
A szétosztás jegyében kerülnek
megfogalmazásra a földdel, a gépe-
sítéssel és a kivándorlással kapcsola-
tos kérdések. Az ideálként megje-
lenített paraszti társadalmak élet-
formájának legfõbb jellemzõje a
természettel és tárgyakkal kialakított
közvetlen viszony. A magántulajdon
hagyományos jellegének szabványo-
sítás és központosítás következtében
történõ elvesztése a fenti tapasztalat
kialakulásának esélyétõl fosztja meg
az emberek nagy részét.

E tapasztalat hiánya pedig a
szellem világára is kihat, mivel az
nem képezheti többé a mindennapi
élet részét. Chesterton realitásérzé-
két mutatja, hogy nem az állandósá-
got keresi, példáiban csupán a megfi-
gyelt gondolkodásmódot alkalmaz-
za. A kistulajdon vallását hirdeti,
amely a magántulajdon újbóli meg-
tapasztalhatóságának örömébõl fa-
kad.

Aki pedig Chesterton mûvével
kapcsolatban az utópia �seholsincs�
jellegét hozná fel ellenérvként, és
legszívesebben megrázná a szerzõt,
mintegy álmából ébresztendõ, azt
elõre figyelmeztetem, hogy kön-
nyen megeshet, hogy Chesterton az
�ébredjen� buzdításra vissza fog kér-
dezni, valahogy ekképpen: �és
ugyan mire?�

ÁBRAHÁM DÁNIEL

(Fordította Görgényi Tamás, Kairosz 
Kiadó, Budapest, 2003, 250 oldal, 2800 Ft)

GYÖRGY PÉTER:

AAzz  eellttöörröölltt  hheellyy  ��  
aa  mmúúzzeeuumm

Ha most egy adatbázist készítenék,
önkényesen olyan címkéket állíthat-
nék párba György Péter könyvével,
mint �emberismeret�, �társadalom-
filozófia�, �esztétika�, �muzeoló-
gia�, bár az utóbbi lenne a leginkább
megtévesztõ. Továbbá, ha a keresési
szempontokat még inkább a saját
szám íze szerint határozhatnám
meg, használnám a �gyûjtemény�, a
�gyûjtés�, a �kollektív emlékezet�, a
�relativizmus�, az �informatika�, a
�világháló�, az �Arthur Danto� kife-
jezéseket is. Ezzel a könyv tartalmát
kigyûjtöttem, késõbb emlékezni fo-
gok rá; ugyanakkor mindazoknak,
akik találkoznak majd az egyébként
a nyilvánosság számára készített
adatbázissal, lehetõséget teremtenék
arra, hogy a keresõkifejezések révén
kapcsolatba kerüljenek magával a
könyvvel. 

�Országok rongya! Könyvtár a
neved.� A közösség számára létre-
hozott nagy és átfogó gyûjtemé-
nyekkel kapcsolatos problémakör
Vörösmarty koránál is régebbi.
A múzeumok történetén keresztül
felfogott, a mai ember kompenzá-
ciós kísérleteinek folyamatát leíró
eseménysorban megfelelõ kiinduló-
pont lehetne akár az a korszak,
amely többek között a klasszicista
Magyar Nemzeti Múzeumot építé-
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szetileg megformálta. György Péter
szerint  mégis a New York-i Termé-
szettörténeti Múzeum bizonyul
megfelelõ helyszínnek, mely válasz-
tás némi idõeltolódáshoz vezet
ugyan, ám kitágítja a gondolati ösz-
szefüggések alkalmazhatóságát, hi-
szen indiánok például nem éltek Ma-
gyarországon.

Az American Museum of Na-
tural History kiállításait szervezõ
ideológia áttörése Franz Boas érde-
me, aki leszámol a gyõzteseket és le-
gyõzötteket szembeállító kulturális
evolucionizmus jegyeit hordozó, a
roosevelti patriarchális világképen
nyugvó kiállításpolitikával, hogy he-
lyette a kulturális relativizmus men-
tén szervezze újjá a kiállítást. Az
individualitás elfogadásának küz-
delme ez a folyamat, és csupán a má-
sik nagy New York-i múzeum, a
MoMA (Museum of Modern Art)
1984-ben rendezett �Primitivizmus�
a 20. századi mûvészetben: a törzsi és
modern mûvészet rokonsága címû ki-
állítását követõ kritikák döntik meg
végleg a �west and the rest� eszméjé-
nek kiállításszervezõ uralmát. �Csak
az elmúlt évtizeddel, a multikul-
turális koncepciókkal jött el az ideje
annak, hogy az individualitást egye-
temesnek feltételezzük, illetve egész
egyszerûen egyetemesnek tekint-
sük� � írja György Péter. (Ezek sze-
rint háborút csak az �igazságosság�
nevében indíthatunk? � kérdezhetné
mellesleg egy kellõen naiv indivi-
duum.)

A fenti egyetemesség elõkészí-
tése az volt, hogy a múzeum világa
kilépett saját épületébõl és a nagy-
városi kultúra színterein bukkant
fel, illetve az, hogy a nagyvárosi
világ sem hagyta érintetlenül a mú-
zeumokat. A relativizmus követ-
kezményeként fokozatosan meg-
szûnt a magas- és �egyéb� kultúra
szembeállítása, ami a gyakorlatban
életre hívta azokat a parkokat és
szórakozató centrumokat, ahol min-
den megérinthetõ és kipróbálható.
A Disneyworld az egyik, a Mu-
seum Shop a másik gyümölcse en-
nek a kölcsönhatásnak, amely vég-
sõ soron oda vezetett, hogy a mú-
zeum mint a kollektív emlékezet
gyûjtõtere mára elvesztette abszo-
lút jellegét. Szemben az idõtlenség-
gel, amely a múzeum tárlóiban ke-
rül rögzítésre, a megváltozott kö-
rülmények között az indiánok
leszármazottai szintén résztvevõi
lehetnek annak a kommercializált
térnek, amelybe maga a múzeum is
kilépett.

A tér elvesztésének végsõ betel-
jesülése a világháló filozófiai lehetõ-
séghalmaza. Ahogy az ismertetõ
legelején megalkottam a magam kis
magángyûjteményét, úgy válik ez az
internet segítségével mindenki szá-
mára megvalósíthatóvá. Így vissza-
jutottunk oda, ahonnét voltaképpen
elindultunk; �réges-régen� nem volt
szükség múzeumokra, mára viszont
a hely fizikai valósága kérdõjelezõ-
dött meg. Már csak egyetlen kérdés
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maradt: hová tûntek idõközben az
indiánok?

ÁBRAHÁM DÁNIEL

(Magvetõ Könyvkiadó, Budapest, 2003,
227 oldal, 2290 Ft) 

MMiinnddeennttuuddááss  
EEggyyeetteemmee  II��IIII..

Vannak könyvek, amelyekrõl nem
érdemes recenziót írni, s vannak,
amelyekrõl nem lehet. A Mindentu-
dás Egyeteme (ME) címû enciklope-
dikus kiadványról feltétlenül érde-
mes � küllemét és tartalmát tekintve
egyaránt rászolgál. Némi pátosszal
azt mondhatjuk, a sorozat eddig
megjelent két kötete egy-egy ragyo-
gó világítótorony az egyelõre csak
frázisokban élõ �tudásalapú társada-
lom� horizontján. Ha viszont ko-
molyan nekiveselkedünk, hogy
tömör recenziót (ismertetést, bírála-
tot, méltatást) írjunk róla, gyakorla-
tilag a lehetetlenre vállalkozunk, a
következõ három okból kifolyólag.

Elõször: a kötetnek ismertetésre
aligha van szüksége. Az elmúlt szûk
két esztendõben, amióta hétrõl hét-
re neves tudósok vonzzák az elõadó-
terembe, illetve a televízió- és rádió-
készülékek elé a népes közönséget,
Fábri György MTA-projektfelelõs
beszámolója szerint a magyar lakos-
ság csaknem fele szerzett tudomást

az elõadás-sorozatról. Emellett a
nagyratörõ vállalkozás internetes
honlapja is napi ezres nagyságrendû
látogatói körrel büszkélkedhet, nem
beszélve az elõadásokat kísérõ újság-
és folyóiratcikkekrõl. S ha minden-
nek ellenére mégis ismertetni akar-
nánk, mirõl is szól a ME, kénytele-
nek lennénk önkényesen válogatni a
jobbnál jobb elõadások között, s
aligha tudnánk elkerülni, hogy saját
szánk íze szerint szemezgessünk a
tudomány és a tágabb értelemben
vett kultúra területeirõl. Jobb tehát,
ha az ismertetéssel meg sem próbál-
kozunk.

Másodszor: a kiadványban nem-
igen van mit bírálni. A külcsín le-
nyûgözõ átgondoltságról árulkodik,
felépítése teljesen áttekinthetõ, s a
körültekintõ szerkesztõk az igen
hasznos név- és tárgymutatón kívül
az idegen ajkú olvasóra is gondol-
tak: a kötetek végén � akadémiai ki-
adványhoz méltón � angol nyelvû
kivonatot közölnek az egyes elõadá-
sokról, elsõrangú fordításban. A ti-
pográfia és a grafikai megjelenítés
szintén világszínvonalú, s a tartalmi
megfontolásokon kívül ez is igen
vonzó könyvvé teszi a ME-t.

Harmadszor pedig: a kötet tar-
talmi méltatása meglehetõsen külö-
nös helyzetet eredményezne. Mi ér-
telme volna, hogy elismert tudósok
� többségükben akadémikusok �
nagyvonalú elõadásairól áradoz-
zunk? Kritizálni nincs sem alapunk,
sem jogosultságunk. Olyan elméket
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