
C. S. LEWIS:
Az emberiség 
felszámolása

Szomorú, hogy a gondolkodó egy-
re gyakrabban kényszerül bizony-
gatni az emberiség közös értékei-
nek hasznosságát és megalapozott-
ságát. Pedig a jelen kifejezetten bé-
kés és nyugodt ahhoz a történelmi
idõhöz képest, amelyben a világhí-
res fantasy-író és teológus, C. S.
Lewis Az emberiség felszámolása cí-
mû esszéje íródott. Az 1943-ban ki-
adott értekezés az emberi ci-
vilizáció genezisének korá-
ból való, õseredeti – az egy-
szerûség kedvéért Taónak
rövidített – értékrend egye-
temességét hirdeti. Ezt a
mindent átszövõ alapot,
amely egyaránt tartalmazza
például a Tízparancsolatot
és Epiktétosz bölcsességeit,
önellentmondás nélkül nem lehet
tagadni, az utóbbi kétszáz esztendõ
ideologikus rendszerei mégis erre
tettek kísérleteket. Bár e rendsze-
rek is az emberi faj korlátlan bol-
dogságát akarják elérni, csak az
idõleges vágyak kielégítésére lehet-
nek képesek, hiszen az örök és va-
lódi boldogságban egyszerûen nem
hisznek. A keresztény alkotó, aki
talán a Narnia krónikái címû fan-
tasztikus, vallási motívumoktól sem
mentes regényciklusával vált ha-
zánkban is széles körben ismertté,
tökéletes boldogságnak csak a fo-

lyamatosan beteljesedõ boldogsá-
got tartja.

Ez jól mutatja tradicionális idõ-
felfogását, az „itt és most”-okon
túlmutató szemléletet, ami egyre
inkább tarthatatlannak tûnik a 21.
század félreértelmezett fogyasztói-
ságának idején. Az ember ösztönös
oldalát meglovagoló ideológiák
olyan új rendet képeznek, amely-
nek globális uralma Lewis számára
még csak egy elhárítandó lehetõ-
ségnek tûnt, számunkra viszont
már maga a kézzelfogható valóság.

Az új rend növekvõ számú
képviselõi elsõsorban az ok-
tatáson és a kultúrán keresz-
tül táplálják az emberiségbe
a lényegileg emberellenes
hibrid-értékrendet, ami leg-
elõször is a kipróbált civili-
záció alapjait bontja el: ez
maga az értékrelativizmus.
Az egyértelmû értékek át-

írása és elvetése azonban nemhogy
nem üdvözítõ, hanem egyenesen
káros hatással jár – egy újfajta, mo-
rális Bábelhez vezet. A poszthumán
közeljövõre vonatkozó tudományos
víziók minduntalan egy, a Termé-
szet felett aratandó, végsõ gyõze-
lemrõl szólnak, megfeledkezve az
ember természetiségérõl. Épp ezért
a Természettel vívott harc szükség-
képpen bukásra van ítélve, ugyanis
egyvalamit, a bennünk megbúvó
ösztönlényt sosem leszünk képesek
leküzdeni. Vagyis a Természet ura-
lom alá hajtása logikai képtelenség,
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maga is totalitárius-kollektivista
gyökerekkel bír. A kommunizmus-
sal mint „az értelmiség ópiumával”
(Raymond Aron) való számvetés
azért különösen fontos, mert rávi-
lágíthat a reflexív gondolkodás vak-
foltjára – arra, hogy egyébként ki-
váló elmék milyen messzire képe-
sek elmenni az öncsalásban, s
mennyire érzéketlenek tudnak ma-
radni a konkrét szenvedés iránt el-
vont ideáljaik árnyékában.

E számvetés igénye magyaráz-
hatja, miért éppen A kommunista
provokáció diadala jelent meg elsõ-
ként magyarul az elõbb londoni,
majd németországi emigrációban
alkotó lengyel prózaíró, Józef
Maczkiewicz mûveinek sorából.
A szerzõ nem a „megtértek” (példá-
ul Orwell, Koestler) közé tartozik:
világéletében kérlelhetetlen ellenfe-
le volt a szovjet kommunizmusnak.
„A kommunizmus a szabadság anti-
tézise” – vallja, méghozzá annak
minden formájáról: a valójában
nagyszerû eszme gyakorlati kisiklá-
sába, illetve a rendszer megrefor-
málhatóságába vetett naiv hitet egy-
aránt elutasítja, s bírálattal illeti a
hidegháború nyugati értelmiségé-
nek azon felfogását, amely a szovjet
rezsim bûntetteit a sztálini „elhaj-
lásnak” tulajdonítja, hogy továbbra
is nosztalgiával tekinthessen az ok-
tóberi forradalomra. Maczkiewicz
kritikája azokra is kiterjed (ideértve
az emigráns lengyel kormányt is),
akik a háború után a „reálpolitika”

nevében a kommunista diktatúrák-
kal való viszonylag békés együtt-
élést választották a vasfüggöny túl-
oldalán.

„A kommunista rendszer legjel-
lemzõbb sajátossága az emberi szel-
lem totális rabsága […]. Azt várná
hát az ember, hogy a rendszer leg-
nagyobb ellenségeit nem […] a
szürke tömegben kell keresnünk,
hanem pontosan az úgynevezett
haladó értelmiségi körökben” – ol-
vashatjuk az eredetileg 1962-ben
publikált írásban. Maczkiewicz fõ-
ként az addigi lengyel tapasztatokra
alapozva ad számot arról, miként
cáfolt rá minduntalan az élet erre a
várakozásra. Ennek a vetületének
köszönhetõen lesz a könyv négy év-
tized távlatából is jóval több, mint a
múlt századi lengyel–orosz kapcso-
latok, a gomulkizmus vagy a bolse-
vikok által kihasznált közép-euró-
pai nacionalizmusok feltárása-be-
mutatása. A kommunista provokáció
diadala nem pusztán történeti ér-
deklõdésünket hivatott kielégíteni:
sokkal inkább ma is érvényes, a
rosszul értelmezett „politikai kor-
rektséget” hírbõl sem ismerõ, har-
cos kiállás olyan alapértékek mel-
lett, mint az emberi gondolat sza-
badsága vagy a méltányos, racioná-
lis vita lehetõsége.

PÁPAY GYÖRGY

(Fordította Pálfalvi Lajos, Attraktor
Kiadó, Máriasbesnyõ–Gödöllõ, 2007, 
216 oldal, 2800 Ft)
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számára. Országimázst erõsítõ
gesztus ez a könyv, s egyben ko-
moly örökségvédelmi tett is.

S. Nagy Anikó közérthetõ stí-
lusban megírt, néha kapcsolódása-
ikban esetlegesnek tetszõ, de vé-
gül sajátos egésszé összeálló sze-
melvényeket ad közre a magyar
kereskedelem történetébõl. Igaz
ugyan, hogy szinte kötelezõen az
ókori görögökkel indít, s izgalmas
fejezeteket közöl a középkori és
koraújkori magyar viszonyokról, a
vásárok, a korai cégérek
világáról, az adatok és a
bemutatott képek legja-
va mégis a tágabb érte-
lemben vett századfor-
duló megtévesztõen gaz-
dag és harmonikus Ma-
gyarországáról, a Mo-
narchia és a késõbbi
csonka Magyar Királyság világá-
ból való. Így kerül a könyv borító-
jára Mercurius, a kereskedõk iste-
ne, majd ugyanõ a belsõ borítón
már a Gessler-féle „kiviteli-kö-
ménylikõr” üvegcímkéjérõl kö-
szön vissza, az 1920-as évek PR-
és marketingszempontból szûzies
korából.

A képanyag a szerzõ ízlését tük-
rözi, s nem csupán rendkívül gaz-
dag, idõutazásra csábító, nosztalgi-
kus válogatás, de a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Múze-
um értékes gyûjteményeinek is rep-
rezentációja. Figyeljünk oda erre a
múzeumra, mert az utóbbi években

Budapest egyik legkülönlegesebb
kulturális helyévé kezd válni; elõ-
története e könyv zárófejezete,
melybõl kiderül, hogy a prosperáló
és éppen a ’20-as évekrõl rendkívü-
li anyaggal rendelkezõ intézmény
valójában a semmibõl épült föl az
elmúlt néhány évtizedben, ugyanis
a Magyar Királyi Kereskedelmi
Múzeumot takarékossági okokból
1923. június 30-án megszüntették.

A Kereskedõvilág hol folyamatok
bemutatásával, hol konkrét, jellem-

zõ példák elemzésével
enged bepillantást az
egész gazdaságot moz-
gásban tartó szakma
múltjába. Emblematikus
intézményeket – például
a Corvin Áruházat, a Di-
vatcsarnokot, a Párisi
Nagy Áruházat – ismer-

hetünk meg éppúgy, mint egy-egy
tevékenységi formát vagy egy-egy
reklámfelületet, s a reklámot magát.

A fejezetenként, önállóan is él-
vezhetõ könyv kiemelkedõen érde-
kes témái például: a védjegyek, a
számolócédula bemutatása, az ipar-
pártolás vagy a szövetkezeti mozga-
lom történetének ismertetése. Ez
utóbbi azért is üdítõ, mert a közel-
múlt fejleményeire a szerzõ legin-
kább itt reflektál.

E sorok írója ugyanis a háború
utáni korszak anyagát több esetben
erõsen hiányolta; a Sas István szel-
lemes reklámfilmjeibõl, s a lassan
elfogyó, megvakult neonfeliratok-
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és az ebbõl fakadó sikertelenséget
csak elkendõzni lehet; az elkendõ-
zés pedig a meghasonlással járó fel-
bomlást idézi elõ.

Különös, de mindezt egy kö-
zépiskolai irodalomtankönyvbõl
vezeti le a szerzõ. Néhány példán
keresztül bemutatja, hogy a tan-
könyvírók (akiket „Gaiusnak és
Titiusnak” nevezett el) ültetik el a
relativizmus magvait a gyerekek-
ben. Az „újrakondicionálók” nem a
Taóra tanítanak, hanem saját szájuk
íze szerint jól irányítható gépekké
formálják át az ifjúságot. Ezek a
„gépek” egytõl-egyig az új rend ak-
tuális érdekeit fogják érvényesíteni,
mivel nincs többé kezükben önma-
guk akaratának kontrollja. Ez nem
összeesküvés-elmélet, inkább a tü-
netek felismerése, ahonnan a jelen-
ség mélyére lehet hatolni.

De Lewis nemcsak a vészharan-
got kongatja meg, hanem a Tao pa-
rancsainak ismételgetésével vissza
is vezet minket a hagyományhoz.
A kiút ugyanis maga a Tao; rá kell
építeni a jövõt. A bölcs és emberi-
ség-párti hatalomgyakorlásnak a le-
hetséges jövõért is vállalnia kell a
felelõsséget, ugyanis a következõ
generációk mozgásterét a minden-
kori jelen jelöli ki. A jövõt is felélõ
életforma amellett, hogy egyre kö-
zelebb hozza a végidõket, az elkö-
vetkezendõ generációknak is egyre
kisebb tényleges hatalmat biztosít.

A fajsúlyos téma ellenére sem
nélkülözi e hatásos szöveg a színes

példákat és ironikus megjegyzése-
ket. Közérthetõ nyelvezete csak az
általános kérdések iránti érzékeny-
séget követeli meg, semmi többet.
A magyarul eddig hozzáférhetetlen
írás a Harmat Kiadó C. S. Lewis
életmûvét bemutató sorozatának
egyik legfontosabb darabja.

ZSOLNAI GYÖRGY

(Fordította J. Füstös Erika, 
Harmat Kiadó, Budapest, 2007, 
102 oldal, 2200 Ft)

S. NAGY ANIKÓ:
Kereskedõvilág

Nagy méretû, keménytáblás, rá-
adásul kétnyelvû, magyar–angol ki-
advány S. Nagy Anikó Kereskedõvi-
lág címû albuma, amely a fõvárosi
közgyûlés kereskedelmi és turiszti-
kai bizottságának támogatásával
jött létre, s valljuk be, ideális
„repi”-ajándék lehet. Másként fo-
galmazva: többszörösen is kereske-
delmi termék. Minden könyv az, de
ez a munka szinte ajánlja magát.
Nem lebecsülendõ funkció ez egy
könyv esetében: nemcsak ötletsze-
gény, egymásra kevéssé figyelõ, de
pénzes rokonok ajándékoznak szí-
vesen lapozgatásra csábító, színes
albumokat, hanem cégek és intéz-
mények is. A Kereskedõvilág a ma-
gyar kereskedõszakma szereplõinek
ajándéka is lehet külföldi partnerek
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