
TALLÓZÁS 

Lukács György — Leninről, 
a marxizmusról és a polgári filozófiáról 

(Nagyvilág, 1970. 5.) 
A szabadkai egyetem díszdoktorává 

avatott magyar filozófus nyilatkozott a 
sajtó képviselőinek. A jugoszláviai 
7 Napban megjelent interjúból a Nagy
világ is átvett két fontos részletet. A 
marxizmus és a polgári filozófia jelen
kori viszonyára vonatkozó kérdésre vála
szolva, Lukács leszögezi: „Hegelt tartom 
az utolsó nagy polgári gondolkodónak", 
majd emlékeztet arra, hogy a maguk 
idején Marx, Engels, Lenin „a legna
gyobb kritikai figyelemmel" kísérték ko
ruk bölcseleti és tudományos gondolkodá
sának jelenségeit, semmi sem kerülte el 
a figyelmüket, gondosan tanulmányoztak 
minden figyelemre méltó új eszmét, ered
ményt, mielőtt felhasználták vagy elve
tették volna. A klasszikusoknak ezt a 
felbecsülhetetlen fontosságú gyakorlatát 
a dogmatizmus hosszú időre s úgyszólván 
teljesen mellőzte. Nem meglepő tehát, 
hogy a polgári gondolkodás iránt ismét 
megélénkült érdeklődés hevében — a 
megelőző fékező egyoldalúság természetes 
visszahatásaként — egyes marxisták haj
lamosak a másik végletbe esni. 

Lukács György hangsúlyozza annak a 
tovább már nem halasztható szükséges
ségét, hogy az igazi marxizmus tudomá
nyos módszerével dolgozzák fel a Marx 
halála óta eltelt időszak történetét; leszö
gezi, hogy „Leninnek az imperializmus
ról írott könyve óta — amely 1914-ben 
íródott — igazi ökonómiai elemzés nem 
készült a kapitalizmusról", és hozzáteszi, 
hogy „ugyancsak hiányzik egy igazi tör
ténelmi és ökonómiai analízis a szocializ
mus fejlődéséről". Lukács szerint ezek a 
feladatok határozzák meg, mit és hogyan 
lehet a polgári tudomány eredményeiből 
hasznosítani, melyek közül ő a maga ré
széről a természettudományiakat részesíti 
előnyben a társadalomtudományiakkal 
szemben. A társadalomtudományok vo
natkozásában a kritikai-szelektív szem
pont fokozottabb érvényesítése szükséges. 
Ez teszi aztán lehetővé, hogy a marxis
ták kellő kompetenciával léphessenek fel 
a nyugati áramlatok bírálóiként. 

Leninről szólva, Lukács György előbb 
egy személyes élményét eleveníti fel: a 

20-as évek elején Lenin kategorikusan el
marasztalta a fiatal magyar marxistának 
a parlamentarizmusról szóló egyik cikkét. 
Ebből a megérdemelt bírálatból — saját 
bevallása szerint — Lukács rendkívül ér
tékes elméleti-módszertani tanulságokat 
vont le. Végezetül Lukács felhívja a fi
gyelmet Lenin személyiségének egy fon
tos sajátosságára: benne látja megteste
sülni az igazi forradalmárnak egy lénye
gében új típusát, a „nem-aszkétikus for
radalmárt". Szerinte „a jövő fejlődésében 
ez a lenini példakép óriási szerepet fog 
játszani". 

A termelékenység-növekedés 
és a műszaki fejlődés 

néhány problémája 

(Gazdaság, 1970. 1.) 

A munkatermelékenység növelése a 
szocialista államok egyik központi gazda
sági problémája. Azonban „.. .naivitás 
volna azt várni, hogy a műszaki fejlődés 
meggyorsítása elérhető csupán speciális 
intézkedésekkel..." — írja Falusné 
Szikra Katalin. Cikkében a műszaki fej
lődést befolyásoló komplex problémakör
ből csupán egyetlen részletkérdést érint: 
az élőmunka költségeinek problematiká
ját. 

Közismert az a lenini tétel, hogy 
„ . . . a kézi munkának gépivel való fel
váltásában áll az emberi technika egész 
haladása". A kézi munkát végzők rész
aránya a magyar iparban ma még igen 
nagy. Például 1968-ban a munkások kb. 
60 százaléka nem géppel, s még csak 
nem is gépi berendezések mellett végezte 
munkáját. Ennek egyik fő oka az, hogy 
az egyes fogyasztási cikkek, szolgáltatá
sok, lakásköltségek stb. érték alatti ára, 
valamint a fizetésen kívüli állami jutta
tások miatt a vállalatok mesterségesen 
olcsó munkaerőhöz jutnak. 

A vállalat mint autonóm gazdasági 
egység minimális költségekkel (alapanya
gok, állóeszköz-költségek, bérköltségek) 
a legnagyobb jövedelem elérésére törek
szik. Az önköltség szerkezetében a mun
kaerőre eső rész vállalati szinten nem 
tükrözi az összes társadalmi ráfordításo
kat. Valamely erőforrás gazdasági aláér-
tékelése a vele való pazarláshoz vezet. Ez 
következett be a munkaerőnél. „Míg a 
kapitalizmusban a munkások és az alkal
mazottak jövedelmének egy része a sze
mélyi adózáson keresztül felhalmozásra, 
hadi kiadásokra is felhasználható állami 
jövedelemmé válik, a szocialista orszá
gokban az állam által központosított tár-



sadalmi tiszta termék jelentős részéből a 
lakossághoz visszajutó jövedelem lesz." 
A drága, tárgyiasult (holt) munka és az 
„olcsó" élő munka egyértelműen extenzív 
fejlesztésre ösztönöz, s nem mutatja gaz
daságosnak a kézi munkának gépivel való 
helyettesítését. 

A szerző ajánlotta megoldás: pótlólagos 
adóval növelni a vállalatok munkabérter
heit, úgy, hogy csupán a költségek szer
kezete módosuljon, az árak, illetve a 
költségek összegének növekedése nélkül. 

Mit akarnak a diákok 

(La Pologne, 1970. 5.) 

Torsten Husen professzor, a stockholmi 
pedagógiai főiskola tanára közérdeklődés
re számot tartó írását mindjárt a diák
probléma legáltalánosabb s egyben leg-
gyakorlatibb előidézőjén kezdi: „Általá
ban megállapítható, hogy a második vi
lágháború óta a világ egyetemi hallgatói
nak száma tízévenként mintegy megkét
szereződött." Megtudjuk továbbá, hogy 
a szerző hazájában ez a folyamat még 
ennél is gyorsabb ütemű: az ötvenes 
évek derekán a svéd főiskolások száma 
25 000 körül volt, 1970-ben már 70.000. 

Egyenesen következik ezekből az ada
tokból, hogy tanár és tanítvány szemé
lyes kapcsolata, a hagyományos egyetemi 
élet egykor jelentékeny tényezője — ma 
már úgyszólván lehetetlen. Hatalmas 
mértékben megnövekedvén, az oktatói 
és adminisztratív apparátus egyben ne
hézkessé is vált, mélyül a szakadék az 
egyetem mint intézmény és a diákok tö
megei között; az utóbbiak mindinkább 
egy személytelen gépezettel találják szem
be magukat. „A felsőoktatási intézetek 
egyre inkább üzemekké válnak, melyek 
annyi szakembert termelnek, amennyit 
a közigazgatás igényei megszabnak. A 
diákok tiltakoznak az ellen a rendszer 
ellen, amely nem engedi meg, hogy az 
egyetemi éveiket egyéniségük és szellemi 
képességeik harmonikus kialakítására 
fordítsák, a továbbiakban pedig csak ott 
biztosít munkalehetőséget számukra — 
semmibe véve hajlamaikat, képességeik 
specifikumát —, ahol éppen egy betöl
tendő űr van a fogyasztói társadalom gé
pezetében." 

A tanulmány szerzője nem csupán a 
tanmenet merevségét és formalizmusát 
rója fel napjaink nyugati egyetemének, 
hanem azt is, hogy kizárólag a szakosítást 
tartván szem előtt, megkerüli mindazok

nak a kérdéseknek a tudományos tárgya
lását, melyek a fiatal értelmiségi eligazo
dását segítenék elő súlyos problémákkal 
viaskodó korunk valóságában. Azok a 
diákok, akik nem csupán termelők és 
fogyasztók akarnak lenni, hanem a tár
sadalomnak tevékeny, önálló vélemény
nyel és tág látókörrel rendelkező tagjai, 
tiltakoznak az ellen, hogy egyetemi dip
lomájuk csupán jövedelmi forrás és tár
sadalmi státus eszköze legyen. Nem ke
vésbé sérelmezik azt a paternalista bá
násmódot, amely elsősorban az Egyesült 
Államokban — de számos európai or
szágban is — a diákokat kiskorúként ke
zeli, megtagadja beleszólási jogukat mind 
a szűkebb egyetemi közösség, mind pedig 
az ország ügyeibe. Hogy Svédországban 
nem öltöttek a diák-megmozdulások 
olyan jelleget és méreteket, mint Ame
rika és Európa számos államában, annak 
a szerző szerint az a magyarázata, hogy 
a svéd egyetemi hallgatók többsége húsz 
évét betöltött, teljes jogú állampolgár, és 
a diákok szervezetekbe tömörülve, képvi
selőik útján hallatják szavukat az egye
tem és a társadalom fontos kérdéseiben. 

Torsten Husen professzor a diákelége
detlenség nemzedéki vonatkozását abban 
látja, hogy a fiatalok joggal vetik az idő
sebbek szemére: nem élnek az általuk 
hangoztatott normák szerint, képmutató 
módon „tisztelik", de nem gyakorolják 
sem az egyháznak, sem pedig a polgári 
demokráciának, a szabadságnak, igazság
nak azokat az elveit, melyeket mindun
talan hangoztatnak. A kontesztáló diá
kok életeszménye pedig nem a karrier és 
a tekintélytisztelet, hanem a participáció, 
a társadalmi, szakmai, családi és egyéb 
kapcsolatok emberivé tétele. Márpedig 
az élet értéke — állapítja meg Torsten 
Husen — éppen a kisebb és nagyobb cso
portok tagjai között kialakult kapcsola
tok értékétől, tartalmától függ. Ezért a 
diákság, a fiatal értelmiség az elszemély
telenedés, a konvenciók, a bürokrácia, az 
anyagi javak hajszolása ellen fordult, de 
ugyanakkor a függés, az alárendelt és va
kon engedelmeskedő csoportok, osztályok, 
nemzetek, személyek egyenlőséget kizáró 
rendszere ellen is. Az egyetem mai jelle
gével szemben érzett elégedetlenségük 
elválaszthatatlan annak a társadalomnak 
a tagadásától, amely ezt a típusú oktatást 
a maga céljainak megfelelően kialakí
totta és az érdekeltek akaratát mellőzve, 
fenn akarja tartani. 

Az, amit a svéd professzor „funkcioná
lis participáció"-nak nevez, szöges ellen
téte a mai nyugati egyetemek ama gya
korlatának, hogy megoldott problémákat, 



kipreparált ismereteket fogyasztassanak 
el a tanulóifjúsággal, amely aztán ezt 
a tudást gépiesen, az összefüggésektől és 
céloktól gondosan elzárva alkalmazza. 

álló gondolkodásmódjukat tartja példa
mutatónak, hanem igényüket is mások
kal, az idősebbekkel, a felnőttekkel szem
ben. 

Petőfiről — a nagyapák és az unokák 

(Echinox, 1970. 3.) 

Érdemes odafigyelni a kolozsvári egye
temisták sajátos háromnyelvű havi 
lapjára: egyre gyakrabban találhatunk 
benne olyan írásokat, amelyek meghalad
ják a mesterségükre, hivatásukra készülő 
diákok tollpróbáit, szakmai érdeklődését. 
Ezúttal a két-három évvel ezelőtt végzett, 
ifjú újságíró-költő, Cseke Péter tudósítá
sa gondolkoztat el; a cím ugyan nem so
kat mond (Itt járt Petőfi), hasonló címek 
alatt megszoktuk, hogy szokvány-élmé
nyekről vagy apró-cseprő adalékokról 
szerezzünk tudomást, Cseke Péter azon
ban komolyabban vette a vállalt felada
tot, s különösen az erdődi Petőfi-emlékek 
felidézésében tud lényegeset mondani. 

Mindenekelőtt az öregek és a mai fia
talok szemléletének szembesítése figye
lemre méltó. Íme, a félreismert és az 
igazi Petőfi képe, az erdődi gyűjtés ered
ményeként: „ . . . a nemes lokálpatriotiz
mussal áthatott erdődiek a támadó Pető
fivel szemben megvédik az uradalmi jó
szágigazgatót." Szendrey Ignácról van 
szó, a költő apósáról. A költő halála után, 
amikor mindenki hűtlenséggel vádolja 
Júliát második férjhezmenetele miatt — 
„az erdődiek megvédik Júliájukat". 

Mindez Cseke Péter tizedikes és tizen
egyedikes diákokkal való beszélgetései 
során kerekedett ki. „Mert az erdődi lí
ceumban — írja a cikk szerzője — Petőfi 
nem csupán tantárgy, nemcsak egy iro
dalmi alak a sok közül, mint ahogyan 
annyi sok iskolában tapasztaltam. Ezek 
a fiatalok felkutattak és összegyűjtöttek 
minden olyan adatot, ami Petőfi erdődi 
kapcsolataira vonatkozik. De ennél sokkal 
értékesebb volt számomra, hogy irodalmi 
búvárkodásaik során milyen vitába keve
redtek odahaza a nagyszülőkkel. Mert ek
kor derült ki, hogy Petőfi lehetett akár
milyen nagy költő, azért mégiscsak »csa-
vargó volt«. Hogy miért? »Mert akár
hányszor megfordult Erdődön, mindig 
munka nélkül kóricáit itt, nem volt állá
sa, sem pedig jövedelme.« Hát igen. Ezért 
ellenezte Szendrey Ignác a házasságot, s 
ezért tagadta meg leánya kiházasítását." 

Cseke nemcsak ezt az élő, cselekvő ha
gyományőrzést dicséri, az erdődi fiatalok
ról írva, nemcsak vitázó kedvüket, ön-

Válságban van-e 
a francia könyvkiadás? 

(Les Lettres Françaises, 1970. április.) 

Az olvasás szociológiájával foglalkozó 
ankét eredményeiről számol be a folyó
irat. A kérdőívet — melyen ilyen kérdé
sek szerepelnek: milyen irányban fejlő
dik a közönség ízlése, érdeklődése? mit 
olvasnak ma szívesebben, mint tegnap? 
milyen a viszony kiadók és olvasó-vásár
lóközönség között? hanyatlóban vannak-e 
bizonyos műfajok? — 1500 kiadóvállalat
hoz juttatták el, beleértve a legszeré
nyebbeket is. Csak 374 kiadó válaszolt, 
a kiadók többsége nyíltan vagy burkol
tan megtagadta a válaszolást, mivel nem 
szivesen tárják fel anyagi nehézségeiket. 

A statisztikai adatok tehát nem telje
sek, de így is betekintést kínálnak a 
francia könyvkiadás jelenlegi helyzetébe. 
Az 1968-as könyvtermés felméréséből ki
tűnik, hogy a kiadók jövedelme 17%-kal 
magasabb volt, mint az előző évben. A 
Nemzeti Könyvtárban 27 084 művet he
lyeztek el. Szembeszökő, hogy a zseb
könyvek példányszáma egy év alatt szin
te megháromszorozódott. Ugrásszerűen 
emelkedett az enciklopédia-jellegű kiad
ványok száma is, ám csökkenés mutat
kozik az általános irodalmi termékek és 
az ifjúságnak szánt művek kiadása te
rén. Jóllehet a számok nem fejezik ki 
világosan, számolni kell a regény válsá
gával. De nem a regény az egyetlen hal
dokló műfaj; a verskiadás csupán önma
ga árnyéka, a színház mint irodalmi mű
faj ugyancsak hanyatlóban van. 

Az említett változások természetesen 
kihatnak a kiadók tevékenységére is. A 
legjelentősebb kiadóvállalatok, a Le Seuil, 
az egyetemi kiadó, a Gallimard kiadvá
nyainak számottevő részét filozófiai, po
litikai, történelmi, gazdasági és társada
lomtudományi jellegű sorozatok alkotják. 
A kollekciók jelenlegi virágzása azt bi
zonyítja, hogy a humán tudományok el
özönlik az egykor kifejezetten regények 
és verskötetek kiadására alapított kiadó
vállalatokat. S bár a kiadók jövedelme 
az utóbbi hat év során lassú növekedést 
mutat, a helyzet mégsem megnyugtató. 
A film, a színház, a festészet mellett a 
könyvkiadást is megérintette a válság 
szele. 



Az „alkalmazott grafika" 
brnói biennáléjának mérlege 

(Magyar Grafika, 1970. 1.) 

1964-ben a brnói biennále szervezői 
úgy határozták meg hosszú távú prog
ramjukat, hogy az „alkalmazott grafika" 
legjelentősebb alkotó szakterületei: 1. 
plakát- és reklámgrafika; 2. illusztráció 
és könyvgrafika; 3. kiállítástervező gra
fika, kétéves időközökben váltják egy
mást a kiállítási programban — írja 
Jiri Hlusicka, a Morva Képtár igazgató
ja a kéthavonként megjelenő magyar 
szakfolyóiratban. Ismerteti a biennálék 
jellegét és értékeli a lezárult első ciklus 
eredményeit. 

A plakát és reklám céljait szolgáló 
kisgrafikának szentelt első évben cseh
szlovák művészek alkotásait mutatták be. 
A kiállítás szervezői ugyanis attól tartot
tak, hogy egy nemzetközi igényű vállal
kozás mindjárt az elején balsikerrel jár
hat. A rendezvény sikere azt bizonyítja, 
hogy „a rendezők szakmai és szervezési 
szempontból jogosultak a legközelebbi 
kezdeményezés nemzetközi alapon tör
ténő megszervezésére". A csehszlovák al
kalmazott grafika a kultúrplakát, elsősor
ban a filmplakát területén érte el a leg-
átütőbb sikert. 

A második biennálén huszonhárom 
nemzet háromszáznál több művésze állí
totta ki a könyvgrafika körébe tartozó 
műveit. A látogatónak sokoldalú élményt, 
a szakembernek egyedülálló lehetőséget 
nyújtottak arra, hogy „az egész világ 
könyvgrafikájának mai, igen különböző 
helyzetével megismerkedhessék". Tudatá
ban volt a zsüri annak is, hogy „az 
illusztrációt és a könyvgrafikát nemcsak 
annak az irodalmi műnek a viszonylatá
ban kell megítélnie, amelyhez készült, ha
n e m . . . azoknak a művészi elemeknek 
az összefüggéseiben is, amelyek a grafi
kusművésznek a prózai vagy költői mű
höz való közeledését lehetővé tették és 
befolyásolták". A kiállítás anyagának 
nagy részét a szocialista országok könyv
grafikája alkotta. Jelentős helyet foglalt 
el a vendéglátó ország, kitűnt a jugosz
láv, a lengyel, valamint a magyar könyv-
grafika és illusztráció (Szász Endre, Kass 
János). A szovjet grafikusok közül sokan 
eredeti művészi fantáziájukkal tűntek ki 
(többek között az első díjjal jutalmazott 
Mavrina). Teljesen külön csoportot al
kottak azok a tipográfiai alkotások, ame
lyek közül Hermann Zapf és néhány iz
raeli szerző művészileg kimunkált betű
alkotásai nyertek különdíjat. 

Az 1968. évi, harmadik biennále célja 
az volt, hogy a látogatókat megismer
tesse a kiállítástervezés jelenlegi helyze
tével. Előkészítése egész sor módszertani 
jellegű kérdést vetett fel. A fényképé
szeti dokumentációs anyag, az eredeti 
rajzok, filmek vagy modellek nem min
dig képesek a kiállítás végleges megvaló
sításáról teljesen megfelelő elképzelést 
nyújtani. 

A kezdeményezők és a rendezők együtt
működésével és a külföldi partnerek 
megértő támogatásával olyan akció jött 
létre, amely eddig igényesen valósította 
meg a brnói biennále célkitűzéseit: „A 
képzőművészet mindama területeiről, me
lyek az ember életébe mélyrehatóan 
beavatkoznak, környezetét alakítják és 
esztétikáját befolyásolják, a nemzetközi 
törekvéseket és a jelenlegi helyzetet tük
röző áttekintést adni." 

Mesterséges vér — a retortából 

(Der Spiegel 1970. 18.) 

Robert P. Geyer bostoni tudós elalta
tott kísérleti patkányok vérét csaknem 
teljesen eltávolította és tejfehéren csil
logó folyadékkal töltötte meg ereiket. A 
mozdulatlan állatok nemsokára feléled
tek, élénken szaladgáltak az átlátszó 
üvegbura alatt, rágcsálták a számukra 
odakészített eledelt, vizet ittak és tisz
togatni kezdték magukat. A tudós meg
állapítása szerint: „általános jó közér
ze t . . . " 

Ezekről a kísérletekről és a várható 
eredményekről számol be a folyóirat an
nak a közlésnek az alapján, amelyet 
Geyer professzor terjesztett elő ez év ta
vaszán Atlantic Cityben, az amerikai 
biológusok egyik tudományos ülésszakán. 
A cél: olyan univerzális vérpótló-anyag 
előállítása, amelyet a „beteg" emberi vér 
kicserélésére is fel lehet használni. 

Eddig a vérátömlesztés problémát je
lentett az orvosok számára, ugyanis: 1. a 
konzervált vér hűtőberendezésekben is 
csak bizonyos ideig tartósítható; 2. ritka 
vércsoportok esetén gyakran nagy távol
ságról kell vért hozni; 3. zavaró mellék
hatások is jelentkezhetnek — ha a fő 
vércsoport talál, az alcsoportbeli eltéré
sek allergiás reakciókat válthatnak ki. 

Az orvosok azonban mindenekelőtt a 
májgyulladás vírusának az elterjedését 
tartják veszélyesnek. Statisztikai számí
tások alapján kiderült, hogy minden hu
szadik vérátömlesztés esetén ilyen vírus 
kerül a vért kapó személy szervezetébe. 



A vírusok elterjedését egyesek szerint 
úgy lehet megakadályozni, ha csupán 
vérplazmát ömlesztünk át, vagyis azt a 
fehérjeanyagot, amely a vörös és fehér 
vérsejtek kiszűrése után hátramarad. A 
vérplazmát fertőtlenítik és több hónapig 
„pihentetik", mielőtt felhasználására sor 
kerül. A plazmának az a nagy előnye, 
hogy átömlesztésekor nem kell tekintet
be venni az illető személy vércsoportját. 
De hátránya is van, mert csak olyan 
személyek esetében alkalmazható, akik
nek a szervezetében folyadékpótlóra van 
szükség, s elegendő regeneráló erővel 
rendelkeznek a vörös és fehér vérsejtek 
újratermelésére. Ugyanakkor a vírusfer
tőzés veszélyét sem sikerült teljesen ki
zárni. 

Bizonyos esetekben úgynevezett plaz
ma-helyettesítőket alkalmaztak — ezek 
szőlőcukor, illetve műanyagmolekulák ol
datából állnak —, amelyek pótolták a 
szervezet folyadékveszteségét. 

A mesterséges vér, amelyet Geyer pro
fesszor és munkatársai állítottak elő, 
fluor—szén vegyületekből és többértékű 
alkoholokból összetevődő emulzió. A ki
sérletek során bebizonyosodott: a mes

terséges vér képes arra, hogy az életfon
tosságú oxigént eljuttassa a szövetekbe, 
és elszállítsa az ártalmas széndioxidot. 
A fluor—szén részecskék átmérője csu
pán 0,00007 milliméter, mégis ugyanazt 
a szerepet töltik be, mint a csaknem 
százszor nagyobb vörös vérsejtek. 

Leland C. Clark, a cincinnati egyetem 
fiziológusa szerint a mesterséges vér arra 
is képes, hogy bizonyos anyagcsere-zava
rok jelentkezésekor a hiányzó enzimeket 
a sejtekhez szállítsa, például a fenilketo-
núria nevű betegség esetében. Clark egy 
washingtoni sebészkongresszuson bejelen
tette, hogy az új vérpótló konzerváló-
szerként is használható szív- és veseát
ültetések alkalmával. 

A mesterséges vér legfontosabb fel
használási területe azonban az életmentő 
vérátömlesztés marad; ezt elsősorban ak
kor alkalmazzák, amikor teljes vércse
rére van szükség, például súlyos vérmér
gezéskor. Az eddigi állatkísérletek alap
ján a tudósok úgy vélekednek, hogy a 
mesterséges vér már a közeljövőben 
„természetes" segédeszközzé válhat az 
ember gyógyítása szolgálatában. 

Ion Nanu rajza 


