak – USA – iparos, pénzügyi és rossz modorú – a polgárháborúban magát győztesnek képzelt –
jenki hatalom. A Dél – USA – megmaradt mezőgazdasági – szép és arisztokrata megjelenésű, művelt
férfiak és nők, akik családtagként kezelt négereivel együtt dolgoztak és ettek és ugyanabban az
autóban együtt is utaztak. Azokkal a feketékkel, akik a polgárháború ellenére is Délen maradtak, mert
– nem zsákmányolták ki a feketéket, hanem családtagoknak nézték őket. A déli államokat újabban
elegánsan sugárzó Napövnek – sunbelt-nek – hívják. Magam is tapasztaltam New Orleans városában
egy konferencián, hogy milyen szépek, milyen büszke a tartásuk a fekete hajú férfiaknak és nőknek.
A gyerekekről még nem is beszéltem. De egy biztos, hogy a Dél megtartotta az önazonosságát,
identitását. Lelkileg az észak nem győzte le a déli államokat. Európa és Amerika, valamint
Oroszország is a tőlük kisebb, esetenként pedig apró országok kontinensei lettek.
Mintha ez a kontinens egy sajátos – de nem elfogadható – Balkán lett volna sok kis néppel és számos
vallással. Otto von Bismarck szerint a Balkán egy puskalövést sem érdemel. Mindez csak Brüsszelnek jó, mivel minél kisebb a nemzetállam, addig emezek ma már olyan kicsik, hogy el is lehet
tüntetni őket. Marad a szánalmas – az életbe és a halálba vágó, tehát a legfontosabb – problémákat
képtelen megoldani a még nem is létező – csak tervezett Európai Egyesült Államok. Ahol a
nemzetek, már nem nemzetek többé, hanem csak EU tagállamok. Mint az Amerikai Egyesült
Államokban. Ebben is meglátszott az európai kultúra hanyatlása. Eredetiség helyett csupán utánozza
az Amerikai Egyesült Államokat engedelmes szolga módján. A régi Osztrák-Magyar férfiakról is
érdemes megemlékezni. Ugyanis mi, magyarok – nem, mint a csonka Magyarország – hanem mint az
– Osztrák-Magyar alkotmányos császárság és alkotmányos királyság – azaz mint egy alkotmányos
kettős – sok nemzetiségi – Monarchia léptünk be a háborúba. Mint egy Közép-Európai nagyhatalom,
amelyik Oroszország után területileg a második legnagyobb hatalom volt Európában. A Kultúrában
pedig első volt. Ez bántotta a francia értelmiségieket. A szövetséges – területileg kisebb, de
dinamikus – Német országgal együtt. E két hatalom együtt nagyobb volt területileg, mint az egész
Európai Antant, főleg a Breszti béke után, amikor a német hadsereg behatolt Ukrajnába. A
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Monarchia csapatai pedig majdnem eljutottak Szent-Pétervárig. Ilyen körülmények között, a
férfiaknak nemcsak a számuk lett kevés, hanem testi állapotuk is megromlott. Ugyanis eltűnt egy
széles, erős, hagyományos, nehéz fizikai munkában szorgos és súlyos parasztság, aki – valljuk be –
időnként a pohár fenekére nézett, majd újra töltötte a bort és a pálinkát, majd egészen lerészegedve és
tántorogva hazaindult dalolva és táncolva egyesek a falu végére és mások haza. Természetesen a napi
10-12 órás kemény munka után.
Azokban az időkben a parasztság – erejével, munkabírásával, tudásával és művészetével,
hagyományaival – a nemzet alapja volt. A legtöbb katona még a háború előtt, a magyar parasztok
közül került ki. A háborúban még többen harcoltak, mint a háború előtt. Az ipari munkásokat szintén
besorolták katonáknak. Számukra ismerősebb volt ez az állapot. El is nevezték a nagy/első
világháborút – halálgyárnak. Melynek terméke – mint már említetten – a hulla. De a második
világháború még véresebb lett. Az amerikai vezetés az egész német népet törölte volna, kasztrációval
a német férfiakat. A diktátor Sztálin mindössze csak 50 000 ezer német katonatisztet javasolt
likvidálni, azaz agyonlőni. Nos, melyik a kettő közül emberibb? Még egy példa, Sztálin nem engedte
meg beperelni – a zsidóságot, a lengyeleket és a cigányokat – az Adolf Hitler katonái és Szálasi
Ferenc különítményei és nyilasai elől bújtató – Vitéz Horthy Miklóst – a Nürnberg-i perre. Ami nem
is volt egy szokásos per, ugyanis az amerikai katonák – még a per előtt – úgy bántak a beperelt
magas rangú német – a Wehrmacht tisztekkel – mind bűnösökkel. Verték és fojtogatták őket a perek
előtt. Utána megijedtek, hogy hiszen ők egy törvényes, demokratikus igazságot felderítő jogi
folyamatnak a részesei.
Most azonban a kevés és hetyke farmer – nem ekével és lovakkal szánt és boronál – hanem
kombájnokkal és traktorokkal kényelmetlenül ülve és zötyögve dolgoznak, összepréselve a talajt.
Pusztítva a férgeket, rókalyukakat, szárazföldön font madárfészkeket. Még egy érv és tény a
technikai fejlődés erőltetésének káros voltáról. A hagyományos – kék overállba öltözött, munkában
görnyedt – munkások is hiányoznak a gyárakból, üzemekből. Nem kellenek ők senkinek. Bár a
közmunkákat elvégző emberek egyre fontosabbak ma, amikor folytatódik a városok és a falvak
elszennyeződése a talajban és a levegőben. És az áradásokban. A mai modern műhelyekben a gépek
– nem dolgoznak,– hanem működnek. Az „átkosban” a pályaudvarok kétszeresen is kiürültek a
munkanap elején, akik 6 - 8-órától, hajnaltól vagy reggeltől már dolgoztak a gyárakban, üzemekben 17-18-kor a munkanap lezárása után, sietve hazatérő munkásoktól, akik naponta utaztak – oda és
vissza – sistergő, gőzölgő fapados – esetenként marhavagonokkal – így vonatokkal. Minél több a
gép, annál kevesebb a munkás. Ha a jól finanszírozott, általános gépesítés már teljessé válik, akkor
nem lesz többé munkás – Marx terminológiája – de nem a véleménye szerint – eltűnik, mint a pára
vagy kámfor – a munkásosztály. Az USA-ban – biztos jelek szerint – már régen fölszámolták az élő
munkát.
Amikor először az Amerikai Egyesült Államokban tanultam a kreativitást, dolgoztam ki az
ötleteimet. Egy tanulmányt is írtam az alkotásról. A tanulmányom még az ottlétem alatt megjelent.
(Magyari-Beck István, 1990). Kutattam a zsenik természetét. És előadtam a Buffalo nevű városban,
főiskola Center for Studies in Creativity hallgatóinak. Voltak órák, amikor a hallgatók fekve
hallgatták az előadást. Mellettük pedig egy üveg coca-cola és két szelet kenyér, köztük egy sajt,
valamint egy édesség doboz. Egy okos telefon, nyitott füzet és toll, amelyekkel rögzítik az előadást.
Ez idő alatt összesen csak 3 munkást láttam 1987-1988-ban. Ők sem dolgoztak, hanem csak
beszélgettek. Fölette őket a technika.
A férfiasság ma nem érték, hanem – a két világháború után – már csak veszedelem, akitől félni, sőt
rettegni kell. Egy – a történelem vagy az írás előtti korban – született dinamikus foglalkozásban, a
sportban az erő, a gyorsaság, a kitartás és az ügyesség a férfierőt igényli. Más sportban lányok és
asszonyok játszanak ma szépen, szállva, lovagolva, lépésben, galoppozva, vágtatva, ugratva. Férfias
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sportokat – bokszot, birkózást, távolugrást, labdarúgást, teniszt, asztali teniszt, röplabdát, kézilabdát –
imitálva – bár szépen és kedvesen – gyakorolják a hölgyek. A gyerekekkel itt és most nem
foglalkozunk. Mert bár az iskolai tornatermek, uszodák száma csekély, jogilag kötelezve vannak az
iskolák arra, hogy minden iskolai napon legyen legalább egy testnevelési óra. Ami vagy abszurdum,
vagy sporttörténetet és sportelméletet oktat a testnevelő tanár (Magyari-Beck Zsófia, 2017).
Tévedés! Nemcsak az úszás és labdarúgás – a foci – a sport. Lehet többször körbefutni az iskola
épületét. Lehet guggolni 70-szer az osztályban nyitott ablakokkal. Lehet tornázni egy közeli parkban,
talajtornát csinálni. Lehet bokszolni az iskola folyosójában. Fölfutni a Gellérthegyre időt és erőt
mérve. Kimenni az osztályteremből és birkózni az iskola kertjében. És így tovább a labda-játékokkal
erősödni. Röplabda. Kosárlabda. Pingpong. Tenisz. Labdarúgás stb.
Csak azt a bölcs szentenciát megengedjük magunknak és az olvasónak, hogy minél korábban és
hamarabban kezdjük, annál több és jobb eredményre jutunk. Azonban, jól ismerjük a történelemből,
hogy a hanyatló Rómában a cirkusz és a kenyér volt az az ajándék, amely a lezüllő – nem termelő,
hanem csak élvező fogyasztó csürhét – amit az ókori Rómában proletároknak mondtak – fönntartotta
az ókori, magát a nagyzási hóbortjában Világbirodalomnak nevező – Róma. Ugyanez a Róma arra
törekedett, hogy az egész ókori világot legyőzi és láncon tartja. Nálunk is egyre épülnek a
sportarénák és az úszómedencék az olimpia reményében. Erre sok kilátásunk egyelőre nincs. Egy
egészséges nemzet jelentős erő – főleg, mert az új kihívás – a migránsok – nemsokára itt lesznek
Magyarországon és be kívánnak jönni és otthon lenni. Az őslakosokat kiköltöztetni és ők – a
bevándorlók – beköltözni. Mert az EU-ban csak zöldhatár – ami nem határ – hanem átsétálnak az
emberek és velük a migránsok. Ezt a problémát csak egy határvédő fegyveres határvadász ezred
képes megoldani. Lezárni a zöld határt.
Azonban, amíg az oktatás, nevelés és az orvoslás, nővérek munkája nem lesz jól finanszírozva és
tisztességesen megbecsülve, az őket megillető helyekre téve, addig az olimpiáról még beszélgetni is
fölösleges. A másik gond a sporttal, hogy a rekordokat folyamatosan növelik. Végül eljutunk oda,
ahol már csak doppingoló nők és férfiak tudnak teljesíteni. A serkentő szerek odáig is elviszik a
versenyzőt, ahol már belehal a hajszoltságba. Ma már létezik női futball, női boksz és női birkózás,
karate, harcművészet, és hasonlók, amelyek olyan rútan erőssé és erőszakossá teszik a szépnemet,
hogy nem fognak kelleni a gyengédséget imádó és kérő – és fölöttébb rászoruló – férfiaknak. A
sportarénákon hovatovább már nem sportolók, hanem gladiátorok küzdenek. A vesztes nem csak
alulmarad, hanem bele is hal a veszteségébe. A győzelembe is bele lehet halni. Például az örömstresszbe. Már csak az hiányzik, hogy a nőket és a férfiakat ugrasztják egymásnak – például – a
bokszban és a birkózásban. Erre már adódott néhány példa. De ez még csak a kezdet. Az USA-ban
nagy mennyiségben találtak föl új – többnyire a technikával támogatott – Európában alig ismert
sportot. De én láttam őket a Buffalo televíziós képein este, munka után. Rájöttem arra, hogy a cél
kockáztatva, életüket is föláldozva győzni. Az USA központi értéke a siker. A happy-end. A boldog
megoldás.
A legújabb hír Magyarországon – ami Nyugaton már nem újság – hogy fölerősödtek a gender
vizsgálatok. Mi több az Eötvös Loránd Tudományegyetemen – az ELTE – n már létre is hozták a
gender szakot mesterszinten, hogy elméleti és gyakorlati szakma legyen belőle. A koncepció magját
az alábbiakban hozzuk össze: ha az ember megszületik akár fiú vagy kislány, még nem tudja, hogy ki
a kettő közül. A hagyományos nevelés a fiút férfinak, férjnek és katonának nevelte. A kislányt pedig
asszonynak, házastársnak, feleségnek és ápolónak. A férfias értékek: például az erő, a kitartás, a
becsület, az intelligencia, a derű, az elegancia, támadás esetén a védelem szolgáltatása a gyengék
számára. Továbbá az agresszió és a visszatámadás, ha le akar törni valakit, aki támadással kezdte a
háborút, és akiket meg kell fékezni, hogy ne törjön ki egy újabb háború. Ám a kultúra alkotásait –
például a történelmi román, gót és reneszánsz stílusú várakat és antik, ókori, középkori kastélyokat is
védeni kötelező stb. Ebben a sorban. Minél régebbi, öregebb, lekopottabb és romokban álló valami
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– kastély, sír, vár, cirkusz – annál több pénzt, munkát – kutatást, gondoskodást, felújítást,
újraépítést és restaurálást – igényel. Ugyanis ezeket a feltámasztott, renovált műemlékeket – (a
magyar történelmet) – utcai és téri kiállításnak lehet tekinteni. Ádám Zsigmond azért kereste föl és
renováltatta ezeket a kastélyokat, hogy a szüleiket elvesztett gyerekek számára gyerekvárosokat
hozzon létre. Első volt a tiszadobi gyerekváros, ezt követte a soponyai Zichy Kastély-i. És így,
tovább.
A nőiesség viszont: a szépség, a gyengeség, a gyengédség, a szeretet, az érzelem, a gondoskodás.
Továbbá az ápolás, a kultúra fönntartása és élvezése, gyönyörűség, intelligencia stb. Ezért eredetileg
külön-külön osztályokban tanultak a lányok és a fiúk. Az utóbbi évszázadok során a fiúgimnáziumok száma bőven meghaladta a lányok iskoláinak a számát. Akkor a tanárok is – kivételek
nem lehettek, csak – férfiak voltak, akik kemény és szófukar, szigorú oktatóknak bizonyultak.
Viszont a mai rendszerben – a férfiakhoz képest sokkal több – lányok és asszonyok ülnek be az
iskolai és egyetemi padokba – tárgyat kiválasztani, tanulni, vizsgázni és diplomát szerezni,
államvizsgát letenni sikeresen. Ma azonban tömegesen megjelentek nemcsak a diáklányok és a
hölgyoktatók – művelt asszonyok és szorgalmas nők – mint tanárnők is – a férfiak számát messze
meghaladva. Mármost nézzük meg a gender elméletet vulgarizálva-egyszerűsítve dióhéjban:
A fiatal – kamasz kor előtti – embert nem határozza meg kizárólag csak maga a biológia. Azonban az
ifjú és a lány úgy is dönthet, hogy a fiú lánynak neveli magát, a lányból pedig ezen az úton fiú lesz.
Segít ebben az orvostudomány. Közelebbről a plasztikai sebészet. A nagyobb erő – mint az
kristálytisztán és világosan kiderült – a tudatos és kompetens választásban van. És ez egy sajátos
team munka, az operáló és az operálandó közös munkája, melynek eredményeképpen vagy szebb,
vagy groteszkebb lesz a megoperált. Manapság divatba jött a groteszk: például a ló pofa, disznófej,
krokodilus feje, háromszögű fej, krokodilus nyak, disznóbőr kabát, pocak emberi testen stb. De mi
ennek a ma feltalált új választásnak az eredménye? Először az, hogy a fiút fiúnak neveljük, a lányt
pedig hasonlóan lánynak. Az eredmény, hogy egymással együtt él és kibékül egymással a biológiai
és a társadalmi nem. Béke lesz a személyiségben. Amennyiben viszont, külön – és egymással
szemben, ellenségesen – él, majd megütközik, végül állandóan harcol a biológiai és a társadalmi
nem. Pokollá válik a személyiség. Ráadásul, a legnagyobb hátrány az, hogy ha a nemek fentiekben
megadott ellentétes módon viselkednek, akkor ezek demográfiai katasztrófához vezetnek. Magyarul
– egy tucat év alatt – a nemzetek eltűnnek – mert meg sem születtek. Én József Attilával együtt azt
mondom: „de mi férfiak férfiak maradjunk és nők a nők – szabadok, kedvesek s mind ember, mert ez
egyre kevesebb.” (József Attila, „Thomas Mann Üdvözlése” című versének sorai)
Egyébként a következő családok a históriában: Törzsi házasság – egyenlőségre épült, mindenki
mindenkivel szerelmi kapcsolatban élhet – csak nemzzen és szüljön sok gyereket. Poligámia: egy
férfi, sok nő egy család. Poliandria: egy nő, sok férfi egy család. Egy pár: egy férfi és egy nő, egy nő
és egy férfi, attól függően, hogy melyik a kezdeményező. Dinasztia: például a svájci eredetű osztrák
Habsburgok. A frank Merovingok. Az angol Tudorok. Az angol Henrikek. A magyar-román
Hunyadiak. Az orosz Romanovok. A magyar Árpádok. A korzikai és francia Bonaparte Napoléonok
stb. A homoszexuálisok és a leszbikusok nem alapíthatnak családot. Nem szülhetnek, és nem
nemzenek gyerekeket. Sem családokat, sem dinasztiákat nem alkothatnak. Ezek a teóriák és
gyakorlatok számomra ostobaságok. Miért kellene kipusztítani az európai embereket és velük a
nemzeteket? Mely idióták – illetve bűnözők – akarnak élni a genocídium – ezen az ártatlannak látszó
– eszközeivel, azért, hogy legyilkolják azokat a népeket, amelyek a legnagyobb eredményeket hozták
létre – Európa – minden eddigi időkben és területeken. Tehetségvédelem helyett tehetség gyilkosság.
Hova vezet ez? A bukáshoz. E házassági szokások, törvények, ha egymással találkoznak, nem értik
egymást. Hanem erkölcstelennek tartják a páros-házasságok azt, amit a törzsek szentnek – törzsi
házasságokat, poligámiának és poliandriának – tartanak. Számukra fontos a sok gyerek. A páros
házasságokban is lehet 5-8 gyerek. De ezt az asszony szenvedi el. Végeredményben megoldja a
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problémát, ha nem együtt – egy időben – élnek páros-házasok és a törzsek, hanem egymás után – a
történelemben 40 000 évig. Körülbelül, valószínűleg.
Jelenleg a homoszexuális férfiak egymás közötti szerelme, a leszbikusok viszont a nők és asszonyok
egymás közötti szerelme dívik. A régiek – például Szodoma és Gomora – mind a homoszexuálisokat,
mind a leszbikusokat nemcsak élni engedte, hanem megtűrte az alkoholistákat és a részegeket is. Ez
a két város szimbóluma lett a züllésnek és a bűnözésnek, a földi pokolnak. Ez az élet számukra – bár
nem írták be a két város közös törvénykönyvébe – mert nekik ez az élet volt a természetes. Idővel
azonban már büntették ezeket az elhajlásokat. Például Oscar Wilde-ot ferde hajlamai – a fiúk
szerelme – miatt bebörtönözték a Readingi Fegyházba. A toleráns Európa egy rövid idő után nem
tartotta bűnnek a betegségeket. Oscar Wilde-t is kiengedték a fegyházból. Mindenki magánélete
elfogadható volt számára. Most azonban beléptünk a harmadik fázisba, amely nem tekinti bűnösnek
ezeket a hajlamokat. Hanem dicsérendőnek és ünnepelendőnek tartja őket. Ami abszurdum, mert a
fent említett hajlamok csökkentik egy társadalom és kultúra népét. Amennyiben azonos neműek
házassága nem reprodukálja, hanem csökkenti a kérdéses kultúra népét egészen a teljes kihalásig.
Ami a kultúrát is magával rántja a semmibe.
Illetve, hogyha szerencséje van a kihaló kultúra népességének és ennek a vezetőjének –például az
országát szerető Királyi Fölség – és a nép – például szántó-vető paraszt, esztergályos, vagy kőműves,
kemény munkás és gyereket kihordó asszony. Majd lángoló költők, megfontolt tudósok és ravasz
politikusok, valamint a futurológusok, elszánt jövőkutatók kiszámítják, átgondolják, végül
létrehoznak – egy új és más kultúrát – egy új mesterséges programot – magasabb szintű kultúrát és
civilizációt talál föl ugyanazon a helyen és szinte azonos időben. Ennek a kultúrának „A” kultúrának
kell lennie, amely szaporítja az eszméket, az ideákat, a jólétet – és ami a legfontosabb, az a
demográfiai növekedés – asszonyok, férfiak, gyerekek – akik nem fáradtak, nem betegek, nem
dekadensek – hanem egészségesek, derűsek, vidámak, optimisták – és ami még nagyon fontos:–
konstruktív alkotó tehetségesek, akik képesek arra, hogy fejlődjenek. Egy olyan világot hozzanak
létre, ahol – csak, mint tanulságot ismerik – ám nem gyakorolják sem a bűnözéseket, de a háborúkat
sem.

8.Fejezet: A fegyveres erő hiánya
Vért látni félős és finnyás, pacifista, ál-humanista, liberális és jogvédő korunkban – pontosan a
rendszer (vissza) váltásban – a magyar honvédséget azonnal kivégezték úgy, hogy a honvédek
többségének megparancsolták azt, hogy menjen haza és vissza se nézzen. Azt a szép és fess
egyenruhát – ne tisztítóba vigyék – hanem dobják ki a szemétre. Vagy adják el a múzeumoknak.
Esetleg a jobb darabjait az egyenruháknak helyezzék el a honvédség raktárába. Minden egyes
remekül kiképzett katona – védőink, a szemeink fénye – üljön be az iskolapadba. Tanuljanak új
szakmákat. De mit? Amikor a mai technikának elsősorban mérnökök, menedzserek, informatikusok
és szakfordítók kellenek. Ez utóbbiak pedig főleg a Brüsszeli vízfejnek. Ez a kereslet a munkaerő a
piacon. De ezek mind diplomás káderek. Fönt a magasban. Talán még a fegyverzetet is
beolvasztották és eltüntették – gazdaságilag jobb megoldás: eladták – a rendszer (vissza) váltók
például a fegyverben szegény, rosszul felszerelt horvát hadseregnek a délszlávi – Jugoszláv – belháborúban.
Csak most a bevándorlók áradatában eszmélnek föl a politikusaink – ha valójában fölébredtek – hogy
puszta kézzel nem lehet fölvenni a harcot olyan férfiakkal – migránsokkal – akik már harcoltak –
akár a legmodernebb és a leginkább hatásos fegyverekkel is – ott, ahonnan gyáván és félénken a saját
szégyenükre elfutottak, elgyalogoltak és elhajóztak. A cél Németország és Franciaország, NagyBritannia és Skandinávia – kiegészítve Finnországgal és Izlanddal, egész főnt északon. Egy kevés
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migráns vágya a zord éghajlatú, de emberséges Oroszország. És mégis akik – ha fegyverekhez
jutnak, ami biztos – kíméletlenül meggyilkolják az európai kereszténység szellemében oktatott és
nevelt Európaiakat. Ha nem vigyázunk, és nem készülünk föl – és nem harcolunk fegyverekkel,
legalább kézi revolverekkel is védeni a magyar határt, mert különben körülbelül egy tucat év után –
Európa Iszlám nagyhatalom lesz. Elképzelhetetlen, hogy ez a sáskaraj kilométerek ezreit
végiggyalogolta a saját adottságaiból és képességeivel. Erre már megjött a válasz. Segített nekik a
nemzetek fölötti nagytőkés – 300 fős – csoport, köztük egy emberi középszerűség, de a pénzügyi
zseni Soros György. Ez az úr támogatja őket – a migránsokat – pénzzel, térképpel, információval,
füzetekkel, étellel, itallal, ruhával, sátorokkal – stb. A migránsok beáramolása jogos NyugatEurópa gyarmatosító politikája tekintetében, mert ez csak egy felelet a Nyugat-Európai gyarmatok
kizsákmányolására, majd a bombázására. De mivel Közép-Európa nem gyarmatosított, nincs mit
megbánnia, ezért joga van arra, hogy ne telepítse be magába a – Nyugaton sem kívánatos –
migránsokat. Mert gyanús a hetenként 7 terrorista és robbantásaik Párizsban, Londonban,
Brüsszelben, Walesben, Berlinben, Madridban, Portugáliában stb. Budapesten eddig csak 1 robbantás
volt. A nép – ahelyett, hogy meglincselte volna az – addigra már fegyvertelen bűnözőt – pánikban
menekült a helyszínről. Ami szégyen lenne a büszke magyar vagy orosz számára.
Egy igazi katona még a békeidőben is hasznos. Ugyanis el tud végezni remekül erdészeti, vadászati,
rendőri és csendőri, kertészeti, szőlészeti, műlovaglási, cirkuszi és hasonló technikumokat. Bár nem
hiszem, hogy ennyi technikum létezne és működne. Ugyanis a rendszer (vissza) váltók
összezsugorították az oktatási intézményeket és velük a szakmákat is megritkították. Például a barokk
és rokokó, reneszánsz székeket, asztalokat, képeket, festményeket és kastélyokat, továbbá
hangszereket alkotó – gondosan munkálkodó mesterek és kézművesek is eltűntek tanáraikkal és
iskoláikkal. De mégis mind kellenek, mint restaurátorok az előző századok – remek nemesi
stílusaiban. Bár kellene, hogy minél több szakmát megismerjünk és gyakoroljunk. Ha ez igaz, akkor
ez volna a kínálat a munkaerő piacon. De ehhez kellenének a nívós szakképzések és szakképző
technikumok. Kiváló oktatókkal. Valamint zseniális tanulókkal. A romos múltról az újraépített –
renovált – jövőig.
Kivéve azon kevés honvéd századokat, amelyek a nemzeti vagy vallási ünnepeken emelik az
esemény fegyelmezett ragyogását. Ezek dísz- századok, bennük díszkatonákkal. Akik azonban igazi
fegyvert is használó katonákként is tudnak teljesíteni, ha eljönnek azok a tragédiák, amelyeken csak
ők tudnak úrrá lenni. – nagyon fontosak lennének. Hiszen nekünk a valódi hősies – legalább 400 000
fős – jól kiképzett, kitűnően felszerelt magyar nemzeti – a NATO-tól független – honvédségre nagy
szükségünk van sürgősen. Hiszen gyorsan közeledik az idő, amikor a – ma már földühödött –
migránsok fegyveresen fognak bennünket – európaiakat – megtámadni és kisöpörni Európából. Egy
háborúban a honvédek vagy védenek bennünket, vagy visszatámadják az ellenséget. Be kellene
sorolni honvédeknek azokat is, akiket az állásából kidobtak és hajléktalanok lettek. Ott – az
aluljárókban, rongyokon – fekszenek. De még erősek és egészségesek. Ezeknek a katonaság és a
hadsereg mennyei boldogság lenne. Életük – lakhelyük, egyenruhájuk, étkezésük, havi pénzük,
orvosi ellátásuk, feleségeik és a családjaik – biztosítva lenne, ami minket – civileket – óvna és
védene. Mi pedig táplálnánk, költöztetnénk, ellátnánk őket ételekkel, innivalókkal, tisztességes
polgári ruhával, és barátsággal, szeretettel – győzelem esetén pedig – ünnepelnénk őket. Nem is
beszélve arról, hogy – ha mint közkatona megfelel – beiskoláznánk őket – és tanulnának,
elindulnának – például – az őrmesterekből, hadnagyok és századosok, ezredesekből, tábornokok is
lehetnek. Átugorva a szigorú karrier kevésbé fontos rangokat. Példák erre: főhadnagy és alezredes.
Megjegyzem, hogy – úgy szólt a brüsszeli parancs – a nemzeti hadseregeket le kell építeni. Ugyanis
a – NÁTÓ – mindent megold. E parancsot eddig csak Magyarország hajtotta végre. Az EU többi
nemzetének van tekintélyes hadereje. Romániában – és talán Itáliában és Szicíliában – még
csendőrök is vannak. A honvéd békeidőben elvégzi, megoldja a határvédelmi feladatokat. A
természeti katasztrófában – például az áradásokban – visszaállítják, újraássák azt a mély és széles
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országos csatornarendszert, amelyik az „átkosban” elejét vette az áradásoknak. A honvédség segítheti
a mentőket, tűzoltókat. Karamboloknál vagy földrengések eseteiben segíthetnek az áldozatoknak.
Még a házak újraépítéseinél is segíthetnek az építő tulajdonosnak és a tulajdonos által fizetett építő
munkásoknak. Ez utóbbi feladatokat és megoldásokat nem is kell tanítani, mert a honvédképzés már
magában megtanítja ezeket – a háborúkban is hasznos – tudást és készségeket. Vagy szó szerint, vagy
mint – rejtett és latens – tudásban, amit szükség esetén a honvédek aktualizálnak.
És minden munkában remekül teljesítenek fegyelmezett fizikai és kvalifikált szellemi, magyar
mentalitásbeli hajlamuk, képzettségük és gyakorlatukból kifolyólag. Nem beszélve a honvédelem
erkölcsi kiképzettségét tekintve! A kerítések – lett légyenek fölszerelve a legújabb műszerekkel – a
migránsoknak gyerekjáték áttörni őket. Oda ezrével és jól kiképzett, bátor fegyveresek kellenek.
Főleg a nyugati határon – ahol az EU tagállamok között nem is lehetnek és nincsenek is pontosan
kirajzolt határok. Kerítéseket sem állíthatnak oda, a nemzetek közé. A zöld határ = nem határ – ott
zúdulnak ránk a migránsok – az egyelőre – fegyvertelen honvédségre nyugatról. De már hallottuk
azt, hogy az olasz és görög rendőrség megállított és átvizsgált egy hajót a Földközi Tengeren.
Rengeteg fegyvert találtak benne. Feltehetően a migránsoknak hozta. Fölfegyverezni a
bevándorlókat. A valószínű az, hogy több ilyen hajó közeledik az olasz és a görög partok felé. Csak
eddig még nem találtuk meg őket. De erre nem sokáig kell várni. Akkor aztán fölébred Európa. Az
első – vaktölténnyel felszerelt fegyverrel egy levegőbe hatoló, nagy zajt hozó fegyver –
megfutamított volna legalább 10 hajónyi migránst – már a Földközi Tengeren. Miért nem lövünk,
hiszen a bevándoroltak már bőven – gyakorolják – fegyverrel gyilkolják a keresztényeket.
A hanyatlás azonban folytatódott, amennyiben egyre nagyobb és még ennél is nagyobb tért nyert a
„B” kultúra. Ennek indikátorai az alábbiak voltak: A valódi győztesek – Nagy-Britannia és
Franciaország – folytatták a gyarmatosítást. De már – nem feltétlenül fegyverekkel – hanem inkább
gazdasági, pénzügyi eszközökkel. Azaz nem legyőzték, inkább megvették őket. Nagy-Britannia,
Hollandia, Belgium, Portugália, Spanyolország, Itália – Franciaország kivételével – megfért együtt a
monarchia és a demokrácia. De ha egy legyőzött állam történelmi formáit – például a királyságot –
újra akarják éleszteni, a sikeres Iszlám terrortól legyengült és kivérzett győztesek hisztérikus pánikba
esnek és a totális hatalom újraszületését rikácsolják hisztérikusan. És teszik még ma is, amikor
nyakuk fölött lóg a migránsok kivégző bárdja. Föl is idézték és meg is kapták a Szovjetunióban és
benne Oroszországban is a szocializmust Sztálinnal az élen, melyből rövid idő alatt atombombával
rendelkező orosz szovjet világhatalom lett. A béketárgyalásokon területileg becsapott Itália Mussolini
karjába esett. Németországban a nemzeti szocialisták – a NÁCIK – a világ legjobb és legerősebb
hadseregét szervezték meg. Olyan villámszerű gyorsasággal, amely arra utal, hogy nemcsak saját
erőből, hanem a – 2 nyugati és 1 – keleti nagyhatalmak – Nagy-Britannia, Franciaország, Szovjetunió
hathatós segítségével. Sztálin még abban is reménykedett, hogy – jó barátai lesznek a németek és a
nemzeti szocialista vezér – Adolf Hitler. Ennek előtte századokkal – nagy Péter cár elrendelte, hogy
az orosz nemeseknek német ruhákat kell viselni. Volt olyan időszak, amikor az Orosz Tudományos
Akadémián egyedül az orosz Lomonoszov dolgozott és kutatott, a többi tudós mind német volt.
Németek tanították az oroszokat matematikára, öltözködésre, viselkedésre, táncra. A hollandok pedig
hajók építésére és sok minden másra. Például a nyugati tudományokra és művészetekre.
Ha Hitler nem támadja meg az eredetileg őt pénzzel, tanácsokkal támogató Nagy-Britanniát,
Franciaországot, akkor hű hozzájuk. Onnan nem fenyegette volna semmi veszély. De ez a fanatikus
diktátor támadta – nemcsak a két jótevőjét – hanem még Lengyelországot – előzőleg még a
szövetségesét – a Délszláv királyságot, Belgiumot, Hollandiát. A németek légicsapása tévedésből –
1940-ben porrá bombázta – Erasmus városát – Rotterdam belvárosát. A történelmi várost újra kellett
építeni. Meg is tették ezt, de egy modern stílusban alacsony kocka épületekkel, korszerű eszközökkel
– vízcsappal, hűtőszekrénnyel, éléskamrával, belső fűtéssel, fürdőszobával és angol WC-vel stb. – a
lakásokban. Villámhárítóra is szükség volt. Hitler annektálta egész Ausztriát az osztrákok nagy
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örömére. Hiába, az Anschluss által Ausztria a német III birodalom része lett. Az egyik fél
Csehországot a Nácik szállták meg – hiába volt a cseh hadseregnek remek – a Skoda Művekben
termelt kézi fegyverekkel, tankokkal stb. – fölszerelve. Ez a rész mégsem harcolt. Közömbös volt.
Vagy viccelődött, mint Svejk – a derék – katona. A másik részt az akkor még a fasizmussal
szövetséges lengyelek. És hogy ne lépjenek ki a háborúból, Hitler és csapatai megszállták tankjaival,
repülőivel, majd a gyalogságával, végül a gépesített századaival Itáliát és Magyarországot (az egész
kárpát-medencét). Az itt felsorolt, megtámadott, annektált és legyőzött, megszállt országok ipara
öntötte a tankokat, tengeralattjárókat, ágyukat, puskákat, pisztolyokat, náci egyenruhákat, hogy a
német hadsereg és szövetségesei – köztük a váltakozó, alkalmazkodó és áruló pártfogói, például a
románok és a lengyelek – legyőzzék és elfoglalják a mérhetetlenül hatalmas – Nyugaton még most is
ismeretlen a szinte végtelenül nagy területű – Oroszországot német élettérnek.
Ha ez utóbbit nem teszi, akkor talán Hitler hozza létre az egyesült Nyugat- és Közép-Európát. Nehéz
megmondani mi lett volna akkor. Talán egy rasszista, militarista, technikailag fejlett, nem humanista
– de a történelmi színvonalához, hagyományaihoz és a humanizmusához mégis ragaszkodó
feszültségekkel és ellentétekkel teljes 2 rész Európa – mint egy nagyobb középhatalom? Amelynek
egy rövid távú erénye csupán abban állt, hogy – mint előtte I. Bonaparte Napoléon – egyenruhába
öltöztetett és katonai rendben élt és dolgozott, harcolt volna a spanyol, olasz, német, cseh, magyar,
szlovák, lengyel, román, bulgár stb. Közöttük a csürhe, amely az ölést az első/nagy világháborúban
megtanulta, majd forradalmakban és a polgárháborúkban a gyilkolást tovább fejleszthette volna.
Ámde – ez esetben – a katonai rendet csak a háborúk és a természeti és humanisztikus katasztrófák
tartanák fönt. Azaz, ennek a rendnek az alapja az állandóan visszatérő válságok, amelyeket ezek a
társadalmak állandóan előidézték volna szinte alaposan tervezett formában. Ám, ha a válságot nem
csak előidéző és elszenvedő katonák ledobják magukról az egyenruhát, akkor hamar kiderül, hogy
amit ebben a korban oly sokan előidéztek, az már rombolás, fáradtság, pesszimizmus, betegség és
közeli pusztulás. Egy szóval: halál. Továbbá kulturális kiüresedés. Pedig nem ez volt a cél. Viszont a
jól kiképzett fölfegyverzett katonai egységek vissza tudják hozni a társadalmi rendet. Diktatúra
nélkül. Három példával: az új Kuba, Oroszország Putyin alatt. Magyarország a Fidesznek
köszönhetően.
A megfelelő kritériumokkal élve újabb kulturális alakulatokat tudunk felvázolni, jelesül a
gépközpontú és az emberközpontú kultúrákat. Amelyek közül az emberközpontú az „A” kultúra,
amikor a gép csak eszköz. Szemben vele a gépközpontú „B” kultúra, ahol a gép az úr és az ember az
ő szolgája. Amelyben a gépesítés addig zajlik, ameddig a gép lép az ember helyére mindenütt, az
ember az, aki teljesen fölöslegessé válik. Sorsa lesz a kirúgás, hajléktalanság, heverés az alujárókban
és végül az elpusztulás. Mármost mikor fajta és mikor típus a kérdéses társadalom? Nos, akkor fajta,
ha az kizárólag vagy csak „A” vagy csak „B” kultúra minden tekintetben. Típus akkor, ha
megjelennek az „A”-ban a „B” egyes elemei és mértékei, másoldalt pedig a „B”-ben is vannak az
„A” kultúrára jellemző – itt ritka – dimenziói vagy kritériumai és fordítva. A domináns összetevők
változhatnak is. Majd így tovább forog és váltja egymást a lét és a semmi, ahogy az Éj királynője
drámai módon elszavalta, ahogy ezt a későbbiekben olvashatjuk majd néhány oldal után. Ám előtte
megnézzük, mely kultúrák léteznek még a következő fejezetben. Miáltal pontosabb képet kapunk a
kultúrák univerzumában. A kutatás során növelni célszerű a dimenziók mennyiségét és a
rendszerüket is.
A történet egyszerű. Nagy-Britanniában a 18.-ik században kitört, kirobbant a gépek forradalma. A
munkások és a földművesek először örültek az egyre és másra új és még újabb gépeknek. Mert
megkönnyítették a munkát. Azonban a fejlődés során a gép elkezdte helyettesíteni az embert. Egy
szép reggelen a dolgozók arra ébredtek, hogy már csak egy kevés dolgozó az új, modern és
posztmodern gépekkel – robotokkal, okos telefonokkal, elektromos irányítással, komputerekkel,
XXI. századi markolókkal és futószalagokkal stb.– elvégzi a munkát. A többiek – és ez volt a
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túlnyomó többség – mehetnek ki a gyárból, ki az utcára. Mert lakásra már nem futja a hiányzó
fizetésből. Aztán már csak felügyelők és karbantartók kellettek. Amíg működött a gép, addig ezek
pihentek. Munkájuk csak akkor volt, amikor elromlott vagy leállt a gép. Ekkor sietve kijavították és
működésbe hozták a gépet. Majd ismét lehetett pihenni: enni, inni, elernyedni és aludni. Amíg a
szigorú munkafelügyelő be nem lépett a tágas és gépekkel zsúfolt gépterembe.
A munkások azonban nem hagyták ennyiben. Nagy-Britanniában kitaláltak maguknak egy katonai
szervezetet Ludd tábornokkal – aki nem volt létező ember, hanem csak egy képzelt hős – az élen.
Megkezdődött a harc a gépek ellen. Ez volt a géprombolás évszázada. Ellenségük a gépészmérnökök,
a nemzetőrök és a katonaság. A döntő ütközetre Manchesterben, 1819. augusztus 16. -án került sor.
80 000 munkás a családjával gyülekezett a Szent Péter-mezőn. Ők, a szegények csak békülni és kérni
akartak. Mind fegyvertelenek voltak. A botokat is betiltották a szervezők. Azonban a nemzetőrök
lovassága megtámadta őket. Folyt a mészárlás. Válogatás nélkül gyilkolták a munkásokat, a nőket és
a gyerekeket is, meg az öregeket. Ludd tábornok elvesztette a csatát. A szabadság országában –
Nagy-Britanniában – gyorsan és egyszerűen diktatúra lett. Ezt nevezzük manchesteri gazdaságnak,
kapitalizmusnak. Amit a korszerű közgazdászok nem fogadnak el. Holott a rendszer (vissza) váltása
után visszajött: az új-Manchesteri gazdaságban és kapitalista – a pénz és banki összegek – pimasz és
alávaló diktatúrájában – élünk. Plutokráciában. Van ennek értelme?
Nincs, nem lesz többé munkás – Marx terminológiája, de nem a véleménye szerint – eltűnik a
munkásosztály. Fölette őt a technika. A férfiasság ma nem érték, hanem – a két világháború után –
már csak veszedelem, akitől félni, sőt rettegni kell. Különben, látszik is, hogy a mai nemzetközi nagy
cégek dolgozói messze – csillagnyi távolságban – állnak a régi proletártól. Akinek – a klasszikus
proletárnak – az egyenruhája kék kezeslábas volt számos mély zsebbel. Erről az egyenruháról
könnyen föl lehetett ismerni és pontosan azonosítani őket. Ennek a proletárnak – nem csak
egyenruhája van – hanem – alaposan megtanult marxista ideológiája is van. Továbbá, van neki
proletár osztály tudata. Az elnyomottak identitása. Ámde a mai XXI-ik század-elei munkás, dolgozó
öltözete narancs-színű. Gépről gépre jár, ellenőrzi a berendezések működét. Figyeli őket. Igazít
rajtuk. Mindenki külön-külön dolgozik és nem beszél. Az ő tudata szerint, ő egy fontos ember.
Magas fizetést kap valutával – dollárral vagy euróval. Attól függően, hogy ki a cég tulajdonosa.
Amerikai vagy Európai. Jó vagy még jobb a termék – gyakorta mérgek is behatolnak az
élelmiszerbe – és ez utóbbiak értékesítése a piacon egyszerűen bűnözés.

9. Fejezet: Az erős és erőtlen magas és az alacsony kultúra
Az első kultúra nagyon korán szükségszerűen magas, nívós mesterséges program volt. Világos céllal,
az élet és a halál – mint egy jobb élet – kultuszával, de kezdeti eszközökkel. Viszont az ember élni és
szaporodni akart mindenáron, hogy ellensúlyozza gyengeségét a tömeggel. Majd később –
kényszerből – alapos megfigyeléssel, tanulással, az intelligenciával és kreativitással. És ez csak akkor
lehetett, amikor igazságot, tudást, szépséget, egészséget igényelt önmagának és annak a törzsnek,
melyben élt. Azt is mondhatjuk pontosabban, hogy pozitív dinamikus magas kultúrát alkotott.
Továbbá megjelentek az első, bár primitív eszközök – például – a kerék és az egyszerű gépek, a
csiga, az emelő és az első fegyverek, a kőbalta és a dárda, meg az íj, a nyíl, ezekkel létrejöttek a
civilizáció első hírnökei. Amelyekkel lehet vadászni, de ha kell háborúzni is. Továbbá, megjelent a
művészet az első, barlangok falára festett állatok ábrázolásával. Amelyeken oldalról ábrázolják a
prédát, mert az az oldaluk a legnagyobb. A vadászatok során így kell lesben állni – a fák mögött és a
bozótból – és biztosabb kilőni a veszedelmes fogú, körmű vagy agyarú dúvadat. Az ábrák olyan
szépek és reálisak voltak, hogy sokáig azt hitték a tekintélyes hivatalos szakemberek – művészek,
történészek és akadémikusok –, hogy ezek egy tanult, tehetséges modern művész alkotásai.
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A képekhez – kutyáját követő és így őt egy barlang bejáratához vezette és vonzotta az ősi festmények
valóságos felfedezőjét – Marcelino Sanz de Sautuola spanyol nemest – pedig szélhámossággal
vádolták meg. Amit utólag megbántak a tudós koponyák, ám addigra a fölfedező spanyol nemes a
földszín alatt – mélyen a koporsóban és a sírban – pihent. Megölte Őt – a felfedezőt – a hosszú és
méltatlan, ismétlődő megszégyenítés az úgynevezett szakemberek részéről. Milyen más kultúrák
lehetségesek? A kultúra és a civilizáció viszonyával tanulmányunk egy későbbi fejezete foglalkozik
ebben a könyvben. Az alábbi ábra összesen 4 nagy esetet mutat be abból a nagy választékból,
amilyenek a kultúrák lehetnek. A kultúra-gazdaságtan már szuverén tudomány. De én e tudomány
személyes képviselőivel eddig csak Hollandiában – Arjo Klamer személyében – valamint
Oroszországban – Pigrov, K.C. – és végül Magyarországon – Horváth Sándor – találkoztam
személyesen. Az irodalmát szerényen ismerem. De feltétezem, hogy a tárgy fontossága miatt
nemsokára megjelennek az első „fecskék”, majd egyre többen fognak nemcsak gyakorolni, hanem
mélyen elgondolkodni azon ismeretekről, amit a kultúra-gazdaságtani tények és elméletek adni
képesek. Hiszen – mint ahogy az első fejezetben megírtam, hogy a kultúra, a mesterséges program –
egészséget és életet ad a genetikailag beteg embernek. A kultúra, mint orvoslás és gyógyszer.
A tények között kiemelkedő helyet foglalnak el a kultúra finanszírozásának a történelmi tényei. Így
például: az ókorban Caius Cilnius Maecenas lovag Horatius és Vergilius pénzügyi támogatója
nevéből vált köznévvé. Trubadúr Nyugat-Európában – főképpen Francia országban, középkori XIXIV századokban – költő és vándor énekmondó. A trubadúrok nemesi vagy lovagi származásúak
voltak, akik – nem pénzért – hanem kedvtelésből írtak verseket, komponáltak énekeket. A
nagyhatalmú császárok, udvarnőket szerető királyok, a harcias és győzedelmes hercegek és szerelmes
udvarhölgyek hallgatták és fizették őket. A trubadúrok – mint nemesek – a birtokaikból
finanszírozták saját magukat. A Nyugatra utazó grófok és bárók, akik hidat építenek, nemesi klubban
vitatják meg Magyarország problémáit. Széchenyi István – mert róla szólunk – könyvet ír a
„Lovakrúl”, és a „Hitel”címekkel. 1825. november 3.-án Felsőbüki Nagy Pál különösen gyújtó hatású
beszédet mondott, amelyben hevesen kikelt azon elkorcsosodó főurak ellen, akik elhanyagolják
nemzetünk és nyelvünk érdekeit. Ezután tette meg sorsfordító, emlékezetes felajánlását gróf
Széchenyi István. Széchenyi bár a felsőtáblához tartozott, ekkor éppen az alsóházi követek ülésén
foglalt helyet. Felsőbüki szónoklatát követően a jelenlévők meglepetésére Széchenyi váratlanul szót
kért, és felszólalásában felajánlotta birtokainak egyévi jövedelmét, 60 000 forintot egy Magyar Tudós
Társaság megalapítására”. (Internet 2017) A bárók – mint Wesselényi Miklós – aki hatalmas és erős
ember volt, kiválóan bokszolt – amit Angliában tanult meg, amikor Széchenyi Istvánnal NagyBritanniában járt. Ő volt az árvízi hajós, aki mentette az embereket,- asszonyokat és a gyerekeket –
szerencsétleneket, akik fönnrekedtek a víztől megrongált – háztetőkön. Az 1838.-i árvízen. A
főnemeseket, az egyszerű nemeseket – általában a hatalmi és tanult, sokat tudó kifestett és elegáns
arisztokratákat – valamint a nemesi származású lányokat és asszonyokat, az udvari lovagokat a saját
birtokuk is finanszírozta őket.
A kapitalizmusban a vállalkozók viszont először fölmérték az igényeket – ma inkább „B”
kultúrához illő – férfias detektív regényeket, a minden lében kanál, szimatoló, nyomozó asszonyokat
és a saját maguk által írt gyöngybetűkkel az önéletrajzukat tűntették föl a képeken. Filmként a
horrorokat és krimiket – és ennek megfelelő – pszeudo- művészi tárgyakat, ál-klasszikus
zeneműveket, fúvós és vonós – illetve ütős – hangszereket és zongorákat, orgonákat és az – ebben a
zenei stílusban főszereplő – dobokat – és egyéb hangszereket alkottak. A nívós „A” kulturális piacon
pedig eladták a föllépéseket, a zenei dallamokat, énekeket, verseket, költeményeket, történelmi
regényeket stb. – és ha tetszett a vevőnek – az fizetett. Volt, aki befektetésnek tartotta az álművészetet, a giccset. Mert elkapdosták jó pénzért a gyerekek, a szellemileg visszamaradt felnőttek
és a hasonló típusú alulképzett szobalányaik. A kapitalizmus szereti bővíteni a piacot úgy, hogy
mindenki – még a beteg, őrült, migráns is – vevő legyen. Ennek megfelelően gyárt gépkocsit, operát
és horrort, fegyvereket is, ahogy a kereslet diktálja.
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A szocializmusban viszont az állam támogatta az alkotókat pénzzel, állással, pozícióval, lakással,
házzal, budapesti és megyei jogú városokban való tartózkodással, továbbá kapcsolatokkal is. És
természetesen a szakma legnívósabb alkotója – ez helyes és jogos –, vagy az úr, akinek legnagyobb a
kapcsolati tőkéje – ez nem helyes és nem jogos – kitüntetéseket is osztogatott a szellemi elit
legkiemelkedőbb alkotóinak. Az „átkosban” még pénz is járt a kitüntetetteknek. A jelen – ami nem
kapitalizmus, csak annak mondja magát – mert nem fizet a könyvért, tanulmányért. Egyébként is
van-e neve és értelme ennek a mai társadalomnak? Ha nincs értelme, neve sincs, el kell dobni. Ha
van értelme, akkor rá kell mutatni és nevet adni neki. Mivel nincs neki sem értelme, sem neve, el
kell dobni, mi pedig eltévedtünk a történelem labirintusaiban. Úgy néz ki, hogy a politológia meddő
az új politikai jelenségek megnevezésében. Talán a nyelvészekhez kell fordulni. De előbb kielemezni
a jelenben létező – és most szinte minden – társadalmat, amely így a globális alkalmazásra törekszik.
Politikai elmélete pedig hiányzik.
Mert ha fizetne, az kapitalizmus lenne. De hogy magyarázzuk meg, hogy a Kádár rendszerben szinte
minden klasszikus művet előadtak és annak az összes költségeit kifizették. Korunkban – a rendszer
(vissza) váltás idejében – a kortárs megoldások inkább – csak lesújtóak és számos hibával – terheltek.
Pályázni kell, és ha a kuratóriumnak tetszik a mű, akkor nekilát értékelni és kritizálni, hogy ne kelljen
finanszírozni a pályázat legjobb alkotásait sem. A standard műveket sem fizetik. De, le kell
szögeznünk, hogy minden valamire való intézet rendelkezik olyan beosztottal, aki gyakorlati
ismeretekkel rendelkezik a kultúra-gazdaság területén. Ha más nem, akkor a könyvelő. És a könyvelő
irodák a legjobbak az élen. Amelyek nem feltétlenül Nyugatiak.
De itt – közbevetőleg – beszélhetünk egy ragyogó mintáról, az egyházi művészetről is, ahol a papság
és a közönség – tehát a hívők – pontosan tudták, miről szólnak az egyházi festmények, épületek és az
orgona, meg a harangok. A fejlődés a technika haladásával és a stílusváltásokban mutatkozott meg. A
pénzügyi hátteret a Pápák, a nemesség és az arisztokrácia adták meg. No meg az egyházi adók, amit a
nép fizetett. Ma a nép – a hívek – pénz-adományokkal támogatják a templomokat. A katolikus
egyház minden művészet pártolója volt. De a reformációk korában már bekapcsolódtak a gazdag
polgárok. Luther pedig a nemzeti nyelveket bátorította létezni és fejleszteni. Kálvinnak szigorú elvei
voltak. Mi több, ezekért még az egyik legjobb barátját – az egész Európában vallási okokból üldözött
Szervét Mihály – kivégzését támogatta. Azonban nem a forró máglyán, mert azt túl kegyetlennek
tartotta. Kálvin a szokásos karddal vagy bárddal elvégzett kivégzését támogatta. Mert az életet
azonnal elvágja a hóhér baltacsapása. De a megfontolt és komoly – ám kegyetlen – genfi tanács –
melynek Kálvin János nem volt a tagja – nem engedett, hanem ragaszkodott az égő máglyához. A
másik verzióban Kálvin is megszavazta Szervét Mihály máglyán való kivégzését. Hogy példát
adjanak azokra a rémtettekre, hogy miként szenved földi kínokat – az úgymond – pimasz eretnek. A
reformáció evangélikus és protestáns változatai esetében a templomok puritán egyszerűsége – a
templom belsejében az üres fehér falak – inkább csak a zenének – éneknek és az orgonának – és a
beszédnek, mint a prédikációknak – mint művészeteknek – kedveztek. Az oltárt kivéve üres falak
viszont számítottak a hívők műveltségére, képzeletére, amellyel rávetítette, proiciálta Jézust, Istent,
Szűz Máriát – egy kifejezéssel – a Szent Családot. A Sátán is szerepel a képen, mint a sötét és a
világos egybevetése. Szükség van az – illető ország – nemzeti nyelvén a Biblia ismeretére és naponta
foganatosított kötelező felolvasására, a családban este vacsora után. Minden művészetnek ezt a
modellt kellett volna követni. Amikor a hívők – nép, nemes, arisztokrata, királyi, császári fenségek,
udvarhölgyek – és a papság, a tisztelendő urak szoros egyetértésben éltek egymással. Leszámítva a
személyes ellenségeskedéssel egymással szemben. De ez már egy személyes ügy. Nem foglakozik
vele sem a helyi rendőr, sem pedig a gyóntató pap.
Nem úgy, mint ma, amikor – az úgynevezett piaci társadalomban – szinte egy grandiózus, félelmetes
mély – szakadék ásít a művészek és a műélvezők között, akik egyre jobban kiábrándulnak abból a
kínálatból, amelyet a posztmodern kiállításokon kapnak. Ezt a szakadékot nem tudjuk áthidalni már
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hova-tovább a legutóbbi 100 év alatt sem. Vagy ha van – akkor az, nem becsületes piaci, pénzügyi –
illetve kultúra-gazdaságtani – tranzakció. Hanem egy egyszerű spekuláció és egy bonyolult
korrupció. Kivéve a sznobokat. Az „átkosban” minden föllépést, könyvet, tanulmányt, zenét,
partitúrát, tudományos eredményeket megfizettek. Szerényen ugyan, de következetesen megtették.
Szégyen, hogy ebben az újkapitalizmusnak – amely piacgazdaságnak mondja magát – sem
tanulmányt, sem könyvet stb. nem fizetnek ki a szerzőknek. Hanem – ebben a rendszerben – az
alkotók főállásukon kapott fizetésből élnek. És ebből a fizetésből jut pénzük – ha jut valóban – a
könyvkiadásra, a verselésre, a zeneszerzésre, a festésre, a szobrokra, az építészeti tervezésre stb.
Azaz, ők maguk finanszírozzák a műveik megjelenését és eladását a kultúra-gazdasági piacon. Mint
ha a munkás fizetne azért, hogy dolgozott. Abszurdum. Ez a társadalom nem szocializmus, de nem is
kapitalizmus. Hát akkor mi? Ez itt a legnagyobb – legbrutálisabb, élet-halál – kérdése, amitől szinte
minden függ. Ez egy, elnevezhetetlen szociális organizmus nevének a problémája.
A közép- és újkori – Szent Inkvizíció – illetve a XX. századi genocídium általi tűzhalál akármennyire
is rettentő, de az elsőnek van egy nem bonyolult – vallási, hitbeli – elmélete, önigazolása miszerint: a
megtisztulás, amikor a tisztátalan test elég, eltűnik, de marad a – majdnem – tiszta lélek és fölszáll a
Purgatóriumba. Ahol a majdnem tiszta lélek, teljesen tiszta lesz és mehet tovább föl a
Mennyországba. A büntetés a Purgatóriumban pedig abból áll, amelyet a bűnös ember egy életen át
gyakorolt. De – és ez a lényeg – sokszorosan megcselekszi. Például – ahogy Dante leírta – a bűnös
szerelmi szenvedély olyan mértékűvé válik, amelyben a félig bűnös lélek már nem élvezetet talál
benne, hanem pokoli szenvedést. Dante művében a volt szerelmesek egy körben sodródó csapat,
amelyből csak akkor szabadulhat, ha már nem bírja tovább és ekkor tiszta lélek lesz. Lemond minden
testi szenvedélyről és az Istennek adja át magát teljesen (Dante, 1912). Többféle inkvizíció létezett: a
Pápai, a Spanyol állami, Velencei köztársasági. Itt az oroszlánfejek tátott szája nyelte le az eretnekek
– vagy ártatlanokat, akiket az ellenségeik így akartak eltűntetni a lábuk alól – állítólagos bűneiket
megírva, besúgva. A büntetés egyik – legkínosabbja – a velencei ólomkamrák voltak, ahonnan csak –
tudomásom szerint – egyedül Giacomo Casanovának sikerült megszöknie. A különböző inkvizíciók
közös magatartása abban állt, hogy aki csak gyanús volt, azt máris elítélték. De előtte alaposan
megkínozták. A hóhér mestersége a 16. században – mindennapos – és szokásos tiszteletet követelő,
családos, vallásos ember volt, aki többször is megsiratta – meggyónta – az általa kivégzett bűnöst. A
pokolian súlyos kivégzés előtt a hóhér már megölte könnyű módon. Az elítélt így nem szenvedett.
„Ez történt 1944. december 24-én végezték ki a nyilasok Sopronkőhidán Bajcsy-Zsilinszky Endre
politikus-publicistát, a második világháború alatti antifasiszta mozgalom egyik legjelentősebb alakját.
Bajcsy-Zsilinszky mártíromsága előtt hosszú utat tett meg a politikában, ugyanis a szélsőjobboldali
radikalizmustól, a fajvédelem eszméjétől indulva jutott el a polgári ellenzékiek álláspontjáig.”
(Internet, 2017) A hősünket nem kitanult hóhér végezte ki, amiért Bajcsy-Zsilinszky pokoli
fájdalmak között halt meg.
Valójában minden inkvizíció Jézus ama állítására támaszkodik, miszerint: „Hallottátok, hogy
megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra
tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.” (Biblia, Máté
evangyélioma 27-28 versek). Első percre azt mondanánk, hogy Jézus vezette be a gondolati – vagy
inkább érzelmi – bűnözést, ami egy nagy tévedés. Amiről Jézus beszélt, az lelkiismereti kérdés. Az
emberen belül zajlik le. Amit azonban Orwell ír, az egy több személyiségű történet, úgy, hogy létezik
egy ember, aki nem úgy gondolkodik, mint amit előírtak neki. És mivel a Nagy Testvér – azaz a
diktátor – őrzi az embert a saját gondolataitól – de nem a lelkiismeretét adva neki és fejlesztve őt,
hanem egy fegyveres szervezetet – gondolat rendőrséget – állított föl, amely azt kutatja, hogy e
kérdéses társadalomban az egyes ember vagy rendszer konform vagy deviáns és lázadó. Az első
esetben a Nagy Testvér hagyja. A másikban elítéli, jól megkínozza, és a végén kivégzi (megöli).
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Most képzeljük el azt, hogy ez nem egy személlyel, hanem egy egész nemzettel történik és benne a
tömegekkel! Ugyanezzel a két esettel, eltérő kimenetelek történnek: A Nagy Testvér azzal az
alternatívával áll szemben: vagy az össztársadalmi nyugalom és közömbösség – Orwell könyvében,
az 1984-ben – a boldogság és a szerelem tilos – vagy népirtás. A XX. századi népirtás az orosz Gulag
szigeteken történt Szibériában. Akik pedig egészségesek maradtak, azok dolgoztak. Helyreállították
mindazt, amit Hitler és a Luftwaffe lebombáztak. A koncentrációs táborok lengyel földön és német
tömeggyilkolással. Éheztetéssel, agyonverésekkel, gázkamrákkal – és ha a rab meghalt – akkor a
halottakat meztelenül elhantolták egy mély közös gödörben. Arról már nem is beszélve, hogy milyen
értelme van annak, ha mindenki egyszerre deviáns és lázadó? Forradalmat vagy utána polgárháborút
eredményez. De mindenképpen a Nagy Testvér száműzését vagy kivégzését.
Az inkvizíció is nagymértékben ludas abban, hogy 16. században a keresztény vallás szinte
szétrobbant és eltérő irányú – de közös gyökerű – szárakba szökött. Az egyik brutálisan erős első szár
– a nyitány John Wycliffe és Husz János után – a Lutheri, aki 1517. október 31.-én levelet írt Albert
püspöknek, amelyben felemelte szavát a búcsúcédulák árusítása – nem lelki és szellemi, hanem e
földi és gazdasági tett – ellen. A levélhez csatolta a búcsúcédulák erejét és hatékonyságát kétségbe
vonó vitairatát, amely később a 95 tétel néven vált ismertté. Luther ugyanakkor nagy hazafi volt,
mert mindenben – nem a latin nyelvet – hanem a nemzeti nyelvet követeli. Például, a szabatos
németre fordította – az akkor még sima latin nyelven írt – az érvényes Bibliát. Másik problémája a
cölibátus volt. Ez ellen, Luther gyakorlatilag is harcolt. Ő maga családot alapított és 6 gyereket is
nemzett, nevelt és tanított. Husz János és Luther Márton között a különbség abban állt, hogy Huszt a
– csekély létszámú – és rosszul felszerelt cseh lovagok védték. A cseh lovagság – a feladathoz képest
– kevés és gyenge volt. Husz Jánost máglyán elégették. Luther Mártont viszont német lovagok
védték. Az a német lovagság – mint egy európai birodalmi lovagság – erősek, sokan és hatalmasak
voltak. Luther életben maradt és tovább dolgozott. Különben mind a nézeteik, mind pedig az
eszközeik hasonlóak – esetenként azonosak – voltak Husznak és Luthernek. Gazdasági szempontból
erős tana volt Luthernek, aki az egyház szegénységét követelte. És az egyházi föld- és állati javakat
lovagi kezekre játszotta.
A második szár a kálvinizmus volt. Kálvin János 1536-ban egy rövid katekizmust adott ki, melyben
sok szó esik a jó/kegyelmező Istentől származó az egyszerű emberek pedig eleve
elrendeltetésére/predesztinációra utaltságáról. Attól függetlenül, hogy az illető gonosz, áruló vagy jó
és derék. Szerinte a jó érzések, tiszta, de tényekkel alátámasztott gondolatok és gonosz tettek az Isten
előtt nem számítanak. A mentalitás, amihez ez vezetett konok – esetleg – durva, makacs és kegyetlen.
Amikre utalnak a kritériumok a siker vagy kudarc. Ha Neked sikered van, akkor a jó/kegyelmező
Isten szeret Téged. Ha ellenben kudarc ér Téged, akkor a jó/kegyelmező Isten elítél. Ebből
származik az a protestáns magatartás, amely a sikeres embert Isten kiválasztottjának tekinti. Ezzel
szemben a sikert nélkülöző embert lenézi és megveti. Jó példája ennek az a kegyetlenség, amellyel
szavazott Szervét Mihálynak – a protestáló Kálvin János egyik legjobb barátjának – a máglyán
történő kivégzésére. A vallások megújításához tartozott Dávid Ferenc – erdélyi unitárius és Szervét
Mihály antitrinitáriusi hite – a két elnevezés – ugyanaz a vallás, amely szintén Európában született a
XVI. században. Onnan terjedt el Európába – és ami meglepő – jelen van az észak-amerikai – USAban.
Ezzel a kereszténységnek olyan ága jött létre, amelyik rokona lett az egy Úrban, Jahvének, egy
Istenben az unitáriás keresztény vallás. Egy Allahban hisz a Mohamedánban hívő. Hívő izraeli –
Úrban – Felső szigorú rendet létrehozó gazdasági Erő. Egy ebben az Erőben hívő – vallásoknak.
Dávid Ferencnek sikerült 1567-ben megszerezni a jogot, miáltal ő János Zsigmond – II. János,
Magyarország meg nem koronázott királya és Erdély I. fejedelme – gyulafehérvári nyomdájában
kinyomtatta és hirdette a tanait. 1568-ban január 6-13 között tartott az a Tordai Országgyűlés
Erdélyben, amely meghirdette a vallásszabadságot. Csakhogy, ez a szabadság, mindössze csak a négy
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keresztény vallásra – a katolikus, a református, az evangélikus és az unitárius – hitre vonatkozott. Ez
a felsorolás sajnos hiányos. Kimaradt belőle legalább az ortodox és a pravoszláv – feltehetően a
keletről érkeztek, dőltek a barbárok, frankok, vandálok, hunok, magyarok (akik már keresztények
voltak) kunok, kazárok, tatárok – északról pedig a gótok (akik szintén keresztények voltak) és a
germánok, Skandinávia felől pedig a burgundok – miatt, amelyek megdöntötték a nyugat-római
birodalmat. Ezt a rettegést megörökölték az Európai népek – az óriási orosz birodalomról – alkotott
képükön. És az a számos szektáknak mondott – szerintem fejlődő – új keresztények gyülekezetei. A
kép teljessége végett megemlítjük, hogy a kelet-római birodalmat, Bizáncot – a fővárosa
Konstantinápoly volt – akit pusztítottak északról a keresztes lovagok. Délről viszont a virágkorát élő,
fejlődő Oszmán Törökök birodalmának hatalmas hadserege, amely már behatolt a fővárosba és ezzel
lett vége a Bizánci birodalomnak. Erre – közbevetésül – még visszatérünk e könyvben. A reformáció
korában a gazdaság is megváltozott. Luther ugyan nem engedte meg az uzsora kölcsönt és a kamatot.
Kálvin János viszont megengedte ezt a kamatot és uzsorát. Kálvin szövetséget kötött a pénzes
izraelitákkal. Amivel fellendítette Genf gazdasági fejlődését. VIII. Henrik pedig behívta és elfogadta
a zsidókat, mert az akkori Angliának nem volt elég pénze. Ezért nem tudott – normális gazdaságot –
kifejleszteni.
Viszont, ha az egyházi és vallási fölszabadulás beindult, már nem lehetett többé megállítani. A
hugenották népes és nívós egyházának a sorsa – azaz a francia reformátusoké – először elképesztően
tragikus lett. Ugyanis 1572-ben, 08. 23-24 éjszakáján – Szent Bertalan hosszú és véres éjszakáján –
megkísérelték meggyilkolni a hugenottákat, akik eredetileg békülni és kérni gyűltek össze Párizsban.
De úgy, hogy egy szál hugenotta se maradjon. Sőt – egy hír szerint – az éppen akkor uralkodó Király
palotájának egyik ablakáról vadászott a menekülő hugenottákra. Ez sem sikerült az üldöző
gyilkosoknak, ugyanis számosan közülük kimenekültek a francia földről. Főleg Németországba.
Közöttük a szerző: apai nagyapja Eduárd Beque ősei, akik Észtországban találtak új hazájukra, ahol
Bequéből Beck lett. Először elnémetesedett, majd eloroszosodott. Meghalt, mint cári ezredes, 1919ben kivégezték a bolsevikok. (A teljes történet a következő: Beck Eduárd alezredes Taskent várának
és körzetének parancsnoka volt. Az alezredes úr úgy döntött, hogy a – fehér fegyelmezett jól
fölfegyverzett, többségében nemesi cári hadsereg – főként a kozákok – kontra vörös katonák,
lovasság, komisszárok és a csőcselék – a polgárháború szomorú és véres idejében, a Taskent-i
jómódú civil, művelt nemes és katonai értelmiség – de a paraszt vagy a munkás számára is –
megszervezett egy Operaházat. Az énekesek és a zenészek pedig a hadifoglyokból lettek kiválasztva.
Így ismerkedett meg apai nagymamám – Szonja néni – Magyari Istvánnal, magyar hadifogollyal, aki
Magyarországon – az Erkel színházban – fúvós hangszereken játszott. Igazi művész – és férfi szépség
– volt. És aki a másodig férje lett az apai nagymamámnak – Szonja néninek – és elhozta az orosz
családot Magyarországra. A védők – katonáknak besorolt orosz legények, altisztek, tüzérek és
kadétok, tisztek voltak. Egy szép reggelen arra ébredt az alezredes úr, hogy a legénység és a katonák,
valamint a tüzérek is eltűntek. Az ágyuk nem lőnek, mert a tüzérek homokkal töltötték meg az ágyúk
csöveit. Csak a kadétok és a tisztek – mind nagyon fiatalok, sőt gyerekek – maradtak az erődben.
Eduárd Beck – akkor már – ezredes úr egy páncélautón, fehér zászlóval a kezében, leutazott a
bolsevikok parancsnokságára azzal, hogy föladja a várat és szabadon engedik a gyerekeket. Amikor a
szép és elegáns – német stílusú bajusszal – ezredes úr kiszállt a páncélautóból, puskatussal eltörték a
gerincét, majd meglőtték revolverrel. De a végső kivégzés előtt, még hagyták őt heverni egy keveset
a bolsevik központi parancsnokság – nem az épületében – hanem a kertjében. Utána lelőtték 3-an a
vörösök közül puskákkal, mint a kutyát. Apámra csak egy fehér zsebkendőt és egy arany zsebórát
hagyott.) –Visszatérve a hugenottákhoz – a Szent Bertalan éjszaka után „Nem sokkal később írta alá
IV. Henrik francia király a Nantes-i ediktumot 1598-ban. Ebben biztosította a hugenottáknak a
szabad vallásgyakorlatot.”(Internet 2017)
Az Anglikán Egyházat VIII Henrik alapította, akinek 6 felesége volt, mert vagy elvált a feleségeitől,
vagy lefejezte őket, vagy meddők voltak az asszonyai, az összes fia holtan született. Tehát nem jött
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meg a trónörökös. Magányos lett. És gondolkodott. És oda jutott, hogy a fenti verziók közül a válást
választotta, mert ez reverzibilis, azaz megfordítható vagy újrajátszható. Nem pusztul el a királyné,
mert nem szült fiút, trónörököst. Azonban a katolikus esküvő szövegében eljutunk addig, hogy
„Hóltomiglan és Hóltodiglan”, azaz tilos még élve szétválnunk. Azonban VIII Henriknek
trónörökös kellett bármi áron, különben meghal a rend és helyébe lép az anarchia – szebben szólva
a demokrácia – amit a régiek úgy nevezték, hogy: pártütés. Az akkori politikában a pártütés – azaz a
demokrácia – szitok-szó volt. Ezért kereste azt a nőt, aki fiút szül neki. Ahhoz pedig egy új vallási
keretet kellett kiépíteni, aminek a feje maga a király. Ezt a vallást az angol király elnevezte, vagy a
szokás rögzítette – anglikán egyháznak – mely azt jelenti, hogy ez a tan nemzeti, nem pedig a
többnyire olasz – Pápa irányítja. Azonban itt egy új dráma született, mert a katolikus Morus Tamás
lordkancellár – aki a király bölcse és lelkiismerete volt – szembeszállt az uralkodóval. A Király
először meg akarta győzni, de nem tudta. Ezért bebörtönözte. De ez sem törte meg Morus Tamást.
Ezért a király Morus Tamást lefejeztette. Utóbb Morus Tamást – aki vértanú halált halt katolikus
hitéért – szenté avatta egy XX. századi római Pápa, XI. Piusz 1935, május 19.-én. Ezt egy csodálatos
film bemutatta az „átkosban”: Egy ember az örökkévalóságnak címmel. Ezt a filmet én legalább 3szor – ha nem többször is – megnéztem. Nagy hatást gyakorolt rám.
Nem sokkal a győztes és diadalmas Reformáció után, megjelent – mint az lenni szokott – az ellenReformáció Loyolai Ignác személyében, aki először katonatiszt lett. De egy sebesülés – egy francia
ágyú eltalálta a fiatal katonatisztet. Az ágyúgolyó ellőtte az egyik lábát. Megoperálták, ám nem
tudtak segíteni azon, hogy az egyik lába rövidebb volt, mint a másik. Ezért mindig bicegett. A
lábadozás idejében egyfolytában olvasott katolikus irodalmat, Jézus életét, tanítását. Majd Krisztus
halálát, kivégzését és keresztre feszítését. Először – unta és utálta – őket, majd meglátta a fényt, és
benne Jézus Krisztust. Akkor – mintegy ragyogó és sugárzó látomás – jött rá, hogy az ő uralkodója –
nem a spanyol király – hanem az Isten és Jézus Krisztus. A látomás után baráti társaiból egy új
szellemi kört – a Jezsuitákat – megszervezte. Magát pedig generálisnak – tábornoknak – nevezte ki.
A kört tehát katonai rendbe hozta. Gyakorlatilag pedig hadat üzent és megtámadta az – eddig sikeres
– Reformációt. És győzött. Megőrizte és gazdagította – és ami a legfontosabb – elterjesztette a
katolikus vallást az egész világon. Az ellen-reformáció művészi stílusa barokk lett. A továbbiakban
gazdasági tevékenységet is végzett – nemcsak Spanyolországban – hanem az Újvilág – Amerika
egyes szigetein. A hívei gyorsan szaporodtak, nemcsak Európában, hanem Távol Keleten Kínában és
Dél-Ázsiában, Indiában. 1622-ben Ignácot szenté avatták. Azóta a neve Loyolai Szent Ignác.
A házasságoknak az a hátránya ma, hogy az európai nők és férfiak átlagos életkora körülbelül 60-70
lett. Miközben az esküvők szövege akkor született, amikor ugyanez az átlagos életkor általában 35-40
volt. Ezek csak a valósághoz közeli – de nem pontos – számok. A szenvedélyes szerelem időtartama
minimum 2év, maximum 8év. Erre az időre lehetett halálig tartó szerelmet esküdni. De a 70
éveseknek a szerelme a 2-8 év után már biztosan megszűnik. Marad a szeretet, a közös munka és az
utódok pallérozása. Az egyik fél megfárad a számtalan sok házi – és egyéb munkában, a család
szeretetteljes, egész embert kívánó gondoskodásában – ezt erkölcsösnek tartjuk. A másik felet esetleg
kívülállók is szeretik. Ez a másik fél feltehetően erkölcstelen, hűtlen. A két fél között kitörhet a
háború. És aki a gyengébb, az hal meg elsőnek. A másik pedig – magányos, szomorú, gyászoló,
hosszabb életű, templomba járó – özvegy lesz. De olyan is van, mint sírig tartó forró szerelem idős
korban is. A különböző családoknak eltérő értékei voltak. A törzseknél tilossá vált a féltékenység,
nehogy csökkenjen a párzás és így a törzs létszáma is. A páros családnál féltékenyen nézik egymást a
felek, nehogy elmenjen az egyik. És ottmaradjon a másik. A poligámiát élteti a női féltékenység. A
poliandria a férjek féltékenységétől hangos, kié legyen – átmenetileg – az egyetlen nő, kinek nemz
gyereket? A dinasztiák tagjai vagy egymást informálják, szövetséget kötnek, vagy együtt háborúznak
ugyanazon a fronton. Vagy egymást ellenségeknek tartják, és egymás ellen mennek. Mint az orosz
Romanovok az első világháborúban. A győztes pedig új dinasztiát alapít. Manapság az is előfordul,
hogy a leendő férj – nemcsak szereti az asszonyát, hanem segít neki a tanulásban, a tanulmányok
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írásában, kiadásában és vásárlásban, mosogatásban, takarításban. Építi a lakást vagy a házat – maga,
mint segédmunkás. Amihez nem ért, ott a mesterek a jövendő házukban fölszerelik a villanyt,
telefont, mosógépet, mosogatógépet, vízcsapokat. Nyáron pedig fölvágja a tuskókat, hogy legyen téli
tüzelő. Mindent, ami házzal kapcsolatos. És amikor már minden készen van, a feleség átveszi az
irányítást. Tevékenysége átfogóan kiterjed az egész Családra. És diktálja a mindennapi sztenderd
tevékenységeket. Ő szervezi meg, mikor és mit kell vásárolni. Kocsival, vagy gyalog? Mikor és mit
egyenek? Mit főzzön a Családnak? stb.
És valóban, a hölgyek valóban győztek a modern – nemsokára pedig a posztmodern – családokban.
És erre fölkészülnek. Az oktatásban – és minden szinten: óvodában, az általános iskolában 8 évig
folyik a tanítás, 1-4 évek az alsó tagozatban, mind az 5-8 évek a felső tagozatban, mind pedig a
gimnáziumok 4-5 évében, továbbá az egyetem 5-6 évében, mind a tanárok, mind a diákok többsége
nő és asszony. A női nem tagjai szebbek, egészségesebbek, beszédesebbek, sikeresebbek, mint a fiúk
és a férfiak. A nők és az asszonyok jobb jegyeket kapnak az egyetemi vizsgákon, mint a férfi nem
tagjai. Továbbá a nők megjelentek olyan szakmákban, amelyek – szinte mindig a történelemben – a
férfiaké voltak. Ma már vannak női katonák, katonatisztek, női rendőrök. Továbbá női traktorosok,
női taxisok. A sportban megjelentek a női bokszolók, női futballisták, asszonyi harcművészek stb.
Ahogy a férfiak egyre alacsonyabbak lettek, úgy a nők egyre magasabbra nőttek. A mai
társadalomban a feminin értékek – humanizmus, gyengédség, szépség, divatosság stb. – uralkodnak,
amíg a férfias értékek – erő, hősiesség, keménység, fegyverhasználat – hanyatlanak és eltűnnek. E
rövid összefoglaló csak töredéke a szomorú valóságnak.
E folyamatok – a női emancipáció – nem az 1950-es években kezdődött, hanem az angol első és nagy
ipari forradalomban. Amelyet egy mezőgazdasági gépesítési forradalom már megelőzött az angol
falvakban. Számos földműves és állatokat tartó paraszt falun munkanélküli lett. Ezek fölmentek a
városokba, ahol a gyorsan fejlődő gyárak fölszívták őket munkásoknak. Ahogy szaporodtak a
munkások, elértek egy küszöböt, és munkásosztállyá lettek. Ideológiát is – marxista – szereztek
maguknak. A munkákban először férfi munkások dolgoztak, esztergáltak, futószalag mellett álltak és
válogattak: a megfelelőt hagyták a szalagon továbbfutni, míg a rosszat leszedték és selejt dobozokba
dobták. Az asszonyok meg otthon éltek és dolgoztak. Az úgynevezett munkásosztálynak nem voltak
demográfiai problémái. A proletár családok 6-8 gyereket nemzettek és szültek. A nyomor – amelyben
két élvezet van csupán – az ital és a szerelem – a dolgozók rendszeresen ittak és szeretkeztek. Az
asszonyok meg szültek, takarítottak, főztek és mosogattak – úgynevezett láthatatlan munkákat –
teljesítettek, amiért a tőkés nem fizetett bért. Holott a házimunka nehéz fizikai és szellemi, lelki
teljesítmény. De én a szülést és a gyerek ápolását – a legszebb és legjobb Alkotásnak tekintem. A
hírhedt haszon maximalizáció elvét már akkor is gyakorolták a tőkések, amikor a kapitalizmus
teoretikusai és apologetikusai le sem írták ezt szakkönyvekben és tanulmányokban. Elhatározták a nő
és a gyermekek napi 10 órában való dolgoztatását, a férfi keresetéhez képest jóval kevesebb bérért.
Így is rohamosan fut föl a profit és a bevétel. A proletár családok pedig lassan a legsötétebb
nyomorba süllyedtek. Sokat veszekedtek. Gyakran el is váltak.
Egy időszak után kialakultak a gyárakhoz közel a munkás telepek – mint például Budapesten – az
úgynevezett Mária Valéria – telep (ma József Attila lakótelep), ahol a munkások nemcsak éltek és
laktak. Hanem szervezkedtek is. Tanultak egy vulgáris marxizmust és készültek a forradalmukra.
Reggel – amikor megszólalt a gyári duda – behívta őket a gyárba és a gyári munkába. Az ebédidő
nem volt kötelező. Csak bekaptak valamit 10-15 perc alatt. Amikor a délelőtti munkának vége volt,
pihentek, ettek, ittak és beszélgettek. Megszólal a – délutáni csengő – ez a legnehezebb – szakasz.
Mindenki csendben van. Dolgoztak, nem beszélgettek. Elfáradtak. Gépiesen dolgoztak. A munkanap
végén azonban kiözönlöttek az üzemekből és mentek haza vacsorára. Amikor ezen is túl voltak,
elindultak egy közös beszélgetésre – sörözésre, borivásra a sarki étteremben – miközben egymást
bátorították a tanulásra. Arra is gondoltak, mikor is milyen lesz a megálmodott forradalom lefolyása
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és mi lesz a győzelem után. Csak azt nem tudták, hogy be fogják csapni őket. Az erős, hallgatag,
ügyes, robusztus férfiak azért kerültek ebbe az állapotba, mert a valóban, igazán a férfi értékeit
igénylő nehéz fizikai munka (érdekes, hogyha erről a jellemzőről a paraszti munka jő elő) a kaszálás,
a sarlózás, egyelés, kapálás, ásás stb. eltűnt. De a munkás a gyárban szintén nehéz munkát végzett a
kohónál, kiönti a formákat, kovácsol kardot, kaszát. Egész munkanapon 8-10 órát állt (mint a mai
gimnáziumok tanárai) a futószalag mellett és összeszereltek gépkocsit, traktort, repülőgépet, hajót,
tankokat stb. A háborúkat ma már nemcsak vitéz, bátor, hazaszerető honvédek vívják, hanem
zsoldosok – jó nagy zsoldot kapnak – ezek a harcosok szinte az egész világon. Ezek önkéntesnek
nevezik magukat. A férfiak többsége magányos. Nincsenek többé angol klubok, ahova csak a férfiak
léphettek be. Még a komornyikok is a férfiakból kerültek ki. A megoldás a nehéz fizikai munka
visszaállítása, ami ellensúlyozza a mértéktelen mennyiségű és fiziológiailag súlyos károkat okozó
számítógépes munkát. És a besorozott honvédség újjászületése. Lenne mit megoldania, hiszen jönnek
a migránsok. Akiket nemcsak meg kell állítani, hanem haza – Közép és Dél Ázsiába és Afrikába is
vissza kell toloncolni. A leghasznosabb és leghatásosabb lenne: a fegyverek fölmutogatása. Ha már
nem merik elsütni. A Soros György terve pillanatok alatt eltűnne.
Az olvasóban biztos fölmerült a kérdés, hogy mennyi szó esik a kultúráról, történelmi katasztrófáról.
Sikerről és összeomlásról. Miért nem vágunk – in medias res – nos azért, mert ebben a korszakban túl
sok a technika, a gép, a matematika, egyszóval a civilizációs elemek. Ezekben a kérdésekben ma
szinte mindeni otthon van. Ezért ezt az anyag első – hosszú részében, meghatározzuk és illusztráljuk
a humán, történelmi tényeket. Amikor pedig már megismerkedtünk velük, akkor váltunk egyenesbe,
a – valódi tárgyunkra – a kultúra gazdaságra. Önök sokat tudnak a gazdaságról, de azt 42 évet,
amelyet itt dolgoztam, a bőséges oktatói tapasztalataim meggyőztek arról, hogy a csak közgazdász,
aki nem eléggé tájékozott a társadalmi, történelmi tényeket nem ismeri eléggé. Én viszont könnyen
olvasható – azaz jól olvasható – művet készítettem föl.
De ne higgyük, hogy egy intézményről – a – jelenleg Budapesti Corvinus Egyetemről mondtam.
Ugyanis már az átkosban rendszeresen előadtam Esztergomban, Szegeden, Debrecenben, Visegrádon
az első magyar – emberközpontú – szervezéselmélet és iskola keretein belül. Ezt az iskolát
alapították Szabó László és Susánszky János – aki ezt az iskolát Borsodi iskolának nevezte el. Itt
tanítottak a törzs előadók: Mezei Árpád, Magyari Beck István, Rézler Gyula, Kiss István, Mányoky
István napi 8-10 órát állva. Tisztességes honorárium fejében. Jómagam pedig 207 – 2012 – azaz 5
évig – oktattam Kalocsán több tárgyat. Egy ízben meghívtak Szolnokra, ahol angol nyelven tartsak
egy 6 órás előadást a Kreatológiáról, az alkotás tudományáról. Mindenütt azt tapasztaltam, hogy a
humán tudományok – amelyek a legfontosabbak – az emberi-nemzeti-birodalmi-globális életért –
mégsem tudják a felnőtt emberek, egyetemi hallgatók – és nem is érdeklik Őket.
Ábra: 1.
Minőség, dinamika.
Magas művészet, kultúra

Erőtlen magas művészet, kultúra

Erőtlen alacsony, művészet „B”kultúra.,

Pozitív, dinamikus magas művészet „A”

Negatív, dinamikus alacsony művészet,kultúra
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Alacsony művészet, kultúra
E 2 dimenziós rendszer 4 típust határoz meg. A vízszintes dimenzió a Dinamika és az erő. Ez olyan
kultúrákra vonatkozik, amelyek támadók és agresszívek. Győzni, leigázni, uralkodni – azaz –
szerintük élni akarnak. Például az Ó- vagy Középkor, ahol nem szűntek meg a harcok a római Circus
Maximum arénájában a gladiátorokkal, egymással. Vezérükkel a nagy Spartacus felkelésével. Vagy
gladiátorok tigrisekkel. Mert a kereszténység megtiltotta a harcot ember-emberrel, vagy emberekkel
– emberekkel. Vagy ember – emberekkel, vagy emberekkel – emberrel. A limeseken pedig a
barbárokkal északról Skandináviából vagy keletről a hunokkal és nagy vezérükkel, Attilával. Majd –
a legnagyobb vadakkal – a germánokkal. Karthágóval, először csak Hannibál győzött. De nem volt
arra bátorsága, hogy bevonuljon Rómába – a Római birodalom fővárosába – ezért fordult meg a
helyzet. Hannibal több vereséget szenvedett. A – hadsereg ásza, az elefántok – nem tiporták le a
római légiósokat. Mert azok utakat nyitottak számukra és ezek az elefántok végigsétáltak a szóban
forgó utakon. A legyőzött várost – Karthágót – földig rombolták. Majd Antonius fürdőt építtetett. A
pun főváros helyén. A macedón hadsereg – a görög hadsereg – magja legyőzte Perzsiát a közel-kelet
elleni hadjáratában. Ettől az eseménytől és időtől – bár csak egyelőre – Európának nem kellett félnie
a keleti népek támadásaitól. A vallásért a reformációban. Lovagi tornákon nemesi és királyi paloták
udvaraiban. Meghódítani a kisebb hercegségeket, birodalmakba zárni és segíteni a formálódó
nemzeteket. Keresztes lovagok harcoltak a szent sír vissza- és megszerzéséért Jeruzsálemben. Vagy
legyőzni és elbánni a lázadó parasztokkal.
De főként a jobbágyokkal. A vezéreiket pedig megkínozni, felnégyelni, elégetni, fölakasztani,
lenyakazni. A testét megégetni és megetetni a követőivel, mint Dózsa György esetében. Vagy az
újkorban, a nagy felfedezések korszakában, amikor a mégis karcsú Atlanti Óceánon
és a tengeren túli népeknél először tanulmányozni, megismerni más földrészeket és szigeteket, majd
kiirtani a rajtuk élő, nem európai, más színes őslakosokat az aranyért, ezüstért, azok pénz- és
nyaklánc vagy gyertyatartó stb. formájáért. Sajnos ma is állandóan folyik a harc. De most repülőkkel,
rakétákkal, automata fegyverekkel és a gyalogsággal – a harcmezők királyával – támadják, nyugati
részről az arab és fekete diktátorokat. Akik eddig is visszatartották – és nem engedték – az
alattvalóikat migránsokká válni. Keleti, orosz oldalon a támadásaikkal bombázták repülőgépről a
törvénytelen, agresszív Iszlám Állam fegyverraktáraikat, kiképző táboraikat, parancsnokságait, hogy
végre rend legyen a Közép-Ázsiai államokban. Egyelőre 2017-ben még hatástalanul, mert még
mindig dőlnek a bevándorlók Európába főleg két országba: Itáliába és Görögországba, ahol a
határvonal maga a tengerpart, amin ezen országok – bár a múltban zseniálisak és védekezni tudók
voltak – de ma erőtlenek és tehetségtelenek – akik képtelenek – vagy nem is akarják – megállítani a
migráns áradatot, a mindent letaroló sáskajárást.
A legújabb időkben a szuperhatalmak versenyeznek abban, hogy melyikük tud több katonai bázist
telepíteni az egész világon. Az is történelmi törvénynek látszik, hogy a katonai jellegű államok
rendszerint legyőzik a kalmárok társadalmait. Mint például Spárta Athént, Róma Kartagót, Moszkva
a két Novgorodot. Ugyanis a kalmár társadalmakban kiárusítják és elfogyasztják, megszüntetik még
az alapértékeket is. Itt minden dolog és eszme, érték és áru kereslet és kínálat tárgya. Néha
elgondolom, hogy a kapitalista piac nem egy önálló rendszer, inkább csak egyik fontos aspektusa
és jelentős része jóformán minden történelmi korszaknak, nemzetnek és impériumnak. Ott, ahol a
piac korlátlan hatalommá lesz, akkor minden lebomlik és szétesik és áldozata lesz az emberi és
értékközpontú – nagy katonai erejű – társadalomnak. De nemcsak katonai programokkal. Folyik ma a
világ magas kultúrájának szándékos leigázása absztrakt festményekkel, dadaista művészettel.
Fülhasogató zenével. Agresszív fénysugarak föl- lekapcsolásával. Stílustalan zeneművekkel.
Érthetetlen torz szobrokkal. Kubista kocka, illetve hasáb – néhai Tillai Ernő valaha pécsi
építészmérnök – szerint az embereket – nem éltető, hanem raktározó – épületekkel (Tillai 1969),
amelyeket ha raktároznak, akkor ők nem emberek csak dolgok, minden rímet és ritmust nélkülöző
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versekkel, üres prózával és intenzív – esetenként halálba hajtó – profi sporttal tömik a tisztelt
nézőteret.
Ugyanez van főleg a tudománnyal. Hol vagyunk mi már a klasszikus tudományoktól, amikor
legalább évente egy-egy új tudomány születik az Euró-atlanti kultúrában. Magam is bátorkodtam
adni és bevezetni 3 új tudomány kezdeteit: 1. a Kreatológiát (alkotástant) az Egyesült Államokban,
Buffaloban 1991-ben. 2. Pedagógiai Értéktant (pedagógiai axiologiát) Magyarországon, Budapesten
2003-ban. A Kultúra Higiénéjét Oroszországban, Moszkvában 2012-ben. Eddig több, mint 6 oroszmagyar és orosz-angol könyv jelent meg róla (Magyari Beck István, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015,
12016). A 2017-ik most készül. 3 e sorok szerény, de munkabíró írója vezetőszerkesztésében és a
fönt jelzett tárgyban 7 + 7 = 14 tanulmány megírásában. Mellesleg a Kreatológiai mátrixaim okán
lettem Alex Osborn Professzor a New Yorki Egyetem – Buffaloba kihelyezett – College-ben, a
Center for Studies in Creativity 1991-ben. Akkor még csak 12-en voltunk. 6 közülünk az USA-ban
dolgozik és a másik 6 külhoni. Ma már 14-en vagyunk. Csak lassan növekszünk. A szűrő szigorú. A
motort – Scott G. Isaksent – mint igazgatót leléptették, mert elkezdett foglalkozni, tanulmányozni,
majd előadni a szexuális kreativitást. A kevert skizofrén értékű szexista és puritán vezetői a
következő alternatív döntést állította Isaksen felé: Vagy lemond az igazgatói posztjáról, vagy
börtönbe kerül. Scott az első verziót fogadta el. Mostanra már boldog, Norvégiába hívták és ott
egyfolytában dolgozik ebben a gyönyörű skandináv országban.
A vertikális tengelyen a minőségnek van helye. Ami magas „A” kultúra, az életért, nagy
intelligenciáért, szépségért, erőért, tisztaságért – továbbá demográfiai robbanásért – létezik. A
főszerepet többnyire pozitív hős játszhat mind az irodalomban, életben, mind a színpadon. De még az
iskolákban is, mint példaképeket (Usinszkij 1945). Jó esetben mind a nézők és a hallgatók,
iskolákban pedig a tanulók követik őket. Ez a kultúra fejlődik. Lefelé menet egyre több negatív – hiú,
rút, aljas, fizikailag és szellemileg is gyenge emberek – kerülnek a központba. Őket hirdetik
plakátokon, a szépirodalomban, filmeken és a televíziókban. Utcai felvonulásokban ujjongva éltetik
az egyneműek szerelmét. Ha pedig a nép ezt elfogadja, e tendenciák iránya a kultúra halála felé
mutat. Ezt a kultúrát – minő paradoxon – finanszírozzák az ellenségei. Mert meg kívánják őt ölni. A
két dimenzió metszés és – közép pontjára – az érték fogalom üres – 0 – zérus, közömbös és
értéktelen és érdektelen. Jelentéktelen. Ez a kultúra se nem „A”, se nem „B”. Mert ez nem kultúra,
sem civilizáció. Ez csak egy pangás. Amelyik eredmények hiányában lassan kimúlik. Távolodik és –
egy pont – után eltűnik.
Az erőtlen magas művészet kultúra az, aminek az ambícióját, törekvését a hanyatló, elpuhult
népesség már nem fogadja be. A könnyű műfajt kedveli. Nem győzni, csak élni és élvezni akar.
Hiába torlódtak föl a limeseken a Rómába betörni kívánó, majd erre kész barbárok. Akiktől a római
légiók sok csatában vereséget szenvedtek. De a nagyobb háborúkban általában győztek. A barbárok
nem voltak megsemmisítve, hanem még kint a határokon támadásra készen álltak, mígnem kifogytak
a türelmükből és beözönlöttek Rómába fegyvertelenül, eljátszva a menekülteket, szerencsétleneket
agresszív eszközökkel és viselkedéssel. A tehetősebbek turistáknak álcázták magukat. És akik csak
akkor támadtak, amikor fegyverekhez jutottak. Mint, ahogy napjainkban is ez a szégyen megtörténik
itt, Európában. A szigorúnak, zártnak és ellenőrzőnek elképzelt Schengeni határok – nyugaton
szándékosan és hosszú távú stratégiák miatt – lyukasak és nyitottak. Ezért oda özönlenek a
migránsok, ami azt jelenti, hogy jelenleg csak a nyugatról jöhet számunkra a veszedelem. A népek
tudatlanok és lemaradtak. Ők még mindig kelettől, Oroszországtól félnek. Mit félnek, inkább
rettegnek. Ezt a súlyos – számukra végzetes – politikai és gazdasági betegséget egyszerűen alaptalan
russzo-fóbiának nevezhetjük. Hiszen olyan – mint orosz-magyar határ – nem létezik. A keleti orosz
föderáció és birodalom és Magyarország közé két jelentéktelen állam – magyar, román, szász, ukrán,
erdélyi népességű – Ukrajna és Románia éket vág. Ez sajnos nem megfelelő geopolitikai helyzet,
mert ha baj fenyeget, nem kérhetünk segítséget az orosz hadseregtől.
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És ez még csak a kezdet. A bevándorlókat nem fordítják vissza az EU 23-ak határaiktól. Inkább
etetik, öltöztetik és melegedni engedik őket. Még az is megtörténik, hogy éppen csak a befogadó
államokban robbantgatnak. Bár ez logikus, mert a nyugati államok gyarmatokat szereztek és
emberfölötti embereknek hiszik magukat. Most pedig a volt gyarmatok népei visszacsapnak,
letelepednek – és immár magukat hiszik – felsőbbrendű lényeknek. Ugyancsak a – nem is mindig
szép és nem is fiatal – nőket megerőszakolnak – letartóztatják, majd elengedik az agresszorokat.
Bizonyítékok hiányára hivatkoznak. Minden ok és magyarázat nélkül. Ez – és nem más –
napjainkban a híres Nyugat-Európa. Közép-Európa – köztük a visegrádi 4-ek kivételek – nem
rendelkeztek gyarmatokkal. Mint századokon át elnyomottak – például Lengyelországot 3-szor 3
részre osztották. Csehszlovákia Csehországra és Szlovákiára hasadtak. Magyarországot a Kis
Trianonban 7, azaz hét részre osztották. Ezek a Közép-Európában élő és létező kis és középnagyságú
országok és népeik folyamatosan felkeltek a nyugati hódítók és fölosztók ellen. Eme szabadságharc
még ma is folyik. A cél felokosítani a buta Brüsszeli bürokratákat. De a vezetőiket – Angela Merkel
nagymamával az élen – nem lehetett meggyőzni arról, ami szembeötlő.
Mivel nekünk tiszta a lelkiismeretünk, ezért lehetünk ma szuverén nemzetek. Akik – ha kell –
kerítéseket építünk, felszereltük őket lehallgatókkal, mikrofonokkal, fényképező gépekkel,
hangerősítőkkel, hőkamerákkal stb. rendőri és katonai őrizettel, hogy ne tudjanak az illegális
bevándorlók, migránsok bejutni Magyarországra, sőt Európába se. Az is előfordult a liberális – de ma
már csak sznob – Franciaországban, hogy egy hölgyet hajléktalanná tettek és a lakásába migránsokat
költöztettek be. Hányszor ismétlődött meg ez a történelemben! Hiába, a történelemben minden
megismétlődik, hisz ebből származik maga a tudomány, az ismétlésekből vonják le az általános
tanulságokat és építik föl belőlük az elméleteket. E pillanatban nem tudok másra gondolni – vagy
amit a magyar „királyi televízió” bemondói is folyamatosan elmondanak – csak arra, hogy a migráns
párti államok, nagytőkések, Soros György és civil szervezetei importálták délről a gyarmati – nem
munkásokat – hanem csak muszlimokat, akiket még nevelni és oktatni kell európai értékekre, némi
tudományra. Migránsra szabott – favágó és kaszáló, sarlózó – szakmákra, helyes – udvarias –
viselkedésre és európai identitásra. Ez a tárgy lesz a legnehezebb egy migráns részére. Az – európai
értékeket ürügynek tartó – és azokat eláruló brüsszeli bevándoroltatók és betelepítők azt remélik,
hogy – otthontól távol – könnyebb lesz a gyarmati kizsákmányolás. Amit én nem hiszek. A
migránsokkal betelepített nyugati – katonailag nagy, vagy kis államok – kultúrájában nagy hatalmak
– nemsokára meg fognak dőlni. És átveszi a vezetést Közép-Európa. Németország nélkül. Köszönjék
meg ezt Angela Merkelnek. Németország nemsokára – az Iszlám hit nevében elöntik a migránsok –
már nem lesz – eltűnik – és a népe áttér a Mohamedánok vallására. Katonailag, Iszlám fegyveres
hatalom lesz benne. Majd kilép a – valaha volt Németország területéről – és elindulnak hódítani
Allah nevével a zászlón. Az egész világon terjed az Iszlám hit és az Iszlám fegyver. Előjele ez, az
Iszlám globalizációjának.
Gondoljunk csak vissza 1541-re, amikor az osztrák császári hadsereg ostromolta Budát, a magyar
hadvezérek behívták az osztrák seregnél jóval nagyobb és erősebb – sokkal szervezettebb – török
hadakat fölszabadítani Budát. A fölszabadítók a győzelmük után besétáltak Budára várost nézni,
csavarogni, és amikor már nagyon sokan voltak, előhúzták a fegyvereiket és elfoglalták a magyar
fővárost is. A második világháborúban ugyanez történt. A felszabadítók itt maradtak közel 50 évet.
Ez utóbbi megszállás a magyar történelemben eddig a legrövidebb volt. Ráadásul, szerencsések
voltunk, az orosz katonák – nem randalíroztak részegen az utcákon és a tereken békeidőkben –
hanem széles és magas tiszti lakások lakói – szovjet tisztek – gyakorlatoztatták őket fegyelmezetten
azon a tágas budapesti külvárosi terepen – egy tégla formájú mezőn – amely körül volt véve egy
acélból készült kerítéssel. Az orosz mérnökök pedig olyan technikákat és gyárakat hoztak be ingyen
– vagy eladtak némi pénz fejében – nekünk, amelyek versenyben álltak a nyugati iparral.
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A Szovjetunió politikai és katonai hatáskörét Winston Churchill javaslatát a lord lerajzolta, amit
Sztálin elfogadott Jaltában. Az erő hiánya pusztulással fejeződik be. Ezek olyan helyzetek, amelyeket
nem nevezhetünk másnak, mint hazaáruló bambaságnak. Ezt teszi ma Nyugat, amikor számtalan
esetben nem a saját népének, hanem a beözönlők áradatának ad igazat, a saját hazája rovására, mi
több a romlására is. Amit tesz, a francia nemzet tudatos – és nem indulatból lett – öngyilkossága. Az
öngyilkolást nemcsak a franciák végzik, hanem minden más európai gyarmatosító nyugati állam:
Nagy-Britannia, Belgium, Spanyolország, Itália. Lelkiismereti okokból. Érdekes, hogy Hollandia és
Portugália – bár ők is gyarmatosítottak – továbbra is virágzik. Hollandia nagy része mélyen a tenger
szint alatt van. Bármikor víz alá kerültek volna, ha elönti őket az Atlanti Óceán. De a népe
soknyelvű, derűs és optimista. Bár a jó hírét – a tojás botrány miatt – nagyrészt elrontotta.
Portugáliában – a nagy meleg miatt – hatalmas erdőégések, tüzek vannak. Ámde nem tudunk arról,
hogy a portugál nép feladta volna magát a pusztulás erőinek. A portugál ember élni – dolgozni és
élvezni – akar.
Az erőtlen magas kultúrára egy másik példánk is van. Ez pedig a hatalmas Bizánc, a II. Róma – a
keleti – melyet több oldalról is támadtak. Először a barbárok és az oroszok. Európa irányából pedig a
szent sír templomos keresztes lovagjai jelentek meg. Délről a fölfelé tartó hatalmas török seregek.
Bizánc – mint középkori szuperhatalom – hovatovább egyre kisebb lett. Végül csak maga a város –
mint egy erőd – hatalmas kövekből és sziklákból épített várnak és erődnek épült a múltban, amely
legyőzhetetlennek és bevehetetlennek remélte magát, és a megmaradt nép végül oda költözött be.
Azonban a török tüzérség éjjel és nappal lőtte a – valaha dicső – Konstantinápoly védelmi műveit.
1453 tavaszán Bizánc elesett. Az erőviszonyok egyértelműen a török seregnek kedveztek. Bizánc
polgárai már azon gondolkoztak, hogy vallást váltanak és mohamedánok lesznek, majd az általuk
kinyitott kapukon beengedik a janicsárokat.
Azonban XI. Konstantinos ezt nem engedte. Hogy biztos legyen magában, a vár föladását és a
városlakók szabad elvonulást kérő és ígérő török követet kivégeztette. Tudta, hogy ezzel lehetetlenné
teszi a vallásváltást és harcra tüzeli a megtámadott, de védekezni rest, elpuhult bizánci népet. Maga
XI. Konstantinos is harcolt – mint katona a döntő csatában – majd hősi halált halt ebben a végső
harcban. (lásd ennek a történelmi eseménynek művészeti földolgozását Herczeg Ferenc „Bizánc”
című tragédiájában, 1904.) Az addig nyugodt, már megroggyant bizánci népnek gyenge volt a hite,
ezért kellett a város szinte összes polgárának elesnie. Bizáncból nemsokára Isztambul lett, számos
keresztény templomból mecseteket építettek, 1923-ig pedig a Török birodalom fővárosa volt.
Szabaddá vált az út Európába, a török haderő csapásai alatt sorra estek el az apró balkáni államok,
majd a Magyar Királyság – amely akkor még birodalomnak számított – is. A török birodalom
terjeszkedése északra Bécsnél megállt. Nagy részben a kitűnő lengyel lovasság viharos támadásai
miatt. A lengyel lovasság mű szárnyakat viselt, amelyek a vágtatás alatt zúgott félelmetesen. Tehát ez
a lovasság tanulta meg és alkalmazta először a pszichológiai hadviselést. És – hála Istennek –
sikeresen és félelmetesen. Lengyelország ambíciója – a nagyhatalom – a középkorban számára
valósággá vált.
A kisázsiai Törökországba emigrált számos kiemelkedő magyar történeti személység, mint például
Thököly Imre – a kuruc vezér – messze a magyar határtól. Rákóczi Ferenc a 10 éves felszabadító
háború elvesztése után, a török birodalomban, Rodostó városában telepedett le. Bem József, aki ott
Murad Pasa lett, a szakmáját folytatta, háborúzott jelentős sikerekkel. Amikor a fényes Porta
megkérdezte tőle, miért vette föl a harcot Segesváron és környékén egyetlen, kis létszámú kb. 12000
fős magyar honvédséggel és kevesebb ágyúval két nagy létszámú orosz kb. 500000 katonával
Rüdiger tábornok vezetésével. És osztrák hadsereggel kb.300000 katonával, Haynau táborszernagy
vezetésével. És messze sokkal – rengeteg – több ágyúval – azaz a túlerővel – mikor tudhatta jól –
hogy vereséget fog szenvedni. Mire Bem József azt válaszolta, hogy gyűlöli az oroszokat. Annak
ellenére – vagy talán azért – mert Bem az orosz cári katonaiskolában végzett. Többször használta azt
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a stratégiát – amit az orosz katonaiskolában tanult – miszerint a harctérre való vonulása legalább egy
napot igényelt, a tábornok nem engedte meg, hogy a fáradt katonák pihenjenek. Hanem a vonulás
parancsra átcsapott rohamra, ami győzelemre vitte a – kimerültség miatt gépies meneteléssel,
vágtával se látva, se hallva sodorta – a honvédeket – az elsöprő győzelemre. A piski hídon. Neki
minden egyes elesett orosz katona siker. Vagy Kossuth Lajos, aki csak átutazott nyugatra az oszmán
birodalomból egész Amerikáig, ahol szabadkőműves lett. És ott előadásokat tartott az európai
politikáról és Magyarországról, meg az 1848-49 magyar forradalomról és a szabadságharcról.
„Széchenyi Ödön György István Károly magyar gróf, török császári pasa, Széchenyi István ifjabb fia.
Az állami tűzoltóság megszervezője, irányítója Magyarországon és Törökországban.” (Internet,
2017.)
Azonban ez a megoldás – a menekülés – lehetett végzetes is. Az emigrációban az alkotó - talaj és
gyökér nélkül van. Így halt meg – öngyilkos lett – például Márai Sándor író és költő, hiába hívták
vissza a hazájába, de nem jött. Buta konokság. Bartók Béla népzene kutató és opera (A kékszakállú
herceg vára) és balettek (A csodálatos mandarin és A fából faragott királyfi) zeneszerzője
Magyarországon, és csak zongorista az Egyesült Államokban. Keveset keresett és abból is le kellett
írnia a magas adókat. Betegségtől halt meg. Vagy Stefan Zweig osztrák klasszikus és termékeny író,
a feleségével együtt öngyilkos lett Brazíliában. Ide pedig a zsidók üldözése és elégetése kergette – a
lengyel földön épített, és ott kipróbált gyilkolása a zsidóknak. De később németek által is üzemelt
koncentrációs táborokban, ahol a III. birodalom legyilkolt – elgázosított és csonttá lefogyasztott –
zsidót, oroszt, cigányt, kommunistát, lengyelt, pszichés betegeket, munkaképteleneket stb. A
magyarokkal is ezt tervezte – mint keleti néppel – ám erre már nem volt ideje. Arról nem is beszélve,
hogy a magyar II. hadsereg révén – a német hadsereg – szövetségese volt. Jelzem, az író – Stefan
Zweig – amikor Magyarországban járt és megnézte a fővárost – Budapestet – transzba esett a
gyönyörű Városban. Illetve a született magyar-zsidó – a legjobb értelemmel – Kálmán Imre nívós
magyar operettek szerzője, aki külföldön – leginkább Amerikában – elvesztette az alkotóképességét.
Nem jutottak már a szívébe és a lelkében dallamok külföldön. Természetes halállal távozott ebből az
árnyékvilágból Franciaországban, Párizsban. Saljapin, a híres orosz operaénekes – aki azért emigrált,
mert a Szovjetunióban nem engedték meg neki, hogy privát alapon egy Operát építsen és irányítsa
annak a működését – Amerikában csak operaénekes lehetett, akit szerződések kötöttek helyben és
időben olyan intenzitással, hogy – a modern fogyasztói világban, külföldön – képtelen volt alkotni –
lelke mélyén bánta már, hogy emigrált Amerikába (Saljapin 1960).
Vagy Dmitrij Alekszandrovics Hvorosztovszkij, aki orosz énekes volt. Bariton. Híres volt a
hazájában, de meghívták az USA-ba, a Milánói Scalába. Számos helyen lépett föl. Minden meghívást
teljesített. Közben érezte, hogy baj van. Az orvosok agytumort diagnosztizáltak nála. 55 évesen
meghalt. Az utolsó kérése az volt, hogy lássa szüleit abban a szép városban - Krasznojarszkban –
ahol született. Mezei Árpád – tanárom az egyetemi diplomám után – neki nem volt egyetemi
diplomája, ő mégis elsőrendű, zseniális pszichológussá, filozófussá, teológussá, kritikussá,
művészettörténésszé nőtte ki és föl magát – aki 1902-ben született és 1998-ban halt meg, 96 évet élt
meg – és 73-éves korában emigrált az USA-ba. Amikor meglátogattam új otthonában – Hartsdale
nevű – kertvárosban, New York Államban – ott kiderült, hogy Árpád teljesen egyedül maradt. A
magyar barátait, munkatársait és a tanítványait – a nagy távolság miatt – elvesztette. Újakat pedig
nem tudott beszerezni, mert az angol és a francia nyelveken csak írni, alkotni és olvasni tudott.
Amikor beszélgettünk vele, ismételte magát, kedvenc elméletét a szerves rendszer és dimenziók
összefüggéseiről a személyiség kutatásában, Mezei Árpád értelmezésében. Legalább ötször
elmondta. Holott Magyarországon még folyvást alkotó géniusz volt. A szakírói ambícióiból már csak
egy fél könyvre futotta, amit egy T. A. Phillipsel írt (Arpad Mezei és T.A. Phillips, 1983). Amikor
pedig a lánya – aki szintén pszichológus – új állást kapott Seattle-ban, akivel Mezei Árpád is
odautazott, majd ott teljesen izolálódott és 1998. július 7-én meghalt. Ezzel megszakadt – a valaha
nagyon sűrű és okos, tájékozott, írott tanulmányok cseréje volt – a levelezésünk. Különben sem
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ismerhettem volna meg a változó lakáscímeit, el-el maradozó leveleiből. Halála előtt 14 nappal,
megszűnt a levelezésünk. Szellemileg én is magamra maradtam nagyon hosszú időre. Még egy
történet Árpádról. Az egyik beszélgetésünk után hirtelen rám jött egy – addig soha nem tört ki rajtam
– az úgynevezett agorafóbia – Árpád úgy gyógyított ki, hogy elkísért egy – nekem megfelelő
autóbusz megállóig. Tette ezt egy olyan ember, aki ki sem mozdult a lakásából. De Árpád akkor nem
sétált, hanem gyógyított. Így valóban elszállt belőlem az agorafóbia. Nyugodtan mentünk haza.
Árpád a Dorozsmai közbe én pedig a 18. kerületi Székelyudvarhely utca 20-ba. Ez a példa ereje.
Viszont bíztam a jövőben. Hátha találkozom még egyszer egy Mezei Árpád emberi és eszmei
mértékű, kaliberű emberrel. De a mai napi 4-6 órai általános iskolai tanulás, otthoni házi feladatok
megoldása, fölkészülni a következő órákra. A 6-8 órai gimnáziumi oktatás, a megtanult lecke
fölkészítése a következő órára. A 8-10 órái tanári kar munkája – nevel, oktat, előad, osztályoz,
kérdez, feleltet, megadja a leckét, osztályoz, fegyelmez, tanít, adminisztrál, fönntartja a kapcsolatot a
diákokkal, a szülőkkel, egymással és főleg az igazgatóval – ez az iskola ma – a technikai és
technológiai civilizációban – általában az embergyár – nem sok reménnyel kecsegtetett. Sajnos egyre
kevesebb a valószínűsége annak az, hogy a Mezei-nívóját csak megközelítő tudóssal is találkozhatok.
Ebben a „B” kultúrában rohamosan távolodnak tőlünk, majd egy butaság robbanás után gyorsan
eltűnnek az „A” kultúra géniuszai.
A magas kultúra – mint már többször említettük – az élet, a fennmaradás, megmaradás és a túlélés –
kultúrája. Közbevetőleg tudni illik, hogy: a paraszti népzene, ének, tánc, népballadák, hímzések,
szőttesek, rokkák, népmesék, ételek és italok. Valamint a szokások. Továbbá a munkásotthonok
látogatói szorgosan megismerték, megtanulták és – közzé tették, azaz elszavalták – Ady Endre,
József Attila és Juhász Gyula, Illyés Gyula és Kassák Lajos stb. – verseit, marxista ideológiákat,
tudományos futurológiát, nemzeti történelmet, munkásmozgalmi – földalatti – technikákat és
elsajátított kultúrája egyértelműen egy nagyon magas kultúra – sőt annak, azaz önmagának, az –
alapja. Kitűnő például szolgál az orosz magas – népi alapú – műzene, ami 5 zseniális zeneszerzőtől
született meg, az egyik verzióban Glinkától, Rimszkij-Korszakovtól, Muszorgszkijtól, Borogyintól,
Csajkovszkijtól származott. A másik verzió: Balakirevtől, Kjuitól, Muszorgszkijtól, Borogyintól,
Rimszkij-Korszakovtól eredt. Tehát a kiscsoportoktól is nagyszerű alkotások születtek. Nem az
emberek számától, hanem a minőségétől függ a teljesítmény. Ezzel szemben az alacsony populáris,
tömegkultúra inkább csak egy testi, szellemi és lelki kábítószer, drog (Magyari Beck István, 1994),
amely a „B” kultúrához tartozik. Ismerve ezt számos adatból és azok gondos feldolgozásából – tehát
a tudományból ismerjük, tudjuk – amíg a magas kultúra bekapcsol az életbe, problémákba, tanít,
ezzel szemben a drog kikapcsol és elkábít. Szórakoztat. Elhülyít. És ennek ellenére tömegeknek az
igénye az álomvilág, az utópia – amely fölszabadít a gondoktól, a problémáktól – felfogásom
szerint – magáról az élettől.
Az alábbiakban egy – eddig még meg nem fejtett – paradox merül föl. Az „átkosban”, a marxizmus
és leninizmus szellemi és fizikai puha Kádár János-i diktatúrájában a magyar színházak és az operák
kizárólag csak klasszikus darabokat és lenyűgöző zeneműveket adtak elő. Volt egy rész Budapesten,
a Nagymező utca – a magyar Broadway – a magas kultúra egyik fő központja lett. Az ott működő 5-6
színházban és az Operettben adtak külhoni és magyar darabokat. És mindent helyes – de költői
szabadsággal megírt, lefordított – magyarsággal. Az Operában vagy az Erkel Színházban magyarul
énekeltek az énekesek, énekesnők és kórusok – esetenként gyerek kórusok is – világszínvonalon. Itt
szeretnék szólni néhány mondatban a fordítások érdekében. Gimnazista koromban a magyar
irodalom tanárnője – Dr. Soós Júlia magyar-francia tanár – elmondta, hogy a magyar szépirodalom
tetemes részét a fordítások teszik ki. Ennek számos előnye van. Tudniillik, hogy a kis népeknél a
legnagyobb irodalmi és nyelvi géniuszok fordítanak, amíg – az úgynevezett nagy – népek fordítói
csak fordító, fizetett szakemberek. Ebből az következik, hogy a fordított magyar művek jobbak, mint
az eredeti írások. Például Shakespeare szonettjei angolul darabos és döcög, magyarul – főleg Szabó
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Lőrinc – fordításaiban zenéjük van. Miért? Mert nem egy, hanem két zseni alkotta. Az „átkos” előtt
és közben folyamatosan kialakult egy nemzedék, amely fordításokat végzett. Ezek lefordították szinte
az összes ókori Homérosz írta eposzait például – az Iliász és Odüsszeia fordította Devecseri Gábor. A
középkori drámákat – például – a Hamlet című tragédiát fordította Arany János. Újkori komikusokat
– például Chaplin Életem című művét lefordította Abody Béla. Thomas Mann a Kiválasztott című
regényét fordította Jékely Zoltán. Nagy és termékeny költők és versfordítók – például – Tóth Árpád
és Kosztolányi Dezső voltak. És élnek bennünk ma is, ha sokat és figyelmesen olvasunk. A magyar
vagy fordított verseket, érdemes megtanulni, hogy papír nélkül el tudjuk szavalni. És ezek szerint élni
és dolgozni.
A klasszikus magas kultúra rengeteg munkahelyet teremtett. Az Operában és az Erkel Színházban
nemcsak a színészek és az énekesek, a kórustagok, a zenészek, balett táncosok is rengetegen voltak.
Ezeken kívül dolgoztak ott igazgatók, titkárnők, szerzők, kritikusok, rendezők, ruhatárosok,
jegyeladók, fordítók, jegykezelők, világosítók, jelmez-varrók, színpadi kellékeket készítők, takarítók
stb. A múzeumokban minden egyes teremben ültek és figyeltek a vagyonvédők és – a portán –
biztonsági őrök. Az alkotó értelmiség is nívós volt. A rádióban rendszeresen jeles nyelvészek
korrigálták a legsűrűbb nyelvtani hibákat. Beszéltek a magyar nyelv helyességéről és e nyelv
szellemiségéről, ami befogadja vagy kilöki a nyelvi innovációt. A nyelvi innovációról még most sem
tudunk semmit elméletileg (Irina Szurkova, 2011), pedig a nyelv egy szerves test, amely terjed,
változik, növekszik és fejlődik a grammatikai diktátorok nagy bosszúságára. Amíg ez a diktatúra nem
létezett, a különböző nemzetiségi parasztok szabadon beszéltek egymással: szerbek a magyarokkal,
románok a szlovákokkal, magyarok a horvátokkal 3-5 nyelven. Nem voltak lehallgatások,
megfigyelések, üldözések, kivégzések. „A” kultúrában éltünk. Tessék ezt megfejteni! Mit? Azt, hogy
a nyelvi újítás: tudatlanság szülte hiba-e, vagy alkotó innováció? Mányoky István, egyike az első
magyar – emberközpontú – szervezési elméleti és gyakorlati Iskola oktatója és gyakorló szervező.
Nyugalmazott alezredes. Mányoky László építész, vállalati igazgató. Farkasdy Zoltán kétszeres – Ybl
– díjas – Kossuth Díjas – építész, egyetemi tanár a huszadik század rendszer (vissza) váltásig tartó
magyar építészetének. Jómagam a színházakba, az Operába, szavalóestekre, múzeumokba gyalog
jártam minden héten legalább egyszer. A VI.-ik kerületi Bajza utca 17-ből, ahol laktam, s ahonnan
szinte minden budapesti kulturális épületet 20 perc alatt el lehetett érni lendületes gyaloglással.
Nehéz volna kikeresni – de ha ez nem megy – akkor legalábbis ki kell találni, hogy a magyar
történelemben mikor volt ilyen konszolidált állapot. Be kell vallanunk, hogy itt nagy részben
történelmet írunk, viszont – másodsorban és ritkán – csak álmodunk a konszolidált társadalomról. A
vidéki színházak a budapesti színvonalat számos esetben meghaladták. Be kell vallanunk, hogy
abban – a sokszor elátkozott „átkosban” – „A” kultúrában éltünk. Nem voltak hajléktalanok.
Mindenkinek dolgoznia kellett. Az, aki Budapesten, a fővárosban dolgozott, de nem volt lakása a
magyar fővárosban, megszállhatott egy – a füstös gyár vagy a szigorú állam – tulajdonában lévő
munkásszálláson. Volt egy jól fölszerelt, fegyelmezett jelentős létszámú – akkor még oroszos
egyenruhába öltözött – honvédségünk. Szigorú rendőrségünk. Volt kitűnő cipész, gondos szabó,
vasakaratú lakatos, verseket író szobafestő (például Pirisi Jenő, aki már 3 verses könyvet publikált.
De mivel állandóan dolgozik, verseket ír, nem sokára már 10. kötetét is kiadja.), kemény-nyakú
házmester, tájékozott kereskedő, háztájit is művelő szorgalmas és jómódú parasztság stb. Jelentős
magyar nehéz – és könnyűipar nem csak egyes munkásokkal, hanem egy jól képzett és kemény, erős,
tudatos munkásosztállyal. De alig volt bűnöző. Kevés munkája volt a nyomozóknak, a bíróságoknak
és a büntetést szolgáló épületeknek – a börtönöknek, majd e börtönök – karbantartóinak. És a
börtönőröknek.
Volt viszont, egy magas színvonalú vezető – értékőrző és értékalkotó – magyar, de a világszintet
mindazonáltal meghaladó értelmiség: Kodály Zoltán népi kultúra tudósa, zseniális nemzeti zenész.
Németh László regény- és dráma- meg esszéíró. Ilyés Gyula verseket költő és regényíró. Szinetár
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Miklós színházi, opera-, tévé- és filmrendező, forgatókönyvíró. Petrovics Emil zeneszerző. Moldova
György szociográfus és szakíró. Kodolányi János – Kossuth díjas – klasszikus regényíró. Mezei
Árpád a pszichoanalízis egyik – talán a legnagyobb – tovább fejlesztője, művészetelméleti tudós és
teológus, filozófus, művészet-történész és szakíró. Szabó László jogász, az első magyar –
emberközpontú – szervezés elmélet és gyakorlat iskolának a megalapítója és szakíró. Jékely Zoltán
költő és versfordító. Kálnoky László magyar költő és műfordító. Ádám Zsigmond gyenge elméleti és
valódi gyakorlati pedagógus. Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas magyar néprajzkutató, egyetemi
tanár, politikus, 1990 és 1994 között országgyűlési képviselő, 1990 és 1993 között művelődési és
közoktatási miniszter. Balázs Péter színész és színház igazgató. Darvas Iván – komoly és komikus –
színész. Ferencsik János karmester, korrepetitor, az Operaház főzeneigazgatója és a Magyar Állami
Hangversenyzenekar vezetője, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnök-karnagya; a
Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár. Gregor József Opera énekes világhírű basszus. Antal Imre
színész, komikus, MTV műsorvezető. Esztergályos Cecilia színésznő, balett táncosnő. Huszti Péter
színész, rektor és író. Fischer Ádám karmester. Házy Erzsébet Opera énekesnő. Haumann Péter
drámai és komikus színész. Hankiss Elemér szociológus és szakíró. Básti Lajos drámai színész.
Kováts Kolos Opera énekes, világhírű basszus. Lakatos Gabriella Opera balett táncosnő. Leblanc
Győző tenor énekes, először – magyar és külföldön – híres , majd – énekes hangját vesztett – oktató
tenor. Bodrogi Gyula táncos, komikus és drámai színész, színházi igazgató. Mátyás Antal
közgazdász, akadémikus és szakíró. Melis György Opera énekes, világhírű basszus. Idősebb Magyari
Beck Vladimir (az én édesapám) agronómus, egyetemi tanár és többnyelvű szótárak elkészítője és
megjelenítője a szótár piacon és szakíró. Nemény Vilmos közgazdász, történész és szakíró. Palló
Imre Opera énekes, világhírű bariton. Rátonyi Róbert színész, komikus. Sinkovits Imre színész.
Simándy József Opera énekes, világhírű hős- és lírai tenor. Székely Mihály Opera énekes, világhírű
basszus. Sass Sylvia Opera énekesnő, Európa hírű szoprán. Tordy Géza színész. Vaszkó Mihály a
munka-pszichológia doktora és a – világelső mezőgazdasági – munkapszichológusa és szakíró. Vidor
Ferenc az urbanisztika tudományának művelője és szakíró. Zsolnai József pedagógus, a zsolnai
módszer kidolgozója, elterjesztője, majd módszerének az – ami lehetetlen – visszavonója és szakíró.
Latinovits Zoltán drámai színész és szavaló és író. Nagy Sándor tanár, a didaktika Marxista
filozófiájának alkalmazója a pedagógiában, tanszékvezető és szakíró. Nemeskürty István – nomen est
omen – kiképzett – honvéd a Ludovika nevű katonai akadémián – film szakértő – történész és
szakíró. Ladó László először. Mint a magyar II hadseregének a – Ludovika remekül kiképzett –
tisztje eljutott Donhoz. A visszautat is harcolva tette meg ő és a katonai egysége. Magyar Országban
levette az egyenruhát és polgárnak öltözött. Majd az egyik vezetője lett a magyar ember központú
szervezés tudománynak és iskolájának. Rényi Alfréd matematikus és szakíró. Básti Lajos drámai
színész. Major Tamás tragikus színész, a magyar színész társadalom legfőbb vezetője. Versek
szavalója. Kiss István település kutató, történész és szakíró. Magyary Zoltán tanítványa és
munkatársa, majd barátja. Osskó Judit építész, a Magyar Televízió munkatársa, szerkesztő, nevéhez
tartozik egy – „Az unokáink is látni fogják” – című interjú sorozat, melyet jelenős építészekkel és
velem vett fel. Mózes László a – Marx Károly Közgazdasági Tudomány Egyetem – továbbképző
intézetének az igazgatója. Mányoky István katona – aki a Ludovika Katonai Akadémia diákja,
diplomása volt – tagja lett az emberközpontú – Magyar Szervezéstudományi Iskolájának (MSZI).
Szervező. Nyugalomba vonult kimagasló egyénisége. Koncz Gábor drámai és lírai színész, verseket
szavaló egyéniség. Horváth Ferenc színész, versmondó, a klasszikus 19. századi igazi baloldali –
munkát, munkást, földet, földművest, szegényt, hajléktalant szerető és támogató – alkotó egyéniség.
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Jancsó Miklós filmrendező, forgatókönyvíró. Surányi Ibolya klasszikus verseket és szavalást tanított,
időről időre fel is léptűnk színházakban és ott is szavaltunk. Estéket adtunk. Jancsó Adrienne, aki
szavalóművésznő volt, főként magyar – és elsősorban erdélyi – népballadákat szavalt, a Magyar
Nemzeti Színház tagja lett. Erdélyből jött Magyarországba. Jékely Zoltán magyar író, költő,
műfordító, könyvtáros és szakíró. Jékely Adrienne, egy művész dinasztia tagja, és író. Schrammel
Imre világhírű szobrász, egyetemi tanár, majd rektor. Tőkei Ferenc az ázsiai termelés gazdaságifilozófiai kutatója, egyetemi tanár és szakíró. Erdélyi Ágnes a XX. század filozófiájának eminens
kutatója és ismerője és szakírónő. Kiss Arthúr filozófus és közgazdász, tanszékvezető egyetemi tanár
és szakíró. Papp Zsolt filozófus, műsorvezető. Tőkéczki László történész, egyetemi tanár, a
„Valóság” című folyóirat főszerkesztője és szakíró. Bíró Zoltán, történész, a rendszer (vissza) váltás
központi alakja és szakíró. Lenkey Miklós, minőség kutató, értékelemző és gyakorlati szervező.
Béres József a Béres-cseppek feltalálója. Egely György kiváló fizikus és a fizika-történész és szakíró.
Bartha Lajos, először honvédtiszt, majd pszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia
Pszichológiai Intézetének az igazgatója, és szakíró. 1975-ben ő ajánlott be engem a Marx Károly
Tudomány Egyetemének Munkatudományi tanszékére, Tímár Jánoshoz, aki tanszékvezető volt, és
aki elfogadott engem. Ezt az egyetemet ma Budapesti Corvinus Egyetemnek hívják. Most is itt
dolgozom, mint Professor Emeritus. Gazdag Miklós munka és szervezet pszichológus. A Munkaügyi
Minisztérium munkatársa volt. Ma Szelektor – Dr. Gazdag Miklós Vezetési Tanácsadó Irodája Kft.
És szakíró. Pertoríni Rezső orvos, pszichiáter és neurológus szakorvos és szakíró. Dr. Jákó János
olyan egyéniség, aki az egyetem hármas egységét, az oktatást, a kutatást és a gyógyítást
maradéktalanul képviseli és szakíró. Vitray Tamás a magyar televízió vezető munkatársa volt,
feladatai között a programok levezetése volt. Bessenyei Ferenc drámai és tragédiai színész,
elkötelezetten magyar. Időnként énekes. Papp László bokszoló, számos mérkőzésen kiütéssel
győzött, 3 olimpiai – arany érmes – bajnok, majd profi ökölvívó. Vekerdi László tudomány-történész
és szakíró, kritikus. Kosáry Domokos történész, az elszaladt lehetőségek elemzője, bírálója a magyar
történelemben és szakírója. Fügedi Erik, történész, a műveit 3 nyelven – magyar, szlovák, német –
írta, de nem azonos, hanem különböző tárgyakban. Latabár Kálmán éneklő és táncoló komikus.(Hadd
mondjak el egy esetet, amelyet édesapámtól hallottam: a második világháború után, Latabár Kálmán
kellemetlen helyzetbe került, el akarták hurcolni a Szovjetunióba, de édesapám – aki fordítói
alkalmazásban dolgozott a szovjet-magyar béketárgyalásokban vezetői pozícióban – ezt megtudta,
azonnal elment a szovjet hadsereg parancsnokságára Budapesten, hogy tudassa velük ki is Latabár
Kálmán. Erre egy szovjet ezredes belement abba, hogy megnézi, mint tud Latabár Kálmán. Egy
közeli kis parkban egy padra leültek apám és az ezredes, majd megkérték Latabár Kálmánt, hogy
mutassa meg, hogy mit tud. Latabár Kálmán elkezdett játszani. Az ezredes már az első 10 perc után
fuldoklott a nevetéstől, és kihúzta a nevét a deportálandók listájából. Így mentette meg édesapám
Latabár Kálmánt az elhurcolástól.) Csóri Sándor költő, Illyés Gyula eszméinek a folytatója. Sütő
András drámaíró, erdélyi magyar költő és író. Toró Tibor erdélyi fizikus és polihisztor, egyetemi
tanár és szakíró. Harsányi Juhász Ferenc költő és pedagógus, kiugrott ferences pap és szakíró. Giday
Erzsébet közgazdász és politikus, egyetemi tanár és szakíró. Palánkai Tibor közgazdász, rektor,
egyetemi tanár és szakíró. Koncz Katalin professzor asszony, szakíró, tárgya a normális feminizmus
– kissebség kutató és védő – és szakíró. Tánczos Zsolt pszichológus és neurológus, egyetemi oktató
és szakíró. Rókusfalvy Pál pszichológus, több nyelven beszélt, egyetemi oktató és szakíró. A
rendszer (vissza) váltás után politikus. Kardos Lajos pszichológus, tanszékvezető egyetemi tanár, 5
évet dolgozott az USA-ban, a Magyar Tudományos Akadémia – MTA – levelező tagja, angolul
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anyanyelvi szinten beszélt és előadott és szakíró. ifj. Gazda István tudomány-történész és szakíró.
Makkai László tudomány- és vallás – reformáció és gazdaság – történész és szakíró. Budapesten és
Bázelben is tanult. Pitti Katalin Opera énekes, dal-énekes, iskolát alapított és munkáját ma is
folytatja. Kunszt György építészmérnök, filozófus, egyetemi tanár. A Magyar – Emberközpontú –
Szervezés Tudomány (MSZI) és Gyakorlat Iskolájának a tagja és szakíró. Hamvas Béla író, filozófus,
esztéta, kiképzett katona az első világháborúban, jobb híján – mert élni kell – könyvtáros, raktáros,
kertész. Tábor Béla író, műfordító, filozófus. Lukács György magyar zsidó, tehetséges és jelentős
iskola alapító, marxista filozófus. Pán Imre rokonával Mezei Árpáddal – az „Európai Iskola” nevű
mozgalmi alapító – művészeti és tudós tagjai. Andorka Rudolf szociológus, egyetemei tanár, a BCE
rektora volt. Csizmadia Sándor filozófus, egyetemi oktató. Számos könyv és tanulmány írója és
szerkesztője. Anyanyelvi szinten beszél, ír és olvas franciául. A többi latin nyelven – például olaszul
és spanyolul – olvas és ért.. Tusa Erzsébet, zongorista művésznő, tanár vidéken és a fővárosban is.
Külföldön – például Japánban föllépett és tanított. Valamint, az arany – labdarugó – csapat aktuálisan
11 tagja és sorolhatnánk még legalább 50 vagy 90 további ismert és megbecsült személyt.
„Somogyvári Rudolf, sz. Skoda Rezső kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész. Édesapja
Skoda Rudolf katonatiszt, édesanyja Ott Terézia volt. Nagyapja Skoda Ferenc császári és királyi
tábornok volt.”(Internet 2017)
Az „átkosban” színház és mozi, valamint az Opera jegyek néhány forintba kerültek. Ugyanez
elmondható a könyvekről és a partitúrákról, az opera-lemezekről. A 3 forintos klasszikus kisméretű
regényekről, köztük számos fordításokról, például Zolától, Balzactól, Dumastól, Mérimée-től,
Stendhal-tól, Shakespeare-től stb.. Az autóbusz, villamos, vonat, taxi, hév, trolibusz jegyekről
ugyanez az olcsóság elmondható. Azonban mindez csak 1956 után. A művek és intézményeit
alapvetően a magyar állam támogatta. Kádár János és Aczél György. Éppen ez utóbbiak okán, a
klasszikus művek uralma semmiképpen sem volt egy sajátos szocialista állami cenzúra. Hanem
inkább egy iszonyatos szomjúság, amellyel szívtuk magunkba a legmagasabb értékeket a háborúk és
a diktatúrák borzalmai után. Amit a fent említett értelmiség nagy erővel támogatott. Olyannyira, hogy
számos kitűnő színészt a tehetséges munkások és a parasztok közül emelték ki. Hatásukra érlelődött
már a következő nemzedék, amikor beleszólt a történelmünkbe a rendszer (vissza) váltás. Hiszen a
kegyetlen, brutális – de sok nyelven író, olvasó, hallgató és beszélő – kopasz, diktátor Rákosi
Mátyás, és a puha, humanista – a munkásosztályt és parasztságot egyenlően kedvelő – vezető Kádár
János rendszere előtt, Magyarország kapitalista állam volt Horthy Miklós – kormányzóval – az élen.
De az igazi volt és nemcsak a mondott. Mint ez a szánalmas mai.
Jómagam az érettségi után nem jelentkeztem rögtön az egyetemre, amire vágytam az ELTE
Bölcsészettudományi Karra magyar irodalom és nyelvészet, valamint pedagógus szakokra. Hanem
elmentem Soponyára – egy kis faluba Fejér megyében – képesítés nélküli nevelőnek. Egy évre. A
gyerekváros, ahol én is laktam a Fejér megyei nagylángi Zichy-kastély volt. Igazgatója – akkor –
Ádám Zsigmond nagyon keményen dolgozott. Sikeresen. Szegény abba bukott bele, hogy a
gyermekváros technikai hibáit a rendőrség által őrzött börtönbüntetetteknek adta, akik a szabadságuk
érdekében jól és gondosan kijavították mind magát a Kastélyt és a környékét. Ám, Soponyán – mint
általában minden faluban – volt egy művelődési ház. Mivel jó kapcsolatokat építettem ki a falu
népével, egy alkalommal, a parasztfiúkkal és lányokkal együtt kidolgoztunk egy – mint, utóbb
kiderült – értékes drámát komikus elemekkel. A színház paraszti származású ifjak és lányok összesen
12-en voltak velem együtt. Makarenko szerint ez a szám – 12 – a kiscsoportok optimális létszáma
(Makarenko, 1951). Saját magam voltam a közösen – lelkesen és buzgón – kidolgozott színpadi mű
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megírója és a jövendő rendezője. Különben én is játszottam egy szerepet ebben a műben. Csak
legalább háromszor próbáltunk és mindig javítottuk is a művet. Többre nem jutott az időből.
Hiába, dolgozni is kellett: Etetni a családot és a jószágot. Kaszálni a búzát, hogy kenyér legyen
belőle. Behordani a termést és elraktározni őt. Patkolni a paripát, lovat – és esetenként – a szamarat.
Ültetni virágot és elhelyezni egy cserépbe és kitenni az ablakba. Főzni magyaros ételeket az ünnepi
vacsorára Karácsony este. Mosogatni a piszkos edényeket és a késeket, villákat, kanalakat,
tányérokat, fazekakat, sótartókat. Asztalt teríteni fehér abrosszal, házassági vacsorára. Kihordani és
hazaküldeni, és – akik csak tántorogni tudtak –segíteni őket hazajuttatni kocsival és azt húzó két
lóval a részegeket. Vásárolni csípős kolbászokat és fehér bort munka után, a piacon. Talicskázni a
téglákat, az aprófát és gyerekeket, nekem – mint aki sokgyerekes családban élt – ezt megtehettem a
gyerekek örömére. Vizet merni a kútból, hogy oltsuk a szomját a kapáló és a kaszáló szomjas
paraszt-embereknek és a paraszt-asszonyoknak. Fákat – ha lehet nagyokat – dönteni és földarabolni,
hogy legyen mit betenni a cserépkályhába, hogy a zord és hideg télben meleg legyen a szobában és
az egész házban. Piacra menni szekérrel vagy hajóval, hogy eladjuk a burgonyát, a málnát, a tejfelt, a
vajat, a szőlőt, kenyeret, őszi- vagy sárgabarackot, görög – vagy sárgadinnyét egy mondatban:
mindent, amit megtermelünk a hosszú évek munkájával. Szöget beverni a falba, hogy kiakasszam a
rokonaim és a barátaim portréit stb. Bizony sok munkája van a falusi embernek. Az asszonynak talán
még több is a gyerekekkel.
A művelődési ház egyik – legnagyobb – termét lefoglaltuk. A díszleteket is elkészítettük időre. A
nézőtéren a székeket úgy elrendeztük, ahogy azt az igazi – fő és kisvárosi színházakban láttuk. 20
sorban és 3 hasábban, köztük két úttal, hogyha valakinek nem tetszik bármi, ki tudjon menni az
előadásról. A páholyokkal nem volt gondunk, mivel nem is építettek be páholyokat a művelődési
házban. Mindenkinek kötelező volt hozni otthonról bútorokat és egyéb kellékeket: székeket,
asztalokat, kanapékat, tükröket, kézzel készített, hímzett asztalterítőket, amit nélkülözni tudtak a
családok – egyetlen egy – este idejére. Függöny nem volt és a színpad megvilágítása bizony gyenge
volt. Gyertyákkal – és petróleummal töltött lámpákkal – pótoltuk őket. A termet kitakarítottuk. A
szemetet a kukákba dobtuk. Az előadás címét, rövid összefoglalóját, továbbá a napját és pontos
kezdését, valamint a szereposztását közzé is tettük. A kezdésnél már tele volt a nézőtér. A darabnak
rendkívüli sikere volt. Vastapsot is kaptunk. Akkor már láttam ismét, hogy milyen tehetséges ez az
Isten háta mögötti falusi nép. A vidék értékei hatalmasak, de nincsenek eléggé működtetve a
magányos tanyákban, sáros, de gyönyörű falvakban és csendes kisvárosokban. A zajos – szép, de
zsúfolt Budapestről – főleg a külvárosi részekről, a külvárosi kerületekről – még nem is szólva.

10.Fejezet: Néhány gondolat az iskolákról és az orvoslásról
Az oktatásról is érdemes néhány fontos információt elmondani. A rendszer (vissza) váltás előtt
létezett Budapesten egy Európa – és világ – szerte híres központi Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskola és annak hálózata, amely vidéki intézetekből, egyetemi karokból és kutató
központokból, valamint számos bölcsödéből, óvodából, általános iskolából stb. álló országos
szervezet volt. A gyógypedagógiai oktatást nem az integráció harcos – nem toleráns, türelmetlen,
ostoba, kegyetlen – dogmája uralta, hanem a békés és igazságos szegregáció – a rendet szigorúan
megőrző – elve. A gyógypedagógiai esetekkel külön-külön arra speciálisan kiképzett tanárok
foglalkoztak a vakokkal, a siketekkel, a szellemileg visszamaradottakkal, bénákkal, rokkantakkal,
diszlexiásokkal, sérültekkel stb. A gyerekekkel külön-külön szobákban vagy osztályokban – illetve,
ahogy Csokonai Vitéz Mihály – ez esetben tanár úr – módján, kint a természetben – folyt a
felvilágosító tanári munka. Szóba sem került az integráció a normális képességű gyerekekkel és
számos debillel, idiótával. – Nota bene, nagyon valószínű – nem csak a fenti két terminus technikus
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– ám szinte a teljes hagyományos és tradicionális gyógypedagógiai terminológia – be lett tiltva –
akiket mind visszafog a tanulásban és a fejlődésben ez a típusú oktatás és nevelés.
Majd a pedagógia arra a nemes, becsületes és hasznos eszmére jutott, hogy a csodagyerekek, akik
kiváló teljesítményt nyújtanak például nyelvben, matematikában vagy a művészetekben –emelt szintű
iskolákban, kiváló, nagy tudású tanároktól tanuljanak. Hogy is lehet elvárni egy – a normális
gyerekekre specializálódott – tanártól, hogy a gyógypedagógiát és a csodagyerekeket is sikerrel
művelje? Ráadásul a terminológia is normális volt. Nem pedig az abszurd tételek vonzásában –
amelyek most uralkodnak – hogy a visszamaradt gyermek mindazonáltal a normával egyenrangú, ám
csak megváltozott képességű, vagy fogyatékkal együtt élő az, aki mégis mindig lemarad az átlag
alatt. Ez a paradoxon – a vertikális ellentmondás – a visszamaradt gyerekek becsapása. Amit az élet
majd megmutatja nekik. Ezek a szomorú innovációk – károsak és értelmetlenek – mert ha a
gyógypedagógiai esetek, kilépnek az életbe, megértik, hogy – hiába dicsérték őket – a tény az tény.
Meg kell tanulni, hogy határaik vannak, amelyeket tisztelni célszerű. A valóságot nem lehet kizárni.
A második világháború előtt, a Horthy-korszakban előfordult az, hogy a gimnáziumi tanárok között
akadémikusok is voltak. Például a Budapesti Fasori Evangélikus fiú Gimnázium. Mert akik ott
tanultak, azokból világhírű kreatív tudósok kerültek ki. Többek között néhányan emigráltak általában
az USÁ-ba és Németországba.. Például: a gimnázium növendéke volt Neumann János matematikus.
Harsányi János a Közgazdasági Nobel-emlékdíj (1994) díjazottja. A Nobel-díjas (1963) Wigner Jenő
fizikus. Az iskola hallgatója volt báró Podmaniczky Frigyes, magyar politikus, író, országgyűlési
képviselő. A Fasoriban folytatta középfokú tanulmányait Faludy György. Kossuthdíjas magyar költő, műfordító, író. Valamint dr. Szabó László, akit ismertettem már az „átkos” kiváló
értelmiség tagjai között. Ausztriában Dr. Menyhay Imre az újságíró, majd közgazdász és
pszichológus. Egyike azon keveseknek, akik egy koncepcióban összehozták a mélylélektant és a
gazdaság tudományát. Ezeket előadta Magyarországon a Budapesti Corvinus Egyetemen az én
támogatásommal. Ausztriában pedig Stájerországban a Montán Egyetemen tanít. Több vastag kötetet
is írt és kiadott. Magyarul és – feltehetően – német nyelven is.
Az „átkos” megörökölte és megtartotta – a templomokból származó – tértudományi berendezést
mind az összes iskolai osztályban, mind a színházakban, mind az Operában, az Erkel dalszínházban,
konferencia teremben stb. Ezekben általában a nézőtéren padsorokban ültek a nézők, a diákok, és a
konferencia hallgatói. Szemben velük a klasszikus, szigorú és költő, műfordító, remekíró tanárnak –
például Babits Mihálynak vagy Juhász Gyulának – és az előadók számára legalább egylépcsős
dobogó vagy pulpitus dukált. A tanár és az előadó így ülve is magasabb, mint a gyerekek és a
hallgatók a padsorokban. Id est, ezek az oktatók és az előadók jól átlátják a termeket. A magassághoz
általában tisztelet és tanári vagy előadói vezetés járul. A tanárnak és az előadónak nem kell fölállni,
hogy tudást és tekintélyt árasszon magából. Az iskola tanár, – azaz dolgozó központú legyen. A
gyerekközpontúság pedig mutatkozzon kötelezőnek a tanár felé, mint elvárás vagy utasítás írásban
is lefektetve. Minden szinten. Jómagam olyan iskolába – neve Maxim Gorkij – jártam, ahol nem egy,
hanem két lépcsős volt a dobogó. Nagyon tiszteltük és szerettük az – ezt megérdemlő magyar és
orosz – tanárainkat. Ők ugyanis valóban tanítottak bennünket. Ebből az iskolából nem kevés alkotó
került ki és lett világhírű. Itt csak hármat mondok: Márkus György filozófus és szakíró és
Komoróczy Géza történész és szakíró. Zorán is ennek az iskolának a tanulója volt.
Az orvoslás természete teljesen más volt, mint ma. Akkor minden intézményben – lett légyen az
bölcsőde, óvoda, iskola, egyetem, gyár, mezőgazdasági állami gazdaságok, honvédség, rendőrség
vagy minisztérium, falu, kisváros, fővárosi kerületekben stb. – saját üzem orvosa dolgozott tiszta
rendelőjében, aki diagnosztizáló, gyógyszert rendelő, gyógyító, beutalói jogosultsággal rendelkezett.
Soponyán, a gyerekvárosban minden egyes hónapban a szomszéd falu általános orvosa eljött a Zichy
kastélyba megnézni és betömni vagy kihúzni a gyerekek és a tanítók, tanárok rossz fogait. Amikor én
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dolgoztam ott 1960-ban. De feltételezem, hogy a doktor úr már 1960 előtt és utána is folytatta mind
az általános gyógyítást. És havonta egyszer a gyerekvárosba – mint fogász – jött. Nekem két fogamat
tömte be és ezek a tömések azóta szilárdan állnak, még napjainkban is. Több, mint fél évszázada. A
kórházi épületekben jól felszerelt, korszerű gépek működtek. A kórházakban szorgos munka zajlott.
Orvos vagy ápoló nővér, takarító soha nem volt kevés. A gyógyítás ingyenesen folyt. Nem kellett
sorban állni a sürgős esetek operációja végett. A kórházak dolgozói és a betegek között alig volt
konfliktus. Emlékszem – majdnem 14 éves gyerekként – beutaltak a Péterffy Sándor kórházba
vesevérzéssel – azonban, amikor véget ért a Doktor Úr napi szolgálata – este bejött, hozzám, a
kórterembe – és kihívott sakkozni a folyosóra. Időnként éjfélig sakkoztunk. A kórházban este csend
uralkodott. Mivel gyerek voltam, kinőttem a betegségemből és meggyógyultam.
Tudtuk – például – hogy az úgynevezett Lipót nemcsak gyógyító intézmény, hanem tudományos
központként is működött. A rendszer (vissza) váltás egyik első (vissza) lépése ennek az
intézménynek a fölszámolása és a különleges ápolásra szoruló betegeknek az utcára küldése és
kerülése volt. Pedig a Lipóton olyan tudósok dolgoztak, mint Mezei Árpád, pszichológus,
művészettörténész és filozófus, teológus. Vagy Levendel László orvos és kutató. Illetve, Mérei
Ferenc – aki a vörös hadsereg századosi egyenruhájában jött haza Magyarországra a második
világháború után, a békében – de itt – levette a szovjet egyenruhát – és a pszichoanalízis nagy és
jelentős képviselője lett. A jelentősebb művészek közül pedig Csorba Simon festőművész működött
ott. Kétségtelenül az „A” kultúra szellemében működtek a magyar egészségügyben. – A szocializmus
hátrányait és előnyeit már kikutattuk és megtaláltuk. – Emlékműveket is állítottunk az elesett
vértanúknak. És azok, akik a forradalomban átálltak az ütközetekben és részt vettek Budapest
újraépítésében, ők domborműveket kaptak. Felállították a Terror Házát. Én – bevallom, hogy nem
jártam benne, mert én még élőben láttam a kilőtt tankokat, az elesetteket, elégett holttesteket – a
rommá lőtt házakat – és az általános eltakarításban buzgón dolgozó – helyreállító – megfeszített
munkáit a budapesti lakosoknak, akik közé – én is – odatartoztam. Heteken át talicskáztam,
fűrészeltem, részt vettem a rommá lőtt épületek helyreállításában. Mindig szerettem a nehéz fizikai
munkát. Főleg, ha azt alaposan és gyorsan kell végezni.
Most már ideje van napirendre venni azt, hogy a rendszer (vissza) váltás átélésével és a kapitalizmus
– reményeim szerint csak átmeneti – visszatérésével mennyit nyertünk és mennyit vesztettünk? Mi a
hozadéka és mi az ára az újkapitalizmusnak? És e két rendszert ezeken az alapokon kell, hogy
összehasonlítsuk. E munka írásában végig az zavart engem, hogyha bárkit is megkérdeztem, milyen
világra szóló zseniális alkotó dolgozik bárhol és bármikor az újkapitalizmusban? Fest, szobrászkodik,
verseket ír, regényeket költ, és – ha építész – minő házakat, illetve színházakat épített. Vagy – ha
tudós – mely gyógyszert talált fel most, ebben, a megújult ős kapitalizmusban – Magyarországon
vagy ebben a tehetetlen Európai Unióban – az EU-ban – szinte senki sem tudott se szakmával, se
hellyel, se időben igennel és névvel megnevezni valakit, hanem csak habogott. Így fölmerül a kérdés,
hogy mire való volt 1956, a börtönök, a kivégzések és a rendszer (vissza) váltása? Félve kérdem,
hogy talán mégis csak „B” kultúrában élünk, aminek föl kell ébresztenie az „A” kultúrát? Őszintén
remélem, hogy ez is megtörténik a közeljövőben.

11.Fejezet: A fordulat
Ugyanis a hőn és régóta várt rendszer (vissza) váltás – amiben én is – igaz, hogy némi
fenntartásokkal – de benne voltam – mindezt tönkretette. A kultúra egyszerű – mégis drága és
költséges – piaci áruvá lett, amely kiszolgálja nem csak – a legműveltebb, legjobb ízlésű,
legbecsületesebb, legkiválóbb műértő, klasszikus műveket hallgató vagy néző, művelt olvasó,
csodálatos zenét éjjel és nappal hallgató emberek igényeit – hanem a legmocskosabb, legaljasabb és a
legszemetesebb, legfélelmetesebb gyilkos és szadista igényeket is. Mivel az iskolák nívója
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meredeken és sebesen hanyatlani kezdett, a jó ízlés is letörlődött. Ráadásul már nem napi 5 órából áll
a tanítás, hanem 8-10 órás lett. Olyan lett a tanárok és a fiatalok élete, mintha egy gyárban lennének,
ahol ők volnának az egyetlen, kizárólag liberális sémára gyártott, lélek hiányától szenvedő termékek.
Másnak nem szabad lenni. A diákok szabad élete – egy szabadságára büszke társadalomban –
megszűnt. Mind a fiatalok, mind a tanáraik holtfáradtan érnek haza. A tanároknál az is egy probléma,
hogy a dobogók és a pulpitusok tünedeznek. Viszont a 8-10 órai akár állás, akár ülés kimerítő. Sőt
ezek a testtartások gerinc betegségekhez vezethetnek. Az „átkosban” a diákok okos intellektusa
növekedett – akik az Andrássy Gyula dinasztia egyik grófja sugárúton, a – Clubban – a
diáktársaságokban lányokra és fiúkra oszolva – ám gyakrabban keverten – leültek és disputáltak,
vitatkoztak, amelyek nevelték őket a politikai, filozófiai, vallási, művészeti és tudományos vitákra,
melyekben megszületett az igazság és a szépség. Még egy kenut is fölépítettünk. Természetes – akár
indián, akár afrikai – életre vágytunk. De ma itt – a diákok intelligens, táncos, szerelmes élete is oda
lett. Helyette a gimnazisták műveletlenek, betegesek, depressziósak, fáradtak és kedvetlenek,
katonának nem sorolnák őket be, mert nem alkalmasak a fegyveres katonai – vagy inkább honvédségi
– szolgálatra. Arra a félelmetes honvédségre, ami – ma már végre intenzíven növekszik – és harcolni
kész, ha támadásba lendültek a migráns katonák és törnek előre – északra és nyugatra. A magyar
honvédség pedig fölsorakozik – majd, ha kell, harcol Magyarország nyugati zöld határának
megvédésére. Ahova nem lehet építeni egy drót-kerítést. Az EU szabálya szerint. Ott csak egy
jelentős mennyiségű és jó minőségű, harcos, bevetésre váró honvédség képes megvédeni a nyugati
zöld mezőn húzódó virtuális határainkat.
A pedagógiát végül eluralta az integráció elve. A Gyógypedagógiai főiskolát megszüntették, a
hálózat számos ponton szétszakadt. Az ország 78 felsőfokú oktatás szervezetét – egyetemeket,
főiskolákat és a művészeti tanodákat – a számok szerint radikálisan lecsökkentették. Egyrészt azért –
ami gyorsan – szólás-mondássá vált: nincsen rá pénz. Ez szerintem csak egy átlátszó ürügy. Pénz
van mindenre, ami giccs, szellemi szemét és félrevezető innováció. A másik ok: azért, hogy ebben az
országban minden szakterültnek vagy művészeti ágnak csak egy szervezete vagy tanszéke legyen. A
pluralizmust fölszámolták. A színvonalat lenyomták. Dr. Susánszky Jánost – aki az emberközpontú
magyar szervezéselméleti és gyakorlati iskola – mint röviden: Borsodi Iskola – koncepcióját a
rendszer (vissza) váltás után már csak egyedül ő képviselte – gyanús eszközökkel eltüntették. Az a
hamis hír terjedt el – feltehetően a haragosai és az ellenségei terjesztették – bőven voltak irigyei –
hogy a lányai tették ki az utcára, mert – a felesége halála után – nagy mennyiségben ivott bort,
pálinkát, konyakot, pezsgőt, whiskyt, vodkát és részegeskedett. Amit a magam részéről nem vagyok
képes elfogadni. Holott a Borsodi Iskolát – a mindig – jól öltözött – elegáns és mindig józan Dr.
Susánszky János – egyetemi tanár úr alapította. És – természetesen – a professzor úr működtette is.
Remekül. Magam is tanítottam Miskolcon – a Borsodi iskolában. A helységeiben tisztaság volt, az
ügyintézések gyorsan és simán működtek. Ami pedig a legjobb, hogy az előadók az előadás után (az
oktatók, professzorok, gyakorlatot bemutatók) – szinte azonnal – még azon a napon – hozzájutottak a
bérükhöz.
De még most is – illetve újra – az aluljárókban hajléktalanok tömege lakik. Az utcákon a koldusok
kéregetnek. A bűnözés szinte minden héten legalább egy. A TV híradók – kivéve az úgynevezett
„Királyi TV” híradóját, amely az elért javakat, javuló életminőséget, magasabb színvonalakat mondja
be az adás elején – a többi csatorna – csak a katasztrófákról számolnak be. Nincsenek új humán és
bölcsészeti, nyelvészi alkotások és új eredmények, melyeket közölni illik az esti híradóban? Hol van
a dallamos rímes és ritmikus klasszikus költészet? Hol van a kritikus realista regény? Miért nem
léteznek – a rendszer (vissza) váltás után, új – leendő klasszikus – opera, operett és balett? Talán a
fenti kérdésekre – a felelős felelet egyetlen világos egyszavas válasz, az, hogy: Nincs. Egyelőre még
nincs számottevő honvédség és a rendőrség is alacsony létszámmal dolgozik. A csendőrséget sem
állították vissza. Pedig de kellene! Nagyon szigorú Nemzeti Gárda – az én tudásom szerint – nincs.
De ha van, akkor miért nem beszél róla az 1-es TV csatorna esti – a legtöbb magyar ember – ezt a
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híradót nézi. Ez az a csatorna, amely az eredményeinket is számon tartja, majd bemondja.
Nemzetőrök sincsenek. Magyarország ismét sebezhető! Egy muszlim támadást sem élne túl. Pedig
egy újabb jelentős – roppant nagy méretű – migrációs hullám 2018 nyarán várható. És ha mi nem
védekezünk, akkor Magyarország – nem keresztény kultúra marad – hanem Iszlám kis hatalom – jön
és elpusztítja – az egész kis csonka Magyarországot.
Holott – ahogy a napokban hallottam – hogy a nemzeti hadseregek leépítését az a nem túl okos
brüsszeli bürokrácia parancsolta, de csak Magyarország hajtotta végre. Csak nekünk nincs
honvédségünk. Minden más európai államnak van nemzeti hadserege. A bűnözőknek és a
bevándorlóknak lehet fegyverük – igaz, hogy illegálisan – de a büntetlen, becsületes, rendszerhű –
polgárnak az önvédelmi fegyvertartás tilos. A schengeni határok nyitottak – azaz zöldhatárok – holott
ezek a határok csak a szigorúan őrzött – kerítésekkel, határvadászokkal, rendőrökkel – és ami a
legfontosabb – határőrökkel – a schengeni határokon belül lehetnek nyitottak, azaz zöld határokkal az
EU-n belül. De a brüsszeli bürokrácia nyitva tartja a schengeni határokat is. És így beözönlenek a
migránsok. A brüsszeli bürokrácia nem tud, vagy nem akar számolni. Ki vette meg őket – a korrupt
bürokratákat – talán az a hírhedt 300 – nagytőkés? Minden jel szerint legalább 1.5-öt milliárdnyi
migráns várható. Az EU populációja e szám harmada. Tehát 2-3 éven belül minden egyes európaira
minimum 3 migráns fog jutni. Így, pedig a gyors szaporodásuk miatt, a következő nemzedék minden
egyes tagjára minimum 5-6 migráns fog jutni. Ez sajnos egy színtiszta „B” kultúra, amit sürgősen
váltani kell „A” kultúrára és humanista civilizációra, ahol a gép szolgálja az embert. És nem fordítva,
ami „B” kultúra és civilizáció lenne. Majd nekilátni a gondos és felelős család-kutatásoknak – ami ha
sikeres lesz és megtaláljuk a sokgyerekes família titkát – akkor elkezd nőni a gyerekek száma. Ami
javítja a demográfiai karácsonyfát. Növésnek indulnak – számuk szerint gyarapodnak és a minőségük
is javul a nevelő-oktató – bölcsődéknek, óvodáknak, iskoláknak, gimnáziumoknak, főiskoláknak és
egyetemeknek – és hasonló intézmények száma és minősége. Az őstörténelem után magyar nemzet
immár 4. foglalta (Árpád, Tatártól, Töröktől, Szovjetuniótól) vissza a saját hazáját – ez az 5.
honfoglalás lesz, amely visszafoglalja az első világháború után elcsatolt részeket Szerbiától,
Romániától, Szlovákiától, Lengyelországtól, Ausztriától, Ukrajnától valamint Dalmáciától. De csak
azokat a részeket, ahol magyarok – magyarul beszélnek – élnek és dolgoznak. És ők vannak
többségben. Ezért kell annyi gyereket létrehoznunk békében és nem háborúval – körülbelül
60 000 000 millió – magyar embert, akik belaknák az egész mély vagy sima medencét és még a
Kárpátok kőszikláit – is. Majd pedig a Kárpátok keleti lankáit is. Szóba sem került volna az alávaló,
gonosz és irigy Trianoni „Béke”.
Visszatérve az életet jelentő „A” kultúrához. Még egy megjegyzés: a miénk a jelenben erőtlen
negatív alacsony kultúra, míg a migránsoké negatív dinamikus alacsony kultúra. Ha tehát a
migránsok elözönlik Európát, a miénk is negatív alacsony kultúra lesz. De nem dinamikus, hanem
nosztalgikus, siránkozó és jelentéktelen lesz. Hacsak nem veszi föl a nép a mohamedán vallást
túlélési okokból. Azaz elvtelenül. Minden területen nem a nép, hanem a rendezetlen – struktúráltalan
– tömeg létrehozása a cél, amelyen szorgosan és ravaszul dolgoznak Soros György és tehetséges
üzlettársai. Akik politikában mindent áthatóan erősek, minden üzleti tranzakciót átgondolva és
felelősen csinálnak, amiket a saját javukra fordítanak – egyelőre nem bizonyítható, viszont lehetséges
– meggazdagodással. Aki ebben a körben belső tag, az tudná bizonyítani. De a belső tag – el van
kötelezve – tehát egy szó sem jön ki a száján. Visszatérve a fő vonalra – a serényen sokat olvasó,
verseket szerető és szavaló, zenét rendszeresen és figyelmesen hallgató, színházakba sűrűn járó és a
darabokat roppantul élvező, az Operába és az Erkel színházba minden egyes hónapban jegyet váltó, a
múzeumokat és kiállításokat sűrűn látogató és szorgalmasan alkotó tehetséges értelmiség – Márai
Sándor szellemében – a nemzet feje és példája mára már eltűnt, mint a kámfor. Ezt a réteget vissza
kellene telepíteni. Főként a Magyar Alföldön, ahol ritkásan látszanak a falvak a hatalmas sík mezőn.
Ahogy – a régiek és a külföldiek mondták – a pusztán. A digitális – komputeres – társadalom idején
még dolgozni is lehet. Táv-munkában. Vagy – pihenésül – mezőgazdaságot is lehet művelni.
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Hiányzik már a példaképe a megnyerő külsejű eleganciának, szerény öltözködésnek és az emberi, de
megbízható viselkedésnek. Amilyen Jávor Pál volt Magyarhonban a második világháború előtt, és
amilyenek voltak a francia színészek, mint Gerard Philipe és Yves Montand a háború után. A mai
képzőművészet az én szememben már csak egy kísérlet, amellyel szétszedik és szétdobálják
tárgyukat, az embereket a vásznon és a zenében. Fantasztikus és érthetetlen torz szobrok a
közterületeken. Össze nem illő színeket használnak a festők és ezt viszik föl a vászonra. Tagadják a
realista – illetve naturalista – formákat, holott bennünket a pozitív példa érdekel és vonz, hogy
emberek legyünk és azoknak is maradjunk. Vajon mit lehet elsajátítani és megtanulni egy olyan
kiállításon, ahol rengeteg elavult és piszkos újság a teremben balra és jobbra, köztük egy út, amely
egy asztalhoz vezet, amely mögött a vagyonőr ül és figyel és fülel a látogatóra. Ezen művészet és
művészek megmagyarázására számtalan elméletet hoztak össze, elsősorban a filozófia-esztétika és
a művészet-pszichológia művelői. Mintha szégyenkeznénk és szabadkoznánk azokért a bűnökért,
amiket a művészettel csináltak. Az ilyen fordításokat – vagy inkább ferdítéseket – amelyeket még az
alkotók sem fogadnak el. Nem is hisznek bennük. De azért művelik nagy pénzösszegek fejében. Ez a
fejlemény következetlen és szégyenletes.
Az egészségügyi intézményekben – a rendelőkben és a kórházakban – alig van orvos. És akik itt
maradtak, azok nem a betegeket gyógyítják, hanem a pénzes egészségesek között keresik ki a
pácienseket. Könnyű munkáért sok pénzt kapnak. A több nyelven beszélő orvosok többsége elment
nyugatra és ott karriert csinált magának. A nővérek hajszolt életet élnek szinte fillérekért. A takarítók
általában derekasan dolgoznak. Nagy érdeklődéssel olvastam el Moldova György írását a mentők
meghajszolt életéről (Moldova György). Magam is azokhoz tartozom – de nem pártosság szerint –
akik nem az olimpiát szorgalmazzák, hanem az egészségügy rendbehozását és az iskoláztatás alapos,
minőségi reformját. Egészében véve, nem a technikát kellene túlfinanszírozni, hanem a humán
szférára költeni jóval több pénzt. Demográfiai értelemben is fizetést kell adni azoknak az
asszonyoknak, akik gyermeket szülnek és otthon dolgoznak. Mégpedig azon a módon, ha több –
legalább 3 – gyermeket szülnek és ápolnak, nevelnek és oktatnak, végül igaz emberekké nevelik őket.
Ami nem is egy könnyű munka.
Ezeknek több pénzt – végeredményben nagyobb fizetést – kell adni, mint azon családban, amelyben
2 vagy 1 gyereket szül az anya és nemz az apa – de akik csak 0 – gyereket hoznak létre, azoknak nem
jár a pénzügyi kompenzáció. Ám azokat a családokat, ahol 8 -10 gyerek van, ott a szülőket ki kell
tüntetni egy új kitüntetéssel – például Szülők a Hazáért címmel – 3 rendben, fokozatban. Például egy
arany, ezüst –és bronz medálokkal. A jelenben élő anya munkája – vagy az anyaság értéke potom –
csak kevés forintokat érdemel, ami csak egy napi két zsömlyére és három szelet parizerre elég. Ami
szégyen. Ámbár az ember ezerszeresen többet ér, mint egy akármilyen csodagép. Ám a gazdasági
gyakorlat fittyet hány erre a – nem egyenlőségre – hanem inkább – a különbözőségre –. Talán a
technika bűvöletében, felnőtt kortársainknak fogalmuk sincs arról a súlyos és felelősségteljes
feladatról, gondoskodásról, ami a gyermek egésznapi ellátását illeti: reggel reggelit kapjon és
felöltözzön. Majd délben 3 fogásos ebédet kapjon. Utána 1.30-kor a pihenés 14 óráig. Délután frissen
tanuljon és játsszon. Ám még a pihentető éjszakákon is figyelni és ápolni, etetni kell a beteg
kisgyerekeket a következő nehéz munkanap perspektívájában. Paradigma-váltást követelünk,
miszerint a humán – emberi szemlélet – és az irodalmi és zenei, költészeti műveltség magasabb
szinten áll, mint a gépi, gyári tanulás és gyakorlati alkalmazás a – modern és posztmodern –
civilizáció. Amit nemsokára levált az a gyakorlat, miszerint nem alkotni kell, hanem önteni az
innovációk tengerét. A mai civilizáció jelszava előre a jövőbe. A múltunk már elavult. Felejtsük el!
Ez viszont ostobaság. A múlt és a jelen két olyan pont, amely – közötti vonal vagy nyíl, amely –
megmutatja a jövőt.
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12. Fejezet: Az „A” és a „B” kultúrák létrejötte
Mint a fentiekben írtuk, alapvetően 2 kultúra létezik, bár alattuk számos változó, kisebb szubkultúra
található. Ezeket illusztrálja: a piramis. Említettük, hogy az első kultúrák pozitív dinamikus erőteljes
kultúrák voltak. Az emberiség akkor még elszórtan élt, egymástól sok 1000 kilométerekre. Segítsége
nem volt. Mindent maga tervezett el és épített. A feladatait maga állította föl és a többiekkel együtt
meg is oldotta. Gyorsan szaporodott és a demográfiai „karácsonyfa” hibátlannak bizonyult: A
csúcson a legöregebb és a legbölcsebb, legráncosabb ember – a gerontokrácia szabályai szerint –
uralkodik. Alatta a vének tanácsa tárgyal és dönt. Majd lejjebb az őserővel rendelkező középkorú
férfiak – mint katonák – és szülésre érett asszonyok. A fán egyre több és egyre fiatalabbak egészítik
ki a demográfiai karácsonyfát. Legalul számtalan kisgyerek és bébi helyezkedik el. Ellenségei csak a
vadállatok és a természeti katasztrófák – meg betegségek – voltak. A feladatok megoldása hosszas
próba-szerencse eljárások gyakorlása, a sikeres megoldások rögzítése és a fiatalabb nemzedékeknek
való átadása mindig szigorúan megtörtént. Azonban ez – mint a továbbiakban meglátjuk – sürgetett,
különben azonnali pusztulás fenyegette. Ám ezzel a gyorsasággal, hihetetlen sebességgel olyan nagy
mennyiségű újabb feladatnak a születése fenyegetett, amivel már nem tudtak megbirkózni. E
tehetetlenség rossz hangulatot, kedvetlenséget, pesszimizmust és dekadenciát teremtett. Ezek
nyomában betegségek és halálozások jöttek. Végül az ilyen törzsek kipusztultak, eltűntek.
Nyomaikról sem tudunk. E folyamat neve: leállás, hanyatlás, romlás, pusztulás a túlzottan gyors
fejlődéstől, azaz belső okokból.
De azok a népek és kultúrák, amelyek lassabban – de koronként robbanásokkal és forradalmakkal –
fejlődtek, mert konzervatívok, érték megőrzők voltak – ezért eddig fönnmaradtak – azok
szubkultúrákat szültek. Mint például a szlávok lengyelekre, ukránokra, bulgárokra, moszkvai
nagyfejedelemségre, a nagy és dicső novgorodi kereskedő köztársaságra, amely – fénykorában – az
egyik legnagyobb európai ország volt, a Balti tengertől az Ural hegység északi részéig tartott. A
Hanza városok szövetségének legkeletibb városa volt. A lenti novgorodi fejedelemség kereskedelmi
és kulturális központ. Egy a sok közül. Oroszország olyan nagy, hogy könyveket lehetne róluk írni.
De a germán nép az osztrákokra is épít, amely részei – államai, országai, vidékei és körzetei – pedig
Vorarberg, Tirol, Salzburg, Karintia, Felső Ausztria, Alsó Ausztria, Burgenland, Stájerország
részekből áll. Németország Schlewig-Holstein, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Thüringen, Sachsen, Shassen-Anhalt,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern területekre oszlik. Történelmileg viszont alapvetően a
szigorú, katonás poroszokra és a derűs, sörivó – Hitler alatt viszont nemzeti szocialista – bajorokra
stb. tagolódik. De élnek németek Svájcban, Magyarországon, Dél-Tirolban, Észak- Itáliában. Ahogy
én ezt Bolzano városában megtapasztaltam. Erdélyben pedig a szászok, székelyek, magyarok és
románok élnek. Magyarországon a magyarok, svábok, a kunok, a jászok stb. A németeknek az
Amerikai Egyesült Államaiban a 2.-ik legnagyobb és legnépesebb diaszpórája él. Jelentős birodalmi
öntudattal. Ugyanezt elmondhatjuk Nagy-Britanniáról is: Anglia, Skócia, Wales és Észak-Irországok.
Spanyolország részei: Galícia, Asturias, Cantabria, Pals Vasco, Navarra, La Rioja, Aragon,
Catalunya, Com, Valenciana, Madrid, Castilla La Mancha, Andalucia, Murcia. Portugália
közigazgatási és tradicionális területei: Lisszabon, Leirija, Santa Rém, Setúbal, Beja, Faro, Évora,
Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Coimbra, Aveiro, Viseu, Braganca, Viana do Castelo, Azori
Szigetek, Madeira. Franciaország közigazdaságtan szerinti fölosztása: Nord-Pas-de-Calais, Pikárdia,
Párizs Ile-de-France, Normandia, Bretagne, Loire-Mente, Centre, Elzász-Lotaringia, ChampagneArdenne, Burgundia, Franche-Comté, Aquitania-Limousin-Poitou-Charentes, Auvergne-RhoneAlpes, Provence-Alpes,-Cote-de- Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénénées. Olaszország is
nemzetiségekkel él, igazából 3 fővárosa van: vallási központ Róma, a racionális, ipari Milánó és az
emocionális, érzéki Nápoly. Svájc is három nyelvű: francia, német és olasz. Csak az utalások szintjén
jelzem, hogy az – USA – legfőbb etnikumai angol, német, holland, spanyol, magyar. Kanada is
többnyelvű: először angol, és annál is több – például francia és kisebb benne a magyar – kultúra.
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Megjegyzem, hogy a – egy kis túlzással – a világ minden kultúrájában magyar diaszpórák léteznek.
Voltak közöttük régiek, a többiek időlegesek. Voltaképpen a kultúra és a civilizáció felosztásának –
klasszifikálásának – meg kellene már lennie. Végül még kisebb kulturális egységeket lehetne
megtalálni és megnevezni. Ez egy nagy és lényeges munka lenne. De megérné.
Azonban, a jelek szerint az emberiség tovább szaporodott olyannyira, hogy már a Földgolyónkon az
ember-ember mellett lakik. Az egyes földrajzi helyeken – így Európában, Távol-Keleten Kínában és
Dél-Ázsiában, Indiában, közép-Afrikában és az amerikai kontinensen – főleg az USA-ban – és a
független Mexikóban – fénykorában, a hódítások előtt zsúfolódtak össze a különböző kultúrák
olyannyira, hogy megszülettek a szigorú vonalak mentén a határok – és ugyanott határvédők ezrei
védték a környéket – amelyek biztosították egy-egy kultúra szuverenitását. Viszont az ember mindig
szerette volna, ha az ő kultúrája – mesterséges programjai – és területei, hegységei, völgyei, tavai és
szigetei, bővizű, egyenes és kanyargó folyói minél szebbek és tágasabbak volnának, mint a többieké.
Szellemében – a tudományában, filozófiájában, vallásában, művészetében, építés-művészetében,
hadseregéiben, katonáiban és fegyvereiben stb. – a legjobbak lennének. Ezért aztán a határsértéseket
először csak elkövették, majd ugyanők rendszeressé váltak. Létrejöttek a háborúk, amelyek
rákényszerítették a szomszéd államokra és népekre a saját értékeiket és eredményeiket. Ezzel
párhuzamosan a legyőzött kultúrákat megbélyegezte a győztes, mert a vesztest: terméketleneknek,
tudatlanoknak, betegeknek és alacsony-rendűeknek tartották. Továbbá mivel a támadó törzs – vagy
törzsek – népesebb, illetve népesebbek voltak és katonailag felkészültebbnek bizonyultak, a
szomszéd törzset – vagy törzseket – és ami új, a nemzeteket is leigázta. E folyamat neve: pusztulás a
gyengeségből, azaz külső okokból.
Miközben a Szahara, Szibéria, Himalája, Ausztrália, Kanada, a Déli Sark, sőt Wales és számos
lakatlan sziget áll – például „a Phoenix-szigetek 8 korallszigetből és 2 korallzátonyból álló
szigetcsoport a Csendes-óceán közepén, vagy Ball Piramisa egy 562 m. magas sziklasziget 20 km-re
dél-keletre a Lord Howe szigettől, a Csendes-óceánon. Illetve Tetepare, a legnagyobb lakatlan sziget
a Csendes-óceán déli részén” (Internet 2017) – üresek – vagy majdnem ezek voltak. Még a tengerek,
a folyók, óceánok is lakottá válhatnának. A NASA kísérlete – a múlt évszázadban – a lakott
űrhajókkal álmodott és kereste a megoldást. Ahol a művészet feladata más volt, mint az európai
klasszikusoké. Az űrhajón – a valódi élet: kert, hegy, puszta, ház, állatok, virágok, fák, erdő stb. –
illúzióját létrehozza. Másrészt lehet élni a föld alatt is. E területek nagysága és a népesség sűrűsége
aránytalan volt és ma is az. Azaz, nem pontos tudományos kutatások eredménye volt a túlnépesedés
megállapítása, hanem aljas, alávaló mese a földgolyó túlnépesedése.
Illetve indok – és inkább ürügy – volt a háborúkra, a terrorizmusra, a gyarmatosításra, - a közüzemi
vizekbe és orvosságokba elhelyezett mérgek, természeti katasztrófák – földrengések megjelenésének,
meteorok becsapódásainak, árvizek áradásának, szökőárak pusztításának, vulkánok kitöréseinek,
hurrikánok vonulásának – létrejötte. Sőt, ezek talán mesterségesen irányított imitálása Tesla
módszereivel. Olyan szigorú rendszerességgel jelennek meg, mintha valaki (k) elgondolná (k), majd
tervezné (k), így beütemezné (k), végül termelné (k) az említett katasztrófákat. Ha mindezek a
jövőben is rendszerint megjelennek, akkor ezek nem természeti – hanem irányított mesterséges –
katasztrófák. Ez esetben ezek fegyverek. A Földgolyónk egyáltalában nincs túltelepítve, a baj a
népek elosztásával van. Például a városok tele vannak emberekkel, a vidékről elvándorolnak a
falusiak föl a városokba. Meg kell találni azokat az eszközöket, amelyekkel meg tudják művelni –
lakhatóvá tenni – azokat a kontinensek nagyságaival versengő üres, vagy néptelen területeket. És
be kell őket népesíteni. Ezt a maga idejében egy tehetséges orosz politikus, Sztolipin, meg tudta
volna oldani Szibériában, ha nem gyilkolja meg őt egy terrorista, amikor már éppen hozzálátott volna
koncepciójának gyakorlati megoldásához. A módszerei annyira okosok, hatékonyak, tapintatosok és
humánusak voltak, hogy érdemes lesz újra írnunk róluk, egy következő fejezetben.
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Ismétlés a tudás édesanyja. Mondja ezt a pedagógiai összes irányzata és iskolája. Mi több, a jelentős
agy-fiziológus, Behtyereva írta, hogy a memória állapota a leghitelesebben tükrözi az agy bal és jobb
féltekéinek fiziológiai egészségét vagy betegségét (Бехтерева, 2007). Ezt bizonyítottnak tekintem –
például – A. Szuvorov a XVIII. századi verhetetlen orosz hadvezér, aki – szinte állandóan harcolt
támadó törökök, felkelő lengyelek ellen és Jemeljan Ivanovics Pugacsov – a trónkövetelő felkelő – az
éppen akkor uralkodó Cárnő – II. Katalin –, az arisztokrácia, nemesek, gazdag polgárok ellen.
Szuvorov hadvezér megszállta Itáliát –melynek a földrajzi neve az – Appennini félsziget – kis híján,
kiszorította Napóleon déli hadseregét a gyönyörű félszigetről.
Míg Bonaparte Napóleon Egyiptomban harcolt a mamelukok ellen és hihetetlenül gyönyörű őskori,
ókori, középkori műkincseket rabolt és magával hurcolta őket Franciaországba, főleg Párizsba. Ott
pedig múzeumokba, kiállításokra állította ezeket a műkincseket. A műkincsekben amúgy is gazdag
Párizs még gazdagabb lett. I. Bonaparte Napóleon – az eredetileg csak korzikai katona és tiszt, aki
Európai császárságig vitte. És aki csak 3 órát aludt naponta és egyszerre 8 különböző levelet tudott
diktálni titkárainak párhuzamosan – majd elküldeni gondosan kiválasztott pontos címekre és nagy
hatást gyakorolt ezekkel a politikai és katonai levelekkel Európában. Vagy az ismert fejszámolók,
akik 4-es szám beszorzását 5 tagú számokkal sikeresen végezték. Vagy ránéztél egy tehéncsordára –
rögzítetted a képet – majd fejben megszámolod hány tehén van a csordában. A fejszámolók csodája.
A kitűnő hadvezér – Szuvorov – a lányának – annak az egyetlen hölgynek, akit Szuvorov családjában
a legjobban szeretett és bízott benne – Natasának – szépírással írott tartalmas levelein keresztül adott
különböző, de fontos instrukciókat. E hadvezérnek számos birtoka volt és mégis minden parasztját,
szomszédját – természetesen a rokonait is – néven nevezve őket – bőséges tanácsokkal és
kérdésekkel, valamint kérésekkel is ellátta a lányát, kit és mire használjon. És mit használjon és
kinek. És miért? Sőt, hatalmas méretű hadserege legutolsó katonáját – bátor gyalogosokat,
könnyűlovas huszárokat, jól képzett tüzéreket – mind ismerte. De nemcsak a nevén szólította a
harcosokat, hanem az állapotukat is alaposan és gondosan megfigyelte, mindezt megjegyezve. És
számon kérte tőlük, hogyha nem derültek föl. Hogy megtudja, milyen hangulata van a katonáinak
ütközet előtt, kezét a szívükre tette, s ha az ritmikusan vert, megdicsérte őket (Szuvorov, 2010).
A memória – képesség az – információk – megtartása az agyban. De ez fordítva is lehet. A hosszas
gyakorlás – Színésznél a szerepet. Operaénekesnél az éneket. Honvédnél a támadást és a
visszavonulást. Tanulónál a tanulást. Zenében az élményét. Sportban az energiát és Tanárnál az
oktatást – rögzíti – hosszú időre – az elméleti információkat és a gyakorlati készségeket. Létezik egy
olyan teória, miszerint valaha szájhagyomány útján terjedtek el a regék, a mesék, az eposzok.
Könnyű volt őket elfelejteni. Erre kitalálták a leírt Verseket, ahol rím és ritmus van. Lejegyzett
kottákat pedig a zenészek. Általános eszköz – a spontán entrópiával szemben – föltalálták a
struktúrákat. Erre egy exkluzív példa Schiller – német költő – Ének a harangról – című költeménye.
(Schiller, 1957)

13.Fejezet: Az „A” és a „B” kultúra alkotása
Kreatológia
Az építő „A” kultúra eszköze az alkotás, tudományosan – az alkotás tudományát így – Kreatológia,
angolul Creatology – névvel neveztük el. Ezt a sajátos független új tudományt – és ennek a nevét – e
sorok írója javasolta még a múlt rendszerben, az „átkosban” Magyar országon jómagam és a
tanítványaim. Az Észak – Amerikai Egyesült Államokban Scott Isaksen, aki meghonosította az USAban. Innen – pályázatok útján – átvitte e szemléletet Norvégiába. Valamint Lettországban és
fővárosában: Rigában. Fejleszti és szervezi az évenkénti konferenciákat és a konferenciák köteteit
kiadja – Irina Szurkova, főiskolai tanárnő – aki 7 nyelven: lett, angol, orosz, német, francia, litván,
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észt nyelven beszél, ír és Rita Bebre – aki igazgatója – a Rigai tanár továbbképző tudományos
intézetének – a kreativitásról. De elterjedt ez a tudomány – ahol tőlem függetlenül – dolgozik rajta
Sayed Mahdi Golestan Hashemi Iránban, Isfahanban. Továbbá Itáliában terjeszti Rosella Tomassoni.
Ám e definíciót jóval korábban leírtam.„Eszerint tehát a tudományos alkotás produktumának olyan
etikailag megfelelő, a tudomány logikai konvenciói által szabályozott gondolkodás útján előálló és
egy egész kultúrkör számára új produktumot nevezünk, amelyik a kultúrkör egzisztenciális vagy
abból levezethető problémáiból veszi kezdetét, és e problémákra felelve, maga is a kultúrkör
továbbépülését szolgálja.” (Magyari Beck, 1976).
E meghatározást ideje volna már továbbfejleszteni. De mindenekelőtt a kultúra – Arisztotelési
klasszikus gyökér alakú osztályozása szub-kultúrákra, majd szub-szub kultúrákra, ezt követően szubszub-szub kultúrákra és így tovább lefelé szub-szub-szub-szub stb. kultúrákra. Lent minden több és
gyengébb. Ezeket a szinteket és tagjaikat meg kell nevezni. Ezt a vállalkozást két irányban fogjuk
végezni. Illetve kezdeményezni. Az első korlátozást – a tudományokon túllépő – általános definíció
érdekében tesszük. Ehhez el kell hagyni a „tudományos alkotás” és „a tudomány logikai konvenció
által szabályozott gondolkodás útján előálló” kitételeket. Az olvasó ezzel megkapja az alkotás
termékének általános és hiteles meghatározását. Amire pedig nagy szükség van. Hiszen – az
úgynevezett tudósok lépten – nyomon összemossák az alkotást és az innovációt. Az alkotás – mint
érték fogalom – mindig pozitív. Az innováció lehet pozitív, vagy negatív, illetve közömbös. Pozitív
akkor, ha része az alkotás meghatározásának. Negatív, ha rombol. Ha közömbös, akkor fölösleges.
Nem kell vele foglalkozni. Csak akkor, ha éppen a „B” kultúrát kutatjuk. A Sátánt is föl kell ismerni.
Azonban lehet gondunk az „újjal” is. Ugyanis számos esetben az alkotó tevékenységünkben utazunk
az időben. A mi sajátos esetünkben visszamegyünk a múltba – Sigmund Freud és munkatársai,
valamint a tanítványai szóhasználatában, terminológiájában, ezt ők „az ént szolgáló regresszió” nevű
jelenségnek mondjuk és állítjuk – és ott – a múltban – leljük föl azt az akkori megoldást, ami a
jelenlegi problémáinkat képes megoldani. Ilyen korok voltak például a reneszánsz és a klasszicizmus,
amikor az antik ókori Görög, Római és Perzsa birodalmak eredményeit átvesszük és megtanuljuk –
végül pedig – gyakoroljuk őket. Befejezve, bezárva a kört – tovább dolgozzuk – őket. Olyan
problémákat oldunk meg általuk, amelyeket abban az időben még nem ismerhettek meg. Vagy, az
őskommunizmus, amire akkor szükség volt. Ugyanis ki kellett porciózni azt a kevés, de értékes
jószágot – a közös vagyont, amit fáradtságos, nehéz munkával a törzs tagjai fölhalmoztak – hogy az
egyenlő elosztásban a törzs minden tagja élni és szeretni tudjon. 1948 után szintén a
kommunizmusról beszéltek a marxisták. Pedig az sajnos csak egy szimpla diktatúra lett 1956-ig. És
csak a forradalom után épült ki az emberre, a társadalomra és a nemzetre – sőt még a birodalmakra is
– a múltban, a nagy és tág Szovjetunióban, ma pedig a kis és apró Észak-Koreában – összpontosító
humanista szocializmus – nem kikiáltott, hanem önjelölt, nem bevallott – eredetileg mégis
kommunista vezérekkel. Ez a tág fölfogás már átfogja a művészeteket, a tudományokat, a filozófiákat
és a kiemelkedő tetteket is. Ezek a hiátusok megengedik az említett művészet, filozófiai és tett
sajátosságok beillesztését ebbe a meghatározásba, amelynek a kötelező és egyetemes kritériumai az
etika, morál, létprobléma és a kultúrkör továbbépítése, továbbfejlesztése. Továbbá az
immunrendszere, amiről szó lesz a kultúra higiéniája című fejezetben. Az immunrendszert azért nem
említem az új tudományok – dőlt betűkkel írott speciális definíció általános részében – mert akkor
még nem fogant meg bennem egy másik 3.-ik – általam javasolt – tudomány: A kultúra higiéniája.
Ami az orosz föderációban még jobban elterjedt és – ami nagy siker – művelik is ezt a tudományt. De
még jobban, mint a kreatológiát – amit a bejelentése idején szó szerint megünnepelték – az Amerikai
Egyesült Államokban. Csak később derült ki – hogy lip service – volt az egész. Mert nem dolgoznak
rajta és eredmények sincsenek ezen – a szerintem – nagyon fontos és építő diszciplínán, értve ezen
azt a – logikai fegyelmet – amely kezd, folytatódik és – élet-halál eredményekkel lezárul.
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Az alkotás az „A”, azaz az építő, épülő kultúrát hozza létre. Így minden történelem az alkotás
történelme, amely nemcsak szemben áll, hanem meg is előzi a „B” kultúra destruktív lépéseivel,
illetve lépéseit. Arnold Toynbee, a híres – enciklopédia-agyú – brit történész azt találta – történészi és
történet-filozófiai – kutató munkái során, hogy a hanyatló, zuhanó és a halálba tartó kultúrák –
szellemi és nemesi elitje – elvesztették az életösztöneiket, valamint a valóság-érzetüket. Így, nem is
mertek egyenesen szembenézni a vészes zuhanásuk tényével. Amennyiben visszanézünk Európa
történelmére, azt találjuk, hogy bár a társadalom átlagának – vagy az átlag alatti emberi rétegei
körében – a közömbösség, a tolerancia – gyakori volt.
Azonban, eleddig még mindig akadtak jelentős és karizmatikus figurák – mint például – Caius Julius
Caesar a hadvezér, császár és diktátor, aki újra nagyobbá és centralizáltabbá tette a már hanyatlásnak
indult ókori római birodalmat. Vagy Hunyadi Mátyás király a középkorban, a magyarok legnagyobb
– és világhírű – uralkodója, aki bevezette nálunk a reneszánsz kultúrát és sikeres védekező harcokat
vívott a török birodalommal. Vagy IV. Ivan orosz cár – már az újkorban, az Amerikai kontinens
felfedezése után – aki indulatos, de mélyen vallásos volt. Verseket is írt és nyomdát is alapított. Ő
volt az, aki – a „rettegett” neve ellenére – a legkevesebb kivégzést hajtatott végre: 4000 főt, mint
amennyit a kortárs uralkodók. Továbbá a hazájának a földjét megduplázta. Egy rövid statisztika jelzi
ennek igazságát: Rettegett Iván 4000 főt végzett ki. Szent Bertalan éjszakáján 20 000 kivégzés. VIII.
Henrik angol király 72 000 kivégzés. A német parasztháború után 100 000 fölkelő kivégzése. Vagy –
soroljuk tovább egy kettős személyiségű államférfivel: az első, vagy Nagy Péter imperátor – szintén
az újkorban, aki első – az anyanyelvén, azaz oroszul kiválóan beszélt és ifjan, érzékenyen, tanulásra
készen – mélyen vallásosan – utazott ki Poroszországba és Hollandiába. Nyugaton 1-2 évet töltött.
Aki pedig hazaérkezett – mintegy 40 éves – akkoriban erőteljes férfinek számító, oroszul alig tudó,
viszont német nyelven jól beszélő, hajókat kedvelő, flottát építő, Szent-Pétervárt létrehozó, csatákat
megnyerő, a bojárokat udvari nemességgé tette. Ez Nagy Péter volt. Elképzelhető, hogy ez az egy
uralkodó valójában két különböző személy volt. Hasonlóan a fentiekhez: Oliver Cromwell felkelő,
hadvezér, majd Lord Protector és számosan, akik fölismerték a helyzetet és tettek azért, hogy a
kérdéses kultúra ismét megtalálja a kiutat a majdnem biztos pusztulásból. A róla szóló film végén
Oliver megesküszik – vagy inkább szavakkal mondja el a végrendeletét – hogy Nagy-Britannia a
tanulás, a tudás és a munka, továbbá a vallás és az erkölcs országa lesz. És valóban az lett. Csupán a
háborúk és a jelenlegi migráns áradat borította föl azt a határozott brit egyensúlyt, tudást és
személyiséget, amelyek őt eddig jellemezték. A magyar reformkorban – Széchenyi István tudásával
és merészségével elérte – hogy Anglia minta ország legyen – a magyar reformátorok számára.
(Széchenyi 1978)
Ha valaki ezeket, megkülönböztetés nélkül, csak diktátoroknak mondja, az jó lehet
gépészmérnöknek, de még jellemzőbben olyan, mint liberális demagóg, aki retteg minden
határozott elmélettől, radikális lépéstől és precíz és gondosan kidolgozott, pontos eredménytől. Nem
is szólva a fegyverekről. Ettől ő rosszul lesz. Kitör belőle a betegség. A gyávaság és hajlam a
pánikra. A modern nyugati demokráciák – főleg Franciaországban – egyik alapvető hibája, miszerint
kizárólag csak alulról választanak, és nincs egy olyan központi személy, akit nem a nép választott,
hanem aki messze a nép fölött szuverén államférfi, vagy nő, aki a kivételeket is kezelni tudja. A
nyugati alkotmányos királyságokban a királyt vagy a királynőt nagymértékben korlátozzák. És főleg
csak történelmi dísznek tekintik. Csak reménykedni tudunk abban, hogy észhez térünk, és előre
engedjük azt, aki nemcsak született, hanem tanult és elszánt vezére a népnek, a nemzetnek. Vagy
akár birodalmaknak is. William Shakespeare szinte minden műve arról a példáról szól, aki – akár
vonzással, akár paranccsal – egy személy, aki rendet követel az anarchikussá lett körülmények
között. A fönti mester csak olyan darabokat írt, amelyeknek még tragédiái is építő, tanító
mondanivalója vagy a lényege van, s ez feltétlenül konstruktív. „A” kultúra. Bár neki problémái is
voltak. Olvassuk a következő 66.-ik szonettjét (Szabó Lőrinc fordításában)!
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66. szonett
Fáradt vagyok, ringass el, ó, halál:
Az érdem itt koldusnak született
És hitvány Semmiségre pompa vár
És árulás sújt minden szent hitet
És Becsületet rút gyanú aláz
És szűz Erényt a gaz tiporni kész
És Tökéletest korcs utód gyaláz
És Érc-erőt ront béna vezetés
És Észre láncot doktor Balga vet
És Hatalom előtt néma a Szó
És Egyszerű kap Együgyű nevet
És Rossz-kapitány rabja lett a Jó.
Fáradt vagyok; jobb volna sírba mennem:
Meghalnék, csak ne hagynám el szerelmem!
Ugyanez a vers – Keszthelyi Zoltán – fordításában:
Békés halál! Őt hívom sírva én,Be’ koldus itt a szép, eltávozik,
És semmiségre száll a pompa, fény
És elhagyatva jár a tiszta hit,
S a becsületbe vájnak oktalan,
S a szűz erényre durvák szennye hull,
Az igaz Tökély űzött, jogtalan,
S a képzelő erélye meglazul,
S a művész nyelve béna, megkötött,
S az észre Doktor Balgaság ügyel,
S az együgyű az egyszerű fölött,
S a jó parancsnok néz a Rosszra fel:Mindezt meguntam, jobb, ha elmegyek,
Csak fáj itt hagynom hű szerelmemet
Az érdekessége ennek a szonettnek az, hogy 66.-ik, amely a Sátán száma. Az egész vers pesszimista,
halált kíván. De mégsem mondható, hogy ez a vers a „B” kultúra szülötte. Először is a szonettnek az
egyik legfegyelmezettebb a szerkezete, ritmusa, rímei. És a költő nem kíván igazán meghalni, mert a
szerelem, az utódok forrása fölébreszti benne a reményt egy jobb nemzedék létrehozása reményében.
Különben mind a két fordítás szebb, dallamosabb, mint az eredeti angol.
Hanem, az – ahogy az a rendkívül gyors és rohanó – idő halad, és még a legjobb akarat és tehetség is
hiúnak bizonyul egy sajátos törvényszerűség miatt. Tudni érdemes, hogy minden problémát meg
lehet oldani 3 új kérdés és probléma megjelenése árán.(Szabó Lajos, időpont nélkül). Ez azt jelenti,
miszerint a 3 új teljesítményt folyamatában nézzük – például – 3x3= 9 problémához – vagy 9 x 3 =
27-et, illetve 27 x 3 = 81, esetleg 81 x 3 = 243, majd 243 x 3 = 729 kérdéshez jutunk. Horribile dictu
729 x 3 = 2187 vagy 2187 x 3 = 6561 stb. Tehát, a megoldásokkal nagyon gyorsan növekszik a
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megoldásra váró problémák száma. De számos esetben nem 3, hanem sokkal több – talán 30 –
probléma árán. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy – amit Szabó Lajos is tudott – tudniillik, hogy a
kiindulás több lehet, mint 1 probléma, hanem rengeteg. És így a problémák száma végül olyan sok,
amit megoldani ép ésszel már nem lehet. És ekkor kezd el hanyatlani az „A” kultúra és helyet ad a
„B” kultúrának, amelyik nem csak legyint, hanem maga is rombol. Megállapítjuk, hogy amilyen
gyorsan követik egymást a megoldások, annál hamarabb jut el az elkerülhetetlen bukásig a
kérdéses kultúra. Ez a latens tézise a konzervativizmusnak. A konzervatív nézetek arra jók, hogy –
bizonyos problémákat – nyitva hagynak, hogy fékezzék a rohanást, amely eltérít a nemzet útjáról.
Vagy miként a költő és filozófus Vörösmarty Mihály írta egyik legfőbb művében:
Vörösmarty Mihály: Az Éj királynőjének a monológja - Csongor és Tünde
Sötét és semmi voltak: én valék,
Kietlen, csendes, lény nem lakta Éj,
És a világot szültem gyermekül.
Mindenható sugárral a világ
Fölkelt ölemből; megrázkódtatá
A semmiségnek pusztaságait,
S ezer fejekkel a nagy szörnyeteg,
A Mind, előállt. Hold és csillagok,
A menny csodái lőnek bujdosók
Kimérhetetlen léghatárokon.
Megszűnt a régi alvó nyúgalom:
A test megindúlt, tett az új erő,
S tettekkel és mozgással gazdagon
Megnépesűlt a puszta tér s idő,
Föld és a tenger küzdve osztozának
Az eltolt légnek ősi birtokán;
Megszünteté a tenger habjait,
S melyet haraggal ostromolt imént,
Most felmosolyga mélyiből az ég;
S mint egy menyasszony, szépen és vidáman
Virágruhába öltözött a föld.
A por mozogni kezdett és az állat,
S királyi fejjel a lelkes porond,
Az ember lőn, és folytatá faját,
A jámbort, csalfát, gyilkost és dicsőt. Sötét és semmi vannak: én vagyok,
A fény elől bujdokló gyászos Éj. A féreg, a pillanat búboréka,
Elvész; idő sincs mérve lételének.
Madárt a szárny, a körmök állatot
Nem váltanak meg, kérges büszke fát
Letesznek századoknak súlyai.
Az ember feljő, lelke fényfolyam,
A nagy mindenség benne tűkrözik.
Megmondhatatlan kéjjel föltekint,
Merőn megbámúl földet és eget;
De ifjusága gyorsan elmulik,
Erőtlen aggott egy-két nyár után,
S már nincs, mint nem volt, mint a légy fia.
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Kiirthatatlan vággyal, amig él,
Túr és tünődik, tudni, tenni tör;
Halandó kézzel halhatatlanúl
Vél munkálkodni, és mikor kidőlt is,
Még a hiúság műve van porán,
Még kőhegyek ragyognak sírjain,
Ezer jelekkel tarkán s fényesen
Az ész az erőnek rakván oszlopot.
De hol lesz a kő, jel, s az oszlopok,
Ha nem lesz föld, s a tenger eltünik.
Fáradtan ösvényikből a napok
Egymásba hullva, összeomlanak;
A Mind enyész, és végső romjain
A szép világ borongva hamvad el;
És hol kezdve volt, ott vége lesz:
Sötét és semmi lesznek: én leszek,
Kietlen, csendes, lény nem lakta Éj.
Itt az éj csodálatos és bánatos királynője a jó Isten és a sötét Sátán egyben. Ő nem alkotja – hanem
szüli szerelmes fiát – a mindenséget, majd utána kegyetlenül tönkreteszi. Mondjuk úgy: meggyilkolja
a gyermekét. Nem tudunk meg semmit a párjáról, aki termékennyé tette őt. Vagy talán ő is – mint
szűz Mária – egy szellemmel szerelembe esett. De aki Máriával szemben, ő teremtett és utána
elpusztított. Az erős dinamikus kultúrák – mint például az egyházi művészetek – nem tágítottak a
Bibliától – a keresztények. Még a reformáció és az ellenreformációban, az intenzív fizikai támadó
barokk stílus idején sem. Sőt ekkor ért az egyházi művészet az égbe föl. A csúcsíves magas és
tornyos katolikus templomok tele voltak remekművekkel. A pap, lelkipásztor, prédikátor, atya,
lelkész, tisztelendő, plébános, szerzetes, tiszteletes, gyóntató urak együtt meghívtak egy orgonistát a
dallamos vokális zenéhez, szobrászokat a barokk szobrokhoz és festőket a templomfalak barokk
befestéséhez, ezek viszont úgy telerajzolták a falakat, de úgy, hogy meg lehetett tanulni magát, az
egész Újszövetséget. És utóbb nem hiába, a teljes Bibliát. Az arabok szent könyve a Korán. E szerint
is élnek. Bárcsak a keresztények azoknak is maradtak volna és nem csupán az egyházi ünnepeken
jelenlévők és kereszteket vetők a templomban reggel, délután, majd este. Legyen a példánk Jézus
teste a kereszten. De élő a test nélküli szellemében. Ámen.
Az európai kultúrát az a sűrűség és a sokféleség teremtette, amely etnikumok és államok, valamint
népek egy viszonylag kis félszigeten, Euró-Ázsia nyugati peremén éltek és zsúfolódnak ma is.
(Gerald Puccio,1987). Vajon nem azért virágzottak ki itt a kultúrák, mert egymással versenyeztek a
vallásaikban, művészetekben, filozófiában, tudományokban, technikában, gazdaságban és végül a
katonaságban, védő és – ultima ratio regum – támadó háborúkban? Amely versenyt a globalizáció –
ha egyáltalában sikerül ez az abszurdum – meg fogja szüntetni. Tény, hogy Európa minden állama
etalon szeretett volna lenni. Ezért folyt és még folyik a verseny. Például a híres – nota bene –
Magyarországon született Nobel díjas: Szent-Györgyi Albert, amikor nekilátott egy számára még
nem megoldott problémának: először megfogalmazott magának egy vagy több feltételes koncepciót,
hipotézist, amelyeket ezt követően ellenőrzés alá vetett és szükség esetén korrigálta őket. Mindaddig,
ameddig megoldotta azt a problémát. Vagy például Carl von Clausewitz egy porosz tiszt fia volt a
XVIII. században. Carl is érdeklődött a hadtudományok iránt és végül író lett. De nem csak
elméletben, hanem valóban harcolt – először, mint katona, majd tiszt – mindenütt, ahol I. Napóleon
Bonaparte – a korzikai születési, majd francia császár – és hadseregei megjelentek. Majd amikor
Nyugat- és Közép-Európában beállt a csend és a béke, Carl csatlakozott Kutuzov herceg orosz
hadvezér és tábornok seregéhez 1812-ben. Munkáiban leírta, hogy – mivel akkor még Poroszország
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apró állam volt – győzni leginkább csak úgy lehet a nagyobb seregek ellen, ha hirtelenül, váratlanul
és gyorsan megtámadja az ellenség gyenge pontjait. Hadseregének elit ezredeivel és kiváló – az
ellenség ágyúzását meghaladó – tüzérségével. (Clausewitz, 2009.).
Valóban, az „A” kultúrában az alkotás dominál minden szinten. Legyen az a szint egyéni, családi,
törzsi, fejedelemségi, nemzeti, birodalmi, esetleg kontinensi is. Kezdjük az egyénnel, Carl Gustav
Jung szerint mindenki tartalmaz magában egy árnyékszemélyiséget, aki – nota bene – egyrészt az
első személyiség radikális ellentéte – időskorban előlép belőlünk azért, hogy kiegészítsük
önmagunkat, hogy teljesek – azaz egészségesek – legyünk. De miért van szükség erre a teljességre?
Jung azt közli velünk, hogy ez az idős kor nagy feladata. Idézek tőle egy passzust: „Az ember elérheti
a teljességet, más szóval, hogy lehet egészséges. E feltételt azért említem meg, mert kétségtelenül
vannak olyan egyének, akik alapjában véve nem teljesen életképesek, és könnyen tönkremennek, ha
valamilyen okból összeütköznek önnön teljességükkel. Ha az eset nem következik be, akár aggkorig
is tengődhetik életüket, de legföljebb csak, mint részegyéniségek, töredékek, akiket szociális vagy
pszichikai parazitizmus támogat. Az ilyen emberek gyakran (mások kárára) tipikus szédelgők, akik
csillogó mázzal takarják halálos ürességüket. Kilátástalan kísérlet lenne ezeket az itt ismertetett
módszerrel kezelni. Náluk csak a látszat fenntartása segít. Az igazság elviselhetetlen vagy
haszontalan lenne.” (Jung 1990). E mondatok azért értékesek, mert azt állítják – hogy nem a
gyerekek és az ifjak – hanem az idős emberek – egészségesek.
Röviden összefoglalva, az időskor feladata kiteljesedni és – ami a fiatalnak mindennapos és
természetes – az idős embernek az egészségéért meg kell harcolni érte – az árnyék-személyiség
megtalálása és integrálása útján a korábbi személyiséggel. A Jungi idézet azt az esetet vázolja,
amikor létezik egy személyiség, amelynek árnyék-változata a 0, a semmi. Nem tud kiegészülni
teljessé. Nem lesz egészséges. A múltban a svájci Jung – aki már régen eltávozott tőlünk – lett egyike
a legnépszerűbb pszichológusoknak, ugyanis az ő teóriái és eljárásai nem zártak. Nyitottak mind a
tudományok, mind a művészetek, mind a spiritualizmusok és vallások felé. Ezek a szubkultúrák
eszközök a művelt Jung számára a gyógyításaiban. Amíg a tanára, Freud, érzékeny és sértődékeny
volt minden kritikára és újításra, addig Jung szinte vonzza azokat az új gondolatokat és gyakorlókat,
akik az ő útjain haladtak tovább. Messze meghaladva a kiváló mestert. Életében és halálában
egyaránt megtermékenyítette a pszichoanalitikus szakot művelő követőit és a kritikusait. Jung nem
volt hiú ember. Az USA-ban pedig a legnépszerűbb pszichológus szaktudós. Akit minden USA
egyetemen tanítanak. A hallgatók örömére. Továbbá Dr. Jungnak pszichoanalitikus praxisa – is volt –
melynek tanulságait – felhasználta elméleteik empirikus – nem bizonyítására – mert az empíria csak
vagy csökkenti, vagy növeli egy állítás valószínűségét. Más esetekben a cáfolatukra. A mester 85
évet élt.

14. Fejezet: Néhány gondolat a tehetségről
Egyetemi éveim után tanárom, Mezei Árpád a következőket mondta egyik házi szeminárium alatt a
lakásában. Tehetséges az, aki nem egyszerűen csak megválaszolja a föltett kérdést – mert az ilyen
személyiség – pusztán csak átlagos. Ők alkotják zömét az embereknek. Tehetséges csak az, aki nem
csak válaszol, hanem úgy felel, hogy jóval többet állít, mint amire a kérdező kíváncsi. Ugyanis ez
már az alkotás első nívója. Vegyünk egy példát a festésből, illetve annak az irodalmából.: „A III. Pál
pápa megbízásából készített új, hatalmas felületet beborító freskó ikonográfiai szempontból újításnak
tekinthető. Korábban ugyanis az Utolsó ítélet ábrázolása a templomokban és a kápolnákban, mint
Giotto esetében a padovai Scrovegni kápolnában, a bejárati falon kapott helyet. A Sixtus kápolnában,
az oldalsó falak ó- és újtestamentumi quattrocento – a reneszánsz diadalmas csúcsra tört – ez határ a
két stílus között – az erőteljes, élve született barokk freskóciklusa, valamint a teremtéstörténetet
elbeszélő boltozati freskók programjának lezárásaként e téma került a főhelyre, az oltár mögötti falra.
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A nagyszabású kompozíció, amelyen Michelangelo Buonarroti már túlhaladta a boltozati freskók
komponálási módszerét, hatalmas, kavarodó embertömeget ábrázol, amelyből győzedelmesen
emelkedik ki középen a fiatal, erőteljesen megformált, imponáló, heroikus és hatalmas Krisztus
alakja.” (Internet 2017) Ezt itt már vitán felül alkotásnak tekinthetjük. III. Pál pápa kért, de
Michelangelo – mondjuk úgy – túlteljesített. Ez nem felszólítás az üres túlfestésre és fölösleges
túlírásra. És általában nem a fecsegésre. Természetesen az itt tárgyalt mű stílusa: az a korán született
és gyorsan éretté vált barokk, amelyben a fizikai erő és a hitélet és szenvedés, továbbá a támadás és a
védekezés egyensúlyban vannak. Sokak, a – laikusok – úgy látják, hogy az érett barokkban dominál a
fizikai szenvedély, fizikai szépség és a fizikai erő. Számunkra – felvilágosítottakra – viszont a Hitélet
mindenütt meg van a 4 oldali festményeken és a mennyezeti freskókon. Ezért – a Hitélet – nem is jött
elő. Michelangelo jóval több volt, mint csak egy egyszerű tehetség. De illusztrációként is megfelelő.
A következő szint a géniuszoké – ahova Michelangelo is beletartozik – akik csak addig élnek,
ameddig alkothatnak. Ha már kiürültek, megbetegszenek és vagy meghalnak, vagy megölik őket.
Például József Attila, aki – bár vitatott többek részéről – de akár tudatosan, akár tudattalanul egy
vasút elé került. Amely elgázolta őt. Vagy – más szavakkal – öngyilkos lett. Mikor az a kiadó,
amellyel szerződése volt, közölte vele, hogy ne írjon neki több verset, mert nem közlik. Két fél
mondattal mondva: nem közölnek tőle sem lírai verseket, sem pedig politikai újságcikkeket stb.
Latinovits Zoltán ezt a költői modellt utánozta, amikor szembe gyalogolt a síneken – újsággal a
kezében – az érkező vonatnak és így lett ő is öngyilkos. De miért? Hisz ő nagy, energikus és befutott
drámai – esetenként ironikus – színész volt, ameddig élt. Vagy Guy de Maupassant, aki annyira
termékeny volt, hogy a francia kritikai realizmus szinte összes műveinél is többet írt. De kiírta magát
és öngyilkos lett 43 éves korában. Fiatalon távozott az életből. Illetve Puskin, aki 37 éves korában
egy párbajban halt meg. Hatalmas életművet hagyott maga után. A párbajnak nem kellett volna
megtörténnie, de Puskin ragaszkodott hozzá. Nem féltékenységből, hanem attól a gúnyos – aláírást
nem tartalmazó – levél miatt, amely vadszarvakkal ábrázolta őt. Valakik terjesztették a SzentPétervári elit elegáns társaságában. Utolsó hónapjaiban olyan feszült állapotban, szinte elborult
elmével élt. Számára a halál gondolatai mindennaposak voltak. Különben – mivel egyik sírjában – ez
kettő még ma is – sem találták meg e géniusz maradványait – elterjedt az a balga hit, hogy Puskin
nem halt meg, hanem titokban eljutott Franciaországba, ahol az ifjabb Alexander Dumas írói álneve
alatt öntötte, írta az újabb műveit ékes és dallamos francia nyelven. A másik verzió az, hogy a költő
tetemét egy sítalpas szekérre tették és úgy szállította el egy paraszt (muzsik) – a hátsó kijáraton – és
titkos helyen temette el. Kísérők, rokonok, barátok, költőtársak és a tisztelők – tehát a tanuk – nem
jöttek vele. Még a családja sem. Azóta sem tudjuk, hol találjuk meg Puskin hamvait. Jack London,
aki – hányatott ifjúsága után – végre eljutott a csúcsra, világhírű író lett és gazdag ember. Ő abba halt
bele, hogy nem kellett többet harcolnia, hiszen mindene – nagy tehetsége a regény írására, könyvei
kiadására, kalandos ifjúságra, osztriga halászására, arany ásására, csempészetre, verekedésekre,
széles farmja, háza-palotája (nem is egy), szellemi és testi ereje, világhíre, szocialista felfogása,
politikai előadások, kedves felesége – megvolt. Mégis – vagy éppen a sikerek miatt – öngyilkos lett.
Még egy pár szó Puskinról,– aki kiváló pontos, híres célbalövő – volt. Átengedte az első lövést
ellenfelének – a francia Dantes-nek – aki ezt kihasználta. A francia tisztet – a párbaj és Puskin halála
miatt – kitoloncolták az Orosz birodalomból. Ezt követően a hazájában – Dantes – nagy karriert
futott be. Főleg a politikában és a hölgyek között. Mivel szép férfi és katonatiszt volt.
Ugyanakkor vannak mega-géniuszok is, akik túlélték az összes problémáikat szilárd egészségben.
Ilyen volt Johann Wolfgang von Goethe, akinek az életvitele egészséges – nota bene – remek
kiránduló és lovas volt – minden jelentős műve sikerként jelent meg. Külsőleg jelentéktelen kispolgár
– kezdődő pocakkal – udvaronc – amit Ludwig van Beethoven rossznéven vett – de belül
szenvedélyes emberként élt. Társasági ember volt. Hosszú életet élvezett és rengeteget alkotott:
verset, regényt, színműveket, színelméletet (ami bár hamisnak bizonyult), de ő nagyon büszke – és a
sértésekre is érzékeny volt. Támogatta barátját, Friedrich Schillert lakással, állással, erkölcsileg és
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anyagilag. Friedrich Schiller képzettsége és a diplomája szerint katonaorvos volt. Ám a hívatása
szerint: költő, drámaíró és filozófus, történész meg író volt. E géniusz 45 évet élt. Korán halt meg.
Fiatalon. Ebbe a körbe – a mega-géniuszok közé – tartozik Verdi, Giuseppe Fortunino Francesco
olasz zeneszerző, majd operák alkotója. A szabad idejében Verdi fizikai munkásként dolgozott a saját
farmján. Holott fiatalon szerencsétlen volt. Nem fogadták el a műveit. Az első házassága nem
sikerült. Ő is hosszú életet élt és alkotott. Kodály Zoltán, aki – rendszeresen úszott – becsülte Arany
Jánost, mert ő elsőként fölismerte a magyar népdalok és a népi – erdélyi balladák – csodálatos
irodalmi és zenei művészetét. Továbbá rendezte és lekottázta őket. Kodály Zoltán – aki operáit
jószerével a népdalok betéteivel komponálta – és vette rá – Bartók Bélát, hogy tanulmányozza a
népzenét. Ezt talán kár volt erőltetni, mert Bartók Béla – bár egy ideig a magyar és a környező népek
zenéjét tanulmányozta, ami a művein is hallatszik – de ő alapvetően inkább a nyugati elit számára –
nyugati témákkal – foglalkozott – mivel emigrált az USA-ba – és nyert egy szerény világhírt. Kodály
Zoltán hosszú életet élt utolsó – szép és fiatal – feleségével. Egyszer találkoztam a Kodály párral,
sétáltak a Városligeti Fasorban. Egy percre megálltak. Kodály Zoltán egy galambot nézett, majd
gyönyörködött a madárban. Vajon melyik zeneművében használta fel ezt az élményt?
Vagy a mega-géniusz, Mezei Árpád, aki írt magyarul, francia és angol nyelveken. A felesége angol
nyelvet és brit kultúrát oktató egyetemi tanárnő volt. Mezei Árpád hatalmas – több kötetben
átgondolt és leírt – életművet: tanulmányt, könyvet és a Lipóton gyógyított is – hagyott ránk,
melyeket nem csak elolvasni, hanem meg is kellene tanulni. De nem kényelmesen az asztal mellett –
néha ott is – hanem egy nehéz, háborús időben. A második világháború kezdetén német
koncentrációs táborba került, ahonnan kiszökött és vissza csónakon és gyalog vándorolt Budapestre,
bújva a nyilasoktól. A fővárosban – egy börtönhöz hasonló kis szobában – dolgozott végig a háború
alatt. 4 francia nyelven írott – aki akkor tájt, a háború folyamán éppen Budapesten tartózkodott –
Marcel Jeannal – közös könyveket írtak és kiadtak Párizsban. Ami megalapozta az írók világhírét.
Mezei Árpád 96 évet élt. Szerény tudomásom szerint, ez az életkor eddig egy rekord, amit – a múltra
nézve – nem döntött meg senki az eddig élt alkotók között. De ez csak egy sejtés, amelyet bizonyítani
kellene.
Talán a mega-géniuszok azért élnek hosszú életet, mert mint a filozófus Platón is, ragaszkodnak az
élethez annak a problémáit megoldani, amelyek beléjük ette magát, de meg is oldják őket. Ám csak
azért, hogy számos és növekvő új problémái szülessenek. Azaz tovább is éljenek. Az „A” kultúra
tiszteletre méltó képviselői. Ebben az évben – 2017-ben, júniusban – meglátogattam a Dorozsmai
Közt, ahol Mezei Árpád élt Zuglóban. Azt hittem, hogy a ház még mindig áll és vagy egy szobor,
vagy egy dombormű emlékezik arra az emberre, aki sokat írt és egyfolytában tanított és gyógyított is
a Lipóton, ahol nyugdíjasan az állása volt. Szerintem az ő nyugdíj melletti állása Magyarországon
unikum. Semmilyen nyomát sem találtam annak, hogy ki volt a ház lakója és milyen sok eredményt
hozott a tudománynak, a művészetnek és az emberiségnek. De a legnagyobb meglepetésemre csak
munkásokat találtam, akik vagy lebontották, vagy renoválták az épületet. Mindenütt deszkák,
betondarabok, ásók és csákányok és más talicskák és lapátok hevertek. Ebédidő és pihenés volt.
Szomorú lettem. Hiszen, ha egy nemzet emlékezése – hasonló lesz ahhoz az emberéhez, mint aki az
Alzheimer kórban szenved – annak az évei meg vannak számolva. Egy-két év múlva újra elmegyek a
Dorozsmai Közbe, megnézni, hogy mi lett a házból és kezdeményezem a XIV. kerületi – Zuglói –
Önkormányzatban, hogy tegyen ki valami – legalább egyszerű, de sokat mondó – emlékplakettet a
házra. Ami emlékeztet Mezei Árpádra, a nagy – több nyelven alkotó – mélypszichológiai gyakorló
tudósra és alkotó pszichoanalitikusra. Mezei Árpádtól olyan tudást nyertünk, hogy valódi – szélesen
látó – pszicho-analitikusok lehettünk volna. Ez voltaképpen egy új tudományos és gyakorlati iskola
lett. Ebben a szellemben dolgozunk mi – 11-en – és közülünk – kb. 4-en – természetesen néhányan
gyakorló pszicho-analitikusok lettek. Tudomásom szerint remekül dolgoznak. És híresek – nemcsak
Magyarországban – hanem külföldön is. Ugyanis, akik az Ők – a páciensei lettek – azokat alaposan
megvizsgálták, gondosan kikezelték, azok potom 7 nap alatt már meg is gyógyultak
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15. Fejezet: A nemek harca
Ha viszont a nemek – férfiak és nők, a nők és férfiak – közötti harcokat megnéztem, azt találtam,
hogy a női emancipációt – a mai liberális viszonyok között – sehogy sem értem. Ha az asszony
feleség, akkor nincs elnyomva, mert egyenlő része egy házastársi viszonynak. Sőt a férjét meg is
haladva, a legszebb eredménynek – a bébinek, azaz a jövőnek – megszülője, kihordója és ápolója.
Tanítója is az édesanya: főzni, takarítani, varrni és ápolni stb. Ritkábban és másra, a – férfi
feladatokra – nehéz fizikai és emelkedő szellemi – munkákra – az édesapa. Az is mondható, hogy a 2
szülő közös alkotása. De jöhetnek e megállapításnak támadói, akik figyelmeztetnek arra, hogy
lehetnek rossz házasságok is, ahol a férfi brutális hűtlen alkoholista, az asszony pedig verbális
agresszor, aki zsémbes és piszkos-akik nem látják el megfelelően gyermekeiket. Azonban számomra
ezek inkább visszataszító és elitélendő erkölcsi vagy jogi bűnözők, akik nem illeszkednek be a
társadalmi életbe és értékekbe. A pszichológusnak – és a barátoknak, barátnőknek valamint a
családnak – ezt meg kell érteni, ám a jogásznak jogilag kell elítélni őket, ha kell. Végül érvényt
szerezni a jogi döntésnek, de olyan büntető intézetben, ahol dolgozni kell. Mert a munka – még ha
erős és nehéz gyógyszer – amely újra egészségessé és a társadalomhoz illő, hasznos személlyé teszi a
börtönre ítélt korábban bűnözőt és pedofilt (Magyari Beck István, 2017).
Ezt így mondják idegen nyelveken – egyelőre csak az anyagra – a reciklálás, magyarul – a mi
esetünkben – az emberi hulladék újrahasznosítására való feldolgozásának a munka- és csoport
terápiával sikeresen. De nem a kórházban, ahol a betegnek van helye, hanem természetes
körülmények között, egészséges emberek körében. Aminek – a természetben végzett terápiának –
története, tudománya és gyakorlata – van. Főként a klinikai pszichológiában. Ez utóbbi
diszciplínának az a gyengesége, miszerint tesztekkel dolgozik, amelyek nem jelzik azonnal a páciens
állapotát. Hanem a kapott adatokat először interpretálni – azaz értelmezni kell – viszont ez már nem
tudomány, hanem önkény, amely lehet pozitív és negatív attól függően, hogy mely összegű
honoráriumot ad az – akár egészséges, akár beteg – személy. De a szimpátiának is van helye.
Lényegében negatív – azaz egészséges – legyen a páciens – A tudományos pszichológia egyik
befolyásos vezető áramlata, a progresszív pszichoanalízis. Akár Sigmund Freudnál a művei és
gyakorlati tevékenységei. Akár Alfred Adler művei és a terápia. Akár Hermann Imrének a művei és
egyes beteg pácienseinek, akik hamar meggyógyultak nála. Carl Gustav Jungnál a multi-kultúra,
mind módszer. Akár Ferenczi Sándornál a zsenialitása, föllázadt a mester – Freud – ellen. Akár
Bálint Mihálynál, aki József Attilát is kezelte. A módszere nem volt helyes, mert hamarosan a költő
öngyilkos lett.
Akár Bagdy Emőkénél a művei – és az egyes páciensei sorozatosan – meggyógyultak. Akár Bányai
Évánál művei – és gyakorlati gyógyítása. Akár Hász Erzsébetnél az olvasásterápia, lovaglásterápia
sikere és – nota bene – előadó, okleveles verseket szavaló – és tanító – művész asszony. Akár
Csíkszentmihályi Mihálynál, aki a flow – lelki és testi áramlat – sikeres kutatója és eredményeinek a
megírása 3-5 könyvben. Azóta talán jóval többet írt.(Csikszentmihályí Mihály 1975, 2008) Világhírre
jutott – szinte mindenütt ismerik a székely-magyart. Aki Fiumében született, területileg a nagy
történelmi Magyarország déli határain és Itália Olaszországának északi határán fekszik.
Magyarországból az USA-ba az 1956-os forradalom után kivándorolt. 1956 leverése után a
magyarokat – szinte mindenkit, de kiváltképp a fegyveres fölkelőket, vagy nagy tudósokat és
népszerű művészeket – mindenütt szívesen ünnepelték. Akár Mérei Ferencnél, aki a Rorschach
tesztet tovább fejlesztette és az egész pszichológiai társadalom őt olvasta és gyakorolta. Mivel
olvasmányos, ezért növekszik az olvasói tábora. Még most is olvassák és tanulják az elméleteit –
középiskolások, egyetemi hallgatók és professzorok – a pszichológusok – szakmailag vagy hobbiként
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– az érdeklődők. Mint Mezei Árpádnál, a mega-géniusznál tanultam művészetet, filozófiát, teológiát,
és végül – a Mérei Ferenc-féle Rorschach tesztet, interpretálva Mezei Árpád szerint.
Magam is nagy tisztelője vagyok mind a szellemi, mind a fizikai munkának. A nehéz fizikai munkát
legjobb a szabad ég – és tűző nap vagy záporok – alatt is végezni. A naponként 10 órára rugó
mezőgazdasági és állattenyésztési munkának jobban hiszek, mint a modern – minden tablettában egy
csepp méreg – szintetikus orvosságnak. Illetve nekem gyógyítás, ha értelmes célért dolgozom. A
szellemi munkához – nem kell diploma, mert azt venni is lehet a diploma fekete piacon – hanem
hivatás baráti körben, parázs vitában, amely az igazsághoz vezet. Nem a Te vagy az én lakásomban,
otthonomban, mert az túl otthonos lenne, hanem a kávézóban, eszpresszóban – ott lehet kávét inni –
fölfrissülni és gondolkodni, beszélgetni és vitatkozni, ami az igasághoz vezet. A szellemi munka és
az igazság keresése számomra orvosság.
Ezt saját magamon tapasztaltam meg gimnáziumi életem nyarain a Bükkszentléleki
erdőgazdaságban 2 hónapi középiskolai szünetben fát döntöttünk, vágtunk és ritkítottuk cserjét napi
10 órán keresztül tűző nap alatt – sőt ha az eredmény nem várhatott – este eső alatt is
munkálkodtunk. Át is áztunk, de nem fáztunk meg. Mert célja volt annak, amikor egy rövid pihenés
után ismét munkához láttunk. A Badacsonyi szőlőtáblákon gimnazistaként 2 hónapi szünetben
kapáltunk a köves vágatban, minden sor után a kapát kellett éleznünk, de csak annyit dolgoztam a
részemről, hogy ki tudjam fizetni az étkezést és a házat, ahol laktam. Reggel megborotválkoztam,
reggeliztem és délben – kocsin 2 ló húzta – hozták az ebédünket, így megebédeltem, este meg
megvacsoráztam, majd megpihentem. Egerben szintén a szőlészetben 2 hónapi középiskolai
szünetemben kapáltunk, tányéroztuk a szőlőt napi 10 órában. Ott ismertem meg édesapám első
menyasszonyát. Aki most Töpler Istvánné. Töpler István az első világháborúban megbecsült – magas
rangú – huszártiszt volt. Biztosan harcolt is. Akkor már – az állami ménesek gondozásának a
felügyelője volt.
Később Tokaj alatt, ahol – mi egyetemisták – hatalmas – széles és mély – árkokat – árokrendszereket
– ástunk szinte egész nap 10 órában, hogy megelőzzük az áradásokat. Nem is emlékszem arra, hogy
az „átkosban” számos – katasztrófákhoz hasonló – áradások lettek volna. Éjjel pedig sátorokban
olvastunk, majd elaludtunk. Én pedig vacsora után elindultam, a lépéseim Tokaj felé vittek, ahhoz a
lányhoz, akinek akkor éppen udvaroltam. Utamat a Bodrog folyó keresztezte. Volt rajta egy csónak,
amelyet egy drót partról-partra köti össze, amelyet kézi erővel szaporázva kell átjutni a Tokajhoz
közeli partra. És vissza. Kiszállva a csónakból tovább mentem addig a házig, ahol az a fiatal lány
lakik. Már hajnal – napkelte – volt, mire felébredtem. Elindultam és mentem vissza ugyanazon az
úton. A sátortábor lakói már dolgoztak. Én is fölvettem a munkát. Az egyetemek és tanszékek
versenyeztek. A legjobban dolgoztak a jövendő agronómusuk. A teljesítményben utolsó volt az a fiú,
aki közöttünk a legizmosabb volt. Erejét – nem a munkára – hanem a testépítésre – body-building –
gyakorlatokra szánta.
A történelem – az írás – előtti törzsekben minden asszony egy másik, baráti törzs férfijainak az
asszonyai voltak törzsi házasság formájában. És fordítva minden férfi együtt élt az előző törzs
asszonyaival. Ez a csoportos házasság – nem alapult a szabad döntésen – hanem kötelező volt. Oda
vezetett, hogy rohamosan nőtt az egészséges emberek létszáma és a biztonsága. (Engels 1976).
Hiszen, minden gyermeknek számos apja és sok édesanyja volt. Szükségből – például a háborúk
esetén – minden férfi katona és minden nő ápoló lett. Egy demográfiai növekedési pont után a törzs
társadalommá – például – nemesi gazdasággá vagy grófsággá, majd hercegséggé lesz. Egyes nemesi
gazdaságok, grófságok és hercegségek háborúba kezdtek és irtották egymást a „B” kultúra jegyében.
Más nemesi gazdaságok vagy grófságok és hercegségek szövetségre léptek és így egy nemzetté
váltak. Amelyek a legtöbb tekintetben – nyelvben, kultúrában, civilizációban, történelemben,
szokásokban, éghajlatban, területben, célokban és eszközökben – egyesítik a nemzet tagjait. A
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patriótákat. Követték őt a parasztok és a földmívesek és asszonyaik a gyerekeikkel. E törvény vagy
séma megismétlődött minden európai szinten.
Ugyanis a nemzetek egy része egymásnak ugrott, és így háborúztak. Bizonyos – nem ritka –
esetekben egészen a kihalásig a vesztes esetében. Vagy a teljes győzelemig a gyengébb ellenséggel
szemben. Más nemzetek megbarátkoztak, szövetséget kötöttek az „A” kultúra szellemében. Ezekből
a nemzetekből Birodalom alakult. Ahogy ment az idő, egyre több Birodalom született. Ismétlem,
egyes birodalmak egymás ellen fordultak, következésképpen legyengültek. Más birodalmak
szövetségre léptek és belőlük szuperhatalmakká váltak. De léteztek más utak is, például
Oroszországban, ahol Rettegett Iván vallásos, művelt nyomdát alapított és kegyetlen fegyverek
bevetésével megduplázta a korai orosz birodalom területét. És kijutott a Balti tengerre. Nagy Péter,
aki fegyverekkel és szellemi értékkel – reformokkal – építette, hozta föl Orosz országot – Európai
szintre. A legnagyobb szláv – Orosz ország – ezzel érte el az óriás birodalom státuszát. Ugyanez igaz
Nagy-Britanniára, ahol Viktória brit királynő nagyon művelt, kedves, szép és bölcs – esetlegesen a
férjére – Albert elegáns úri ember, szász-coburgi és gothai hercegre – féltékeny volt – első és utolsó
Victoria. Halálakor Angliáé volt a világ legnagyobb birodalma. Törökországban Musztafa Kemal
Atatürk, aki országában a modern európai demokráciát próbálta reformokkal elérni. A törpe
poroszországi II (nagy) Frigyesnek volt a legnagyobb létszámú és a legjobb minőségi hadserege
Európában. A király elérte, hogy az apró Poroszország Európai katonai nagyhatalom lett. Ausztria
esetében Mária Terézia, aki jó anya, 16 gyerek édesanyja és kitűnő feleség volt. Magyarország
gyámolítója lett. Jóindulatával, emberséggel érte el, hogy az osztrák birodalomban belső béke és
munka, valamint gazdagság uralkodott. Ha visszanyúlunk Szabó Lajos törvényéhez, ismételten észre
kell vennünk, hogy egy új kultúra feltámadása törli a milliókra rugó problémákat. Meg sem oldja
őket. Minek? A fellendülést egy egyszerű – szinte primitív – de jól átlátható és a nép számára
örömmel és lelkesedéssel elfogadható Koncepcióval kezdik. Ezt a társadalomtudós megtervezi és egy
új vezér vagy – horribile dictu – ma elnök vagy diktátor, a múltban király vagy császár az államra
kényszeríti. A problémák megoldását egyelőre nem engedi. Az országban beáll a rend és annak a
stabilitása. Ebben a lépésben – illetve passzivitásban – látható a konzervativizmus haszna és
bölcsessége a politikai rendben.
Mígnem a szabadság eszméje – a szellemi és testi – vasketrec elhagyásának a vágya kinyitja a benne
már halmozódó problémák Pandora szelencéjét és ezzel újra elindul az elkerülhetetlen bukáshoz
vezető fejlődés. És így tovább. Visszatérve Szabó Lajos állítására, én arra gondoltam, hogy a
problémák megoldásának a föladása nem 3 problémát teremt, hanem minden szinten legalább
kétszer annyi megoldandó problémához vezet. Azaz a 3 esetében például 6-ot. Nézzük meg ezt is,
ahogy kiszámították a probléma megoldásának esetében.. Ami azt jelenti, hogy az alkotás – mint a
létprobléma megoldása – nem sietteti, hanem csak fékezi az amúgy is bekövetkező bukást. Így a
konzervatív társadalom értékei hosszan fenntartó fejlődéshez vezetnek. 1 probléma nyitva hagyása 6
problémát szül. Most ezek után matematikával folytatva az ominózus – azaz végzetes – sort, amelyet
tovább lehet folytatni. Nézzük meg, mi történik. 2 x 6 = 12. 12 x 6 = 72. 72 x 6 = 432. 432 x 6 =
5’184. 5’184 x 6 = 31’104. 31’104 x 6 = 186’624. 186’624 x 6 = 11’119744. 11’119744 x 6 =
667’718’464. 667’718’464 x 6 = 667’718. 667’718 x 6 = 4’006’308. 4’006’308 x 6 =24’037’848. E
sor összehasonlítva a probléma megoldásával, láthatjuk, hogy a problémák nyitva hagyva hamarabb
juttatnak rengeteg – fergeteges – probléma meg nem oldása – bennünket a „B” kultúrába és annak
következményei – például – a halálba. Gyorsítva nő a problémák száma, ha – felteszem azt az esetet
– amikor 1 probléma megoldása – nem 6 – hanem 20 problémát szül. Ez a problémák robbanása.
Elmerülünk a gondok tengerébe. Ugyanakkor, ha 1 probléma negligálása – szinte 20 problémát szül
– még gyorsabban merülünk el a problémák – óceánjába. Gyorsabban halunk meg, mint a
megoldások esetében. Ám azt is be kell látnunk, hogy a túléléshez nyitott probléma és cél kell. Mert
aki azt hiszi, hogy minden megoldott, az nemsokára megbetegszik, majd eltávozik az életből.
Feladat, cél és funkció nélkül nem lehet túlélni a sok csapást, amit a sorsunk ad nekünk. A jövő
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vonzásában célszerű és kívánatos élni. A konzervativizmus haszna és bölcsessége, hogy itt is
kereshetjük, és meg is találjuk a modern problémákhoz az ősi – de ma is hiteles – ragyogó megoldást.
Létezik egy olyan bölcs mondás, miszerint, ha megépítetted a házad, nemsokára kimúlsz a
másvilágba. Tehát semmit sem lehet és nem is szabad befejezni, hanem csak problémától újabb
problémákba lépni, ha élni – és nem pedig – tengődni vagy tengeni akarsz. Ahogy Sienkievicz
Henrik – lengyel író – mondta: „Nincsenek szörnyűbb pillanatok az életben, mint azok, a melyekben
érezzük, hogy elvégeztünk mindent, a mit elvégeznünk kellett, hogy megértünk mindent, a mit
megérnünk kellett – és hogy semmit se várhatunk többé az élettől.” (Sienkievicz, 1905). Erre az
elméletre építve a kultúrát, számos esetben – a történelem – így haladt tovább nagy sebességgel és
még rohant is előre, majd elbukott – például – Athén és Hannibal vagy Oroszország az ezüstkor vége
felé, „miután 1911. szeptember 13.-án a kijevi operában, amikor a második felvonást követő
szünetben egy fiatalember két lövéssel leterítette az előadás egyik, a cár kíséretében lévő
díszvendégét. Az áldozat Pjotr Sztolipin miniszterelnök volt, akit azelőtt már 10 alkalommal
próbálták ellenfelei megölni. A merénylet ezúttal sikeres volt, hiszen az akkor 49 éves politikus öt
nappal később belehalt sérüléseibe.”(Internet, 2017). A miniszterelnök sietett Szibéria orosz
benépesítésével, különben azonnal bejönnek az alaszkaiak, a japánok, a kínaiak, a mongolok és a
kazahok stb. Így betöltik ezek a népek az orosz emberből kevés– de fában, rézben, aranyban, olajban,
szénben, jégben, energiában, tavakban, folyókban, tudományban, kiváló emberben, hegycsúcsban,
állatban, rétben, művészetben, falvakban, madarakban gazdag – végtelen szibériai területet.
De hogy ez ne történhessen meg, Sztolipin önmagáról – sztolipini vagonok, vonatok – elnevezett
vonatokat építtetett. Ezeknek a vonatoknak a vagonjaiban volt egy összkomfortos kupé, amelybe
vizet, ételt, meleget, megvilágítást stb. tettek és szereltek be – így utazott a szabaddá tett – földműves
és családja Szibériába. Mint önkéntes, saját maga – és a családja – döntött így. Nem kényszerítette
senki. Ez nem kitelepítés és nem száműzetés volt. Inkább hasonló volt az első Új Anglia
betelepítéséhez. Ízlés és erő szerint. A vagon másik helységében a munkához szükséges eszközök –
fűrész, kapa, ásó, nyereg, patkó, homokóra, kasza, sarló, kalapács, harapófogó, csípőfogó, villa,
fejsze, balta, szög és ló a szántáshoz és a boronáláshoz, szekerek vontatásához, lovagoláshoz. És
szamár, a teherhordó. Házat őrző farkas kutya és nyájat terelő pulikutya stb. – utaztak. Amikor egy
olyan tájban haladt a vonat, amely megtetszett egy földművesnek, a vonatot leállították. A földműves
leszállt és akkora területet kért és kapott, amelyet meg tudott művelni. A Sztolipin-i terv végrehajtása
– Szibéria teljes orosz betelepítése – 20 évet – igényelt volna. Ezt a periódust a széles publikumnak –
a népnek – Sztolípin nyilvánosan meghirdette, hogy amennyi csak lehet, számos – inkább rengeteg –
földműves jelentkezzen az útra és a Szibériába való letelepülésre. A terv sajnos még ma sincs
végrehajtva, mert Sztolipint – már a terv azonnali végrehajtásának elkezdése napján – kivégezték.
Más meg – az illetékesek közül – nem vállalta ezt a munkaigényes, zseniális, hazafias koncepciót
végrehajtani. Szibéria most is majdnem üres. Kivétel a kozákok letelepítése a kínai-orosz határon. A
kozákok egyszerre voltak – Oroszország történelmében – szabad parasztok, akik abból éltek, amit
megtermeltek. Nem vitték őket – a termékeket – a piacokra. Csak nagy ritkán, amikor munka
eszközökre és fegyverekre volt szükségük. És lovas katonák, határőrök. Fegyelmezett emberek
voltak, de a sátoros ünnepeken mulattak: ettek-ittak és táncoltak.
De aki már ott – Szibériában – él, az – becsületes, szorgalmas, munkaszerető, emberséges és tudós –
ember. „Novoszibirszk Oroszország harmadik – Moszkva és Szent-Pétervár – után legnépesebb
városa, a Transz-szibériai vasútvonal fontos csomópontja Moszkvától 3335 km-re. Szibéria
legnagyobb – mondjuk úgy – fővárosa – nehéz és könnyűipari, jelentős tudományos, magas kulturális
és kiemelkedő oktatási (elemi foglalkozás, bölcsődei ápolás, óvodai gondozás, általános iskolai
tanítás, gimnáziumi oktatás, és az egyetemi alkotás) nagy központja”. (Internet, 2017) Az Orosz
Föderáció jelenlegi elnöke – Vlagyimir Putyin – nem olyan személyiség, mint akit ilyen – életbe és
halálba – vágó problémát észrevenne és végre meg is oldaná őket. Miért is tenné, megelőzte őt – az
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elfoglalt, emberséges, keményen dolgozó elnököt – a Szibériába kitelepült nép ereje és bölcsessége.
Köztük a legendás kozákok. Akik talán maguk is behívják az európai földműveseket.
A sztolipini vonatokat Sztálin uralma idejében arra használták, hogy a Gulág szigetekre szállítsák a
politikai „bűnözőket” – és közöttük számos ártatlan munkást, parasztot és értelmiségi professzort –
kényszermunkára Szibériába. Csakhogy ezek a vagonok nem egy családnyi embert szállítottak,
hanem vagonokként legalább 20-30 embert. Bezsúfolva. Egymáson ülve és aludva. Ezek a
kényszermunkások főleg elítélt oroszok voltak, valamint azok a német és szövetséges román, bulgár,
magyar, olasz, spanyol hadifoglyok, továbbá olyan civilek és asszonyok, munkások és parasztok –
ezeket örömmel fogadták, mert a magyar paraszt úgy bánik a lovakkal, mint a kozákok – akiket a
vörös hadsereg összeszedett a számára ellenséges országokból, hogy legyen elég munkaerő.
Fölépíteni vagy renoválni azokat az épületeket és hidakat, a kis- és nagy városokat, falvakat, vasúti
síneket, amelyeket a támadók – főleg a németek, de a román, az olasz, a spanyol, az osztrák
szövetségesek, valamint a második magyar hadsereg leromboltak. Ne feledjük el a NÁCI ruhában
harcoló orosz fehéreket – Vlaszov hadvezért – aki harcolt a bolsevik tábornokok parancsnoksága és
vörös hadserege – de nem a nép – ellen. Ugyanis, a háború legtöbb áldozata az orosz fiatal katona
férfi volt.
És ők együttesen csodákat műveltek, rendkívül kegyetlen időjárások és egyéb – a rémessel határos –
munkafeltételek és sovány ellátás miatt. 10-15 év alatt a Szovjetunióban kiépítették és talpra
állították a mezőgazdaságot, a könnyű- és nehéz nagyipart. A lebombázott városokat, a földúlt
falvakat, fölrobbantott hidakat, vasutakat, síneket újra fölépíttették. Szerelmek is létrejöttek.
Házasságok is kötődtek. Megbarátkoztak. És kiderült, hogy ők mind emberek voltak, a háború
áldozatai. Sokan haza is jöttek, vagy inkább vándoroltak e hatalmas ország mezőin, útjain. De
többségük ott nyugszik, a szibériai temetőkben. Kereszttel és névvel nyugodnak több ezer
kilométerre Közép-Európától. És a hazaiaknak csak a képek maradnak falon, fiókokban, kiakasztva a
lakás bejárata fölött. És az édesanyák, édesapák és a testvérek könnyei. Majd megnyugodnak a
kedélyek. Hiszen ez már mindenkinek történelem. De rettentő – az, ami már elmúlt – a háború, a
pince, a robbanások és rengeteg halott mindenütt a bel – és külvárosban. A legtöbbet szenvedett
Budapest és Sopron, amelyet nemcsak a vörös hadsereg támadott, hanem a nyugati szövetségesek –
elsősorban angol, amerikai repülőgépek – szőnyeg-bombázók magyar légtérben, Magyarország ellen.
Vagyim Arisztov – egy jelentős – orosz történész azt állítja, hogy Budapest akkor nem volt más –
mint a Duna melletti Sztálingrád. Mert még nehezebben és – nagyobb véráldozattal és hosszasabban
foglalta el a – Vörös Hadsereg Budapestet.(Arisztov,V. 2003) Az orosz-szovjet gyalogsági katonák
házról-házra mentek. Keresték a németeket, románokat, a magyarokat, olaszokat, spanyolokat – azaz
azokat az ellenségeket – akiket Hitler vezérelte a nagy Szovjetuniót elfoglalni és ezzel növelni a
német területet. A Dunántúli tankcsata a Balaton mellett nagyobb ütközet volt, mint a Kurszki
tankcsata. El is nevezték az oroszok ezt az ütközetet: Balatoni ütközetnek. A német hadsereg, a
Wehrmacht Magyarországon arra kapott parancsot, hogy ebben az országban állítsák meg a Vörös
Hadsereg előretörését Berlin irányában. A parancs nem teljesült. A német és a vörös hadseregek több,
mintegy félévig harcoltak egymással. Álló háborúvá lett itt, Magyarországon.
Majd egy szép napon megindult a szovjet-orosz támadás – először egy kis fényjelzéssel,
szirénázással – indultak rohamra hurrát kiáltó gyalogosokkal, a magasban repülőgépekkel, páncél
tankokkal – elsöprő erővel és meg nem álltak Berlinig. Ezzel véget ért a háború. Mindenütt romok,
elesett és meghalt katonák hevertek szerte a háborúk és a csaták helyén. Kilőtt tankok. Robbanások
után mély gödrök. Lassan elindult az építkezés. Egyes kerületekben már minden rendben. De az üres
élelmiszer üzletek üresek és szomorúak voltak. Magam még fiatal voltam, kisgyerek. Nem tudtam
dolgozni. Örültem annak – hogy több hónapos pincénkből – kimentem a napra – bámészkodni.
Elszörnyedtem azon, amit ott láttam. A munkát bepótoltam 1956-ban.
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16. Fejezet: Az „A” és a „B” kultúra alkotásai
De a globalizációban – akármennyire is reklámozzák nekünk és próbálják megszerettetni velünk – én
nem hiszek benne. A globális – minden egyes kontinensre érvényes – állam, kormány, miniszterek,
miniszterelnök, köztársasági elnök, és közös törvények megszüntetik a legerősebb, legkompaktabb
társadalmaknak – a nemzeteknek a versenyét – illetve reméljük, hogy – inkább legföljebb csak egy
időre felfüggesztik – azt. Tudni illik azt – hogy a felfüggesztés alatt – lehetetlenné válik a fejlődés, a
kibontakozás, az „A” kultúra. Nemcsak gondoljuk, hanem már világosan láthatjuk is a tények
alapján, hogy amennyire a globalizációs folyamatok egyre erősebbek – köszönhetően a
nagytőkéseknek – lettek, úgy a lokális nemzeti szuverenitás iránti forró és radikális vonzódás ismét
szétrobbanthatja nemzetekre a – hiába erőlködnek a pénzemberek – globális világot. Ez be is fog
következni.
A közeljövő időszakok elhozzák a nemzetek és a nemzeti kultúrák újabb virágzását. Ez nem
fasizmus, sem nemzeti szocializmus, sem rasszizmus, sem idegengyűlölet. Ezeket a bélyegeket –
amelyeket egy rosszindulatú manipuláció teremtett és használ – már nyugodtan letéphetjük
magunkról. Ez is inkább egyfajta reneszánsz, amely föléleszti az ezüstkort, a nemzeti és birodalmi
alakulatok újra a történelem főszereplőjévé válnak. Csak remélhetjük, hogy ez a kor tanult a két
világháború tanulságaiból és az azokat követő forradalmak és polgárháborúk keserű-keselyű
leckéjéből annyit, hogy nem szabad ezeket is megismételni. De ez csak akkor következik be, ha az
értelmiségnek valódi szelleme lesz, amit átad az országnak, és nem pedig csak tetszeleg és árulja,
kínálja magát, hogy elfogadják őt a hazájában: például Magyar Országon – majd keleten és
nyugaton, északon és délen tőle. Világhírre törnek. De minek – ha nem születnek tőlük zseniális –
vagy legalább csak tehetséges – irodalmi, zenei, szobrászati, festészeti és tudományos művek? Csak
puszta kiadás, amit megspórolhatunk, majd elküldjük ezeket az összegeket a valódi alkotóknak.
A karrierista intelligencia arról ismerszik meg, hogy csak magáról beszél és dicsekszik az
eredményeivel, szimpatikusnak álcázott kiszólásokkal. Kedvesnek tűnő – de sunyin kiszámított –
pillantásokat osztva-vetve a jelenlévőknek. Azonban nézzük meg közelebbről a destruktív
alkotásokat, amelyek nem feleslegesek. Hiszen általuk jönnek létre azok a fekete vak foltok és alakok
a történelemben, amelyeket ki kell pótolni az „A” kultúra konstruktív eredményeivel. Egy kultúra
halála helyt ad egy új, más kultúrának ugyanakkor és ugyanott. Megjegyzem, tisztázni kellene, mi a
különbség az ezüstkor és az aranykor között! Talán feltételezhetem, hogy az ezüstkor legföljebb csak
egy 2 x fél, azaz 1 teljes századon át tart. Szellemi és anyagi tavasztól tavaszig vagy nyártól nyárig.
De mindenképpen csak virágzik. Most – lásd a Nyugat-i, Magyar és az Orosz ezüstkort – addig az
aranykor viszont 3-4 századig is eltarthat, mint az olasz, magyar, angol, francia és a holland stb.
Lásd a reneszánsz három nagy évszázadát: „14. század Trecento, vagyis 1300-as évek, a proto –
reneszánsz, magyarul elő – reneszánsz, amely csak az irodalomban jelenik meg. A többi művészeti
ágban még a gótika uralkodik. 15. század Quattrocento, 1400-as évek kora reneszánsz: törekvés a
tökéletesnek tartott antik művészet színvonalának elérésére, minden művészeti ágban. 1480-tól érett
reneszánsz. 16. század Cinquecento, 1500-as évek, amikor eléri, sőt meghaladja az antikvitás
színvonalát.” (Internet, 2017) Mind az ezüstkorban, mind az aranykorban virágzik az „A” kultúra.
Jóllehet e korban is vannak háborúk, gyilkosságok és alávalóságok. De nem azért, hogy mintákat
adjanak – hanem azért, hogy elítéljék és elmarasztalják, majd kizárják – őket maguk közül. Mint
például – az József Atillát és Latinovits Zoltánt. E két zsenit egyazon vonatúton száguldó szerelvény
elgázolta. Mind a kettő öngyilkos lett, mert a szakma kizárta magából őket.
Az ember – az emberré lett főemlős, de nem majom – a régmúltban fölemelte a szép, konok, erős,
okos és büszke fejét. És ennek következtében nagyon messze távolra – előre – ellátott. Aztán egy
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másik irányban vissza – hátra – nézett a múltra, amikor fáradságosan kiásta azokat a történelmi
leleteket – emberi csontot, primitív eszközöket, dísztárgyakat, fal- és bástya köveket, temetkező
helyeket, királyi, főúri vagy – adott feladatok esetén – az idősek, parasztok és anyák, majd gyerek –
sírokat stb. Általában, amire rettentően kíváncsi volt. És a jelenre, amikor gondosan, szorgalmasan
feldolgozta és saját – az érintettek és a szakemberek – tudomására hozta, azoknak a valószínű értékét,
amit bár nagy nehezen, de mégis sikeresen kiásott a földből. Majd pedig végül – kíváncsian – gondolt
a jövőre, amikor a múzeumokba, elméletekbe és kiállításokba tette azt, amit kimunkált és kiásott.
Ezek nagy része könyv és tananyag lett a kutatás és az oktatás révén. Főleg az ezüstkorban, a
nemzetek és a birodalmak virágkorában. Európa legszebb 1/2 + 1/2 = 1 évszázadában. A kritikai
realizmus stílusában. Amelyben „hemzsegtek” a pozitív hősök. Akkor is, hogy ők se voltak angyalok,
mint Julien Sorel, vagy Buttler János, vagy a Kaméliás Hölgy. Akiket követni kellett. De negatívok
is, mert a hátterükben jobban felismerhetőbb a jobb. Egy jó színész mind a két szerepet el tudja
játszani.
De szerettem gimnazista és egyetemista koromban a hétvégeken az Operába, Erkel Színházba,
különböző színházakba, múzeumokba, moziba és ritkán – hiszen egy keveset magam is lovagoltam –
lóversenyre, és a természetbe járni. Valamint egy klubba, ahol a barátaimmal összejöttünk,
táncoltunk keringőt, tangót, csárdást, palotást. Szavaló versenyeket tartottunk, többnyire Babits
Mihály, Tóth Árpád, Juhász Gyula, József Attila, Ady Endre, Szabó Lőrinc verseit és fordításaikat
szavaltuk – egyet én meg is nyertem. Én lettem az első a szavalóversenyen. Könyvet is dedikálva
kaptam érte. Kenut építettünk, rengeteget vitatkoztunk komoly politikai, művészeti, tudományos,
szerelmi témákban. A banális, ostoba, hatásvadász krimiket és horrorokat megvetettük és nem
foglalkoztunk velük. És – természetesen – udvarolni jártunk. Elgondolni és megnézni kívül-belül a
Magyar Nemzeti Múzeumot. A közelmúltban arrafelé járva, betértem egy perzsa, iráni étterembe,
melyben kitűnő gyrostálat lehetett rendelni, kapni és elfogyasztani. Befejezve az étkezést
elgondolkodtam azon, hogy miről és mit kell írni még a készülő – „Egy kultúra-gazdaságtani
koncepció” – című – 30.-ik – könyvem befejezetlen X-ik fejezetébe? Mondani- és írnivaló anyagom
nagyon sok van. A probléma ezek elhelyezése ebben az írásban.
De utólag sajnálom, hogy – és talán a klubtársak, ők is szintén fájlalják – hogy nem fordítottunk több
figyelmet a kulturális szemétre. De ki jósolta volna, hogy a rendszer (vissza) váltása ilyen
gyorsasággal bekövetkezik a horrorok és a krimik áradata önti el Magyarországot és egész Európát.
A jelentős művek eltűnnek – vagy az üzletek és a könyves boltok asztalaik fiókjában – landolnak. Dr.
Kray István műveit – a legjelentősebbet „Rendszerváltás Bekötött Szemmel” (Kray, 1993) című
műve – nincs forgalomban. A báró Dr. Kray István azt mondta egyszer nekem, hogy „Nektek nem ez
a Nyugat kell, hanem inkább a szocializmus.” Ha más alternatíva nem jött el. A fordulat után a
Clubot bezárták. Majd először kiállítás, majd vendéglő és étterem lett. A jelenben kávéház van
benne.
De melyek azok az eszközök, melyekkel dolgozik a „B” kultúra? Minden esetben az előző kultúrának
demográfiai zuhantatásával. Ennek oka vagy a kilátástalanság, pesszimizmus, szegénység, vagy az
egoizmus, vagy a leszbikus nőstény – illetve homoszexuális hím – akik ünnepeltették és büszkének
kiáltották ki magukat. Ezek nem asszonyok és nem férfiak. A csak XX. század által megnevezett,
kifejlődött és diadalmas – de az ősidőkben is gyakorolt – általános liberalizmus, ahol
végeredményben minden társadalmi szerkezet és modell fölbomlik. Megszűnik a jogi, az esztétikai,
az erkölcsi és a logikai rend. Ezt a vákuumot – úgymond – betölti a szemét, a nonfiguratív festészet,
vers helyett szóhalmozás (Juhász Ferenc, a költő). A regény csak a hősei belső – és a közösség, a
nemzet szempontjából jelentéktelen – szorongásairól beszél unalmasan vastag kötetekben. A drámák
és a tragédiák értelmetlenül véresek. Hőseik általában nyegle, hatásvadász, undorító, idegbajos
gyilkosok.
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A modern vagy még inkább a posztmodern zene – ahogy régen, még az „átkosban” Ferencsik
János mondta – nem a szellemre, hanem csak az idegekre – kíván hatni (Ferencsik, 1977). Számos
úgynevezett gondolkodó minden határozott állítást igyekszik szétpancsolni, elmosni a relativitásra
hivatkozva. Az eredmény az okoskodó, mindent kétségbe vonó – határozott állításra gyáva vagy
agresszív ember. Minden hanyatló civilizáció öngyilkos, magát utáló képződmény. Vagy, amit Szerb
Antal írt, miszerint egy – bukás előtti – magas kultúra elitje már nem bízik magában és ezért föladja
sokszor idő előtt a hatalmat (Szerb Antal, 1942.). Ez utóbbit átvette a tömeg és intézménye a totális
dogmatikus demokrácia, a többség kegyetlen és ostoba diktatúrája. Ahol nem ritka a cél a –
kisebbségek megfélemlítése pogromokkal és lincseléssel – de szó sem esik a pozitív hősről, aki a
munkában kvalifikált és képesített – ezért – sikeres személy. Továbbá, aki a háborúban igazi harcos –
ha pedig ez elkerülhetetlen – akkor önfeláldozó hősnek kell lenni. Végül a szerelemben forró,
ugyanakkor hű és odaadó, ha pedig férj, akkor szorgalmas munkával keres annyit, hogy a feleségét és
3 gyerekét el tudja tartani. És jut még más rászorult rokonnak, barátoknak.
Szabadság = hatalmas érték. De belőle 3 van. Az első – pozitív – szabadság a jóságra és a szépre,
kedvességre, tanulásra, tudásra, egészségre. Fizikai erőre. Míg létezik – negatív – szabadság ölésre,
gyilkolásra és bűnözésre, korrupcióra. Tudatlanságra és betegségre. És kriminalitásra. A kettő között
egy olyan szabadság áll, amelyre minden embernek joga van: valami képességre, joga van családra,
feleségre, férjre, gyerekekre, bátyra, nővérre és húgra, unokákra. A múltban ez természetes volt. De
most ezért a szabadságért harcolni és küzdeni kell, mert korunkban – dicsőség a homoszexualitás és a
leszbikusság – míg a család már több, mint természetes. A többgyermekes családot ma már alkotni
szükséges. A szent család: az Isten apa, Szűz Mária édesanya és Jézus az egyetlen gyermek legalább
6 testvérrel – ezek a csodálatos szentek nagyon fontosak vallásilag, erkölcsileg és művészetileg – de
nem oldja meg a magyar népességi – demográfiai – problémát. Egyre csak fogyunk. Ha így megy
tovább – és nem fedezzük föl a sokgyerekes alternatív családot és a nép elfogadja és gyakorolja őt –
akkor lassan kipusztulunk. Megszűnik Magyarország, mint – a testvérnépe – a hunok. És a románok
– állítólag, de kétséges – az ősi nép – a dákok – akik leginkább és főleg elődei és alapítói
Romániának. Nem ajánlásképpen – hanem, mint tényeket – sorolom.
Tartok attól, hogy az alábbiak ismétlések lesznek. De legalább rögzítjük a memóriánkban. Mint
fentebb említettük, a törzsi társadalomban sok gyerek születik és minden egyes gyereknek sok
édesanyja és sok édesapja és számos testvére volt. Ez biztos életet és egészséget garantál. A másik
modell, a poligámia – a többnejűség sok gyerekkel – sok szülő és egy nemző – van. A poliandria –
egy feleség és sok férj. Kevés gyerek születik. Keresztény korunkban e modelleket csak az erkölcs
szempontjából mérlegelik. És eszerint ezek a családi formák – mind erkölcstelenek. Ezért elvetik
őket. Folytatódik a nemzet tagjainak és a létszámának csökkenése és – egy időszak után – jön a
nemzethalál. Míg a keletiek és a déliek – migránsok – szaporodnak, mint a – nyulak. Nemsokára – a
demográfiai versenyben – győzni fog a mohamedán hit és kultúra. Az egész földgolyón mindenütt.
Az Európai parlament csak beszél és vitatkozik arról, hogy a globalizáció melyik legyen. Választani
kell a 2 verzió között: az előnyeit, vagy a hiányaikat. Ezt követően nézzünk meg néhány paradoxont.
Előnyös, ha eltűnnek a posztmodern absztrakt művészetek. Előnyös, ha csak magasrendű – realista
művészet – van. De az iszlám kultúra fölépíti a globális világot. A napokban egy tudós előadását
hallgattam. De egy számomra megdöbbentő mondatot mondott ki: Én – XY – Magyarországot már
leírtam. Szégyen. De nem nyeltem el. Válaszoltam. De bizonyára fölöslegesen.
Előre nincsen út
Ott nincs, ki révbe jut
De a másik sem hallgat a kőre

Vlagyimir Viszockij (2015)
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17. Fejezet: A kultúra higiéniája
„A szó 'higiénia' az egészség és tisztaság Görög istennőjének – Hygieia – nevéből származik. Sőt a
közegészségügyi értelemben vett tisztasággal, avagy higiéniával foglalkozik, ami a teljes testi, lelki,
szellemi és szociális jólét állapota, a betegségek megelőzésének előfeltétele.” (Internet egyik legjobb
meghatározása 2017). Többféle megelőzés létezik. Az orvosi higiénia inkább a sterilitást végzi, és a
mellékhatásokat pedig kigyógyítja. Ha van erre specialista orvos. Talán úgy, hogy belénk helyezi
vissza azt – amelyeket a sterilitás elpusztított – hasznos véglényeket? Vagy ez őrültség volna?
Egyáltalában nem. A hétköznapi higiénia – tisztaság a kertben, a házban vagy a lakásban vagy csak a
szobában. A takarítás iránya az előbbiek fordítottja. Ugyanis, mindig a szobával kezdjük. A
családban a gyerekeknél az engedelmesség, szülői tekintély meg a szeretet és hűség minden családtag
iránt. A nemzetben: tisztességes munkában, nemzeti hagyományok ápolásában és reguláris, jelentős
létszámú és tettre vagy – ha úgy adódik – akár önvédelemre akár támadásra kész honvédségben.
Hasonlóan az eddigiekhez szólhatunk a birodalmak higiéniájáról is. Itt a belső nemzetek egyetértése,
békéje, az értékek okos, kölcsönös megtanulása és érvényre juttatása minden egyes nemzet-test
számára.
Az „A” kultúra – mint a föntiekben láttuk – meggyógyítja a genetikailag beteg embert. De ugyanezt
teszi a társadalom minden szintjén. A higiénia az orvostudományban majdnem egyenlő a sterilitással.
Igaz, hogy a sterilitásnak létezik egy mellékhatása. Ugyanis elpusztítja a szervezetben található
hasznos baktériumokat is. Amivel zavarok jelennek meg az ételek földolgozásában, az emésztésben.
De a kultúra nem lehet steril. A kultúra egysége nem a biológiai véglények, vírusok és baktériumok,
amelyek lehetnek hasznosak és károsok is. A tökéletes orvosi sterilitás mindegyiket törli a
szervezetből. Ami nem higiénia, hanem hiány-betegség, amit pótolni kell étellel és vitaminokkal,
orvossággal is. Ahogy a bölcs és tudományos orvoslás tanát és gyógyszer elméletében a kiváló
Paracelsus – fölvett név – írta és gyakorolta.
A kultúra egysége az idea, az eszme. Ezek is lehetnek hasznosak és károsak is. A hasznosak éltetik
és – a jobbak – továbbéltetik az embert és a kultúrát. Azonban léteznek káros – ahogy József Attila
írta – ordas eszmék. A költő kérdése egyik versében ez volt: „Most temettük el szegény Kosztolányit
s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny-állam iszonyata rág s mi borzadva kérdezzük, mi
lesz még, honnan uszulnak ránk új ordas eszmék, fő-e új méreg, mely közénk hatol – meddig lesz
hely, hol fölolvashatol?” (József Attila, 1955). Ahogy Cs. Szabó László egyik esszéjében
megjegyezte írásban, hogy József Attila verseivel nemcsak Magyarország, hanem egész Európa a
költészet csúcsára jutott (Cs. Szabó László, 1985. 1982.). A kultúra higiéniája – ma sajnos hiányos –
mert a rendszer (vissza) váltás eltűntette a hazai géniuszok által művelt kritikai műfajt is. Maradt
viszont helyette a piac, azaz számos műveletlen dilettáns tömeg kikiáltása. Holott a hiteles kritika
tekinthető a társadalom – testre is ható – szellemi immunizálásának. Helyette a zsurnalisztika tesz
inkompetens megállapításokat, mert az újságírók – köztük sok bértollnok – többsége ledorongolja a
remekműveket és dicsérve magasra emeli a kulturális szemetet és a hulladékot. Se szeri, se száma a
negatív példáknak. A pozitív hős eltűnt a filmekből, regényekből, versekből stb. Éppen ezért – csak is
vissza kell – hozni és példaképpé tenni. Ha kerested, de nem találtad. Akkor találd ki! Mert legyen.
De ma, annyi kulturális züllés után, az éles és szókimondó kritikát már ideje volna újra éleszteni a
könyvekben, tanulmányokban és a – kritikára szakosodott – újságokban, rádióban és végül, de – nem
utolsónak, hanem a legfőbbnek – a televízióban. Kritikai remekművekben. Ahogy egy – számomra
apai bölcsességgel gondolkodó – és maga is tudós Szabó László – a magyar emberközpontú
szervezéstudomány egyik eminens megalapítója – az előadásaiban szinte mindig elmondta Németh
László után, hogy egy remek életművet hitelesen megbírálni, az maga is lehet életmű és alkotás.
Bár igaz, miszerint – hála a népünk bölcsességének – velünk maradt a társadalmunk
immunrendszere, amely először megenged minden eszmét létrejönni, de közülük a károsat és
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rombolót kiszűrni és elhajítani. Mélyen elásni, hogy ott pusztuljon el. Mert ha ezt nem teszed, a
kultúra, mint program elkezd megbetegedni és hanyatlani. Roppant érdekes, hogy ezt a megközelítést
sikerült megtalálnom Francis Parker Yockey – írói neve Ulick Varange – 619 oldalas alapművében
(Varange 1983). Akinek a sorsa számomra megfejthetetlen. Miután – leírták és kiadták a könyvét –
jóformán az egész világon – letartóztatták és bebörtönözték – az Egyesült Államokban. 11 nap után,
halott volt a cellájában.
Ez vagy öngyilkosság volt, vagy kivégezték – de vajon miért? Pedig szerette Nyugatot – benne az
USA-t – számára és Oroszország meg Ázsia szinonima volt. Ez egy zseni ostobasága. A történelem
nemcsak az új kultúrák születésének ünnepe, hanem az összeroppantásuk tragédiája is. Ezek pedig
attól függenek, hogy mely ideákat és eszméket termelnek és fogadnak be. Nemcsak evolúció létezik,
hanem – involúció, az öregségi visszafejlődés – is. Ahogy létezik forradalom és ellenforradalom.
Számos jel mutatja, hogy a jelenlegi Európai Unió már messze nem a ragyogó fejlődés, hanem az
apatikus gyorsuló, idealizáló, fontoskodó hanyatlás. Az EURÓPAI UNIÓ csak tárgyal és ítél, de
cselekvésképtelen. Bürokratikus. Azonban a tehetetlenségét paradox módon a legszebb eszmék –
emberség, szabadság, humanizmus, idegenszeretet – ma éppen a migránsokat – szerető, a saját népét
pedig figyelmen kívül tartó stb. – mögé bújik. A migrációra gondolok. És nem is gondol az európai
emberekre. Még azt a magától értetődő igazságot sem értik, hogy a katasztrofális demográfiai
viszonyok miatt, a migrációs áradat jön és elönti, lesöpri Európa rohamosan csökkenő népességét.
Londonban – a szándékosan vagy alulinformáltan és megbízhatatlan hírek szerint – már most több
száz keresztény templomot mecsetté változtattak, építettek át. Gyorsan nő azoknak az angol
keresztény tömegeknek a száma, amelyek már áttértek Iszlámra. Ha ez így megy tovább, az
ősgyökeres angol – brit – emberek száma az eredeti, konzervatív – de mégis – innovatív NagyBritanniában apró kisebbség lesz. Végül eltűnik a Brit kultúra is.
Ennek a folyamatnak a sürgető boszorkánya – Angela Merkel, aki állítólag Hitler lánya – ami – ha
igaz, akkor ez a hölgy képviselője a Jungi alternatív személyiségnek – Hitler szemében minden –
primitív, barbár embert meg kell ölni, vagy gázkamrákban elpusztítani. Fölakasztani és tanult
hóhérral megkínozni. Angela Merkel szerint viszont minden primitív embert be kell hívni, etetni,
itatni, ruhákba öltöztetni, német nyelvet megtanítani, szakmákat adni. De ebben a párosításban –
gyilkos apa és liberális lánya – az, amit én nem tudok elhinni. Csak abban az esetben, ha ezt az
állítást bebizonyítja tudományosan egy ebben illetékes szakma képviselője. Angela Merkel, akinek
számomra érthetetlenül szinte minden - 1-2-3 - kancellári periódusa volt, az újabb választással – nem
biztos, hanem csak nagy valószínűséggel – immár 4 szer – ismételten megint kancellár lesz – a
migránsokkal és a robbantásokkal tele – Németországban. Ahol már régóta várat magára a német
nemzet valóságra ébredése. De még mindig alszik bennük – ragyogó tudományos, művészeti és
katonai múltjuk. Hanem konokul újra megválasztják kancellárnak, aki nem csak Német országot és a
teljes keresztény Európát a szakadékba rántja. Tehát az Európai kontinens második – Oroszország
után a legnépesebb, kultúrája, költészete, tudománya stb. hatalma a migránsok behívása – Merkel
asszony politikája – következtében nagyot rontott a helyzetén.
Ilyen katasztrofális tévedés, miszerint „a demokrácia nem jó rendszer, de nincsen nála jobb”
(Winston Churchill, szóbeli bejelentése Jaltában – a háború végén - 1945-ben). Talán le is írta? Ezt
nem tudom. A történelem tanulságai szerint a demokráciák többnyire nem fejlődnek, hanem inkább
csak terjeszkednek. Viszont, egy demokrácia akkor hiteles, ha csak azoknak vannak választásra
jogosultságuk, akik politikailag kompetensek és – humán tudományokat és klasszikus regényeket
olvasó – művelt emberek. Ám a demokráciák valamilyen titokzatos – vagy talán az olcsó
népszerűségi – okokból arra törekednek, hogy minél több ember és minél öregebb és fiatalabb
szavaz, annál jobb a demokrácia. A teljes demokrácia – nem más, mint a – referendum – a
népszavazás. Ez – ahogy Madách Imre is leírta – a kiterjedt demokrácia képes arra, hogy a tanulatlan
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tömeget fölvásárolja és akkor az mindent megszavaz, amit a finanszírozó demagóg megfizet. Még a
legnagyobb és a háborúkban győztes hadvezéreket is minimum száműzi, maximum fejét veszti.
Majdnem ez történt Miltiadész-el, a marathóni győzővel, akit először nem engedték be Athénba
(Madách Imre, 1862), majd többször megbüntették, végül börtönben halt meg. Athén népe attól félt,
hogy a győztes vezér a demokratikus, pártütő város diktátora lesz. Érdekes, hogy a tömeg
diktatúrájáról csak az európai ezüstkorban kezdtek el foglalkozni ezzel a kérdéssel: Gustave Le Bon
Franciaországban és José Ortega y Gasset Spanyol földön – holott már az ókorban – találkoztak vele.
Még Marx is beszélt a lumpen proletárokról. Akiknek nem volt és ma sincs osztály tudata. A
jelenlegi MSZP, DK és hasonló – baloldali pártocskák – mennél kisebbek, annál nagyobb hangjuk
van – nem a munkások pártja, mert van benne – mint elnök, vezető – bőven újgazdag és milliomos,
vagy talán milliárdos is. Akiknek semmi köze az igazi – és nem önjelölt – szocializmushoz sem. Ha
netán az – úgynevezett egyesült baloldal – győz a választásokon 2018-ban – akkor nem szocialista
társadalom lesz, hanem ismét kegyetlen vadkapitalizmus – fog indázni és szórni a – nem az igazság –
de a gazság magjait. Amelyek kikelnek és anarchiát szülnek.
Ugyanakkor, az európai nyugat államai, a gyarmatosítók – a franciák kivételével, bár ennek az
országnak is vannak gyarmataik, például Amazóniában. Afrikában pedig harcolt, gyarmatosított a
kegyetlen idegen légió – mind alkotmányos királyságok, amelyek – még felsőházakkal is
rendelkeznek – a parlamentekben. Azaz léteznek központi családok és emberek, akik ez államok
számára példák és a történelmi folytonosságot képviselik. Valamint ezek a királyságok – dinasztiák –
ellensúlyozni képesek a demokrácia terjesztése során hatalmat nyert tömegek és a tömegeknél
magasabb szintet jelentő nép felett. Nép csak az lehet, amely alapja a nemzet kultúrájának és a
civilizációt is fejleszti. Azt még értem, ha a rossz lelkiismeretű nyugati hatalmaknak visszavágnak a
gyarmatosított emberek. A migránsok. De azt már nem, hogy Közép-Európának miért kellene
bűnhődnie a migránsok részéről, hiszen Közép-Európa nem hogy nem gyarmatosított, mi több
gyarmata volt az osztrák császárságnak a török átok után 1867-ig. A kiegyezésig, amely létrehozta az
Osztrák-Magyar alkotmányos birodalmat. Monarchiát, amelyikben béke és rohamos fejlődés volt.
Ezeket állította meg az első világháború kitörése 1914-ben.
Továbbá az Ady Endre által oly hűn és odaadóan szeretett Francia kultúra a főszereplője volt
Magyarország trianoni megcsonkításának. Egyébként itt szeretném felhívni az olvasó figyelmét arra,
hogy a demokrácia terjedése – sajnálatos módon – a rendőrállamhoz és a diktatúrához – vezet. Ki
után kiállt a nyugat-európai ember, akinek már elege van azzal a hatalmas migráns tömeggel és az
egyre gyakoribb robbantásokkal? Természetesen a rendőrséghez, amely megszabja az új regulát.
Ha sportarénába mégy szurkolni, vagy világhírű zenészeket meghallgatni, először megmotoznak és
átvilágítanak.”Mindenki gyanús, aki él.” Ahogy nő a migránsok és a robbantások száma, úgy lesz
egyre gyakoribb – teljesen érthetően – a motozás, az átvilágítás, a levetkőztetés, amit a
repülőtereken – az utasokon – elvégeznek. Ahogy nő az importált anarchia, úgy növekedik a
„Nagy Testvér” iránti vágy. Ma már nem csak a migránsokat vizsgálják meg lépten-nyomon,
hanem az EU tagállamainak a népességét. A helyett, hogy tisztességesen lezárnák a schengeni
határokat.
Jelenleg az a probléma, hogy igazi határnak csak az EU schengeni határait tervezték. A nemzeti
határokon – zöld határok – át lehet rajtuk lépni. És mivel Itália és Görögország számlálás és
ellenőrzés nélkül kimenti a migránsokat a fölfújt műanyag csónakokkal érkező csapatait. Majd
beengedi a migránsokat Itáliába – azokat pedig szét akarják telepíteni az összes EU országban. Nem
marad más hátra, csak a hadsereg, amely a zöld határokat lezárja és ellenőrzi. De nem csak díszként,
hanem fegyveresen fölállítani Magyarország és a szövetséges államok – a Visegrádi-négyek és
Ausztria, valamint a balti államok katonai eszközeivel – megállítani és visszafordítani ezt a
sáskajárást. Legyen egy – vagy több – okos állam és eszét el nem vesztette nagytőkés, akik
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finanszírozzák a migránsok visszafordítását. Hiszen ezek a népek hozzászoktak a déli forrósághoz.
És mégis mennének Skandináviába is, ahol az emberek maguk is depressziósak a rövid nap és a
hideg miatt. Ezért náluk számosan öngyilkosok. A Lett ország úgy szabadult meg tőlük, hogy nem
törődtek velük. A migránsok erre elhatározták – mert dolgozni és fizetést kapni nem tudtak –
kimentek a Lett országból – és elmentek Német országba, ahol tárt karokkal fogadta őket Angela
Merkel a minta nagymama.
A valódi probléma az, hogy Európa megöregedett. A demográfiai karácsonyfa csúcsa alul van. Fönt –
aminek alul kellene lenni – tető, számos idős ember. Ezek sokat tudtak – és nem felejtettek – viszont
a fiatalok nem kívánnak tudni, tapasztalatokat begyűjteni. Ők a kedvencek, akik innovációkat
gyártanak. A jövőt építik. Azt hiszik, hogy a múlt történelme nem érdekes. Ezért előre sem tud majd
nézni

18. Fejezet: Egy egyszerű empirikus kutatás a kultúra higiéniája tárgyában
A kutatás problémája elméleti és feltételi szinten
Először be kell vallanom, hogy ebben a kutatásban segítségemre volt Mahshid Moradi PhD
hallgatóm, aki Iránból jött Magyarországra tanulni. Ő kereste föl azokat, akiktől megkérdeztük, hogy
miként határozták meg az egészség fogalmát. Összejött néhány adat, amelyeket itt előadok. A
számolás Mahshid munkája volt. Enyém volt az ötlet és a módszer, amelyet én értelmeztem. A
vizsgálat nagyon egyszerű. Törvényekig nem jutottunk el. Hanem csak tényeket – empíriát – adunk.
De megkíséreltük a tények értelmezését. A jövőre is gondoltunk. Reméljük, hogy nemsokára
törvényekhez is eljutunk. Vágjunk tehát bele! Végeredményben az „A” kultúrát tárjuk fel, szerény
eszközökkel. Egy fontos – egészségügyi – fogalomról – az egészségről – magyar – de minden
civilizált nép számára.
Az egészség, a betegség és a higiénia eredetileg az orvostudomány fogalmai voltak. E fogalmak
rendkívül fontosaknak bizonyultak, mivel nélkülük képtelenek lennénk megérteni az élő rendszerek
működését. Az egészség egyszerre állapota és célja az élő rendszereknek. Amíg az első megközelítés
empirikus, addig a második teleologikus. Célszerű. A tudósok eredetileg, a 19. századig a
teleologikus – pull (Vonzás) – szemléletet elfogadták a nagy világvallások hatására. Azonban később
elvetették és ugyancsak a 19. században – nemcsak a nemzetek, hanem a tudományok is virágoztak –
ebben a században már csak az empirikus, oksági – push (Nyomás) – koncepciókban gondolkodtak,
amely okok a jelenségeket egy szintről – ez a biliárd modellje – vagy alulról – ez a redukciós modell
– idézték elő. Az utóbbi eset fejlődött később a visszavethetőségre. A tudományokban alap: a logika,
a matematika, a fizika, fölötte a kémia, majd a biológia, állat, ember, átlagos, tehetséges, géniusz. A
magasabb szint társadalmi: emberi, családi, kláni, törzsi, nemzeti, birodalmi, globális. Ahogy az
alaptól megyünk fölfelé, a jelenségek szűkebbek és bonyolultabbak lesznek. A magasabb, a
társadalmi szinten: a jelenségek egyre tágasabbak és egyszerűbbek – centralizáltabbak – lesznek. A
spirituális elmélkedés nem tárgya ennek a könyvünknek. Viszont egy bizonyos idő után a vezető
kutatók visszatértek a – de már nem a régi – teleológiához. Miért? Egyszerűen azért, mert világossá
vált számukra, hogy a célszerűség maga is tény, amely az evolúcióban – mint annak a terméke –
született meg (Dawkins, 1991).
Megfigyelhetjük, hogy az intellektuális szférában egyre több művész, filozófus, tudós és gyakorlati,
pragmatikus emberi jelenség, tényező hajlamos a célszerűség fogalmaiban gondolkodni. És ez nem
véletlen. Számos esetben az átlagember is gyakran megfigyelhet célokat generáló történéseket. Ezek
biológiai láncait funkcióknak nevezhetjük. Tehát nem egy felfoghatatlan csoda, hogy mi mind
gyakrabban használjuk az egészség, a betegség és a higiénia fogalmait, sajnos általában megfelelő
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definíciók nélkül. Ezért első feladataink egyike a fenti konceptusok adekvát meghatározása. A
második feladatunk e fő fogalmak klasszifikálása lenne. A harmadik viszont a felosztás – egymást
kizáró – tagjainak modelljei és interakciói volna. Természetesen, e szerény keretek között eme
ambiciózus programnak csak egy részét, az elsőt tudjuk – ha nem is teljesíteni, hanem inkább – csak
elkezdeni. Ebben a munkában megkíséreljük definiálni az egészség fogalmát.
E kutatásban szerettük volna bevonni az orvosokat is. De nem jöttek. Akik viszont beengedtek a
szobáikba és a műterembe – azok fehér ruhában feszült figyelemmel diagnózisokat készítettek és
végül gyógyítottak sikeresen – megkérdeztük mi az egészség – többnyire azt válaszolták, hogy ezzel
a kérdéssel ők nem foglalkoznak. Csupán azokra a diagnosztikai értékekre figyelnek fel lentközépen-fönt alapon egy ponton – az egyes szerveinket, szöveteinket és sejtjeinket illetően, hogy
meghaladták-e őket alulról vagy felülről a felállított ponthatárokon belül. Ezek viszont manipulálható
értékek. Ha kell a beteg a – kórházban – akkor tágabbá és pontatlanná válnak a határértékek – akkor
azok a betegség határai. Megsokszorozódnak a súlyos betegek. A kórházban intenzív munka lesz.
Ezzel a kórház híres lesz, az „A”kultúra szerint. Ha viszont nem kell beteg, akkor szigorúbbá,
szorosabbá és pontosabbá – mondjuk 0+1=1 pont lesz a határérték – akkor a páciens egészségesnek
minősíttetik. A kórházban kevesebbet dolgoznak. Ezzel a kórház hírhedt lesz. Oda nem mennek
betegek. Üresek a kórház ágyai – a kedves nővérek – sem dolgoznak. Amikor pedig, mégis bementek
dolgozni, akkor fekete ingeket viseltek. Így jelzik, hogy a kórházakban dolgozó doktorok és a
nővérek – mélyen alulfizetettek. Ezért nemsokára kimennek Nyugatra – ahol jobban megbecsülik
Őket magasabb fizetésekkel. Itt a takarítónők fizetése annyi, mint amennyi a Kórház igazgatójának
van. Ez bizony a „B” kultúra példája.
Csak egy – kitűnő – fafaragó művész, kalocsai orvos, kórházi igazgató egyben – Dr. Deák Zoltán –
adott nekem egy számomra elfogadható gazdasági definíciót. Miszerint az egészség áru. Amit meg
kell termelni elsősorban megfelelő életmóddal. De ha ez sajnos nem megy, akkor a megfelelő,
ismerős és nagyra becsült, jól képzett orvoshoz kell fordulni és elmenni a környék legjobb patikájába
és gyógyszereket kell venni. Ez után már szedni lehet vagy a munkahelyen, vagy otthon. Az orvost és
a gyógyszereket természetesen meg kell fizetni. Az orvost fizeti a biztosító és a páciens. A
gyógyszereket csak a beteg. És – ha lehet – megvesszük a boltban és otthon figyeljük az orvosi
műszerek – például – a vérnyomás-mérőt vagy a vércukor diagnosztizálását – akkor megtudjuk, hogy
betegek vagyunk, vagy egészségesek. Azonban, az egészség és a betegség csak két végpontja egy
skálának, köztük nagy számú állapot létezik: rövid példák ezekből: élet, derű, jókedv, kicsattanó
egészség, szimpla meggyógyultság (oda se neki), alkotás 0, levertség (oda se neki), szimpla apátia,
depresszió, betegség, súlyos betegség, szándékos önrombolás, halál.
Történt ez a kalocsai Tomori Pál Főiskolának keretein belül létrehozott Értelmiségi Kör egyik ülésén,
ahol moderáltam és irányítottam e Kör szellemiségét, programjait és eredményeit. Informális elnöke
voltam a szóban forgó Kőrnek. A megbeszélések – a sűrű találkozásokon – hetente egyszer munka
után, de mégis frissen érkező tagoknak – remekül folyt, mire a Főiskola vezetősége megrettent és a 6.
találkozásunk-kor beszüntette a Kör munkáját és annak az eredményeit – nem adott termet – a közös
és egyre bővülő, lelkesedő tagságának – többen álltak – is. Mind több, jobb és aktívabb
részvételéhez. A mód, amellyel megszüntették a Kör létezését úgy történt, hogy a megszokott termet,
ahol gyülekeztünk a Főiskola épületében, zárva volt. Én meg buta voltam, hogy ezt elfogadtam. El
kellett volna menni egy közeli tágas étterembe vagy az elmét frissítő kávézóba és ott folytatni a mi
egyre jobb munkánkat. Az étteremből és a kávézóból sokkal jobban és hatásosabban terjedt volna
szét először Kalocsán, majd a Bács-Kiskun megyében és végül az egész országban – talán a
külföldön – Ukrajnában, Ausztriában, Romániában, Szlovákiában, Szerbiában és Szlovéniában – élő
magyarok között Értelmiségi Körünk szellemisége, mint a Tomori Pál nevét viselő főiskola egyik
bezárt konferencia terméből. Csak később tudtam meg, hogy a felelős – a rektor helyettes – Daubner
Katalin – volt, aki – csak 5 találkozási alkalomra tervezte – a Kalocsai Értelmiségi Kör munkáját.

77
Ám ezt nem közölte előre velünk. Minden bizonnyal – ugyanis – ha folytathatjuk, tovább szélesedik
az Értelmiségi Kör. Nagyon sajnáltam, mert ez az életem egyik legkedvesebb munkája és
vállalkozása volt.
Én Kalocsára 2007-ben kerültem – ebben az évben nyugdíjas lettem. Tudniillik, engem úgy
tájékoztatott a személyzetis előadó, hogy ebben az évben a nyugdíjba menetel feltételei kedvezőek.
Magasabb az összeg, mint az előző években. Ugyan ebben az évben a Budapesti Corvinus
Egyetemen rektor – Mészáros Tamás – fölajánlotta, hogy legyek Professor Emeritus. Elfogadtam,
hiszen ekkorra már 43 éve szorgalmasan és sikeresen tanítottam ezen a – változó nevű – egyetemen.
És akkor én – mint professor emeritus – folytathatom a kutatást és az előadást ott és abban, ahol
megszakítottam. Kalocsára nem rövid időre mentem le tanítani. Egy jól berendezett kis 1+1/2 szobás
lakást vettem. Konyhával és fürdőszobával.. Én ott minden nap úsztam. Hetenként egyszer masszázst
vettem. Elterveltem, hogy veszek egy kis telket, építek rá egy – a város stílusához hasonló – kis
házat, fából. Reménykedtem, hogy a családomat is lehozom és itt fogunk nyaralni. Garázst is vettem.
Két éven át dolgoztam és előadtam a főiskolán, de egyetemi színvonalon. Úgy éreztem, hogy a város
befogadott. Ekkor beütött a baj. A rektor – Meszlényi Rózsa – a 7 legjobb tanárát kirúgta a Tomori
Pál főiskoláról. A szegény barátaim eltávoztak oda, ahol – nagy valószínűséggel felveszik őket –
tanárnak. Magamra maradtam. A lakásomat a kislány unokámra hagytam. Az édesapja – mint a
Napkeltő (k) Kft. igazgatója értékesítette az unokám javára, hiszen Ő külföldön – Skóciában – tanul.
Pedig én továbbfejlesztettem a lakásomat és a garázsomat is. A garázsomat is eladtam. Magam is
találkoztam a rektor asszonnyal és én is felmondtam neki szóban és írásban. A kalocsai idillnek vége
volt. Mindig is kedveltem a Vidéket és a vidéki mentalitást. Föleg, ha lehet ott kutatni, oktatni,
vizsgáztatni. Másrész naponta egyszer uszodába és hetente egyszer masszázsra járni. Utazni és
kirándulni.

19. Fejezet: A kutatás problémája a gyakorlat szintjén
(Ismétlés a tudás édesanyja!) Miért érdekelnek bennünket a fent említett kérdések? Nos, mert mi
emberek nem vagyunk passzívak és nem csupán alkalmazkodunk a társadalmi és a természeti
környezetünkhöz. Nekünk mindig vannak céljaink és értékeink is. És ebből kifolyólag egyfolytában
rendelkezünk szándékokkal és feladatokkal azért, hogy elrendezzük belső és külső miliőinket. És
ellenálljunk a személyiségi entrópiának, belső anarchiának, a minket érő rendezetlenségnek. Végső
soron – a halálnak. Ennek egyszerű oka fajtánk természete. Az állatok esetében a tervező és a
szabályozó viselkedésért a gének – mint biológiai programok – felelősek. Ha vannak bennük is beteg
hulladékok, akkor az állat vagy kihalóban, vagy fejlődésben van. Kihalóban akkor, ha állandóan
növekednek bennük a hulladékok száma. Ennek a végpontja, hogy kihal belőle minden természetes
program, ami a halálához vezet. Ha pedig az állat fejlődésben van, akkor radikálisan hanyatlik
bennük a hulladékok mennyisége. Ennek a végpontja, a genom és az állat teljes egészsége. Az ilyen
állat tele van természetes programokkal. Az ilyen állat izeg-mozog és él.
De, nekünk, embereknek alig vannak intakt génjeink. Ennek oka az emberi genom tönkremenése az
evolúció során. E tény általános és pontosabb magyarázata az, miszerint a használatlan funkciók – és
ezek alapjai a gének – elsorvadnak a szervezetben. Watson és Berry alapművükben leírták, hogy az
emberi géneknek csak 1 - 2%-a ép, míg a többi 98%- 99% csak úgynevezett szemét vagy hulladék
(Watson és Berry, 2003). Az ép gének feladata abban áll, hogy az élő szervezetet a természethez
társítsa. Ami pedig a „szemét” – a fenti szerzők szóhasználatában „junk” – géneket illeti, ezek
válhattak volna alapjaivá az élő szervezetek változásainak és ezzel ők is közreműködtek –
kikényszerítettek bennünket – a mesterséges programjaink létrehozásában. Ezek a beteg gének
felmérhetetlen haszna számunkra.
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Így született meg a kreativitás, amely létrehozta a mesterséges géneket vagy – ezek összességét és
rendszerét – a kultúrát, majd a civilizációt. Ilyenformán az egész egészséges emberiségre vonatkozó
előzetes meghatározásunk az alábbi lehet: az ember – kreatív, kulturált és civilizált – élő rendszer. Az
egészség az állat nívóján egyenlő a zavartalan alkalmazkodással. Azonban az egészség az ember
nívóján a szabad és sikeres problémamegoldás. Ám talán sokkal fontosabb a problémák megalkotása.
E megfontolások azt sugallják, miszerint létezik egy alapvető, általános különbség az ember és az
állat között és ebből számtalan sajátosság adódik. Tartsuk észben: az embernek a kultúra és utóbb a
civilizáció révén érvényesülő meghatározottságát. Az ember túlélése ezen mesterséges programoktól
és – ami ugyanaz – kultúráktól függ. Amennyiben ez a program pro-life jellegű, egészségesek
maradunk és élünk. Ha e program ellen-life axiómákon épül föl – az betegséghez és halálhoz vezet.
Az élet holt anyagból születésének – a valószínűség szempontjából: csodája – még most is
ismeretlen. Illetve kiindulhatunk magából az egészség fogalmából. Ugyanis az egészség és a teljesség
azt mondja ki, hogy minden szövetünk és szervünk megvan bennünk. A köztük lévő kapcsolatok is
rendben működnek. A céljainkat elérjük és tudunk termelni egyre több kérdést és problémát. Tehát
lesz még bőven dolgunk ebben a világban. A legnagyobb kérdést William Shakespeare tette föl:
„Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés” A Hamlet híres monológjának legsúlyosabb mondata.
(Shakespeare, 1866)
A kultúra és a civilizáció viszonya nem egyszerű. Először fellép a kultúra – az emberen belüli
érzelmi, hangulati, lelki, ítélő és gondolati célokra orientálódva.– Makarenko – akinek a fiútestvére
cári tiszt volt – azért akarták letartóztatni őt, miután minden feladatát megoldotta, minden kérdését
megválaszolta – azaz végigélte az életét. Várta a halálát. A nagyhírű orosz pedagógus azt írta le „Az
új ember kovácsa. Pedagógiai hősköltemény” című fő művében, hogy a célok hiányában szétesik a
személyiség és ennek a nyomában az egész társadalom – és a szándékokra irányuló belső harmónia –
amit, viszont pótolni kell – éles fogak és mohó karmok hiányában és helyettük a kalapács, a sarló, a
kasza, a kapa, a szög, az ásó, a gereblye, azaz az eszközök szükségesek. Ezek fejlődnek és gépekké
állnak össze. A parasztság eltűnésével a felsorolt eszközök nevei is feledésbe mennek. Már csak a
hobbi vagy műkertész – mint művész – emlékezik rájuk. Mert ők dolgoznak velük.
A gép viszont helyettesíti az embert. És ahogy a civilizáció fejlődik, a kultúra – amely megelőzte
születésében a civilizációt – zuhanni kezd. Lásd az alábbi 2. 3. ábrát! De a kultúra alapjának az
összeomlása tönkreteszi a virágzó civilizációt. Európa és Közép-Ázsia, vagy Észak-Amerika is tele
van a régi vízcsatornák, várak, házak és kastélyok, munkaeszközök, ruhák és díszek romjaival. Mit
tegyünk velük? A legjobb kezelése a kutatása. Amit – a civilizációt – csak akkor lehet fejleszteni, ha
kulturális alapot adunk neki. Erre a civilizáció újra fölébred és elkezd fejlődni és elnyomni a
kultúrát. Mire a kultúra ismét feltámad és támogatja a civilizációt, amely mint a súly roppantja össze
a kultúrát és maga is hanyatlani kezd, mire ismét feltámad a kultúra és újra létrehoz addig nem látott
eszközöket. Az egész történelem ebben a spirálban halad előre a születés, megmaradás, csúcsra jutás,
pangás, hanyatlás, elpusztulás vonulatában. Majd újra születés. A Főnix madár esete.
Ezt a folyamatot nagyjából leírtuk. Mondjunk számára néhány példát. Legyen ez Nagy-Britannia,
amelyben először – Shakespeare korában – virágzott a zene, a költészet, regényirodalom. Majd –
ahogy elmondtuk – kitört benne a gépek forradalma. Amely először csökkentette, majd megszüntette
a brit kultúrát, ahova beáramlott a kontinentális európai kultúra, mint import áru. De a gyarmatai is
táplálták őt kultúrával. A brit birodalom ebből élt. Hihetetlen átfogó mesterséges programot szerzett.
Hasonló jellemzőt mutatott Franciaország, amely a számára legnagyobb filozófiát – a felvilágosodást
ápolta – amiből később megszületett a Nagy Francia Forradalom – és a csürhe. Amely éjjel-nappal
gyűlölte és kereste a királyt és az arisztokráciát, hogy a fejüket a Guillotine orvos papa – emberséges
és humánus kivégző eszköze alá fektesse – arisztokrata és a király nyakát – és gyorsan, fájdalom
mentesen levágja azokat. Vagy az orosz forradalom, ahol az a cárt és nemcsak a családját – valamint
– a cári család kiszolgálóit elvitték vagy Lettek vagy a Magyarok, akik nem tudtak oroszul – egy
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Isten háta mögötti kisvárosba – ha nem tévedek – Jekatyerinburgba – és ott elhelyezték Őket mind
egy közepes méretű szobába. Utána kivégezték a foglyokat revolverrel. A fehér tiszti különítmények
és egységek elkésték. Mire odaértek a Cár és családja és személyzete már halott volt.
Ábra 2.
civilizáció
Kultúra

Tőrténelmi idő
Némely filozófusok gondolkodása a paradoxonokat részesíti előnyben, és ezek munkáikban sokat
írnak a dialektika elveiről, miszerint az egyik véglet önnön ellentétébe csap át. Eszerint a lélektelen
holt anyag szükségszerűen hozza létre önmaga ellentétét, az életet. De ez a filozófiai tétel
korántsem elegendő érvelés egy komoly tudományos kutató számára. Mi az élet magyarázatának
sokkal egzaktabb formáit igényeljük, és ezt pedig mechanizmusok, elméleti modellek és kísérleti
módszerek létrehozásával és fölhasználásával próbáljuk megvilágítani. Így talán szert teszünk az élet
keletkezésére és önreprodukciójára vonatkozó tudásra. Mindennél nagyobb fokú valószínűséggel
maga az élet – egy fontos Isteni vagy Természeti innováció – mely – révén a létező entitások meg
tudják hosszabbítani a létezésüket. Állandó belső változásokkal. Mivel én – e tanulmány szerzője –
nem vagyok sem filozófus, sem fizikus vagy biológus, nem tekinthetem magam kompetensnek az
első élő rendszerek megjelenésének kifürkészésére.
Számomra sokkal ésszerűbb, ha a figyelmemet a társadalomtudományokra, pszichológiára, humán
ismeretekre, közgazdaságra, irodalomra, történelemre, nyelvészetre, etikára, logikára, operákra,
színházakra, zenekarokra, énekesekre és szociológiára – valamint hasonlókra – fordítanám. Azonban
néhány jeles műből ismerjük, hogy az ember szervei, maga az ember, a társadalmi intézmények,
szervezetek, államok, birodalmak, kultúrák és a civilizációk először növekedtek, majd elérték – az
egyensúlyon alapuló – csúcsaikat, végül hanyatlani kezdtek odáig, hogy végül megszűnt a létezésük.
Néhány elveszett kultúra nyomait sem találjuk. Csak – váratlanul és véletlenül – bukkannak elő, a mit
sem sejtő – más kérdést feldolgozó – archeológus – régész – munkája közben. Számos esetben ebből
szenzáció lesz. Ez az archeológus kitüntetést kap érte. Persze rögtön az irigyek is megjelennek. Eme
létösvény harmadik szakasza minden esetben az először csak a rosszkedvet, majd a letargiát, utána a
betegség szimptómáit, végül a halál bekövetkezését mutatta. A betegség tehát mindig folyamat.
Azonban a gyógyulás és/vagy a gyógyítás reverzibilissé, vagy újra önfenntartóvá teszi a létezést.
Egyszóval – önismétlővé. Bárki elképzelheti, hogy mennyi fogalom, felfogás és meghatározás
(definíció) szükséges, hogy ezt a hatalmas kutatási területet érvényes tudással fedjük le. Illetve
föltárjuk. Az első – magától értetődő – struktúrája e koncepciónak és fogalmaknak kereszt alakú:
találkozhatunk a szubordinációval (Arisztotelészi klasszifikáció), majd a hatalom szerkezete. Ám a
koordinált (fenomenológiai, halmazelméleti) definíciókkal és szakmai elemekkel.
De a cél világos. Meg kell határozni az emberi betegséget és az egészséget. Mivel a szakma nem
válaszolt nekünk. Mi az általános közemberi véleményekre fogunk támaszkodni. Ezekből a
nézetekből – mint népi, közéleti kulturális alapból – is sokat, mi több – rengeteget tanulhattunk. Még
az orvosok, sőt az orvostudomány is. Minden szakma alapja a józan ész és a logikus érvelés. Kár,
hogy beszüntették a logika oktatását a gimnáziumokban. Én magam – amikor egyetemi hallgató
lettem – először a logikákat tanultam. Egyetemi hallgató első évében, ez év első szemeszterében.
Hogy fegyelmezzem humán gondolkodásomat. Még ma is használom ezekre vonatkozó
ismereteimet. Hálás vagyok Dr. Ruzsa Imre professzor úrnak azért, hogy megtanított a következő
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logikákra: a kitűnő klasszikus – Arisztotelészi logika, amely tükrözi az alá-fölé rendelt fogalmi
hatalmi logikát. Nem szabad elfelejteni, hogy Arisztotelész tanára volt Nagy Sándornak – aki a
csapásai alatt fölszámolta a Perzsa nagyhatalmat. Továbbá, matematikai vagy szimbolikus – jelképes
– logika, illetve a modális és valószínűségi logika tanára volt az Eötvös Lóránd Tudomány
Egyetemen – az ELTE – én. Én ma is használom ezeket a logikákat a tárgyaim és a hallgatóim
természete szerint.

20.Fejezet: Miért kell tanulmányozni e nehéz kérdéseket? Mi a munkánk értelme?
Az emberek vagy maga az emberiség bizonyos vallások, filozófiák, értékek, normák, szándékok és
célok szellemében dolgozik. Egyes történéseket elfogad, másokat visszautasít. Ismét csupán két
alternatíva következhet be: a pro-life és az anti-life. Ám az egyszerűség, melyet e kis klasszifikáció
kínál – nagyon értékes. Az antik bibliai időkben a vezető érték az emberiség szaporítása volt. Az Óés Új testamentum Istenének legfőbb ajándéka az ember számára – utódainak – sokasodása és
felvirágozása. A kultúra a történelemben úgy működött, mint egy rendkívüli és hatalmas mesterséges
program, intézmény, szervezet vagy – ha úgy tetszik: vállalkozás – amely támogatta és támogatja – a
nagy családokat, ahol a szülők nemzettek, szültek és fölneveltek legalább növekvő számú – 8-10
gyereket egy családban – 5-9 generációk alatt. A pro-life kultúra roppant sikeresnek bizonyult. Az
emberiség majdnem az összes evolúciós fülkét elfoglalta. Kivéve azokat az óriási néptelen
területeket, amelyekről előzőleg már írtunk. Számomra érthetetlen, hogy miért nem népesítettük be
ezeket a hatalmas területeket. Ma – fájdalom – a túlnépesedés szörnyéről szokás beszélnünk.
Azonban a túlnépesedés kizárólag csak a városok betegsége. Minél nagyobb egy város, annál több
benne az ember.
A falvakban a gyerekek – a 19. században az ember születése és kitermelése – a legkisebb fiú
gyerekek libapásztorok lettek – mint biológiai kulturális, érzelmi és gazdasági – értékek voltak. Még
a legkisebb – kislányok is – segítettek a főzésben, varrásban, a takarításban – nem csak vágyták és
szerették – hanem az édesanyjuk helyett e munkákat el is tudták végezni. Most meg a falvak
kiürülnek. A gépek működnek – gyártják a sablonokat – amíg a céhek korában, a kézi használatban
egyedi, kézműves termékeket állítottak elő. Az egészség, szépség, identitás, moralitás, intelligencia,
társas lét, tradíciók és a rend voltak a szempontok, a mi korunk, főként a XX. és a XXI.
századforduló óta a betegséget, csúfságot, hasadt személyiséget, amoralitást, tudatlanságot,
kriminalitást, káoszt, társadalmi entrópiát, improvizált viselkedési módokat hoz divatba. Azaz „B”
kultúrában élünk.
A növekvő szép- és szakirodalomban számos szó – sőt sürgetés és támogatás – található a történelem,
a művészet, a moralitás, az intelligencia végéről. A „vég” szót egy divatosabb kifejezés, a „túl”
(beyond) váltotta föl. Aminek az a hibája, hogy nem mondja meg, hogy mi is van azon, ami túl van a
jelenlegi adottságaink és értékeink után. Bár több helyen elfogadjuk a túlnépesedés problémájának
tényét, de ami pedig a malthusi módszert illeti, ez számunkra elfogadhatatlan és alávalóan mocskos.
Bennünket továbbra is a pro-life értékek lelkesítenek. Annál is inkább, mert a túlnépesedés – nem
győzőm ismételni – csak a nagyvárosok problémája. De – mint a fentiekben megírtam – léteznek a
Földünkön hatalmas és üres – vagy majdnem üres – területek. Ilyenek, ismétlem: Kanada, Wales,
Szibéria, Ausztrália, Szahara, Tibet és Himalája, Grönland, Andok, Kordillerák és végül az óriási
északi és déli Sark-körök. Nem is beszélve már a tengerekről és az óceánokról. És a szigetekről.
Ezeken alig van lakosság. És még egy megjegyzés: az emberek kiirtása helyett, a demográfiai
helyzetet emberi módon szabályozni és elosztani kell. De nem a bebetonozással kell kezdeni az új
helyen. Hanem – szomorúan jegyzem meg – a természettel együtt élni – többek között – legjobban a
muzulmánok – illetve a keleti népek – képesek. Például Orosz ország és Kína. Ezt meg kell tanulni
tőlük. A mai európai emberiség elvesztette a célját – az értékeket is balgán, önmaga ellen – fordítja.
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Ezért még a tényeket sem tudja észrevenni – bár szaval a tényszerűségről – de ez is csak egy verbális
divat.
Itt ismét egy kitérőt teszek a migránsokat illetően. Én – ha tehetném – nem csak építenék kerítéseket
a magyar-szerb határon, hanem megtoldanám egy úttal, jobbról és balról akadályokkal, hogy a
migránsok ezen az úton egyenesen és gyorsan haladjanak nyugat felé és szállják meg a nyugati
társadalmakat. Ha már ott a politikai vezetők úgy szeretik és pártolják az arabokat, a szíriaiakat, az
afgánokat és az irániakat stb. – a saját népük helyett – éljenek ők velük. Az egyik alaposan átnézendő
és megtanulandó történelmi verzió szerint, a törökök igazi ellenségei – nem a velük rokon keleti
népre – a magyarokra – élesítették a fogaikat – hanem az osztrákokra és a németekre. A magyar
királyságtól csak átvonulást kértek, megdönteni a bécsi urakat. Megszállni Bécset és továbbhaladni
Ausztriában és onnan továbbmenni és megtámadni fegyveresen Németországot. Lám már volt eset,
hogy a muzulmánok akkor is bejöttek – de csakis Németországba – mert ott – számukra
paradicsomba – értek.
Egyik jó barátom – nyelvész, matematikus és közgazdász – kiszámította, hogyha mi akkor engedünk
a tatároknak – Batu Kánnak – és átengedjük Magyarországon a tatárokat és a mongolokat – hozzánk
hasonló népeket – Bécs felé a XIII. században, akkor ezen az átvonuláson – 0 katona magyar ember –
halt volna meg. Ha a török szultánnak is a XVI. században átengedtük volna a török – testvérnép –
hadseregét Magyarországon – akkor 0 hős halt volna meg – és nem harcolunk velük – de mi –
ostobák – a Nyugatot védtük – akkor ma 60 000 000 – azaz hatvanmillió – magyar ember lakná be a
Kárpátokat és a Kárpát-medencét. Mind a két háborúban hatalmas magyar embertömeg tűnt el vagy
hősi halott volt.
És – ha győzünk – e demográfiai csatában, fölülkerekedtünk volna a környező népeken, akkor szó
sincs Trianonról. Az új délről jövő mai migránsok pedig haragszanak a franciákra és az angolokra, a
spanyolokra és a portugálokra, Belgiumra és Hollandiára is. Általánosan kifejezve magunkat: a
gyarmatosítókra, akik – nemcsak kizsákmányolták – hanem agyon is bombázták virágzó – rengeteg
munkával felépített – fejlődő és erős, független – országaikat, amiért kényszerítették őket elhagyni és
bosszút állni a gyarmati múlton itt Európában. De Amerikát sem felejtették el. Oda is tódulnak a
migránsok. Dél-Amerikából a mezőgazdasági munkákra és a robbantásokra is. Nem is beszélve
Orosz Föderációról, amely egy józan és kellemes együttélés más keleti és déli – ázsiai – taskenti és
például egy – nyugati – rigai fővárosi körrel. Oroszország többé nem gyarmatokat szaporító
nagyhatalom. Ezt meghagyta Nagy-Britanniának.

21. Fejezet: Az egészség meghatározásai és bölcsessége
Egy előzetes, de hosszú áttekintés
Kezdésnek néhány általános elvet fogunk ismételten felidézni. Sajnálatosan, a XX. század végére egy
furcsa definíció-ellenes mozgalom bontakozott ki a tudományokban. Ahelyett, hogy a tudósok
vállalták volna a szakterületek és a fogalmak meghatározásának kockázatát, elbújtak a komplexitás –
mint ürügy – mögé. Számos diszciplína terjedelmes véleménypiacokká vált, ahol minden egyes
kutató afféle emberi jognak tekinti a saját megközelítések gyakorlását és a szakmai köröknek illik
elfogadniuk e véleményeket, mint tiszteletre méltó demokratikus teljesítményeket. A haszon
maximalizáció jegyében fukar gazdasági szempont és érdek odáig ment, hogy manapság tudományos
iskolákat sem lehet alapítani és fönntartani. Mert a konferencia – és előkelő helyen épült –
épületekben a termekért borsos árat kell – pénzben – kifizetni. Kinek és minek van ennyi pénze? Az
ötletgazdának + kivitelezőnek = alig fizetnek. Pedig ők a legfontosabb személyek a kérdéses
tudományos és művészeti kérdések megválaszolásában. Bezzeg a portásnak, a ruhatárosnak, a
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világítónak, bemondónak még kevesebbet fizetnek. Nem jut elég pénz arra, hogy egy termet – a
legszegényesebbet – kibéreljenek havi 1 előadásra. Kivéve például a FUGÁT. Ki-ki tudósnak és
művésznek derogál követőnek lenni, így maga viszi a piacra egyéni véleményét – mint terméket –
eladni a laikus vásárló közönségnek. Amiről normális körülmények között szó sem lehetett volna. A
tudomány a hiteles felfedezések és a feltalálások birodalma és semmi köze a merő
véleménykultuszhoz, mivel a vélemény fogalmához a szubjektív preferenciák is odasorolhatóak. A
tudományos állítások és felismerések új – vagy régi klasszikus – felismerésekre és eredeti állításokra,
de elsősorban a tényekre támaszkodnak. A normál tudományok a legegyszerűbb kiinduló pontokról
indulnak, és gazdagodásuk a releváns ismeretekből, valamint az empirikus – valószínűségből – és a
logikai szükségszerűségekből származik.
A tudomány semmi körülmények között sem tekinthető privát vállalkozásnak, amely privát
módszerekkel és privát definíciókkal dolgozik. Kivéve a géniuszokat. A szakmai fölkészültség
kötelessége okán a tudományban szó sem lehet korlátlan szólásszabadságról. Általában is
megjegyezhetjük, hogy pontos célok hiányában nincs mód semmiféle értelmes tevékenységre.
Például az orvos sem folytathat gyógyító tevékenységet anélkül, hogy fogalma lenne az egészségről.
Amikor viszont én – e sorok írója – megkérdeztem egyik közeli és művelt – egészséggel és
betegséggel foglalkozó – kollégámat a Budapesti Corvinus Egyetemen, hogy „mi az egészség?”, a
válasza az volt, hogy a fölvetett kérdésem az orvosokat nem is érdekli. Még az orvostudományban
járatlan ember sem képes egészséges életet élni, ha halvány fogalma sincs a fizikai és mentális
állapotáról. E minimális tudás főként a komoly betegségek esetén elkerülhetetlen. A valódi piacokon
mi egymástól jól megkülönböztethető és megszámlálható, azaz digitális árukat adunk el és veszünk
meg. Kérdés, hogy az egészség lehet-e minden szempontból digitális – azaz árukánt kezelhető –
entitás? Ma világszerte folyik a verseny, így van ez a tudományterületeken is. Ámde, arról sem
szabad megfeledkeznünk, hogy a kooperáció – a csoportos munka – vezető és kívánatos morálisetikai elve – a tudományos kutatásnak.
Ami pedig a mi szerény kutatásaink módszereit illeti, az egészségre vonatkozó sajátosságok akkor
születtek a műhelyünkben, illetve jelentek meg számunkra, amikor túlléptük határait a nagyszámú
partikuláris definícióknak. Esetünkben, a fent említett határok az alábbiak lehetnek: pozitív vagy
negatív, jóllét vagy a betegség hiánya, komoly vagy enyhe kór, a betegség szakmai meghatározása
vagy a rá vonatkozó laikus vélemény, és így tovább (Blaxter, 2010). Képezzünk egy előzetes rangsort
az alábbi esetekből! Talán előbb a maximumról, a boldogságról. Ez egy olyan állapot, amelyben az
ember el tud égni, mivel ez az érzelem hatalmas energiákkal működik. A boldogság csak akkor nem
pusztít, ha az ember fékezni képes magát. Az európai orvosi szemlélet inkább csak a pontos – egzakt
– részeket figyeli, nem pedig az egész személyiséget. A szemlélete valóban digitális. Ez utóbbit – a
művelt ember – szemlélete többnyire viszont ezt – pótolja, mert az embereket egészében ítéli meg. A
banális közvélemény vagy ostobaság, vagy bölcsesség, attól függ, hogy a kérdéses társadalom milyen
mértékben kulturált.
Az a híres kínai orvoslásnak semmi közvetlen kapcsolata nincs az egészséggel. Ez a praxis a
megelőzést – a higiénikus állapotot – célozza. A betegségeket jobban és behatóbban ismeri – ezért
képes azt – megelőzni. A módszereit a keleti tudományok – mi több – a filozófiáját – megtanulta.
Tehát ismeri. Módszerei – például az akupunktúra – fájdalom mentes szúrása több – sajátos, talán
titkos – pontokba és a tű pontban maradása kb. 30 percig tart. Naponta – vagy hetente – egyszer, attól
függően, hogy milyen közel vagy távol laktunk egymástól. Én messze laktam, ezért hetenként
egyszer jártam. Amikor én bejelentkeztem egy európai orvosnál – aki a kínaí módszereket használta.
Megfigyeltem, hogy az első kezelés volt a leghatásosabb. Teljesen megnyugodtam. Ahogy mennek a
kezelések még ettől is még relaxáltabbá – lettem. A végén eufóriába estem. Túljutottam az
egészségemen. A kezeléseknek véget kellett lenni. Az eufóriára már nincs semmi szükségem. Mert
az eufória csak eltávolít a valóságos élettől.
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Ábra 3.

Boldogság

Orvosi szemlélet

Művelt közvélemény

Banális közvélemény

E kép az egészség lehetséges nívóit mutatja. A fenti konceptusok Blaxter könyvében megtalálhatók.
Bár e kétdimenziós „piramis” és interpretációjuk már a miénk. Minél közelebb van egy fogalom a
csúcshoz, annál szűkebb mind a logikai, mind az empirikus terjedelme. Nemcsak lehetséges, hanem
fontos is lenne – szigorú empirikus és elméleti kutatások útján – egy kétpólusú skála kidolgozása,
ahol egy központi – közömbös állapotot jelző – technikai zérus érték választaná el az egészséget a
betegségtől. Viszont az élő rendszerek rendszerint nincsenek világos, tiszta és áttekinthető beteg vagy
egészséges állapotban. „Ilyenformán véleményünk szerint senki sem sorolható be egyértelműen a
beteg vagy egészséges kategóriákba, e helyett mindenki csupán valahol áll a skála mentén’ (Sidell,
2010: 27).” Idézi (Braxel, ibid. p. 16). Az egészség talán legjobb pszichológiai indikátora a
szubjektív szimptómák, elsősorban a fájdalom hiánya (Illyés Gyula, 1976). Bár ez az indikátor sem
teljesen pontos. Illyés Gyula, a híres magyar költő és író felismerte, hogy a betegségek mutatják be
nekünk az egyes szerveink helyét a szervezetünkben. Mivel? Talán a fájdalom révén. (Illyés
Gyula,1976)

22. Fejezet: Előzetes feltevéseink
Mindenekelőtt le kell számolnunk azzal a széles – főként laikus – körökben virágzó nézettel,
miszerint az egészség semmi egyéb, mint az élő rendszer gépies működése. Hogy a helyére tegyük e
„koncepciót”, először a gép természetét kell meghatároznunk. Ez viszont jelenleg egy nehéz feladat.
Hosszú idő – talán évezredek – óta a gépet oly mesterséges mechanizmusnak tekintették, amely
egyrészt megsokszorozza az ember erejét és másrészt ezt simán és egyenletesen teszi. Többnyire a
munkában a munkagép, katonaságnál a fegyver és a művészetben a hangszer. A tudományban a
logika. A művészetben az esztétika. A szép és a rút tudománya. A gazdaságban a haszon. A gép e
tulajdonságai legnyilvánvalóbbak az úgynevezett egyszerű gépekben (pl. az archimédeszi emelő,
csiga és a csavar). „Reuleaux gép-definíciója klasszikussá vált: „A gép az ellenálló testek oly
kombinációja, mely úgy lett rendezve, hogy ezen eszköz által a természet mechanikai ereje munkára
kényszerüljön bizonyos meghatározott mozgások révén” (idézi Mumford, 1934, 9 old.). E klasszikus
– vagy a saját fordításunkban inkább körülményeskedőnek és fontoskodónak tűnő – meghatározás
már régen elavult. Ezt már Mumford is észrevette és klasszikus művében már említi, hogy e
meghatározás csak a nem organikus – hanem csak a mechanikus – gépekre érvényes.
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Mumford tehát fölismerte ezt a tényállást és a következőket javasolta: „Ahelyett, hogy
egyszerűsítenénk az organikust a mechanikus megérthetősége céljából, ami szükségszerű volt a nagy
eotechnikai és paleotechnikai találmányok számára, nekünk el kellene kezdenünk a mechanikus
összetettebbé tételét ama célokból, hogy szervesebbé, hatékonyabbá és az élő rendszerek
környezetével harmonizálóbbá tegyük.” (Mumford, ibid. 367 old.) E program részben
megvalósultnak látszik. Az Informatika – mint az emberiség egyik legnagyobb és legújabb szellemi
forradalma – radikálisan meghaladta a mechanikus, nem organikus gépeket és a hagyományos
gépelméleteket. A mai gépek – bizony antropológiaiak, humanoidok és – mi több – alig van közük a
hagyományos gépekhez.
A fentiek után mi a különbség a mechanikus és az organikus között? Nos, előzetes hipotézisünk
szerint a mechanikus a lineáris okság törvényeinek engedelmeskedik, míg az organikus a cirkuláris –
visszacsatolásokon alapuló – okság szerint forog. Az Informatika a XX. és a XXI. század
fordulójának egyetlen nagy teljesítménye. A filozófia, a művészet és a tudomány – a jelentős
tettekről nem is beszélve – nem hozott létre számottevő eredményeket. E tudatformák és tettek
többsége vagy közömbös, vagy egyenesen káros. Közbevetőleg megjegyzem, hogy a Magyar
Közgazdasági Társaság (MKT) Kultúra-Gazdaságtani Szakosztálya egyik ülésén a Műcsarnokban
egy jelenlévő – politikai szempontból – előkelő – okos – személy, akinek a munkahelye a magyar
Parlamentben van – megkérdezte, hogy miként lehet a sztochasztikus és az oksági nézeteket egy
magasabb szinten egymással összehozni. Erre a kérdésre az én válaszom a következő volt. Az őket
összefűző – meta, azaz fő – fogalom egy skála, amelynek két végpontja van. Az első a 0 zérus
valószínűség. A teljes lehetetlenség. A másik vége az okság, amely feltétlen 100% – azaz biztosan –
létrejön a várt esemény. A kettő között a 0 és 100% között növekedő valószínűség van. Mivel mind
a fizikus előadó, mind a saját szakmájában kiváló közönség hallgatott, és mivel a hallgatás =
beleegyezés, megnyugodtam. Talán igazam volt. Ceteris paribus.
Az egész probléma abban áll, hogy amíg radikálisan új mechanizmusokat alkotnak, a gépelmélet nem
képes kiterjeszteni bázis-fogalmait. Az új gépek képesek utánozni a gondolkodást és – nemsokára –
az alkotást is. Sőt, a gép általános fogalma inkább a következő lehet: számunkra a gépek az élő
rendszerek utánzatai úgy, hogy a mérnöki értelem hozza létre őket élettelen anyagból az emberiség
szolgálatára. Definíciónknak ama része, hogy „az emberiség szolgálatában” felfogásunk lényege és
kulcsa. Mielőtt folytatnánk gondolatmenetünket, ismét hangsúlyoznunk kell, miszerint az emberi
lény természete nem mechanikus. Az embereket a problémáik határozzák meg, vagy még inkább a
problémaszerkezetük. Nos, akkor hogyan írnánk le részletesebben is az egészséget? Az egészség az
önreprodukciónak az a fajtája, miáltal bármely élőlény megépíti a saját meta környezetét. A meta
környezet funkciója – minden egyes élő rendszer esetében – a védelem. Majd ugyanez történik a
védelemmel. Őt pedig egy magasabb szinten működő védelem védi és így tovább. Az egészségnek
alapvetően három esete van: először a kibontakozó és a fejlődő (fiatal) élőlényé, aki – vagy amely –
úgy reprodukálja magát rendszeresen, hogy meghaladja korábbi létezését, miáltal ki is terjeszti és
tökéletesíti meta-környezetét is. Ez az, ami fejlődésnek nevezhető. Más szempontból itt egy aktív,
támadó – de nem pusztító, hanem építő – stratégia érvényesül.
A következő, második egészségforma az érett életkorra jellemző. E korban az önreprodukció inkább
az ön-fenntarthatóság azon formáját ölti, melyet az egyes részletek kidolgozása kísér. De az sem
kizárt, hogy – rosszabb esetben – az élet itt merő önismétlés marad. Az egészség harmadik formája
az úgynevezett X – azaz idős – generációknál terjedt el. Ezúttal növekvő inputra van szükség még a
csökkenő output fönntartása céljából is. Az életstratégia itt defenzív. Az élet ára – vagy költsége –
egyre nő. A halál akkor következik be, amikor semmiféle erőfeszítés nem elegendő, még a
minimális output előállítására sem. Igaz, a fejlődés, az érettség és az idős kor léteznek, ámde az
embert mindenekelőtt a teljesítményeivel kell megítélni és nem az életkorral. Nota bene, a múltban
nagy tiszteletet kapott az idős ember, mert akkor a bevált megoldások korszakát éltük. Ma – éppen
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fordítva – az innováció a kedvenc. És uralkodik az az elképzelés, hogy minél fiatalabb valaki, annál
innovatívabb. A különböző diákversenyek mintha igazolnák ezt. De nem szabad elfogadni azt, hogy
az innováció egyik fontos feltétele a tudatlanság és a kevés tapasztalat. El kell fogadni azt, hogy az
idő múlásával az innovációból – ha beválik – hagyomány lesz.

23. Fejezet: Néhány szó a betegségről
A betegség – mint az egészség ellentéte – filozófiailag a rendszer helyett az entrópia. Ennek
társadalmi alkalmazása az anómia. „(gör. kb. meg nem felelés, illetve a szabályok hiánya): A modern
társadalmakban tapasztalható jelenség, amelyben a hagyományos normák és szabályok úgy
lazulnak föl, hogy nem képződnek helyettük újak és elfogadhatóak. És a társadalmi élet egy adott
területén a szabályok nem világos volta miatt elvesztik a társadalmi normák befolyásukat az
egyének viselkedésére. Több deviáns viselkedésformára – pl. az öngyilkosságra – való hajlam
hátterében álló társadalmi tényezők egyike lehet. Az anómia fogalmát Émile Durkheim vezette be a
szociológiába devianciaelméletében (Durkheim, E. 1982). R. K. Merton az elfogadott normák és a
társadalmi valóság közötti konfliktussal magyarázza az anómia jelenségét, mikor is azok nincsenek
szinkronban egymással. A társadalmilag elfogadott értékek és a megvalósulásukra rendelkezésre álló
eszközök korlátozottsága közötti konfliktusokat az egyének különbözőképpen oldják meg, és ennek
során vagy figyelembe veszik a társadalmi szabályokat és normákat – mint pl. a konformisták – vagy
megkerülik, elutasítják, mint pl. a lázadók és a deviánsok, azokat (Merton, R. K. 1980). A. Cohen a
konformitás és a deviancia összefüggése kapcsán mutat rá, hogy a társadalomban az érvényesülés
lehetőségeinek a hiánya határozza meg azt, hogy ki választja a bűnöző életformát és ki nem” (Mátay
Melinda Internet, 2017).
A betegség kultusza Nyugaton a Nagy Francia Forradalom után alakult ki, mely forradalom ismét
megteremtette az antik római korokból ismert csürhét, az ókori római proletariátus modern verzióját.
A társadalmi hierarchia összeomlott és helyt adott kegyetlen, tanult, értelmiségi diplomás
diktátoroknak – akik közül kiemelkedett Georges Jacques Danton és Maximilien de Robespierre és
Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau és akik nem tudtak rendet teremteni és helyette egymást
számolták föl. A rendet Bonaparte Napóleon vezette újra be katonai eszközökkel. A nép így
csöbörből vödörbe esett. Mire több forradalom után Franciaország véglegesen a demokráciát
választotta. Ebben a társadalomban csak a kemény burzsoázia tudott érvényesülni. Az értelmiségi
írók és tudósok, akik elvesztették arisztokrata mecénásaikat, kiszorultak a piacra, ahol előbb a
műveletlen nép, majd a Montparnasse-i és Montmarton-i kereskedők biztosítottak számukra
megélhetést. A műkereskedők diktálták a stílust és a nívót. A gazdasági és történelmi hányódás –
anómia – következményeként megszületett a modern – ma már posztmodern – művészet, a filozófiai
okoskodás, a konceptualizmus és a depresszió jegyében. A korabeli gúnyrajzok és a grafika úgy
ábrázolta koruk emberét, mint idiótákat, akik súlyosak voltak vagy lebegtek, mert alóluk elveszett a
gravitáció és az identitásuk is (lásd. Honoré Daumier karikatúráit).
Hasonló mentális állapotba került az emberiség az első világháború után napjainkig. Beleszámítva a
második világháborút, ahol a kegyetlenség – technikai fegyverekkel – mindennapossá vált. Nemcsak
a frontokon, hanem a magán- és a közéletben. Példákkal: Szadisták. Mazochisták. Szadomazochisták.
Bosszúállók. Párbajozók. Gyilkosok. Kínzók stb. Hasonlóan betegek, akiket ki kellene gyógyítani
egy a Lipót- hoz hasonló – gyógyító, kutató és művészeti – Intézményben. A Lipót épülete és a kertje
elhagyottan áll. 1 Embert se láttam benne. Nem tudni mi lesz vele. Talán egy külföldről érkezett
gépkocsi – esetleg német vagy japán vagy taiwani – alkatrészeket fognak gyártani és összeszerelni –
luxus – autókat fognak gyártani. A kevés kórházat ezzel az eggyel is – talán a legjobbal, fogják
csökkenteni– mégpedig be fogják csukni –, az egészségügy szegényebb lesz egy kiváló – külföldön is
ismert és tisztelt – kórházzal. A sorsa hasonló a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző
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Főiskola sorsához. Ez az intézmény nagyot esett. Ma már csak az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kara lett. Főiskolából csak Kar lett. De valahogy fönnmaradt. Nem
építették le, mint a Lipótot. Mennyi harcába került a Bárczi Gusztáv Főiskola tanárainak, az
igazgatónak és helyettesének, Szabó Katalinnak. Aki lehet, hogy már a kar dékánja.

24. Fejezet: Kezdetleges alkalmazások
Az alábbiak stílusa alapvetően távirati. Hipotéziseknek sem mondhatók. De a tények alapján
elképzelhető néhány feltevés megszületésére. A feladatuk kizárólagosan csak egy: tudatosítani, hogy
az egészség fajtái és csoportjai elhelyezhetőek egy alá- és fölérendelt fokokkal bíró függőleges idea
létrán – idea ladder – ahogy feljebb jutunk. E gondolat még banálisnak sem mondható. A cél, hogy e
skála lépcsőfokait komolyan vegyük. Nos, röviden szólva, a fiziológiai szervek egészsége: csak egy
részben mechanikus folyamat. Az alapja viszont az – organikus, visszacsatolással – működik. Ebben
a rendszerben hibákat javítunk – negatív visszacsatolás, vagy a személyiség egészsége: egy
konstruktív emberi dráma, vagy hibát hibára halmozunk, vagy sikerről sikerre megyünk. Ezek mind a
két eset – itt – pozitív visszacsatolással éltünk. A család egészsége: kölcsönös fizikai és pszichológiai
támogatás. Közbevetőleg, milyen különbséget látunk a család és a házasság között. Ugyanis, míg a
család eredetileg összetart, támogat, gondoskodik és fejleszti tagjait, addig a házasság többnyire
egy formális aktus-ceremónia, amely sikerülhet jól, vagy rosszul morális, esztétikai és jogi
normáink szemszögéből.
Visszatérve az itt tárgyalt kérdésekhez, a társadalom egészsége: bizonyos konfliktusok és egyensúly a
horizontális (szakmai) és vertikális (hierarchikus) hatalom között. A kultúra egészsége: Az
egymásnak ellentmondó, illetve harmonizáló viszony az ellentétes eszmék és identitások között. Az
etnikai csoportok egészsége: a tolerancia és az intolerancia közötti sikeres egyensúlyozás. A
nemzetek egészsége: a „Nemzetek jóléte” (Smith, 1776), vagy az európai koncert (Polányi, 1946).
Mind a ketten közgazdászok és politikusok voltak. Korunk főbb tudományait képviselik mind a
ketten. De hozzájuk csatlakozik az informatika. Az Internet tudománya és gyakorlása.
A kontinensek egészsége: összefügg a világháborúkkal és a világbékékkel. Az emberiség egészsége:
a vertikális – mélységi és magassági, egyszóval – hatalmi, diktatúra vagy demokrácia – kontra
horizontális – jobbra és balra, egyszóval szakmai: cipész vagy szabó és politikai viták bent a
parlamentben, fölvonulások a város útjain – a globalizáció függvénye. A jelenleg zajló nyugati
globalizáció ideológiája a fenomenológia. E filozófia nem ismeri el az „absztrakciós létrát” és egy
olyan világképet fest, ahol hiányzik a konkrét és az absztrakt különbsége. Azaz a fenomenológia –
mutatis mutandis – a pre-kolumbiánus, lapos Föld elméletének a reneszánsza a gondolati modellben.
A nyugati globalizáció tehát nem a nemzetek és birodalmak szintézise. Hanem ezek – minél gyorsabb
és minél energikusabb – fölszámolása és helyette egy egységes kultúra és egy egységes civilizáció
kiterjesztése az egész világra. Itt azért írtunk civilizációt és kultúrát, mert az a partikuláris kultúra és
civilizáció, amely a többi kultúrát és civilizációt tagadja, először önmagát számolja fel, hogy példát
mutasson a kultúrák öngyilkosságára. Remélem, hogy Közép-Európa – és azon belül kiemelem a
kitágult – a 3 balti északi állammal, Észt Országgal, Lett Országgal és Livániával. Keletről
Bulgáriával. Délről Macedóniával, Szerbiával és Horvát Országgal. Nyugatról Ausztriával. Távol
keletről Kína és Japán – Visegrádi 4.-et – nem fog ezen az úton járni. Ebben ma bajnok Németország
és Angela Merkel a boszorkány – aki vége nincs messzeségből ide – Európába hipnotizált több, mint
1 milliárd migránsot – Soros György pénzügyi eszközökkel és vezetésével támogatta az igazi
menekülőket és a gyilkos bevándorlókat egyaránt. Ezt én ezt – amerikai professzor szemmel látom –
és meg győződésem, hogy ott sikerült a bevándorlókat amerikai emberekké tenni. Az amerikai nép
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voltaképpen majdnem mindenki bevándorló volt, akik kiszorították az ott élő ősi népeket. De azokat
is hagyják élni. Az USA valóban egy olvasztó tégelyé vált sikeresen.
Ami – az egyetemes kultúra és civilizáció látványos és végzetes – összeroppanásához vezet. Ez pedig
– bármi hihetetlen – az emberiség eltűnését idézi elő. Megáll az evolúció. Forradalom se lesz – ahogy
Sztarikov, N. leírja több tanulmányában, hogy ha az egyik hatalomban kitör a forradalom, ezt egy
másik hatalom – a saját igényei szerint – finanszírozza. (Sztarikov, 2017) Ezek szerint a forradalom
hősei = külföldről jól megfizetett zsoldosok. Vladimir Iljics Lenin és Kun Béla is ebbe a közös
kategóriába tartoznak mind a ketten. A Nagy Francia Forradalom elmélete – mint az udvari bohócok
– a Felvilágosodás filozófusait a francia arisztokrácia tagjai finanszírozták. Nem választott külön írói
nevet Jean-Jacques Rousseau, de például születési neve szerint François-Marie Arouet, írói neve
Voltaire – Ezeket az arisztokratákat – a forradalom idején sorra kivégezték. Érdekes, hogy sem
Rousseaut, sem Voltairet nem végezték ki. Ez volt a köszönet a filozófusoknak Francia földön a 1718 századokban „A felvilágosodásra Pascal, Leibniz, Galilei és más korábbi filozófusok nézetei is
sok szempontból kifejtették hatásukat.” (Internet 2017). Nem szólva az orosz 1917-es forradalomról
– a nagy cirkuszról – és a nem pénzelt remek, de hősies – cári fehér hadsereg veresége, majd –
föladva a hiába dúló harcot a bolsevik csőcselékkel – az őket is finanszírozott – komiszárokkal.
Elhajóztak Krim-ből nyugatra és ott kiváló énekesek, költők és tudósok és katonák lettek.

25. Fejezet: A kutatási elgondolások és eredmények
Kiindulás: a populáció
Az alábbiakban – jobb híján – laikusokat kérdeztünk meg az egészségre vonatkozóan. Ugyanis hiába
hívtuk telefonon, kopogtunk az ELTE, a Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem kapuin, de e kapukat zárva találtuk. Nem volt más, mint Alma
Materünket, a Budapesti Corvinus Egyetem diákjait, PhD hallgatóit kellett fölkérnünk, hogy
vizsgálatainkban vegyenek részt. Összesen 105 személynek osztottunk kérdőíveket – ennyien
vállalkoztak részt venni és kitölteni a szétosztott kérdőíveket – a mi kutatásunkban az átlagos életkor
31 év volt. Ebből 70 (66.7%) fő nőt és 35 (33.3%) férfit kérdeztünk meg. Mindnyájan laikusok voltak
az orvoslást illetően. Köztük 45.7% Bachelor kezdő egyetemi fokozat és 35.2% Master magas –
diploma előtti – egyetemi fokozat, 13.3%. Néhány PhD-s fokozatút találtunk. Továbbá 3.8% egyebet.
Tehát a minta kicsi volt. Érvényességi számításokat nem alkalmazhattunk. Vagy csak óvatosan és
gondosan. Sok intuícióval. Azonban tervezzük. Csak jöjjenek el a komoly – alapos és hasznos –
kutatásokra kedvező emberek és körülmények. Mert addig csak hipotéziseket és véleményeket
tudunk kitalálni és valamelyest földolgozni. Addig abból élünk, amire rátaláltunk. És ezek – 105
ember – kísérleti alanyok hajlandóak voltak nyilatkozni. Ez a tény már jelzi, hogy e fontos kérdést –
megkísérelni és megválaszolni – csak komoly emberek képesek. Tehát oda kell figyelni arra, amit ők
megfeleltek.

26. Fejezet: Az értékelés skálája
Az összes tényezőt az alábbi rangsorskálán – a nominális mérés után – mértük személyenként:
0. Fölöttébb irreleváns

1 pont

1. Irreleváns

2 pont

2. Nem releváns

3 pont
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3. Közömbös

4 pont

4. Kissé releváns

5 pont

5. Releváns

6 pont

6. Fölöttébb releváns

7 pont

Az első 0-tól eltekintve, itt egy kétkarú mérleggel állunk szemben, ahol a közömbös a valódi zérus –
0 – ahol az egyik rész fölül negatív és szükségtelen az egészség adott dimenziója. Alul viszont a
releváns és szükséges az egészség növekedés kvázi egységeivel. Ugyanis valódi fokozatok – azaz a
digitális értékek – nem jelzik pontosan az egészség szükségletét vagy szükségtelenségét Egy biztos,
miszerint a jelen társadalom – feltevéseink szerint – voltaképpen – nem egészséges – hanem beteg.
Valódi „B” kultúra. Terminológiánk szerint, tehát a mi kutatásunk sem fölösleges. Sőt nagyon is
releváns. Még akkor is, ha az orvosok távol maradtak ettől a munkától. Egyszer majd az orvosi
szakmának föl kell ébredniük. Akkor mi először kapunk hiteles és szakmai – orvosi – segítséget,
amivel már tudunk érdemben dolgoznunk tovább az egészség és a betegség természetét illetően.

27. Fejezet: A mért tényezők és a kapott eredmények:
Lám, itt mutatjuk be munkánkat–a rangsorolást – az olvasónak. A bemutatás után értelmezni fogjuk
ezeket az eredményeket. Lásd a következő oldalon, mert itt sajnálatosan nem lehet. Illetve ezen az
üres szakaszon Internet ördöge dolgozott. Tehát: Nincsen rajta semmi
Pozitív érzelmek 659
Relaxációs képesség 650
Optimizmus 633
Beilleszkedés, cél és harmónia 630
Szeretet 627
Kiegyensúlyozottság 614
Belső szabadság 608
A betegség hiánya 602
Sport 588
Produktivitás vagy szociabilitás 572
Munkaképesség vagy kreativitás 570
Felelősségtudat 560
Konstruktív hobbi 552
Realizmus 542
Fegyelem 539
Innovációs képesség 527
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Érettség 522
Személyes konstruktív program 517
Moralitás 503
Normális gének 499
Hosszú életűség 488
Elkötelezettség 481
Önreprodukció 474
Identitás a kultúrádban, vagy vonzásra szolgáló képesség 473
Játékosság 456
Szépség 440
Áramlat (Flow) 422
A társadalom reprodukálása 415
Vallásosság és hit 380
Gépiesség 327

28. Fejezet: Értelmezés
A fenti dimenziók 1-től 30-ig egy Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi hallgatói körében végzett
brainstorming – ötletroham – eredményei. Volt köztük magyar, amerikai – USA – és iráni. A 3.8%
egyéb más felsőfokú intézményből származott és csatlakozott a kutatáshoz. A dimenziók mellett
található számokat az egyes dimenziók összesített rangszámaiból állítottuk össze. Nem biztos, hogy a
rangszámok egyszerű összeadása matematikailag helyes. Ezért, ez a lépés csak megközelítő – de nem
biztos – maga a módszer. De nem volt a kutató csoportban matematikus. Tehát az eredmény csak
megközelítő csupán. Minél nagyobbak az összesítések értékei, annál előbb áll a dimenzió az
összesített rangsorban. Az első 5 érték a „Pozitív érzelmek 659, Relaxációs képesség 650,
Optimizmus 633, Beilleszkedés, Cél és Harmónia 630, Szeretet 627.” Mielőtt a kapott adatok
értékelését végrehajtanánk, fölhívjuk a figyelmet az alábbiakra: A dimenziók száma csak azért
harminc, mert több dimenzió ugyanazt a rangszámot kapta. A fenti 30 dimenzió valójában 36, mivel
a „Beilleszkedés, a Cél és a Harmónia” ugyanazt a 630-os számot kapta. Ismételjük:
végeredményben a kutatás dimenziói nem 30, hanem 36, mint ezt az alábbi táblázat mutatja: De
mielőtt ezt megtennénk, jelezzük, hogy a dimenziókat nem szűrtük meg. Elfogadtuk őket, mert az
ezen dimenziók köre általában hasonló – nagyrészt azonos – tartalmat fed a megkérdezettek és a
kutatók számára.
Megdöbbentő, hogy az áramlat – a flow kutatója– Csíkszentmihályi Mihály, aki Fiumében született –
ez a kikötő város akkor még Magyarországhoz tartozott. Több kultúrát és nyelvet – magyar, angol,
horvát, olasz – hordozott magában. Angolul nehezen tanult. De 1956-ban, a többi menekült között
kijutott az USA-ba. Ma is ott él – de már nem Chicago-ban– hanem Californiában él és dolgozik.
Valamint meghívásra előadásokat is tart. Csíkszentmihályi Mihály, akinek a híres fogalma, amelyet
számos szakember az első helyre tenné. Itt benne van az utolsó 4-ben. De igaz, hogy ebben a 4-ben ő

90
– az áramlás, a flow – a második. Valamelyest ez a tény műveletlenségre utal. Hiszen a flow
fogalmának székely-magyar alkotója világhírű. A flow koncepcióját és alkotóját – Csíkszentmihályi
Mihályt Magyarország befogadta és örökös tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának. Én még
Chicago-ban ismerkedtem meg Csíkszentmihályi Mihállyal 1988-ban. Ez a híres professzor már
remekül beszél, ír, ért, és előad angolul. De magyarul már keveset tud. Ezt a nyelvet ő már sajnos
csak töri.
Íme a dimenziók táblázata:
1

Önreprodukció

13

Vonzás képessége

25 A betegség hiánya

2

A társadalom
reprodukálása

14

Beilleszkedés

26 Elkötelezettség

3

Szociabilitás

15

Munkaképesség

27 Belső szabadság

4

Kiegyensúlyozottság

16

Relaxációs képesség

28 Produktivitás

5

Gépiesség

17

Sport

29 Innovációs képesség

6

Áramlat (Flow)

18

Célok

30 Pozitív érzelmek

7

Személyes konstruktív
program

19

Vallásosság

31 Konstruktív hobbi

8

Normális gének

20

Optimizmus

32 Moralitás

9

A kultúrádban gyökerező
identitás

21

Realizmus

33 Szeretet

10 Kreativitás

22

Érettség

34 Felelősségtudat

11 Hosszú életűség

23

Játékosság

35 Harmónia

12 Szépség

24

Fegyelem

36 Hit

Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a fenti dimenziókat mindenki elfogadta. Senki sem dobta vissza
egyiket sem. Ebből látszik, hogy az egészség fogalma mennyire összetett. Legalábbis a laikusok
körében. Azonban e keretek között sincs lehetőségünk arra, hogy összevessük az egyes dimenziók
helyét a rangsorban és a valóságban. Csak arra térünk ki, hogy például a győztes dimenzió, a „pozitív
érzelmek” nem tekinthető szerencsés választásnak. Ugyanis egy szadista is élvezi áldozatának
fölkoncolását. Vagy a második, a „relaxációs képesség”, lehet egyszerűen csak lustaság, gyengeség,
unalom. Az optimizmus – meg felelőtlenség. Sajnos úgy tűnik, hogy a skálánk legalsó dimenziói – a
szépség 440, az áramlat (Flow) 422, vagy a társadalom reprodukálása 415 és a vallásosság és hit 380,
végül a gépiesség 327 – jobban megfelelnek az egészség követelményeinek. Igaz, hogy a
beilleszkedés, a cél, harmónia és szeretet ide való lenne, ha a megkérdezettek nem sorolták volna
őket az élenjáró dimenziók közé. A skála közepét a konstruktív hobbi 552, a realizmus 542 és a
fegyelem 539, valamint az innovációs képesség 527, végül az érettség 522, majd a személyes
konstruktív program 517 – foglalják el. Ezeket az egészség-dimenziókat a gazdaság, a pszichológia,
az etika végül a pedagógia azonnal elfogadnák. Amennyiben ezek a diszciplínák korunk válságos
állapotában képesek fejlődni még.
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29. Fejezet: Expressz összefoglalás. Önbírálat, hibák
E gyors fölvételt lassan abbahagyjuk, a kérdés az, hogyan folytassuk tovább? Nos – először is
tágabbra kell vennünk a kutatásban résztvevők körét. Legalább 5000 személyt kell bevonni, mint
megkérdezendőt! Egy szabályos ötletrohamnak – véletlenszerűen kiválasztott „kis csoportokkal” –
legalább 400 egészség- és betegségdimenziót kell találnia. Ezek számát a dimenziócsökkentő,
klaszterelemző módszerekkel redukálni kell, hogy ne legyen a dimenziók száma 20 vagy 25-nél
több. Minekutána a kisebb halmaz jobban kezelhető. Külön kell választani az alcsoportokat
szakmák, életkorok, nemek és sikeresség szerint. Majd elkészíteni a táblaterveket és levezetni a
kutatást. Végül összevetni a csoportokat. Fontos a korrelációkkal, statisztikailag érvényes
(szignifikáns) kutatással föltenni a kérdést, hogy mennyire vagyunk a valóságtól közel vagy távol.
És hogy közelítsük majd a realitást. Ezen – és itt nem jelzett – eszközökkel tervezni kell új
felvételeket és kutatást. Mindezt ez a munka nem végezte el. Ennek oka a feltételek – idő, pénz,
tudás, munkatárs – szűkössége volt. A jövőben ügyesebbek leszünk. És az empíriát nagyobb
szaktudással elemezzük. Továbbá elméleteket is alkotunk. Majd bejelentkezünk egy – szakmánkba
vágó – konferenciára és elmondjuk azt, amit tettünk. A kritikákat elfogadjuk. Ha a kitűnő minőségű
– okos, jó, kreatív – hozzászólók egyetértenek velünk, akkor jó úton vagyunk.
A laikusok a felvételből ne maradjanak ki, hisz a hanyatló európai kultúrának utolsó 2 nagy
találmánya: a józanész a 18. században, Franciaországban a filozófusok – például Voltaire és JeanJacques Rousseau – az Internet 20-21. századokban Neumann János, aki Magyarországon született
és dolgozott – feltalálta a számítógépet – az Észak-Amerikai Egyesült Államokban. Ahol – az új
világban – amúgy is – újra átértékelték és átdolgozták – végeredményben újra megszülték – a
vallást, a művészetet, filozófiát és a tudományokat. Még akkor is, ha ezek többször elhajlottak tőle.
Az egészséges kultúrák a jövőben szintén a józanésszel fogják kezdeni és legyőzik a beteg és öreg,
elavult és korszerűtlen civilizációkat. Ezzel, és csakis ezzel győzhet a minőségi – magas – kultúra,
az embereknek kedvező, égbe törő mesterséges program. Mint ahogy New York-ban és San
Francisco-ban égig érő felhőkarcolók vannak. Az építészet is kifejezi – nemcsak a templomok –
hanem a táj is jelzi, mely kultúrában – az „A” vagy a „B” civilizációban – élünk.
Amely újra feltámasztja – amit pedig nagyon szeretünk, készek vagyunk felemelni közös hazánkat –
Európa 59-60 – számú etnikumokat, népeit, nemzeteket, országokat, államokat. Az előbbi sorolásra
úgy tekintünk, mint szinonimákra, ami tévedés. Néhány ellenpéldára tekintsünk. A magyar nép
számos országban – Magyarországon, Romániában, Erdélyben, Ukrajnában, Szlovákiában,
Ausztriában, Horvátországban, Szerbiában, Kanadában, USA-ban, Ausztráliában stb. – él. Ugyanez
elmondható – még nagyobb mértékben – orosz emberek élnek természetesen Oroszországban, a volt
– elárult és elavult – Szovjetunióban: Ukrán SZSZK. Belorusz SZSZK. Kaukázusontúli SZSZSZK.
Türkmén SZSZK. Üzbég SZSZK. Tádzsik SZSZK. Azerbajdzsáni SZSZK. Grúz SZSZK. Örmény
SZSZK. Kazah SZSZK. Észt SZSZK. Lett SZSZK. Litván SZSZK. Moldáv SZSZK. Karél-Finn SZSZK. Az
angolok is élnek Nagy-Britanniában. Kanadában, az USA-ban. Indiában, Írországban, Afrikában,
Ausztráliában stb. Egy külön kutatásra van szükség, amely a fenti fogalmakat jól meghatározza –

valószínűleg – ezt a feladatot a politikai tudományoknak kellene – tisztázni. Míg a továbbiakat: miért
nem érti Amerika az Európaiakat. Nos, Amerikát a bevándorlók telepítették be és tették naggyá. A
mai Amerikát az Európából emigrált értelmiség emelte fel. A fehérbőrű emberek. Az afrikaiaknál a
feketék, a kínaiaknál, a japánoknál – a sárgabőrűek szintén bevándoroltak Amerikába. Ott ők
tanultak, szakmákat szereztek. Pénzhez jutottak és családokat alapítottak. Végeredményként jól
boldogultak.
És ezek az emberek barátsággal és szeretettel, szorgalommal dolgoznak és élnek egymás mellett. Az
amerikai kontinens északi – az USA és Kanada – részén sikerült kialakítani egy közös kultúrát és
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civilizációt. Ezek az emberek szépek, egészségesek, optimisták, jól öltözettek. Miért? Mert Amerika
nem a nemzetállamok kontinense – hanem csak államokban – élnek. Ez utóbbiak nem lázadnak föl a
szabadságért. Hanem békében együtt élnek. Nagy kérdés az, hogy Európa – a szuverén
nemzetállamok területe és kultúrája – képes-e az Amerikai Egyesült Államok mintáját és modelljét –
követni. Mert, ha nem – akkor nem EU-ban kellene – élni, hanem ki kellene alakítani a szövetséges
nemzetállamokat és egy szervezetben összehozni. A migránsokat pedig hazájukba vissza kell vezetni.
Hiszen nem tudnak integrálódni. Európa értékeit és érdekeit nem képesek elfogadni és követni. Az
európai klíma nem kedvez a forró délről érkező és jövő migránsoknak. De mégis itt maradnak – meg
fognak – betegedni. Ha tehát mégis itt maradnak, akkor pusztító járványok elterjednek nyugat és
északi Európában.

30. Fejezet: A digitalizálás kultusza
Hasonló problémáim vannak a társadalmak digitalizálásával, ami egy pán-matematikai eszme. Ezt is
érdemes határok közé zárni és ezzel megelőzni a kárt, amelyet okozni képes. Ugyanis ennek a célja,
hogy a dolgokat és a jelenségeket megszámolni és fizetni képesek legyenek. Azonban vannak olyan
eredmények, amelyek kettős természetűek. Például a zene, amelynek írása – a kotta –
hangjegyekből áll, amelyek megszámolhatók. Tehát digitalizálhatók és megfizethetők. De maga a
dallam inkább analóg és megfizethetetlen. A kottaírás alkotás, a dallam már élvezet magának a
zenész alkotónak és annak is, aki hallgatja. Vagy buta kérdés, hogy mennyibe kerül – mondjuk –
Mozart vagy Széchenyi munkássága? Ezek és a hasonló alkotók és áruk fölmérhetetlenek. Sem
pénzzel, sem állással, sem kitüntetésekkel. Ugyanez a helyzet az írással. A betűk száma digitális,
míg az ének vagy a beszéd analóg. A jelenlegi finanszírozás megköveteli, hogy minden mű és
eredmény digitális legyen. Ezzel kezdheti mérni a mérhetetlent. Ami természetesen lehetetlen.
Legföljebb az, hogy mennyien és milyen kvalitásokkal rendelkeznek a nézők és a hallgatók. A
belépő jegyek ára szintén támogatja, finanszírozza az alkotót és az alkotást. Valamint az
intézményeit is. És végül a szolgáltatásait
Ebből a helyzetből a digitalizálók csak a mérhetőt látják. Másra vakok. De így a műveket nem lehet
megmérni, csak a hordozóit. Természetes, hogy meg lehet számolni egy partitúra hangjeleit, vagy a
festmények, regények, tanulmányok, előadások stb. számát, időtartamát és hasonlókat. De ezek az
indexek – így önmagukban – nem mondanak semmit. Ám, ami használható, az a megjelent
hallgatóság száma. Igaz – azonban – hogy ez a szám inkább a népszerűséget képes mérni.
Legföljebb csak az alkotók termékenységét mérik ezen az egyszerű, mi több primitív módon.
Időnként az ember arra gondol, hogy ez a digitális divat nem spontán fejlődés eredménye, hanem egy
elszánt, átgondolt és megfizetett elmélete és gyakorlása egy nagy nemzetközi maffiának, amely így
tudományos köntösben a csalás lehetőségéért száll be a ringbe. Ami azután arra serkenti a
zenészeket, írókat, tudósokat stb., hogy elsősorban nem a minőséget, hanem a mennyiséget
produkálják. Hosszabb zeneműveket, vaskosabb regényeket, körülményesebb magyarázatokat
hozzanak a művek piacára. Miáltal a művek nem szikárok, lényegre törők, hanem nagyrészt
locsogások lesznek. Amelyek rabolják az időt és tönkreteszik a tehetséget, érdektelenné az olvasókat
és a hallgatókat. Ez is a „B” kultúra egyik gyakori megnyilvánulása.
A közönség a dallamot és általában az eredményeket élvezi, amelyek nem számolhatók meg.
Legföljebb úgy, hogy mérik a közönség, az olvasók és a hallgatók mennyiségét. Egy biztos, hogy
amit a három tenor: Luciano Pavarotti, Jose Carerras, Placido Domingo vagy André Rieu műveltek
és ma is művelnek, ami fehéren-feketén azt mutatta ki, hogy roppant, nagyszámú közönség éhes a
magas kultúrára. És ugyanakkor sokat is költ ezekre az eseményekre. Rieu ráadásul visszahozta az
aktív táncoló, zenélő és éneklő közönséget, szemben a vagy kirívó hacukákba, vagy ünneplő ruhákba
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ülő fegyelmezett – néha nem fegyelmezett – közönséget. Közeledik az ókori Dionysos játékokhoz,
ahol minden résztvevő színész és közönség volt egyszerre. Amikor Rieu koncertjein a Dél-Amerikai
közönséget figyeltem – amelyik együtt énekelt, táncolt, örült és szenvedett, azaz aktív részese volt a
művészeknek a színpadon – az a gondolatom támadt, mely szerint ezek a népek lesznek a jövő
emberei. Néhány évtized után az egész világ őket fogja követni. Az „A” kultúra ismételt újraéledése,
feltámadása pedig nem valami érthetetlen csoda. Hanem törvényszerű. Az emberek nem a destruktív
rombolásra, pesszimista, öngyilkosságra vagy agresszív eredményekre, hanem a konstruktív
munkára, építésre, optimista derűre, jókedvre, életre és élvezetre várnak. A mai televíziós adások
nem az emberek – a nézők és hallgatók – igényeit elégítik ki. Különben egyre több ismerősöm a
televíziós készülékét nem használja. Egyszerűen kidobja a ma érvényes szabályok szerint. A
szelektív gyűjtése az úgynevezett szemétnek.
Vajon miért volt annyira egyszerű és azonnal érthető az ezüstkor kultúrája? Próbáljuk ezt megérteni!
Apró – de tehetséges és csíntalan gyermekként – Puskin a családjában többnyire franciául beszélt. A
szülője és nemzője ugyanígy – franciául – beszélt és írt. És mivel ő kicsi volt, gyakorolta is a francia
nyelvet. Az orosz nyelvet igazából az – első Sándor cár (I. Александр) alapította – a Néva parti
Apolló – a Szentpétervári, ún. Carszkoje szelo-ban (magyarul = cárfalu) volt kihelyezve. Puskin az
orosz nyelvet ebben a líceumban tanulta meg. Ezért voltak olyan egyszerűek a művei, – olvashatóak
és könnyen megérthetőek, olyannyira, hogy még a kevés orosz tudású külföldiek is megértették és
élvezték – a verseit és a prózáját, vagy a drámáit is. De egyszerűek voltak Johann Strauss, Heinrich
Heine, Petőfi Sándor, Arany János, Alexandre Dumas, Henrik Ibsen és sorolhatnám. A XIX. század
operái – Itt például csak Verdi és Puccini művei – szintén fülbemászóak voltak és ma is kedvelik
őket. Az ok talán az lehetett, miszerint meg kellett nyerni a nemzetek népeit a nemzeti szellemű
kultúrának. Ezek a nemzeti kultúrák a kereszt/y/énység műveihez hasonlatosak. Főleg Luther óta,
amikor az egyházi szertartások áttértek a latin nyelvről az egyszerű nemzeti nyelvekre. Abban a
korban nem uralkodott – mondjuk úgy, hogy nem volt diktátor – a nyelvi norma és a grammatika.
Az emberek beszéde tele volt hibával, melyek nagy részéről kiderült, hogy ezek nem hibák voltak,
hanem kreatív nyelvi innovációk. A magyar nyelvet nem csak Kazinczy, hanem az írók, költők és a
magyar nép is fejlesztette.
A népművészet már nem volt a butuska nép csacsogása, inkább értékes népi hagyomány, amiből a
művésznek tanulni kellett. Ezeket a gyökereket kutatta Magyarországon Arany János, aki kottákban
is leírta az általa kedvelt és értékes népzenét és tanulmányozta az erdélyi népi balladákat. Továbbá
ezek nyomán népi stílusban írt világszintű – vagy talán azt is meghaladó – balladákat. Kodály Zoltán
és Bartók Béla a népzenét kutatták. Németországban a Grimm testvérek a szájhagyomány nyomán
ezeket a népmeséket leírták és kiadták. Puskin pedig kutatta a kozákság eredetét és fajtáit, valamint
több művében is megírta Jemelján Pugacsov felkelését. A verseiről és az elbeszéléseiről nem is
szólva. Az egészség maga a népiség volt. Egyébként a kultúra higiéniája ma már egy jól fejlődő
tudományos irányzat lett. Főként Oroszországban. Hivatalos politikai neve az Orosz Föderáció.
Amelyben az oroszokon kívül számos kis – néhány Európai, de több közülük az Ázsiai nép –
beletartozik. A tartós kemény értelmiségi mag évenként tart nemzetközi konferenciákat, melynek
köteteit ugyancsak évenként kiadja (2012, 2013, 2014, 2014, 2015, 2016) – 2015 – ben ezek egy
interjút kértek tőlem. Manapság egy magyar egyetemi hallgató – aki nem bölcsész, de
kultúrembernek tartja magát – még Németh László nevét és írásait sem ismeri, nem hogy Puskint
vagy Victor Hugót. Az általános műveltség nem cél a mai oktatásban.
A két világháború között nem volt ritka az, hogy a középiskolai tanár tudós akadémikus volt. Ritka
szép képet rajzolt Márai Sándor az európai és a magyar – Erdélyi – értelmiségről, aki rendszeresen írt
és olvasott, színházba, múzeumokba, koncertekre, kiállításokra, operákba, szavaló estékre járt. Maga
is – mintegy hobbiként – alkotott zenét, verset, áriákat. Mai magyar példaként említem – Dr. Házman
István diplomás fül-orr-gégészt, orvost, aki hobbiból gátfutó és akadályt futó, zenei orgonát épít,
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továbbá énekelt is fiatalon szólót, idősebb korában énekkarban szerepel. Voltaképpen gazdag
életében szorgalmasan képzi magát. Nem volt szüksége arra a – magát felfedezőnek tartó – szózatra,
miszerint helyes az egész életen át folytonos tanulás. – Az ezüstkorban – nem a dicsőség kérdése –
hanem egészen egyszerűen – természetes volt. Hála az ezüstkornak és a – nemzeti érzületnek, ami ma
végigsöpör az egész világon és benne a példamutató Európában van, de a világelső Amerikában és
Oroszországban – méreteit, embereit és a kultúráját tekintve – nagy birodalomban is. Időnként –
felüti fejét az ellenség – abból háborúk és pusztulás származik. Az egész világ felrobbanna, mint egy
gránát. Ha pedig – szövetségesek fognak össze – ekkor világbéke születik. A diadalmas „A” kultúra
és a civilizáció rohamlépéssel haladna és fejlődne az összes kontinensen. De ez az utóbbi jelenség
nem globalizáció. Amire még visszatérünk. Megnézzük, mi benne a jó, az elfogadható. és mi benne a
rossz és elfogadhatatlan

31. Fejezet: Művészet és Művészetgazdaság
A művészetet nem könnyű meghatározni. Talán a művészet egy fajta nyelv, amelyet az őskorban
minden ember művelt, mint egyedi jelet, amely érthető a többieknek. Többféle művészet alakult ki:
tánccal, írással, szobrokkal, festményekkel, énekkel és hangszerekkel. Ám maga a munka is
művészet volt. A művészet lényegére az angol gépek forradalma vetett fényt, amikor megszületett a
sablonos tömeggyártás. Előtte kézművesek dolgoztak és minden egyes esetben szigorúan a
megrendelő igényei szerint. A férfi frizurák egyediek és eleganciával voltak megalkotva. A ruhák
színesek, egyediek és testre szabottak voltak. Kiemelték – mint a katonáknál – a megrendelő
karcsúságát. A bútorok – a nemesi, a paraszti és a polgári – lakberendezések üdítően sajátosan
készültek el. Az egyszerű paraszt is művész volt: a termelés elgondolása, a magok elvetése, majd a
növény nevelése és gondozása, végül a termék leszedése, eladása a piacon. Ám a parasztok egy
jelentős része – nem a piacra dolgozott – hanem azt evett, azt ivott, olyan házban élt, olyan ruhát
hordott, olyan csizmát húzott fel, amit ő maga a gazda és a családja, maga megtermelte és használta.
A házak szerények, a templomok tornyai az égig értek föl, és a paloták kellemeseknek és díszeseknek
– vendéget fogadónak – is épültek. Még a paraszti ház is tele volt tárgyakkal, amelyeket a háziak a
fölmenőiktől örököltek. A csikorgó szekerek, kifényesített nyergek, elhasznált és elavult zöld katonai
egyenruhák, legálisan otthon tarható fegyverek, egyszerű, de hasznos bútorok szépek voltak és
illettek a halálba menő férfiakhoz. Köteteket lehetne írni ezekről az alkotásokról – a lapos, de díszes
cigarettatárcától, aranyfedelű zsebóráktól a bőrcsizmáig.
Az ipari forradalom előtt minden kézműves és jóformán minden paraszt alkotó ember volt. Ennek a
szépművészeti – iparművészeti – kornak véget vetett az olcsó ipari forradalom szürke, sablonos
termékek áradata, a piac. Ahol eladni és venni lehet. Az alku is művészeti = egyedi volt. Ekkor a
művészet már nem úgy működött, mint minden dolgozó tevékenysége. Ebből levonhatjuk a
következő zárótételt: művészet az, ami egyedi, szép, konstruktív, figuratív és használó-barát. Ami
pedig nem ez, az nem tarthat igényt a „művészet” elnevezésére. Csináljanak akár ezernyi kiállítást,
nem hiszünk nekik. Abban – az ipari forradalom előtt – nem építőipar, hanem építőművészet volt.
Például Budapest – és a gyönyörű – kisebb városok fölépítése a magyar ezüstkorban. Nagy-Britannia
– mint minta birodalom – boldog volt. Pedig nagy volt ott a nyomor is. A tömeg. Olvassál Charles
Dickens műveit.
Ezzel szemben a tömegtermelés valóban munka – oroszból múká/szenvedés – amely csak rövid ideig
vezetett proletár kultúrához a valamikori munkásotthonokban (Kassák Lajos 1983), amelyeket – a
látogatók hiánya miatt – már régen fölszámoltak a rendszer (vissza) váltás során az illetékesek. A
munka folyamata és a terméke is – másik neve oroszul – a „rabota”. Töve e szónak a rab, rabság.
Viszont a gép egyre csökkenti – és végül megszünteti – az igényt a sablonok szerint dolgozó
munkásokra. A sablont jobban – és többet – termeli a gép, mint az ember. A fegyelmezett és szorgos
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munkás – a jelenlegi társadalmi berendezésben – csak vagy tömeg, hajléktalan lett, de az is lehet,
hogy bűnöző. Ide jutottunk a technika túlfinanszírozásával és a humán szektortól megvont csekély
anyagi támogatással – megspórolni a költségvetésben. A valódi művészek száma katasztrofálisan
lecsökkent. Hol van az utánpótlás és a mestere? Helyette ének és zene versenyei, szánalmas és
idegbajos vonaglásokkal értelmét vesztett, idegeket bombázó villogó, színes fény-árnyék hatásokkal
a háttérben. És őrjöngő közönséggel a nézőtéren. Minek? Ostobaság. Csak azt nem érthetjük, hogy
miért látogatják és látogatták olyan sokan ezeket a „koncerteket”? Van, mit válaszolhatunk: hogy
ezek a látogatók – köztük számos, jobb sorsra hívatott fiatalok – sajnos félrevezetettek és így sajnos
műveletlenek.
Maga az írás is művészetként bontakozott ki. Teljesség nélkül szólva, először kőbe véstek, ez nehéz
munka volt, nem lehetett rajta csacsogni. Utána jött a faháncs, papirusz, majd papír, ma már
komputer. Ez – az itt nem kimerítő írásban ez a – trend veszélyes. Azt kell mondanunk, hogy az
írásos emlékezés egyre sebezhetőbb lett. A sziklákon vésett írásjegy az öröklétnek rögzítődött. Ezért
találkoztak velük az ásatások, mint például a – szakmája szerint – kereskedő Heinrich Schliemann,
„aki – szenvedélyesen – 1870-ben némi sikertelen ásás után a rákövetkező évben, 1871-ben – a
kegyetlen-kietlen Német/Francia háború idejében, de attól függetlenül – visszatért Törökországba,
hogy elkezdje első legális trójai ásatását (1871–1873). Egy észak-dél irányú árkot vezetett keresztül a
dombon. Kilenc réteget azonosított abban a hitben, hogy a második legidősebb réteg (Trója 12-es
réteg) volt a Homérosz által leírt város. A munka sokáig eredménytelennek bizonyult, több mint
250 000 m³ törmeléket mozgattak meg. Schliemann már ki is jelölte az ásatás utolsó napját: 1873.
június 15. Az utolsó előtti napon meglátott valamit és feleségével együtt mindenkit hazaküldetett.
Schliemann saját kézzel kutatott tovább azon a helyen, 28 láb mélységben, miközben a hatalmas
várfal minden percben összeomlással fenyegetett, és az ásatás végre meghozta az eredményét: 9 db
aranyból és ezüstből készült csésze, 3 fejpánt, 60 csüngő és 8750 db színarany gyöngyszem; továbbá
6 talentumnyi ezüst és kb. 40 bronz fegyver és egyéb eszköz. A páratlan leleteket rögtön Priamosz
kincsével azonosította.” (Wikipédia,)
A kőbe írás (vésés) nehéz fizikai munka, amely így akár több ezer évig is fönnmarad. Ezért
megtalálható és kutatható. A faháncsra írás jóval könnyebb, viszont a faháncs elszárad és így
könnyeden meggyullad. Elpusztul. A papiruszokra már hegyesre vágott kákával vagy a hasított
hegyű nádtollal és tintával írtak rájuk. Tekercsekben tárolták az ókori könyvtárakban. Például
Alexandriában. Mind az írás és a tárolás nehéz alkotó szellemi munka, amit találékonyan, nagy
figyelemmel és tudós ésszel kell végezni. De például a sokféle számos apokrif iratot és a tartalmaikat
hegyi barlangokban eldugták. Sokáig nem is tudtak róluk. Itt az ismeretlenség nem természeti
okokból áll fönn, hanem az egyházak tiltása miatt. Voltaképpen csak kevés irat maradt fönt, mivel
másolni, elterjeszteni és közzé tenni tiltott lépés volt, de lehet, hogy ma is tiltott lenne. A papír eddig
a legjobb rögzítő, de sajnos könnyen lángra lobban. A komputerrel könnyű dolgozni, viszont éppen
annyira eltüntethető az eredmény, és így egész kultúra és civilizáció, ha rákapcsolunk a „Delete”
gombra. Mivel egyre könnyebb lett írni, megszülethetett a hamis történelemírás, a lényegbe vágó
dolgok elhallgatása, zsurnalisztika, bértollnokság. A társadalom félrevezetése. Magamon vettem
észre, hogy amíg az írásaimat kézzel írtam, sikerült szépen és gondosan, gondolkodva lassan írnom.
De amikor elkezdtem komputeren írni, a kézirataim olvashatatlanok és csúnyák lettek. Pedig az
identitásom nem változott meg.
Több évezred után megszületett egy másik fogalma egy szűkebben felfogott művészetnek.
Ismereteim és nézeteim szerint a művészet kriptográfia, amely titkos eszméket tartalmaz, mint a
trójai faló, melynek a belsejében számos győzelemre éhes görög katona bújt meg. Akik reggel
kijöttek a falóból és megtámadták a Trójában élő embereket. Majd meggyújtották a várost, ahonnan
mindenki – görög és trójai – menekült ki a lángok elől. Nos, ez volt a történet. De mint kriptográfia,
amit meg kell fejteni. Ez a titkosírás, ha vonzó, mert szép, egészséges, építő és hasznos, akkor az „A”
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kultúra megoldásait tartalmazza. Csak meg kell érteni a kérdéses nyelvet. De van „művészete” –
pontosabban a művészet eszközeivel közölt destrukció – a „B” kultúrának is. Ilyenek a krimik, a
horrorok, a harmóniától mentes zaj-zene. A festészetben és a szobrászatban ennek az irányzatnak a
jelei: az ember ábrázolása vagy nincs, vagy van, csak rútul eltorzítva. Nem ritka eset, amikor a festő
vagy a szobrász csak vonalakat és színeket dob fel a vászonra vagy formálja agyagból, majd
bronzból. Az egész mű olyan, mintha valami benne fölrobbant és szétszóródott volna a vásznon vagy
a térben. A „B” kultúra nagymester a bírálatban. Viszont törpe az alkotásban. Kérdezni akár
ostromolva is tud, de konstruktív javaslattal nem képes előállni. Ezekkel a művekkel foglalkozott
Mezei Árpád minden hét szerda estéjén 6 tól-8 ig összegyűlt – tudásra éhes, kíváncsi fiatal férfi,
lobogó lány, megfontolt bölcsész, minden számára elérhető könyvet elolvasott irodalmár, figuratív
festő, népi muzsikát kedvelő zenész – és hallgattuk Árpád magyarázásait. Egy alkalommal –
fogalmam sincs miért – rám jött az agorafóbia, azaz a tériszony, amit Árpád úgy gyógyított meg,
hogy eljött velem – ő, aki ki sem mozdult, ki se ment a lakásából – a legközelebbi busz megállójáig.
Árpád példát adott azzal, hogy a tér és az út nem veszélyes, nem szabad tőlük félni. Ott elbúcsúztunk
egymástól és mindketten a saját lakásunkba mentünk. Ami engem illet, én a 18. kerületben, a
Székelyudvarhely u. 20.ba. Árpád a Dorozsmai közben.

32. Fejezet: A művészet, a tudomány és a pénz.
Mi a pénz? A hivatalos – mondjuk úgy ortodox – közgazdaság szerint a pénz általános és univerzális
egyenérték, amivel mindent meg lehet mérni. Ez sajnos egy alapos tévedés. Ugyanis a mai pénzzel
csak és kizárólag azt lehet mérni, ami megszámolható – vagy idegen szóval – digitális. Viszont, ami
analóg, az nem számolható meg. De mivel a pénzzel értékelünk, még azt is megtehetjük, hogy
univerzális értékké tesszük. Ám ehhez – egy időre – elfelejtjük a nemes fémet – aranyat, ezüstöt és
más nemes fémet. Valamint a papír pénzt – a bankót – ami a pénznek csak egyik fajtája. Ehhez
forduljunk a méréselmélethez. Ekkor rájövünk, hogy több fajtája lehet a pénznek. Próbáljuk meg! Mi
mérhető a szellemi és művészi alkotásban? Nos, a zenében a hangjegyek száma, írásban a kiadott –
mert elfogadott – publikációk mennyisége, a festészetben a képek sokasága, a szobrászatban a
szobrok összessége, a tudományos kutatásokban a találmányok száma, a fizikai munkában a naponta
ledolgozott órák és termékek párhuzamos, de megszámolt összege, az újításban az innovációk
megszámlálható tömege. Ezeken az alapokon mérik az eredményeket és adnak fizetést az alkotóknak
és az értelmiségi dolgozóknak. Az egyszerű munkásnak és a parasztnak is.
Igen ám, de ezekkel a mérésekkel nem az alkotót és az alkotást, vagy a fizikai munkát és a dolgozót
mérik, hanem csak a kézzelfogható – értékeket, az alkotást és a munkát hordozók számát könyvelik.
Tehát ezek a mérések nem a lényeget mérik. Ugyanis ezekben az esetekben a létrehozott valódi
eredmények az analóg dallam, az írások igazsága, a képzőművészetekben a képek, a szobrok, az
épületek minősége és szépsége vagy a rútsága, a tudományban a feltalálások értéke, az innovációk
esetében a valódi újítás. A fizikai munkában pedig a termék haszna. És mindezen eredményeknek
szigorúan szépnek, etikusnak és a kérdéses kultúrát építő – majdan fejlesztő – jelleggel kell bírniuk.
Gondoljunk csak vissza e munka – a kreatológiát – tárgyaló fejezetére. Ahol mi ezt a kérdést
részletesebben is taglaltuk. Mielőtt a pénzek fajtáit megvizsgáljuk, hogy szabad-e a műélvezetet –
bármely művészetben és tudományban – lehet-e fogyasztásnak nevezni. A kérdést az operával
illusztrálom. Jelesül azzal, hogy ha elmegyünk az operába és végighallgatjuk a zeneművet vajon
ezzel elfogyasztottuk és eltüntettük-e a művet. Szó sincs róla. Ami nekünk tetszett, azt ajánljuk
másoknak is. Tehát a mű nem elfogy, hanem szaporodik, sokasodik az élvezője. Csak a tudományos
közgazdaságtan hagyományos terminológiája nem ügyel arra, hogy egy nyelvújító mozgalomnak új,
adekvát szavakat kellene találni. A magam részéről már régóta nem a szellemi termékek
fogyasztásáról beszélek és írok, hanem a mű szaporodásáról és sokasodásáról. A műveket az
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inkvizíció és a fasizmus – vagy például Magyarországon az 1956-os rövid és dicsőséges győzelem,
majd hosszú távú vereség után az orosz művek, kották látványos elégetése történt a gimnázium
kertjében. A gimnázium tanulói elégettek – számos klasszikus orosz irodalmi és zenei – művet. Hála
istennek, kevés sikerrel. Hiszen a klasszikus művek annyira kitűnőek és időtállóak, hogy a
könyvtárak polcain és az antikváriumok szekrényeiben őrzik őket addig, amíg Európa és a kultúrája –
nem égni – hanem élni fog.
Ezek után rátérünk a pénzre és annak a fajtáira, valamint a kultúra és az alkotó vagy dolgozó
finanszírozására. Az alábbiakkal mi a pénz természetéről és a fajtáiról fogunk írni. A múltjáról és
fejlődéséről nem, mert ezeket a kérdéseket a közgazdaság tudománya már régen napirendre vette és
hozzáférhető forrásokban közzé is tette. Ámde – szerintem – létezik mindenekelőtt – a nominális
pénz, amely igen-nem alapon nevet ad a műnek. És ezzel minősít. Ehhez van szükség eminens
tehetséges értelmiségre, valódi akadémiákra és írószövetségre, ahol megkövetelik a művek magas
értékét. Ugyanis – számos mai avantgárd, nonfiguratív, absztrak, elvont – művészet, nem rossz
művészet, hanem egyáltalában nem művészet. (Drikker, 2011) Nem kell megfizetni az – úgynevezett
– „Művésznek”. Vagy hiába dolgozott, vagy – ha mégis tett valamit – az nemcsak értéktelen,
hanem lehet káros is. Amiért pénzbeli büntetést kell kiszabni rá. Majd az így fölhalmozott
összegeket a valódi tudományra és magasrendű művészetre kell fordítani. A művészetet szigorú
kritériumokkal kell meghatározni: a művészeti tárgy figuratív, szép, rút, hasznos, érthető,
hozzáférhető és probléma–megoldó tárgy, zene, vers, vászon, szobor és épület stb. A szépség az, ami
vonzza a nézőt és a hallgatót: megnyugtatja és életkedvet ad neki. Az „A” kultúrában a rútnak is van
szerepe. Például szép az irgalmas, teremtő Jóisten. Rút a Sátán, az üresség, a senki, aki az Urat
teremteni, alkotni kényszeríti (Madách, 1923). Ezek szerint mindig a Sátán – a hiány, a nemlét, a
nincs – az, aki kezdeményezi a nagy műveket és az alkotást.
Bármi furcsa, de lehet beszélni az analóg pénzről is. Általa itt már nem csak megnevezünk, hanem
rangsorolunk is. Általa meg tudjuk mondani, hogy mi a rút és a rútabb, hogy mi a szép és a szebb.
Vagy mi a hasznos és a hasznosabb. A szebbet és a hasznosabbat jobban kellene finanszírozni.
Viszont a rútabbat és használhatatlanabbat nagyobb pénzbüntetéssel kellene sújtani. A középszerű
művészet és tudomány 0 értékű. Nem is fizetjük és nem is büntetjük, hanem figyelmen kívül
hagyjuk. De azt nem tudjuk – ezen a szinten – megállapítani, hogy mennyivel és mennyiszer
különböznek egymástól a művek. Akár lefelé, akár fölfelé, ebben az általános méréselméleti
keretben. Az intervallum pénzt – és én ezt sajnos nem tudom meghatározni – legföljebb csak, mint
az arány-skálának a kötelező feltételét, azaz a kondícióját. Ne maradjon el sehol a megfelelő
következmény!
Azt, amit ma mi pénznek nevezünk, az a méréselméletben szín-tiszta arány skála, melynek létezik
abszolút zérusa, 0-ja. Ami méréselméleti követelmény. A pénz teljes hiánya a kis gyerekeknél vagy
az utcán kéregető koldusoknál. Gyakorta a szegényeknél. Azonban, ha ezt a pénzt az analóg
jelenségekre alkalmazzuk, akkor – például a dallamot – merőben csupán önkényesen daraboljuk,
szakaszoljuk és digitalizáljuk, mert a dallamnak nincsenek egyforma szakaszaik, melyeket csak
összeadni lehet, de beszorozni már nem. Ez az önkényesség hiteltelenné teszi a művészetre
alkalmazni a történelmi és jelenlegi papír és fémpénzeket. Nem szólva már az online virtuális
pénzről. Tehát a remekműveket nem lehet megfizetni még vagyonokkal sem. Pápának, császárnak,
királynak, hercegnek, grófnak, bárónak – azaz arisztokratának – kell lenni, vagy milliomos
polgárnak, illetve szenvedélyes műgyűjtőnek, akik el tudnának tartani egy Michelangelót, Leonárdot,
Munkácsyt, vagy hasonló művészeket képesek lennének dolgoztatni, támogatni, megjutalmazni,
megérteni és terjeszteni.
Ahogy a sátáni műveket roppant nagy összegekkel kell büntetni. Nota bene, sem az Ember
Tragédiája, sem a Faust nem sátáni művek. Mindkét műnek kicsengése a derű és az optimizmus. A fő
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tételünk ebben a finanszírozási kérdésben az, hogy nem a művet kell megrendelni, majd
elkészítetni, végül élvezni és megfizetni, hanem a művész munkaerejét kell fenntartani, sőt
fejleszteni. Ugyanis azt már meg tudjuk fillérre pontosan mondani, milyen a lakás, a műterem, amely
kell neki és minő eszközök. Milyen az étvágya és az egészsége?. Van-e családja, ruhái, tud-e fűteni
télen? Egy mondattal, a művész és a tudós munkaerejét újratermeljük és fejlesztjük méltányos és a
számára szükséges és elkölthető fizetéssel. Ami biztosítja neki az alkotói tartós függetlenséget. Azt
sem kell megvetni, aki valamilyen polgári, szerkesztői, munkás vagy paraszti munkával keresi a
kenyerét, hiszen így tesz szert az élet ismeretére és erről ír verset, regényt. Ha festő, akkor az életről
és a munkáról fest és alkot. Még a függetlensége is nagyobb. És a műve is reálisabb és relevánsabb,
mint azé, aki csak művész a maga szűkebb kávéházi köreiben.
Őt már nem fenyegeti az, hogy elszállt, életidegen darabokat, zenei műveket kényszerítsen arra a
közönségre, amely nála sokkal jobban ismeri az életnek azt a szegmensét, amellyel az úgynevezett
művész vagy tudós még köszönő viszonyban sincs. A csalókat pedig a pénznél is erősebb
eszközökkel, célszerű beperelni, majd elítélni – a súlyosabb eseteket – elzárni – nem csak a
művészettől, hanem az egész társadalomtól – nemzettől, hazától, mert a csalás nem hiba, hanem
főbenjáró bűn. Félrevezetni az oktatásra és a tanulásra nyitott polgártársait. Mi több ezeket a műveket
vagy meg kell őrizni, mint a destruktív „B” kultúra leleteit. És tanulmányozni őket – de egyáltalán
nem azért, hogy alkalmazzuk őket – hanem, hogy elkerüljük a „B” kultúrát. Vagy, ha olyan
borzalmasak, akkor meg kell semmisíteni őket, hogy nyomuk se maradjon a történelmi
emlékezetben. El kell feledni őket. Azonban – mégis lehetségesek megnézni és elemezni a
„B”kultúra műveit. De csak az „A” kultúra – „B” kultúra – kritikusának. Ezt le kell írni és kiadni,
majd eladni. Ha pedig korainak vélik, úgy el kell adni az antikváriumoknak. Ott meg tudják venni.
Ha tetszik a kritika, akkor azt a vevő elolvassa. És másoknak is továbbadja. Ezzel pedig terjeszti.

33. Fejezet: Az alkotás finanszírozásának a folyamata
A jelzett folyamat a mű befejezésével kezdődik. Ha pedig nyilvánossá is lehet tenni, megjelennek a
kérdéses alkotás „szakművészei”, akik megmondják, hogy a mű művészi-e és hogy viszonyul a többi
alkotáshoz. Jobb-e náluk, vagy nem. Tehát nominális és analóg értéket adnak neki. Ez a kritika
műve, amit csupán a legzseniálisabb művész és tudós gyakorolhatja. Ezen az alapon a művésznek
továbbra is folyósítani kell a fizetését, ha nincs – például – tanári, tisztviselői, raktáros, fizikai
mezőgazdasági munkás, osztriga csempész és arany kereskedő – mint például Veres Péter és Jack
London – keresete. Ha az eredmény műremek, még kiutalhatnak neki további összegeket is. Ha
ellenben a mű értéke 0, úgy fölmerül a kérdés, nem lehetne-e megvonni a művészetéért kapott
fizetését? Amit természetesen nem szabad elsietni. Amennyiben továbbra is hasonló vagy gyenge
művekkel áll elő, aktuálissá válik a büntetés összege. Ezekben az esetekben azt is célszerű megtudni,
hogy milyen a sikere a műértékét megállapítani tudó közönség szerint. Aminek a mértéke a taps ereje
és időtartalma. A vastaps az ismétlés igénye. Az ilyen művészeket ki kell tüntetni. Mellé pedig
méltányos összeget is folyósítani neki.
A műveletlenek – vagy akár a „B” kultúra és civilizáció hívei – ne tévedhessenek be a szavazásra,
ugyanis egy ilyen figura véleménye – nem jön számításba. A tömegből nem származik érték, ugyanis
a tömeg meghatározása keményen magában foglalja az értékek kiutálását, mint alap jellemzését a
csürhének. Még akkor sem, ha – sajnos nem közismert, de gyakori tény – hogy a hajléktalanoknak is
létezik egy bizonyos – őket életben tartó – kultúrája, amely esetenként még „A” kultúra is tud lenni.
Ezt a tényt egy egyetemi hallgatómtól tudom, akinek ezt meg kellett élnie sorsának egyik
periódusában. Az egész hányatott élete a ráncos arcára volt felírva. Történt ez Kalocsán, a Tomori
Pál nevű főiskolán, ahol szintén tanítottam egyetemi professzorként. Életem egyik legszebb szakasza
volt: munkával, tanítással. Pihenésként pedig napi 1 óra úszással. Továbbá olyan kitűnő kollegákkal,
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mint például Jákly Gyulával, Holmár Krisztinával, Meszlényi Rózsával, Szántó Zoltánnal, Tóth
Péterrel, Tóth Tamással, Szűcs Olgával, Frenyó Zoltánnal, Melegh Attilával, Bábel Balázzsal (a
kalocsai és a kecskeméti egyházmegyék Érsekével), Borbola Péterrel és Miklós Györgyel stb. A
főiskola nagyon jól kezdte. A tanárok kitűnők – több nyelven beszélő – tapasztalt felsőoktatási
szakemberek voltak. Remek előadók. Amíg a rektor asszony hagyta őket dolgozni. Viszont egy szép
napon, 7 – azaz hét – legkiválóbb tanárt elbocsátott, kirugot. Ezzel elindult a főiskola zsugorodása és
hanyatlása. Pedig mi még lakásokat is vettünk. Egyazon telepen laktunk, hosszú időre rendezkedtünk
be. De hiába. A főiskola hanyatlásnak indult. Elkezdtünk csomagolni. A lakásainkhoz vevőket
kerestünk, akik majd megveszik tőlünk. Elkezdtünk kimenni Kalocsáról. Én a lakásomat a kislány
unokámra írattam. A garázsomat is eladtam. Véget ért a kalocsai idill. Mehettem vissza Budapesti
életem „börtönébe”.
De továbbra is óvatosnak kell maradni. Ugyanis lehetséges az, hogy idővel kiderül, mennyire volt
igaz és előrelátó az alkotás rejtett, ámde fontos mondanivalója. Léteznek olyan műremekek, amelyek
értékét csak hosszú idő után lehet meghatározni. Az ezüstkorban a versek, az irodalom és általában
minden művészet annyira egyszerű volt, hogy egy verset vagy dalt másnap már szavalták és
énekelték, azaz beépítették az ezüstkor kultúrájába. Tanították az iskolákban. Továbbá, arra is kell
ügyelni, hogy mely társaságból jönnek a látogatók. Ha a művet élvező, a jegyekért – akármilyen nagy
ára van a jegynek – fizető közönsége művelt és kompetens, akkor felül kell vizsgálni a letiltott
összegek újrafolyósítását. A művek megrendelését és piaci értékesítését nem tudom támogatni.
Ugyanis ez függővé teszi a művészt, aki csak akkor jut pénzhez, ha valamilyen politikai vagy
maffiózó érdekeket szolgál. Öntudatlanul. Az alkotó szuverenitása és a jó szakemberekre jellemző
büszkeség alapvető követelmény minden kultúra részéről. Ha őt piaci szereplővé minősítjük vissza,
akkor oda lesz az érték, amit a művész vall, megérezve – és nem megmérgezve – kultúrája – jelen
esetben a „B” kultúra szellemének igényeit.
A finanszírozásról egy egyszerű – szinte közhelyes – képet mutatunk be, amelyet konkretizálni kell,
hogy teljes értelmet nyerjen. A konkretizálás – egyrészt példákat jelent – ezt követi az egyes
finanszírozási ágak meghatározása, közelebbi ismertetése és értékelése. Annak a megvilágítása,
mennyire és miért finanszíroznak az ábrában megjelölt intézmények. Ugyanakkor azt is érdemes
hangsúlyozni, hogy az alkotó ember voltaképpen nem is fizethető meg. Ha a művére nézek, amellyel
meghatározzák azt az utat, amelyen az emberiség továbbhalad. Tehát a kiváló tudós és
remekműveket alkotó művészek pénzben nem kifizethető műveket teremtenek, amivel – ha az
oktatásba is elhelyezzük ezeket az értékeket – akkor számos generáción keresztül tanít, gyógyít és
segít, hogy mi továbbra is emberek maradjunk. Sőt azt is megtanulhatjuk, hogy ellenálljunk a „B”
kultúra csalogatásainak. És így megmaradjunk egészséges embereknek. Még az úgynevezett
dekadens költők, mint Paul Verlaine vagy Charles Baudelaire is tanulságosak számunkra, hogy
állítsuk fel az egészség határait és ne bocsássuk meg magunknak, ha ezeket a határokat átlépjük.
Ugyanis ellenkező esetben nagy függésbe kerülünk, vagy az alkoholnak vagy a drognak, és ez az út
nem lehet az emberiség fátuma.
A mai posztmodern művészet – nem alkotás – hanem, csak csábítás arra a káoszra amit fest a festő,
zenél a zeneszerző, a szobrász szobrot csinál és milyen ronda. A festő vonalakat és kockákat fest. A
zenész zajt alkot. A szobor egy őrült ember – egyszemű – szobor. A posztmodern filozófus
örvendezik. És magyaráz. A posztmodern művészetben az – úgy nevezett – alkotás aránya csak
10%, míg az elmélete – teóriája vagy inkábban apológiája már 90%. Mégsem lehet megfejteni a
mondanivalóját. Egyszerűen nincs neki. Viszont az tudjuk azt, hogy „A” kultúra rengeteg pénzt fog
kapni a destruktív álművészet büntetés összegét. Abból ő – a valódi művészet – számtalan klasszikus
művet fog alkotni. Sajnos a művészeten is túl vagyunk. Csak arra jó – a posztmodern álművészet –
hogy büntető összegekkel finanszírozza az „A” kultúrát és realista, figuratív műveit. Ez még is egy
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paradox. Pénzforrás, amely egy jó hosszú – időben és pénzben – addig tart, amíg él a posztmodern
művészet. Támogassuk őt teljes szívünkkel. Hogy keressünk nagy pénzt rajtuk.

Nívó, szintvonal
2.

1.

4. Ábra

Magas intenzív pozitív kultúra, fizetni kell.

Magas lanyha pozitív kultúra, fizetni kell
0
Alacsony lanyha negatív kultúra,büntetni
kell.
3.

Dinamika

Alacsony intenzív negatív kultúra,büntetni kell
4.

Nívótlan, büntetés kell neki
Vegyünk néhány – súlyos szellemével, hatásával – példát, mind a 4 esetre, amelyek két dimenziós–
keresztben elhelyezhető formájú – grandiózus típusok. Haladjunk – menjünk az óramutató –
ellenútja – szerint forogva. Az elsőhöz kerül Homérosz, Dante, Madách Imre, Johann Sebastian
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, József Attila,
Leonardo da Vinci, Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij, Lev Tolsztoj, Fjodor Dosztojevszkij,
Albert Einstein, a fizikus, a relativitás elmélet – teória – létrehozója. Werner Heisenberg, a Fizikus.
Csodálható – világra szóló – művészek és tudósok. A második – baloldalra föl – elhelyezve – őket,
mint például Goncsarov Oblomov című regénye. Melyben a „főhős” – Oblomov – egész nap az
ágyban hever. Művelt ember. Mikor szerezhette volna meg a műveltségét? Vagy Béni bácsi Jókai
Mór „És mégis mozog a föld”című regényében. Ezek a regény hősök – nem igazi, bátor, harcias
hősök – hanem csak esznek – isznak, sétálnak, botladoznak és utána haza mennek, majd lefeküdnek
és hosszasan elalszanak. A 3.-ik típus giccseket szerez és eladja őket, mintha művészeti tárgyak
lennének. Csalásból él. Ebből a típusból sok van. Szinte minden műkereskedő olcsón veszi és drágán
adja el a tárgyait. A haszon maximalizálásának az elve szerint cselekszik. Ezeket meg kell büntetni
nagy összegekkel. Amely összegekkel lehet és kell is támogatni az „A” kultúrát. A 4.-ik típus
lényegében romboló. Gúnyolja az univerzális értékeket. Ironizál. Többen közülük rendes ember, mint
Hofi Géza volt. A komikum és az irónia – veszélyes. Bárkit ki tud ütni a ringben. Mint például –
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Latabár Kálmán – aki gúnyolta – énekkel, tánccal és bolondozással – a kényes és kipúderezett –
életet élvező új – III. Napoléon által újra hozott és a császári udvarban begyűjtött és onnan
elterjesztett Európába – kényeskedő és piperkőc – új arisztokratákat.
Az alábbi ábra egy roppant egyszerű finanszírozási utakat mutat, amelyek egészen az Ókortól
napjainkig érvényesek. Azonban ez csak egy vázlat, amelyet – nem díszíteni – hanem gazdagítani
kell empirikus példákkal. Mi itt csak szembe ötlő példákkal illusztráljuk őket. A legjobbak közül. De
mi fejleszthetjük őket. Például a vallás sem csak egy. Az egyházi művek vallások szerint tagolódnak.
Például a reformációban – az evangélikusok és a kálvinisták – templomai belül fehérek és csak az
oltáron ábrázolják a szent családot – Istent, Máriát és Jézust – egyszerű formában. A katolikusok
templomaiban minden művészetnek van helye. Az államok sem egységesek. Vannak diktatúrák, ahol
letiltják még a jelentéktelen műveket is. Léteznek Köztársaságok is, ahol kuratóriumoknak kell
eldönteni, kell-e neki a mű, avagy nem. A piacok sem egyformák. Lehet ott bóvlikat kapni és giccset.
Ám bizonyos – nívós – piacokon eladják a klasszikus regényeket, a Bibliát. Továbbá meg kell találni
az finanszírozási utak-irányok közötti interakciókat is. Ezek jelölhetők további vonalakkal. És
példákkal. Viszont, szerintem a legfontosabb faktor az úgynevezett középosztály, a művelt ember
mennyisége és minősége. Egy társadalom hanyatlásának legbiztosabb előjele a középosztály
csökkenése, majd teljes eltűnése. Kivándorlása oda, ahol a nívós követelmények tarják sakkban az
egyszerű népet. És vice versa. Ha egy társadalom fejlődik, akkor a középosztály vastagodik. Egyre
tanulnak az egyetemeken a fiatalok. Hazajönnek az emigrációból a színészek – például – Páger
Antal és Jávor Pál. A írók közül – Cs. Szabó László. A tudósok közül – például – Kittenberger
Kálmán. Az eredmények – tudomány, művészet fejlődik.
Úgyhogy, most nézzük meg a következő oldalon található ábrát. Amely még ma is érvényes és
használatos finanszírozottság útjait. De végleg hazajönni ritkaság. Szent-Györgyi Albert itthon tanult
és Magyar országon tett eredményeiért – a C-vitamin felfedezéséért – kapott Nobel Díjat. Bejárta
szinte az egész Európát. Minden egyetemen vagy kutató intézetben, ahova eljutott tanult és előadott.
De idősebb korában csak kétszer jött haza. Ünnepekre. Vagy Scitovszky Tibor – az „Egy büszke
magyar emlékiratai” című életrajzi mű megírója csak egyszer jött vissza Magyar országba egy
kitüntetést átvenni. Csíkszentmihályi Mihály is csak néhányszor jött haza. Hogy megismertesse
magát – Face to face – és amikor átadták neki a Magyar Tudományos Akadémia örökös tagja nevű
pozíciót. Mezei Árpád is az Egyesült Államokba ment. És ott is halt meg. Nekünk itt mindig újra
kell kezdenünk, mert a tanáraink általában elmennek – emigrálnak – majd meghalnak. És mi
temetjük el őket. Minden újra meg kell tanulnunk.
Először, számunkra csak a könyvek és a tanár úr előadásaik – video fölvételek – maradnak.
Elkezdtük újra olvasni és a régi video fölvételeket újra lejátszottuk. Vissza állt az alap. Most már
lehetett új könyveket venni és – újra olvasni és új video fölvételeket készíteni, hogy azt a témakört –
amely bennünk felvetődött – továbbra is fejlődjön. Új – tovább fejlesztett – video fölvételeket
készítettünk. Beléptünk a másik stádiumba – az alkotásba. Megláttuk az eredeti könyvek és video
felvételekben a hibákat. Elkezdtünk a hibák törlését és új megoldásokat hatályba helyeztünk.
Megírtuk és közzé tettük az új könyveinkben. Ugyanezt tettünk a legújabb video felvételeinken. Az
elkészült anyagokból előadásokat és a vizsga kérdéseinket félretettük. Használni fogjuk őket az
egyetemi szemeszterek közben és – a vizsga kérdéseit a kurzus végén. Tehát a harmadik fázis az
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oktatás, amely minden hallgatóm fejében ott vannak az anyagok és a vizsga kérdések. Majd ezek
megoldásai.
5.-ik ábra
Finanszírozás

személyiség

Környezet

önfinanszírozás
(pl. Babits Mihály, Juhász Gyula)
Állam

prefinanszírozás

vallási
postfinanszírozás

szimultán

Piac

szukcesszív

magán

monopol

(Caius Cilnius Maecenas)

(Rejtő Jenő) (Csontváry Kosztka Tivadar)
A fenti esetek mindegyikére kaphatunk példákat, eseteket. Megállapíthatjuk az előnyeiket és a
hátrányaikat. Az önfinanszírozás adódhat örökölt vagyonból, vagy munkából. Előnye a szabadság.
Babits és Juhász tanárok voltak. E hivatás bérét rendszeresen megkapták. Természetesen további
pénzhez is jutottak, ha megjelentek a verseik vagy a fordításaik. Ebből a szempontból a piacról is
éltek. Post-finanszírozásból pénzelték őket. Rejtő Jenő az írásaiért szinte azonnal megkapta a
honoráriumát. Szimultán módon. Rejtő Jenő a számára szokásos kávéházban dolgozott, majd a pincér
fiút magához hívta és átadta neki azt a néhány oldalt, amit már leírt. Azzal, hogy vigye el a kiadóba
és adja el a megfelelő áron. A fiú térült- fordult és máris megjött a honoráriummal. Ebből a pénzből
az író kifizette a kávéját és az ebédjét. Csontváry 40 éven át patikus volt és gyűjtötte a pénzét. Ebből
a pénzből utazott, megélt és alkotott. Terminológiánk szerint ő szukcesszív pre- és önfinanszírozással
élt. Ady Endre amikor végleg, betegen visszatért Magyarországra, szerződést kötött minden héten 3
igazi Ady-versre. Csakhogy ő már kitombolta és kiírta magát Párizsban. Budapesten már szenvedve
írta a verseit, mert kellett neki a pénz. Ő szukcesszív post-finanszírozással élt. Akkor fizettek neki,
amikor a 3 verset beadta a kiadónak. A fönti 3 alkotó a piacról élt. Az állami támogatás megköveteli,
hogy az alkotó az éppen regnáló állam mellé álljon. Vagy, ha bírál, az legyen konstruktív.
De vannak kivételek is. Sztálin például nem szerette a kommunista irodalmi műveket. Nem tűrte a
dicséreteket. A hízelgést. Viszont a fehér cári hadseregről született regényekből tanult és azokat
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szerette. És parancsot is adott e munkák pénzbeli kompenzációjára. Ám nem a katonai karrier vágya
miatt – hiszen, mint Generalisszimusz fönt volt a csúcson – hanem azért, mert egyetértett a klasszikus
cári katonai kurzussal. Ha a politika nemzet- és nép párti, akkor a művek általában egyszerűek és
magas nívón teljesítenek. De ha diktatúra van, kötelező a diktátor dicsérete. A piacon értékesített
művek a szavazók színvonalától függően vagy magasak, vagy alacsonyak. Ez evidencia. A művelt és
tanult emberek demokráciájában a teljesítmények magas kultúrát építenek. Ha a mű klasszikus, az
szinte megfizethetetlen. Az úgynevezett érett demokrácia a demagógokat szolgálja, mert ők fizetnek.
Erősítik a „B” kultúrát.
A vallások – ha nem satanisták– akkor remekműveket támogatnak. Az ilyen vallási kultúrák minden
kultúra legnagyobbikai és követendők. Mivel erről már sokat elmondtunk, itt nem ismételjük meg
őket. A lényeg az, hogy a vallásos művészet példája lehet minden magas kultúrának. A
történelemben léteztek olyan személyek, akik az írókat, a festőket, a szobrászokat, templomokat
tervezőket- és építőket példaértékű módon pénzelték. A magánpiacon létezett az ókorban egy Caius
Cilnius Maecenas nevű gazdag ókori római lovag, aki támogatta a kedvenceit: Vergiliust és Horatiust
finanszírozta pénzzel. De nem szólt bele az eredményeikbe. Szabadon alkottak azok, akiket
támogatott. A Nagy Francia Forradalom előtt a királyi arisztokrácia támogatta a filozófusokat és az
írókat, jól megfizették őket. Viszont – ami tragikus – hogy éppen ezen alkotók és filozófusok eszméi
miatt tört ki a véres forradalom, amelyben éppen ezen arisztokráciát kivégezték, börtönökbe tették –
ott megkínozták – vagy száműzték őket. A monopóliumok csak azokat fizették és fizetik meg –
például – a mérnököket, akik megtervezték a terméket, a pszichológusokat, akik kiválasztották a
különféle szakmákra a megfelelőket – a gazdasággal foglalkozók pedig a profitért voltak felelős,
fizetett szakemberek. A karbantartók és a felügyelők biztos állást kaptak. Az elgépesített világban az
a kevés munkás bére elhanyagolható tétel volt. És ha minden mozzanatot gépesítenek, akkor nem
lesz munkás, vele eltűnik ez a költség. Fölszámolódik a szorgalmas, hozzáértő európai ember. És van
még egy probléma. Az úgynevezett magyar iparban a külföldi vállalatok beköltözése
Magyarországra. Talán, mert az ország biztonságos és a munkás itt szorgalmas és igyekvő,
intelligens. Ezeket az üzemeket sikeressé kell tenni, hogy végre legyen – mint az „átkosban” volt –
nemzeti ipar, magyar bányászás stb. Magyar nyelvű színházak. Nem is olyan régen még a fővárosi és
a vidéki operák és dalszínházak magyarul játszottak és énekeltek.

34. Fejezet: Kultúra és civilizáció
Eddig a jelen tanulmány csak a kultúráról értekezett, de hátra van még – egy széles terület, a
civilizáció. A civilizációt úgy határozhatjuk meg, mint a technikai elemek és rendszerük,
amelyek könnyítenek az emberek életén, munkáján és szórakozásain. Hogyan viszonyul
ez az eddig tárgyalt kultúrához.
Íme: ábra 6.
Kultúra
civilizáció

Történelmi idő
A fentiek jelzik, hogy a történelem kezdetén a kultúrának nagy súlya volt, sőt a civilizáció nem is
létezett. Aztán időközben a civilizáció megszületett és emelkedni kezdett, mígnem elérte a fölső
határt, a – maximumot – Ezek szerint mindent gépesítünk a közeljövőben. Ahogy ez a civilizáció
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ment előre, elkezdte kiszorítani és megsemmisíteni a Kultúrát. És az embert. Vajon miért? Mert –
tudniillik – a kultúra az ember érzelmi és értelmi belső világa valódi művészettel és szigorú
logikával, amelyekkel az emberiség, a nemzetek figyelik és megbírálják a globális hatalmat: akkor
hamar tele lesznek a nagy utakra képes roppant nagyságú tengeri hajók száműzöttekkel és gondolati
bűnözőkkel a börtönök. De az igazi művészet és az egzakt logika ma hiánycikkek. Nincs se új
művészet, sem új logika az életünkben. Az embernek a termékenységét és alapértékeit nélkülöző
korszakban élünk.
Azaz ma álművészekkel és álfilozófusokkal vagyunk körülvéve. Akiket-amiket először bátortalanul,
majd egyre gyorsabban utánozni kezdtünk. Így például acéllal, betonnal, téglával és végül mindennel,
ami utánozni képes az embert és az emberi munkát. Nos, ezzel megszületett és él a civilizáció, az
ember külső élete ma: a technikával, technológiával, gyárral, üzemmel, vasutakkal, okos telefonokkal
és – a nagy sztárral – a robottal. E periódusnak – a civilizációnak – hőse és áldozata a munkás és a
proletár. Hőse, ha dolgozhat. Viszont, ha áldozat, akkor munkanélküli és hajléktalan. Ez utóbbiak =
ha a civilizációk helyfoglalása teljes, akkor mindnyájan fölöslegesek leszünk. Ha a globális gazdag
Uralkodónak/Pénzembernek sikere van, úgy az emberiség létszáma a minimumra csökken. Olyan
mértékben, amely megfordíthatatlanul demográfiai kihaláshoz vezet. Vajon hol tart Közép-Európa és
benne Magyarország? Félek, ott, ahol a civilizáció kiszorítja a kultúrát. Tehát a középen. Hatalmas
saját pénzösszegek, nagytőkék folynak a Hazánkban fészkelő külföldi technikai, technológiai
fejlesztésekre. Nem baj, először megtanuljuk, majd a közeljövőben kicseréljük magyarra. Ma már a
magyar diákok is újítanak. Versenyszerűen. Ellenben a magyar humán szférára: humán oktatásra,
embertudományra, történelemalkotásra, szépművészetre, stb. nincs elég pénz. De még mindig létezik.
Ámde tovább zsugorodik a tőke, majd kiürül az állami Kassza. De ha ez igaz, akkor csak néhány
esetben – amikor az Állam pénzhez jut – emelik meg például az orvosok és a nővérek fizetését.
Egyelőre – hála Istennek és a magyar kormánynak – itt még nem tartunk. Ám bekövetkezhet például
egy új kormány győzelmével. Közelednek az új választások 2018-ban.
Vannak még további problémák, amelyekkel nem is foglalkozunk. Csak a magyar „királyi” televízió
mutatja be azt, vagy az ott lakók beszélnek arról, hogy milyen nagy árvizek, jégtorlaszok vannak
főleg a Duna-Tisza között és e nagy folyókban, meg az északkeleti megyékben. A problémát meg
lehet oldani. Az „átkosban” országos mozgalommá vált – a közepes folyók méreteivel azonos
mélységű és szélességű árkokat ástunk mi, gimnazisták, egyetemisták, nyugdíjasok, szabadságukat
töltők vagy profi ásók abban a reményben, hogy egy országnyi – de itt vagy ott külföldre is átnyúlik
– az árkok átfogó hálózata, amely elvezeti a káros vagy fölösleges vizet. Mint tették ezt
Hollandiában, amely ország nagyja a tenger szintje alatt van. Ehelyett Magyarországon konokul
gátakat emelnek, mintha ragaszkodnának hozzájuk értelmetlenül. Tudniillik, a gátakon könnyen áttör
a víz. A vizet csak a gravitáció győzi le. Ehhez alkalmazkodóan építettük az árokrendszert, amely
nem csak elvezeti, hanem el is nyeli – a gravitáció miatt – a vizet.
A gát nem megoldás, mert az áradó víz áttör rajtuk és elönti a mezőket és a településeket: falvakat és
a városok vízhez közeli részeit. Még a mesterségesen magas kő vagy beton partokon is átszivárog.
Mi lehet e bárgyúság oka? Talán az, hogy meg akarják spórolni az emberi – nehéz fizikai – munkát.
És fölszámolják még a maradék összezsugorodott munkásosztályt is, ám ez butaság, mert mind az
ásás, mind a gátak emelése – normális körülmények között – nehéz fizikai munka. Még a biztonsági
szakértő – Bakondi Györgynek – is az a célja, hogy a magyar schengeni határt csökkenő létszámú
katonákkal és rendőrökkel, határvadászokkal – inkább technikai berendezésekkel célszerű védeni.
Nyilvánvalóan azért, hogy ne kerüljön sor személyes ütközetre a nyitott vagy zárt schengeri
határokon. Ez azonban egy fatális és hibás félreértés. Egy bármilyen megbízható technikai rendszert
a Soros György és társai által nevelt és finanszírozott migráns nevetve áttöri. Én azt is értem, hogy a
szakértő attól tart, hogy a schengeni határon tűzharcok törnek ki. Szerintem viszont, ez jobb, mintha a
Visegrádi-négyek területén – vagy bármelyik EU tagállam területén – kerülne sor fegyveres
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ütközetekre. Arról már nem is szólva, hogy a katonaság bátorságra, kitartásra, hazaszeretetre, fizikai
erőre és a nehézségek elviselésére stb. tanít. Ami pedig a fő, hogy a férfiaknak visszaadja a
férfiasságukat is. Amikor 14 éves koromban, dolgoztam: kapáltam és egyeltem, hallottam, hogy a női
munkatársak figyelték a messzeségben katonák gyakoroltak. Majd azt mondták: Derék, csak
gyakoroljatok, legalább erősebbek lesztek, mint férfiak. Ugyanis az „átkosban” minden 18-20 éves
egészséges ifjakat besorolták 2 évre katonáknak. És Magyarországnak akkor 500.000-150.000 fő
katonája volt.

Ábra 7.

.

civilizáció

Kultúra

Történelmi idő
Ez az ábra a 2.-ik ábra folytatása. Az elnyomott, leterhelt Kultúra ismét föllázadt, és elindult felfelé.
A csúcs elérte e felső vonalat. Ekkor megjelent a harcias lázadó (Virtuális) Ludd tábornok és a
munkásságot arra tüzelte, hogy vessen véget a gépeknek! Takarítsák ki a füstös gyárakból az állandó
monoton módon zúgó vas-acél és olajos futószalagokat! A padló üres legyen! Vegye észre a munkás,
hogy a még létező, kevés munkásotthonokban – ha csak ezekből nem nyitottak volna bizsu vagy drog
üzleteket a rendszer (vissza) váltás során – ő is tanulhat, vitatkozhat, felolvasnak, szavalnak, dalolnak
és táncolnak. Tehát otthon vannak. Majd lassan kiépítik a proletár kultúrát. A proletár kultúra az
emberi kultúrát gazdagíthatja. Ezt a folyamatot megszakította a második világháború kezdete és
kitörése Nyugat- és Közép-Európában 1937-ben, a Szovjetunióban 1941-ben. A munkások nagy
részét behívták katonának, hogy küzdjön és harcoljon a déli- és a keleti frontokon. A kultúra anyagi
támogatása egyre jobban csökkent, végül megszűnt. Kivéve a katonadalokat, amelyeket vagy
hivatásos zeneszerzők, vagy maguk a harcosok alkottak meg. Természetesen nem honorárium, sem
tiszteletdíj fejében.
Viszont a háború visszahozta a civilizáció túlsúlyát. Ám ez a civilizáció az első világháború óta a
gépesített alakulatok, vijjogó és bombázó repülők és a terroristák civilizációja. A katonák – saját és
idegen egymással szemben – a lövészárkokban maximkákkal az orosz oldalon – tizedelték a
németeket. Német oldalon géppuskákkal ötödölték az oroszokat. Az orosz katonák egyre kevesebben
lettek. Sokan meghaltak. A németek kiugráltak a lövészárkokból és támadtak szuronyokkal és ölték
az orosz katonákat. A maradék oroszok a lövész árkaikban maradtak és maximkáikkal harmadolták a
németeket. A németek visszavonultak és pihentek a kimerítő harc után. Erre a vörösök meglepték az
alvó németeket. A csata eldőlt, győzött a vörös alakulat. A valódi arca eme civilizációnak ördögi.
Ugyanis Nikola Tesla szlovák fizikus – aki eldöntötte, hogy fegyvereit nem árulja el – de mégis
eladta, mégpedig a XX. század leghatalmasabb és legvéresebb diktátorainak is. Tesla tudniillik
feltalálta a huzalok nélküli energia fokozását és messzire szállítását az éteren át. Kiváló
eredményekkel: robbantást, földrengést, tüzet, vulkán kitörést, szökő árt és hasonlókat volt képes
előidézni. Azaz, a mesterségesen előállított természeti katasztrófákat, amelyekkel lehet háborúkat
indítani, népeket és kultúrákat elpusztítani, valamint a békés civilizáció progresszív – élenjáró –
technikáit és eredményeit megsemmisíteni. Amennyiben ez valószínű, hogy már beléptünk –
hadüzenetek nélküli, ám eddig nem látott hatású – harmadik világháborúba. Most – ebben a Tesla
fegyverekkel harcolva – tudjuk meg, ki kinek az ellensége és kik a szövetségesek.

106
Ennek ellenszere volna egy új klasszikus kultúra, melynek nívója és jogrendszere betiltja a romboló
harci eszközök újratermelését, fejlesztését. De nemcsak Észak-Koreában, hanem az egész világon.
Különösen az Egyesült Államokban és Oroszországban. Továbbmegyek! Be kellene tiltani minden
tömeggyilkos fegyvert, drogot és amorális innovációt. A gépkocsik helyett a tömegközlekedést
kellene visszahozni és továbbfejleszteni. Ugyanis már számtalan jele van annak, hogy a bővülő
gépkocsiparkkal együtt növekszenek a közlekedési dugók és a vele járó balesetek mindennapossága.
Nem is beszélve a légszennyezésekről, főleg a sűrűn lakott több milliós nagyvárosokban. A
finanszírozás irányát meg kell változtatni. A bonyolult gépek helyett a humán tőkébe kellene
befektetni először optimális, majd maximális összegeket. Jobb iskolákat, nagyobb bölcsészeti
tudományokat és humánus emberi viszonyokat, jobban felszerelt kórházakat célszerű kiépíteni.
Egyszóval vissza kellene hozni a kultúra központi helyét az emberlétben. Megtörni a civilizáció
egyeduralmát.
Mert, ha ez nem következik be, akkor a tudomány – főleg a sebészet kicseréli a szervet egy
mechanikai egységgel. Lesznek acélból és műanyagból szívek, vesék, izmok, csontok, mesterséges
agyak. Egyszóval mindenki lassan robot lesz. Csak nem lesznek érzelmei, gondolatai, értékei. Mert
éppen azok a legfontosabb emberi funkciók – amelyek emberré tesznek – hiányoznak a robotokból.
Ez nem fejlődés lesz, hanem hanyatlás. Színtiszta – mocskos „B” kultúra felé tartunk. Mégpedig
nagy sebességgel. Ki és mi fogja megállítani ezt a folyamatot? Ha nem, mi?

35. Fejezet: Politikatudományi megfontolások
A történelemtudomány nagyjából a következő szakaszokat vagy korszakokat ismer: az Őskort, Ókort,
Középkort, Újkort és a Legújabb kort. Vagy más szakaszolásban, szó esik a történelem előtti és a
történelmi szakaszokról, amely utóbbi – történelmi – az írás megjelenésével köszöntött be. Mi ebben
élünk. Ezt is tovább oszthatjuk: kommunizmusra, fasizmusra, nemzeti szocializmusra, globális
szocializmusra, etatizmusra vagy piacgazdaságra. Csak hogy ezek eddig csak fölsorolások, mintha
egyenlően élnének egymás mellett. Holott ez egy tévedés. Többféle kommunizmus létezett. Például
az őskommunizmus, amely egy megfelelő társadalom volt akkor, ha – és amikor – az ember életéhez
szükséges javak mennyisége és minősége kevésnek és rossznak bizonyult. Ezt a rendszert azért
találta föl az őskori ember, mert az élethez szükséges javakat egyenlően kellett elosztani, hogy
túléljen a törzs. Azóta is minden olyan helyzetben, amikor úrrá lett a mély szegénység, meg a
nyomor, csak egyenlő elosztással dolgoztak, fogyasztottak és gyermekeket nemzettek a férfiak és az
asszonyok pedig szültek.
A Marx-i kommunizmust Marx a nyomorgó proletároknak javasolta. Ezek a kommunista elvek és
gyakorlat majdhogynem minden alkalommal csak rövid ideig léteztek, például az első világháború
alatt és az azt követő forradalmak és polgárháborúk idejében, amikor szinte mindenki tovább harcolt
és kevés volt az, aki dolgozott. A termelés alig-alig létezett. Terjedt a nyomor és a bűnözés. A
kommunizmus hatalmas, meg nem bocsátható bűneit az jelentette, hogy a nyomorgó emberek –
szétlopkodták, elrabolták – és szétosztották egymás között a – szintén kisajátításból, a profitból – élő
gazdagabb rétegek javait. És aki ezt hangosan is kimondta és hirdette, az mehetett – vagy elhurcolták
– Szibériába keleten. Súlyosabb esetben a börtönbe vagy a kivégzésre vitték. A méltán híres és
követendő brit gépek forradalma és a piaci kultúra bevezetésének a mintája Viktória királynő – aki
egyike volt a birodalmat alkotók uralkodó nőknek – e 3 mindegyik terjesztette birodalma területét.
Mint még Mária Terézia és II. Katalin – elérte, hogy az angol, osztrák-magyar, orosz
világbirodalomban a Gulágot messze meghaladó éhezés és járványok – népirtás – súlya pusztította az
angol és az ír, osztrák-magyar és orosz munkásokat, valamint a királynők gyarmatain kizsákmányolt
parasztokat.
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Mária Terézia Ausztriában és II. Katalin Oroszországban csak tanulók – és emberiek voltak –
Viktória királynőhöz képest. Ilyenkor a kommunizmus nem gyilkos, hanem az egyetlen természetes
megoldás. Csak nem szabad túlzásokba esni. De a félelem éve – 1848 – elérkezett. Feltámadt Itália,
fegyvert ragadott Magyarország, felkelt Lengyelhon ifjúsága, de még a 90 éves öregek is vitézek
lettek, barikádokat építettek a párizsi gyerekek. Csak Nagy-Britannia Londonban épített egy
grandiózus Múzeumot – üvegpalotát – tele angol és nemzetközi technikai remekművel – szemben a
Hyde Parkkal. A mű Albert Hercegnek – Viktória férjének – jutott eszébe, aki finanszírozta,
megtervezte, kidolgozta és végre is hajtatta számos, nagyon okos és kiváló szakember társaságával
együtt dolgozva – aki ezzel a tettel remélte – hogy létre jön a béke az osztályok ténylegesen
vertikális, társadalmi létra – és nemzetek (az igény a Nemzetre – ami akkora már sikeres volt és –
remélhetően horizontális, egyenjogú lesz) között. És elcsendesedtek a forradalmak és a háborúk. Erre
a keresztre van kifeszítve a Nemzetek kultúrája. Amíg az újra föltámad – ami olyan biztos –, mint
Jézus Krisztus, a Megváltó. Nem a fölre húzó pénz értelmében, hanem felemelkedő, szárnyait
bontogató lélekben.
A régi nemzeteket – nagy urak – dinasztiák, császárok, királyok, őrgrófok kalapálták össze a
jobbágyi telkekből – parcellákból, házból és kertből – nemesi kiváltságokból (katonai és szellemi
szolgálatokból), báróságokból (pénzből és gazdálkodásból), grófságból (hadvezérekből és
birtokokból), Hercegségekből (a művészeteknek és a tudományoknak a finanszírozásból élhettek a
géniuszok). A mai nemzetnek – nemcsak kőkemény társadalmi törvények alkotása – hanem számos
dimenziója van. A nemzet emberi közösség a nyelvben (ez nálunk a magyar) a múltban
(történelemből), a tájban (nálunk szelíd és dombos. Folyós és tavas), határaiban (egyelőre nálunk
rövid és igazságtalan), tradíciókban (népművészetben), lélekben (igaz és indulatos). A jövő a
nemzeteknek a megújulása várható. Ugyanis a dialektika egyik legfontosabb törvénye: az ellentétek
egysége. A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy a globalizáció erőltetett erősödése fölülről ugyanezt
idézi elő a lokalizációval alulról. Minél intenzívebb a globalizáció, annál intenzívebb lesz a –
legerősebb együttélés – a nemzet, melynek új aranykora várható. Mi több, ez biztos.
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