
ország beleegyezik az államosítás felté
teleinek megvitatásába azzal az ál
lammal, amelynek állampolgárait érin
tik a törvényes intézkedések. Ilyen ese
tekben megállapodhatnak bizonyos kom
penzálásokban is. De az államosítás 
feltételeinek megtárgyalása nem az ál
lamosítást eszközlő állam valamely jogi 
kötelezettségéből ered, hanem politikai 
megfontolások következménye: az ál
lamosító ország hozzá kíván járulni a 
jobb együttműködés légkörének kialakí
tásához vagy fenntartásához. 

ÉRTÉKMENTESSÉG 
ÉS JOGSZOCIOLÓGIA 
(Valóság, 1973. 10.) 

A z érték és az „értékmentes" társa
dalomtudomány weberi felfogása olyan 
alapvető elméleti tévedéseket hordoz, 
amelyeknek marxista alapokról történő 
tanulmányozása és tudatosítása ma is 
igen aktuális. Erre az időszerű feladatra 
vállalkozik Peschka Vilmos Az érték és 
az „értékmentes" jogszociológia weberi 
koncepciója címen közölt cikke. 

A weberi értékfelfogás egyik sajátos 
jellemzője az, hogy alapvető ellentétet, 
lényegi összeegyeztethetetlenséget tételez 
a végső értékek (szép, igaz, jó stb.) kö
zött, amiből mind az értékek világának, 
mind az értékelésnek, a választásnak 
irracionális mivoltára következtet. Erről 
a társadalomfilozófiai alapról az első 
weberi lépés az értékmentes tudomány 
követelménye felé az „értékhez kapcso
lódás" és értékelés szigorú fogalmi elha
tárolása. Az előbbi mint jelentős társa
dalmi jelenségeknek a kutatás tárgyául 
történő kiválasztása csupán az empirikus 
tudományos munka irányát szabja meg 
anélkül, hogy e jelenségek megítélését 
jelentené az értékek alapján. Az utób
bin, vagyis „értékelésen", Weber szerint 
„azt értjük, hogy valamilyen cselekvé
sünk által befolyásolható jelenséget 
»gyakorlatilag« elvetendőnek vagy helyes
lésre méltónak minősítünk". Az érték
eszmék jelenléte empirikusan minden 
néven nevezendő emberi cselekvésben 
megállapítható és átélhető, de mivel ér
vényességük nem igazolható magának az 
empirikus anyagnak az alapján, a tu
dománynak nem lehet köze az értékelés
hez. A jogszociológia, illetve a társa
dalomtudomány „értékmentességének" 
weberi követelménye tehát a valóság és 
az értékek dualizmusának tételén, az ér
tékhez kapcsolódás és az értékelés szi
gorú szétválasztásán, valamint ezzel 

együtt az értékek és az értékítéletek 
irracionalizálásán alapszik. 

A cikk szerzője vitába száll azzal a 
véleménnyel (Leo Strauss: Naturrecht 
und Geschichte), amely szerint az érték
mentes társadalomtudomány, illetve tár
sadalomfilozófia weberi gondolata nem 
a lét és a legyen közötti áthidal
hatatlan ellentét tételezéséből fakad, ha
nem csupán abból a tévhitből, hogy a 
legyennek igazi megismerése nem lehet
séges. Valójában Weber szerint a le
gyen világában éppen azért lehetetlen a 
tudományos bizonyítás, mivel az nincs 
semmilyen meghatározott kapcsolatban 
a tudomány tárgyát képező lét világával. 
A weberi koncepció meghaladása tehát 
annak a bizonyitását tételezi, hogy a 
legyen a létből nő ki, annak sajátos 
visszatükröződése. A sajátosan emberi 
munka marxi modelljének elemzése 
alapján a szerző figyelmét a lét és a 
legyen kapcsolatainak azokra a mozza
nataira összpontosítja, amelyek azt mu
tatják, hogy a legyen a létből emelke
dik ki, hogy a legyent, mind tartalmát, 
mind struktúráját tekintve, a lét hatá
rozza meg. Weber a létet és a legyent. 
és ennek nyomán az elméletet és gya
korlatot szétszakítja, és így nem is ért
heti meg, hogy az érték ontológiai for
rása nem az egyedi, szubjektív érték
preferenciákban van, hanem a társa
dalmi lét gyakorlatának abban az össz-
mozgásában, totalitásában, amelynek ob
jektív történelmi tendenciáját az emberi 
lényeg marxi kategóriája foglalja össze. 
Miként azt az „értékmentes" társa
dalomtudomány követelményének logi
kai ellentmondása is tanúsítja, Weber 
nem értette meg a társadalomontológia 
sajátosságát, azt, hogy a társadalmi lét 
objektív jelenségei az emberi teleologi
kus cselekvések produktumai, az emberi 
tevékenységek totalitásának megnyilvá
nulásai. 

A P A R A P S Z I C H O L Ó G I A : 
FIKCIÓ V A G Y R E A L I T Á S ? 
(Voproszi filoszofii, 1973. 9.) 

A címben feltett kérdés sok évtizede 
foglalkoztatja a világ tudományos és tu
dománynépszerűsítő irodalmát. A köz
lemények nagyobb része felelőtlen rek
lámozás, csak kisebb része felel meg a 
tudományos igazságkeresés követelmé
nyének. A szovjet pszichológusok tár
saságának képviselői, V. P. Zincsenko, 
A. N. Leontyev, B. F. Lomov és A. P. 
Lurija, tanulmányukban áttekintik a 



parapszichológia területeit, módszereit, 
múltját és jelenét, s utalnak a kutatás 
jövőbeli távlataira. 

A parapszichológia tárgya egyrészt az 
emberi érzékenység minden olyan for
mája, amely az ismert érzékszervek te
vékenységével meg nem magyarázható 
információfelvételt biztosítja, másrészt 
az élő szervezetnek a fizikai jelenségek
re gyakorolt minden olyan hatása, amely 
izomerő kifejtése nélkül (kívánság, gon
dolati ráhatás stb. útján) következik be. 
A z első jelenségcsoportba tartozik a te
lepátia (távolbaérzés, információcsere az 
érzékszervek kizárásával), az ún. tisztán
látás (események, jelenségek „érzékfe
letti" érzékelése, clairvoyance), a jövő
belátás (később bekövetkezendő esemé
nyek nem észítéleten alapuló megjöven
dölése), a „varázsvesszővel" való kuta
tás (biofizikai effektusnak is nevezik; lé
nyege az, hogy némelyek egy „antenna" 
segítségével állítólag képesek felfedezni 
a föld alatti vizeket, ércteléreket stb.), a 
paradiagnosztika (orvosi diagnózis fel
állítása a beteggel való közvetlen kap
csolat nélkül). A fizikai jelenségekre 
gyakorolt hatás formái: a pszichokine-
tika (gondolati ráhatás a környező tár
gyakra), a pszichofotográfia (a fényképe
zőgép lencséjébe tekintő ember képes
sége egy elképzelt tárgy filmre rögzíté
sére), a paramedicina (gyógyítás kézráté-
tellel stb.). Mindezekre a jelenségekre a 
parapszichológia mellett a pszichotroni-
ka, bioinformatika, biointroszkópia és 
más elnevezések is használatosak. A kö
zelmúltig, helytelenül, a hipnózist is a 
parapszichológiához sorolták; ma a hip
nózist csak módszernek tekintik, mellyel 
hasonló jelenségeket is ki lehet váltani. 
Ugyancsak hibás a parapszichológiához 
kapcsolni egyfelől a jógát, másfelől az 
asztrológiát és más, ún. okkult tanokat. 

Európában rendszeres parapszicholó
giai megfigyeléseket 1882-tól folytatnak, 
amikor Londonban létrejött az első ilyen 
rendeltetésű társaság. Becslések szerint 
ma a világ 30 országában több mint 240 
parapszichológiai laboratórium és társa
ság működik — többségük az Egyesült 
Államokban. Az újabb szervezetek közt 
híressé lett az Edgar Mitchell űrrepülő 
alapította korporáció, melynek célja a 
paramedicina és a pszichokinetika fej
lesztése, s szaktanácsadói közt van pél
dául Wernher von Braun. A parapszicho
lógiai társaságok és egyes magánszemé
lyek kiadványok sokaságával népszerű
sítik a tudományágat. Az Egyesült Álla
mokban 10, Olaszországban 6, Angliában 
5 ilyen jellegű folyóirat jelenik meg, de 
sok más országban is kiadnak még szak

lapokat. M. Billig adatai szerint 1960— 
1970 közt a parapszichológiai folyóira
tok 143 pozitív és 9 negatív eredmény
nyel záruló kísérletről számoltak be, 
ugyanakkor a pszichológiai folyóiratok, 
melyek csak ritkán foglalkoznak a pa
rapszichológiával, 13 ilyen tárgyú cikket 
közöltek, s ezekből 8 pozitív eredmé
nyekről ad hírt. A pszichológusok nem
zetközi társaságának alapszabályzata tilt
ja a parapszichológiai témák tárgyalását 
kongresszusain; az első kivételt 1972-ben 
tették, amikor Tokióban meghallgatták 
egy amerikai parapszichológus beszámo
lóját. 

A Szovjetunióban a húszas években 
L. L. Vasziljev leningrádi professzor in
dította el a parapszichológiai kutatást; 
Ukrajnában B. B. Kazsinszkij végzett 
hasonló tevékenységet. Munkájuk ered
ménye három monográfia (1959, 1962). 
Parapszichológusokat egyesítő szovjet tu
dományos társaság nem alakult, de sok 
tudományos-technikai szervezetben mű
ködnek ilyen részlegek a telepátia, a 
biofizikai effektus, a telekinetika vizsgá
latára. Tagjaik különféle folyóiratokban 
közlik az eredményeket. Sokkal több 
azonban a napisajtóban, tudománynép
szerűsítő és ifjúsági folyóiratokban meg
jelenő ismertetés, melyek sokszor tudo
mányosan nem igazolt eredményeket is 
hiteleseknek állítanak be. Mind a szov
jet, mind a külföldi híradások hajlamo
sak egymás eredményeinek eltúlzására. 
Az amerikai sajtó szerint például 1966-
ban sikerült telepatikus kapcsolatot léte
síteni Moszkva és Novoszibirszk, illető
leg Leningrád között, ami nem felel 
meg a valóságnak; ugyanakkor a szovjet 
sajtó is pozitívnak minősítette a Föld és 
az Apollo—14 űrhajó közt szervezett tele
patikus „szeánszok" eredményét, amit 
később maga Mitchell megcáfolt. 

A parapszichológusok tábora tarka ké
pet mutat. A pszichológiai alapképzett-
ségűek mellett mérnökök, matematiku
sok, fizikusok, orvosok találhatók köz
tük, akiknek célja nemegyszer egészen 
„gyakorlatias"; új módszert felkutatni 
információk közlésére (telepátia), robba
nószerkezetek távolról történő felrobban
tására (telekinetika) stb. A szakemberek
től mindenütt el kell határolni a sarla-
tánokat, akiknek célja kihasználni a 
„normálistól" eltérő képességekkel ren
delkező, sokszor beteg alanyokat. 

A parapszichológia kezdetben primitív 
módszereit az utóbbi időben moderni
zálta az egzakt tudományok módszerei
nek és eszközeinek az alkalmazása. So
kan, miközben az emberi agy tevékeny
ségét az elektronikus gép működéséhez 



hasonlítják, és a paranormális jelensége
ket az elektromágneses kisugárzáson 
alapuló fizikai jelenségként kezelik, me
chanikusan vetik alá e jelenségeket a 
számításoknak és méréseknek. A műsze
res kísérletek azonban hoztak már pozi
tív eredményeket is. A parapszichológu-
sok ugyanekkor igyekeznek tökéletesíteni 
a műszerek nélküli kísérletek módsze
reit; a szubjektív megállapításokat a te
lepatikus kontaktus megállapításában 
például „bíróságok" felállításával pró
bálják kiküszöbölni (M. M. Bongard és 
M. Sz. Szmirnov). 

Mivel a parapszichologikus jelenségek 
körül annyi csalás és misztifikáció tör
tént, érthető sokak hitetlensége és ellen
érzése. A kísérletek egy része azonban 
igazolja az ismert érzékszerveken kívüli 
érzékelés eseteinek létezését. Nehézséget 
okoz az, hogy ismeretlen még az a „csa
torna", amelyen az információ halad, 
vagy a ráhatás kiváltódik. Ezen a téren 
eredményeket ígér a szervezet elektro
mágneses mezejének mint információto
vábbító eszköznek a kutatása. Ilyen irá
nyú kísérleteket már folytatnak rovaro
kon, állatokon és embereken, de ezt a 
munkát egyelőre kevesen kapcsolják ösz-
sze a parapszichológiával. A tanulmány 
szerzői szerint megérett a helyzet a pa
rapszichológia intézményes fejlesztésére, 
s a legsürgősebb feladatok közé tartozik 
a tudománytalan koncepciók kiküszöbö
lése, a különféle intézetek ilyen irányú 
kutatómunkájának összehangolása, és az 
ellenőrzött eredmények közlése a nép
szerűsítő sajtó előtt a tudományos kiad
ványokban. 

K A S S Á K M Á S I K A R C A 
(Élet és Irodalom, 1973. 42.) 

Lengyel Balázs, a modern magyar líra 
egyik legjobb ismerője, az Újhold egy
kori szerkesztője az irodalmi köztudat
ban élő Kassák-képpel, a szigorú, más 
nézeteket és egyéniségeket meg nem tű
rő, végletesen elfogult irodalmi vezérről 
élő emlékkel a saját emlékeit állítja 
szembe. Azt persze Lengyel Balázs sem 
tagadja, hogy Kassák „mindig a magáét 
mondta. Nem azért, mert ügyes taktikus 
volt, hanem éppen azért, mert nem volt 
taktikus. Új művészetet hirdető és te
remtő író volt, nem hasznos vagy hasz
nosnak vélt kompromisszumok zsonglőr
je. Elhivatottságában szuverén." A sűrű 
konfliktusokra emlékező idősebbektől el
térően e cikk (Kassák másik arca) szer
zője a maga nemzedékének a Kassák-

portreját vázolja fel — a szuggesztív 
egyéniség vonzó-, nem pedig taszítóere
jét hangsúlyozva, amikor kijelenti: „a 
puritán, az őszinte, a kemény Kassák — 
és éppen ez a más a mi tapasztalataink
ban — mégis méltányos és másokra fi
gyelő volt. Indulatosságában sosem vált 
önössé, sebei miatt vakká, szívtelenné. 
A paranoiát idegosztályi sűrűségben 
produkáló irodalmi életben személyisége 
biztos emberi egészséget mutatott. Ellen
vetésre, érvekre fogékony volt még ha
ragjában is. Igaz, már-már szeretett in
dulatba jönni, mert tehetsége, szelleme 
ilyenkor fokozottan dolgozott. De azt so
hasem tapasztaltam, hogy a vitát szemé
lyes térre terelte volna, vagy hogy érveit 
tekintélyével vagy sértődöttségével tol
dotta volna meg. Merem állítani: egyet
len vagy szinte egyetlen volt az idősebb 
írók közül, akivel az egyenlőség jogán 
lehetett vitatkozni, sőt akivel gyakran 
élvezet volt a szellemi torna." 

Alkotáslélektani szempontból is érde
kes visegrádi epizódot idéz föl Lengyel 
Balázs, melynek szereplői az idős Kas
sák és a cikkíró öreg édesanyja. Íme, a 
történet: „Egy ízben anyám a kerti sé
taúton a földet tartó kőfalhoz vitte Kas
sákot, s rámutatott egy virágra, amely a 
kő között, sőt a kövön egy cseppnyi 
földből hajtott ki. — Ezt írja meg! — 
mondta. — Ezt a virágot. — Nyugtala
nító pillanat volt. Mondom, két és fél év 
volt közöttük — és egy század. A virág 
a kezdődő magyar szimbolizmus témája 
lehetett volna (ha nem inkább Tompa 
Mihály tollára illő allegória), Reviczky 
még megírhatta volna, Ady már alig. 
Kassákot mégis megérintette, meghatot
ta a témaajánlat. Írt egy verset anyám
nak. Egy öregasszonnyal beszéltem cí
men." 

A N G L I A , 1985 
(Le Monde, 1973. 8927.) 

Jean Wetz cikkében az angliai Rot-
schild-ág egyik jeles képviselőjének a 
következő prognózisát ismerteti: ha 
Nagy-Britannia nem vállal bizonyos ál
dozatokat, megtörténhet, hogy 1985-ben 
már Európa egyik legszegényebb országa 
lesz, s megszűnik „a világ legbefolyáso
sabb államainak sorába" tartozni. 

Lord Rotschild annak az agytrösztnek 
az irányítója, amely Heath miniszterel
nök megbízásából a kormány hosszú tá
vú gazdaságpolitikájának a tanulmányo
zásával foglalkozik. A vezetése alatt 
működő szervet az angolok think tank-


