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László Ervin: 
Meg tudod változtatni 
a világot (A Budapest Klub új
jelentése)

László Ervin azon tudósok közé tar-
tozik, akik már a hetvenes években
felismerték azt, hogy épülgetõ fo-
gyasztói társadalmunk hosszú távon
fenntarthatatlan, s létrehozták a híres
Római Klubot, mely megkongatta a
vészharangot. Késõbb, 1993-ban a
professzor megalapította a Buda-
pest Klubot, több olyan emberrel,
akik nemcsak a tudomány, hanem a
mûvészet, a vallás és a kultúra más
területein tevékenykednek. Ez a
Klub rendszertelen idõközönként
ad ki jelentéseket, a legújabbat tart-
hatjuk a kezünkben.

Egy szélesebb értelemben véve a
környezetvédelemben jártas ember
számára sok újdonságot nem tartal-
maz a könyv; esetleg a friss szám-
adatoknak szentelheti figyelmét. De
a jelentés nem is a tényekben akar
újat mondani, hanem ahogyan azo-
kat egymás mellé rendezi. Könnye-
dén teremti meg a valójában szerve-
sen létezõ, de egyáltalán nem hang-
súlyozott kapcsolatot a természet-
és társadalomtudományok között,
mely által egész világunkat új szem-
szögbõl láttatja, s ezen újfajta gon-
dolkodásmód átvételére ösztönöz.
Miben áll ez? Ahogyan a mûvésze-
tekrõl szólva írja: �éljünk, szeres-

sünk és harmóniában legyünk min-
den teremtménnyel�.

Kiindulásképpen a jelen válságá-
nak feloldását két lehetséges forga-
tókönyv szerint képezi le egyszerû-
sített formában, a világméretû
összeomlás, illetve az összefogás
megvalósulásaként. Majd a helye-
sebb utat kijelölve sorra veszi azon
általános hiedelmeinket, melyeken
ideje túllépnünk, mint például hogy
�az élet nem más, mint küzdelem a
fennmaradásért�, vagy �az a jó, ha
minél gazdagabb vagy�, �a termé-
szet kimeríthetetlen� stb. A manap-
ság igen elsikkadó felelõsség fontos-
ságát hangsúlyozza, s megfogalmaz
egy új, ún. planetáris etikát, melyet
a Budapest Klub tíz pontban hatá-
rozott meg. Ezen erkölcs az ember-
társaink és a természet iránti tiszte-
let, a másokkal való együttmunkál-
kodás egy jobb világ teremtésében
és belsõ énünk fejlesztésének alapel-
vein nyugszik. Az ebbõl következõ
konkrét gyakorlati lépések egyrészt
elég általánosak s ezáltal nehezen
megfoghatóak, másrészt feltételez-
nek egy nagyfokú önállóságot, egy-
fajta �harcias� hozzáállást, mellyel
mondjuk alkalmazottként odaállunk
a multicég vezetõje elé, s meggyõz-
zük õt arról, hogy termeljünk már
környezetbarátabb módon. E naiv-
nak nevezhetõ tanácsokat ellensú-
lyozza az az igenis követhetõ és elfo-
gadható módszer, amellyel egyéni ki-
bontakozásunkat segíthetjük. Szépen
vázolja fel a különbözõ gondolkodá-



sú emberek számára nyíló utakat en-
nek megvalósításában, kezdve a me-
ditációnál és imánál, majd a mûvé-
szet, zene, irodalom, végül a tudo-
mány dimenzióit is képbe hozva.
Furcsának hat, ám a teljességhez
hozzátartozik, hogy az ûrutazás és a
közeli halál élménye is idetartozik,
bár nem feltétlenül megvalósítható,
illetve követendõ példaként. A könyv
utóirata egy húsz évvel késõbbi világ-
ból üzen, mely a �Szép új világ� el-
lentételeként íródott, s amely termé-
szetesen a pozitív jövendõrõl számol
be. A függelék a téma iránt részlete-
sebben érdeklõdõk számára egy
hasznos és bõ listát kínál mind ma-
gyar, mind idegen nyelvû ajánlott
olvasmányokból.

László Ervin szeretettel ír, a szív-
hez szól. Nem gondolatmeneteket
vázol fel és érvel, hanem kijelentése-
ket tesz, mint egy guru vagy szelle-
mi tanítómester. Nem intellektuáli-
san lehet befogadni, megértéséhez
egy másfajta nyitottság szükségelte-
tik. A pozitív jövõ és hozzáállás fel-
vázolásával példáz, vezérlõ csillagot
állít, mely csillagunkat � ahogyan
fogalmaz � �nem elérni akarjuk, ha-
nem azt, hogy irányítsa lépteinket�.

PENCZ LEVENTE

(Magyar Könyvklub, Bp., 2002. 112 o.
801 Ft)

Kortárs magyar mûvészeti 
lexikon

A magyar mûvészeti irodalom igen
fontos összefoglalását hozta létre a
Fitz Péter vezette szerzõi gárda,
olyan mûvet, amely egyben unikum
is a maga mûfajában. A három vas-
kos kötetben megjelent lexikon
ugyanis az utóbbi ötven év átfogó
regisztrálására vállalkozott, s ezt a
feladatot magas színvonalon teljesí-
tette. A kortárs magyar képzõmûvé-
szet bemutatása az alkotók, az irány-
zatok, a képzõmûvészeti (elméleti)
fogalmak, az intézmények és a mû-
vészeti sajtó ismereteit eddig nem
látott bõséggel tárja fel, s a végered-
ményt látva csak sajnálni lehet az idõ
határolta bekerülési feltételt: az
1945 utáni aktív pályaszakaszt. Va-
jon mikor készül hasonló jellegû le-
xikon a korábbi idõszakokról is?

De ne legyünk telhetetlenek. Kár-
pótol ugyanis a mesterségbeli sok-
színûség (festõk, grafikusok, szob-
rászok, iparmûvészek, építészek, a
vizuális kultúra egyéb területein te-
vékenykedõk, fotómûvészek, mûvé-
szettörténészek, kritikusok), vala-
mint a szócikkbeli egység: az életraj-
zi adatokat az életút állomásai, az
egyéni kiállítások, a válogatott cso-
portos kiállítások, a szakirodalom, a
köztéri és közgyûjteményi alkotások
felsorolása követi. A személyi válo-
gatás tágasságát és határait Csapody
Vera, Cserny József, Csillag Vera,
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