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A  T Á R S A D A L O M  Ö T  P I L L É R E

Beszámoló a Nádasdy Alapítvány szimpoziumáról

A nádasdladányi Nádasdy kastélyban szeptember 23-24-
én megrendezett szimpózium A társadalom öt pillére címet
viselte. Az öt pillér – Természet-Környezet, Kultúra-
Mûvészet, Tudás-Oktatás, Egészség-Orvoslás, Gazdaság-
Termelés-Fogyasztás – a kétnapos találkozó egy-egy szek-
ciójának témáját képezte, három-négy referátum hangzott
el egy-egy témakörben. Az elhangzott elõadások tanulsá-
gaképpen a szervezõk bejelentették, hogy a szimpóziu-
mot összefogó holisztikus szemlélet jegyében további
találkozókat kívánnak szervezni, hogy az öt szféra részle-
tes elemzése segítsen olyan konkrét javaslatok kidolgo-
zásában, amelyek hozzájárulhatnak a közöttük megterem-
tendõ egyensúly létrejöttéhez. A mostani elõadások és
kerekasztalbeszélgetések összefoglaló következtetései:

A Természet erõforrásai végesek, magatartásunk (és
a Nádasdy Alapítvány) mottója: személyes felelõsség –
fenntartható környezet.

A Mûvészetnek vissza kell szereznie iránymutató sze-
repét a társadalomban, ehhez az élet szolgálatába kell állí-
tani a mûalkotásokat. A mûveszet új, állandóan változó
dimenziókat feltárva ösztönözheti a társadalom tagjait, hogy
összhangra törekedjenek maguk és környezetük között.

Az Oktatás szolgálatába kell állítani a technológiai
fejlõdés nyújtotta lehetõségeket anélkül, hogy a techno-
lógia rabjaivá válnánk. Társadalmunk jövõje, az élet minõsé-
ge, a környezet megõrzése múlik azon, hogy a szakember-
képzés minden területén ember- és életközpontú legyen.

Az Egészségügy megoldásra váró problémáinak van
egy része, ami nem pénzen, hanem emberi hozzáálláson
múlik. A kórházi ellátás humán szempontból való javításá-
nak propagálására kampányt tervez az Alapítvány. A kö-
vetkezõ században az élet minõségét, az egészséges
fizikumot és lelkiállapotot különösen nehéz körülmények
között kell megõrizni. A jövõ kihívásaival csak a fizikailag
és lelkileg edzett és megfelelõen táplált ember képes
szembenézni.

A szimpózium egyik fõ törekvése a Gazdasági szférá-
ban létezõ alternatívák feltárása és a fejlesztési utak kere-
sése. Figyelmünk középpontjában a középnagyságú
vállalkozások állnak, mert tõlük várható elsõsorban a társa-
dalmi elvárásokhoz történõ alkalmazkodás, a környezet
megóvásának szempontjait figyelembe vevõ magatartás.

A kétnapos találkozó elõadói voltak: dr Vida Gábor
ökológus, akadémikus, az ELTE genetikai tanszékének
vezetõje; dr Zlinszky János biológus, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem környezetjogi tanszékének vezetõje; dr
Tõkéczky László történész, publicista, az ELTE mûve-
lõdéstörténeti tanszékének oktatója; dr Visy Zsolt történész,
az ELTE ókortörténeti és régészeti tanszékének vezetõje, a
NKÖM kulturális helyettes államtitkára; Kodolányi Gyula

író, a Magyar Szemle fõszerkesztõje; Makovecz Imre építész,
a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke; dr Kiss Ádám, az
Oktatási Minisztérium felsõoktatásért felelõs helyettes
államtitkára; dr Hankiss Elemér szociológus, a MTA Szocio-
lógiai Intézete tudományos tanácsadója; dr Vizi E. Szilvesz-
ter agykutató, a MTA alelnöke; dr Gógl Árpád orvos,
egészségügyi miniszter; dr Pethõ Bertalan orvos, filozófus,
fényképész, szabadfoglalkozású kutató; dr Lázár Imre
orvos, ökológus, több egyetem elõadója; dr Eõry István
edzõ, a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Fõiskola testnevelési tanszékének vezetõje; dr Veress József
közgazdász, a Magyar Közgazdaság-tudományi Társaság
alelnöke, a BMGE tanszékvezetõje; Hübner Károly (Charles
A. Huebner) gépészmérnök, a Nemzetközi Menedzser
Központ kurátora, a NABI Rt felügyelõ-bizottsági tagja;
Zsolnai László a BKÁE Gazdaságetikai Központjának
igazgatója; Szemmelveisz Zoltán gépészmérnök, a Prímagáz
vezérigazgatója; dr Keviczky László mérnök, a MTA alelnö-
ke. A Nádasdy Alapítvány a szimpózium elõadásainak
anyagát önálló kiadványban kívánja megjelentetni, amely
várhatóan az év végétõl kapható lesz az Alapítvány
irodájában 1124. Vércse utca 31. tel/fax: 3197463 e-mail:
nadasdy@nadasdy.org

A Mûvészet témakörben hangzott el az alábbi
beszámoló, amelyet összefoglalva ismertetünk:

Makovecz Imre
SZÁMÛZETÉS A MÚLTBA

Susan Sontag írja, hogy a mûvészet meghal, ha elveszti
eredeti funkcióját és külsõ hatalom a múltba utalja. Ma azt
tapasztaljuk, hogy a mûvészet legmagasabbrendû elisme-
rése a múzeumi vásárlás, a mûvészek célja a múzeumokba
juttatni mûveiket. Mi a múzeum? Halott tárgyak gyûjtemé-
nye. Tehát a mûvészekben a halál ambíciója mûködik a
társadalomra érvényes szakrális funkció helyett. A mûvészet
nem az élet inspirációja. Ebbõl a bûvkörbõl próbál kiszaba-
dulni a mûvészet a performanszok, eseményként megjele-
nõ mûalkotások révén. De a múzeumi szemlélet ezt is mani-
pulálja, az eleven mûvészetre is ráteszi a kezét, mint például
Erdély Miklós Mûcsarnok-beli életmûkiállítása is mutatja –
az általa képviselt drámából a legitim õrület halálprincípiu-
mot varázsolt.

Határ
A mûvészet a természet folytatása. Ahogy a föld az emberek
szemén át látja önmagát, miliárdokra szétosztódva látja
önmagát (Ozirisz) és ahogy az ember társadalmában egy-
ségre törekszik, úgy a mûvészetnek is a jövõben arra kell
törekednie, hogy – hasonlóan a koraközépkorhoz, Egyip-
tomhoz, Sineárhoz – a szétszórtat összegyûjtse. A mûvészet
a látható, hallható világ határán van. Az építészetnek legyen
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koncepciója a szobrászat, a festészet, az életrend, az élet
eseményei számára, ahogy azoknak is legyen gondolatuk
a tájra, az építészetre és egymásra.

Sötét határ
Az élet befolyásolásának küszöbére érkeztünk. Az élet-
erõk, növekedési erõk elszabadítása a génmanipulációk
által megkezdõdött. A növények és állatok vonatkozásá-
ban ez a folyamat már régen elkezdõdött. Régen egy
parasztgyümölcsös kora tavasztól késõ õszig folyamato-
san termett. A kert faindividualitások együttese volt, akik
az ember és az ég szolgálatában álltak. A parasztot ma
divatos sunyi, zsugori, földhözragadt valakinek nevezni.
Mai képzetünk egy kastélyról egy rom, amelyben hülye
gyerekek vagy magatehetetlen öregek laknak. Más helye-
ken a kastély az a hely, ahol a nemzet színe-virága él. A
nemzetet nálunk szó szerint lefejezték. A mai almáskertek
eurokomformok. Ez a világ az aranykor megcsúfolása.
Elkezdõdött az emberek klónozása is. Kell-e ez a világ?
Kell-e az a mûvészet, ami születése pillanatától a halál
felé törekszik? Vagy olyan mûvészetre van szükség, ami
a megfoghatatlanból hoz ide és visz innen oda?

Feladat
A mûvészet az eleven szellem erejébõl menjen elébe a
jövõnek, nem tudni elõre mi lesz, de ne hazudjon. „Meg-
foghatatlan vagyok a világon, mert éppúgy lakozom a
holtak között, mint a meg nem születetteknél, valamivel
közelebb a teremtéshez, mint szokás, de még úgy sem
elég közel.“

Próbálkozások
Angliában több, mint ötezer évvel ezelõtt kõkör épült a
holdhónap pontos mérésér. A lineáris fejlõdéselmélet sze-
rinti primitív, barbár õsemberek fejlett csillagászati tudás-
sal rendelkeztek. Hogy volt ez? Mi volt régen? A kõkörök-
nek is megvolt a maguk elõzménye, ahogy a jurtakészítés
technikája is épített elõzmények tapasztalataira utal. Mintha
újra élnénk azt a tudást, amit Platon tanult az alexandriai
könyvtárban. Atlantisz tudása a növekedési erõket befolyá-
solta. Olyan ez, mintha valaki belebújna egy fába és rá-
venné, hogy nõjön. Ennek sötét alteregoja a mezõgazdasági
vásár büszkesége, az állni nem tudó marha. A vetített
képeim azt mutatják, hogy nézhetett ki az az atlantiszi lény,
aki befolyásolni tudta a növekedést.




