
Homo s e mni f i c ans
Az értelmezés eredménye: 

szöveg a szövegről. S m int
hogy ez rokonságba kevered
hetik az alkotásra képtelenek 
papírpusztitó szószaporításá
val, gyakran elfog a szakmai 
kétség: van-e értelm e? Az iro
dalom tanár vagy kritikus szá
mára, akinek m ár túl késő 
lenne hivatást változtatni, az 
ilyen kérdés egzisztenciális je
lentőséggel bír. Meg-megújuló 
h itre  van szüksége, hogy ne 
„fölösleges kerék“-nek érezze 
magát egy haszonelvű intéz
ményrendszer és életforma 
szerkezetében. Hiszen az iro
dalomértelmezés talán épp 
annyira öncélú, mint maga a 
lét. Az utóbbi értelm ének Mir- 
cea Elládétól származó megha
tározásában az előbbi is ben- 
nefoglaltatik, a lét és annak 
értelmezése egymásra utal: 
„singurul sens al existenţei es
te de a-i găsi un sens“ (Soli- 
loquii. Bucureşti, 1932. 7.). Vég
ső soron m indenfajta értelm e
zés erre az ontológiai összefüg
gésre, a homo semnificans lé
nyegére vezethető vissza, te
hát az ember önismeretének 
szolgálatában áll.

Szabhat-e önmagának for
m át? Lehet-e másodlagos vol
tában is önálló műfaji a lka
ta? Íme, az újabb kétség, a- 
mely itt felmerül. Erre vonat
kozólag, legalábbis az irodalom 
terén, a következő két megál
lapítás egyaránt igaznak lá t
szik: (1) Az értelmezés az é r
telmezettnek alárendelt: szol
gai műfaj. (2) Az értelmezés 
az értelmező önkényének meg
nyilatkozása: független m ű
faj. E két meghatározás egyi
ke sem illik viszont arra  a 
form ára, amelyet Mircea Elia- 
de herm eneutikája képvisel. A 
vallások, mítoszok, m űalkotá
sok értelmezésének ettől a 
módszerétől, melyet száza
dunkban Spitzer, Gadamer, 
Ricoeur neve is fémjelez, tá 
vol áll az irodalmon élőskö
dők nálunk megszokott m in
dennapi gyakorlata: az isko
lás szövegmagyarázat, recen
zió éppúgy, m int a szöveget 
háttérdíszletté lefokozó k riti
kus szereplésvágya. A herm e
neutika szellemi tények, alko
tások értelmezésének módszer
tana, megismerésének és kriti
kájának alapja és egyszers
mind maga is alkotás. Tárgy
tisztelete: nem  szolgaság; sza
badsága: nem  önkény.

És ez az a két jellegzetes
ség, amelynek révén szemben 
áll az első és második meg
határozás szerint felfogott é r
telmezéssel. Az elsővel azért, 
m ert az nem alkotás, a máso
dikkal azért, m ert az nem 
megismerési mód, hanem  fel- 
használás. Az értelm ező az u- 
tóbbi esetben a maga szöve
gen kívüli sajátos szempont
ja  függvényében minősíti a 
szöveget; minősítése nem  a 
tárggyal, csupán a  külső né
zőponttal igazolható. Egy né
zőpontot pedig, különösen, ha 
kifejtetten, nem lehet cáfol
ni; vagy elfogadjuk a belőle 
kiinduló minősítést, vagy nem.
A szöveg pedig, ugyebár, nem 
védekezhetik ellene. Az effaj
ta  eljárást a továbbiakban ki
sajátításnak  nevezzük.

Legyen az értelem zett egy x  
szöveg. A herm eneutika ezt je- 
lentéses egész voltában ku ta t
ja : a jelentésnélküli szöveg 
Eliade szám ára, például, „ma
ga az antihum ánum “ . A jelen
tés pedig nem a szövegbe k í
vülről belevetített tartalom , 
hanem  a benne levő jelentés
lehetőségek m egvalósításának 
eredménye. E jelentéslehetősé
geknek a beteljesülése viszont 
külső és belső feltételekhez kö
tött: egyrészt h a tá rt szabnak

neki a kutató történelmi hely
zetéből adódó előfeltevései, 
másrészt a szöveg-egészt szer
vező intenció: a megértés ezért 
első fokon az egész immanens 
m egragadását feltételezi. B ir
tokba vétele az alany intuitív 
szintézisteremtő képességének 
próbaköve, s a megpillantott 
egész csali ezután bontható ré
szeire, hogy szerkezete, belső 
rendszerszerűsége feltárassék. 
Innen a teológiai párhuzam : 
„Tu ne me cherdierais pás 
si tu  ne m 'avais pás déjá 
trouvé" (Nem keresnél engem, 
ha nem találtál volna m ár 
meg. — Pascal). A m egtalált 
egész keresése pedig alapos 
m unkára fegyelmez: a mód
szer — mint ahogy azt Ger- 
hard Frey k im utatja  — ana
lóg a természettudományok 
módszerével, a hipotétikus-de- 
duktív modell felállításával és 
annak igazolásával (A herme- 
neutikai és a hipotétikus-de- 
duktiv  módszer. Helikon, 1976/ 
4. 654—667.).

Az így felfogott értelm ezés 
olyan ismeretekhez ju tta t el, 
amelyeknek érvényessége el
lenőrizhető, cáfolható magán 
a szövegen. M ondhatni meg
tiszteli a szöveget azzal, hogy 
önmagát á ltala igazolandó h i
potézisnek tekinti, de erköl
cséhez hozzátartozik az is, 
hogy megenged m ás, ugyan
csak a szöveg által igazol
ható (rivális) hipotéziseket. 
Indukció és dedukció, analí
zis és szintézis kölcsönösen el
lenőrző és helyesbítő műve
letének eredm énye tehát, és 
végső form áját tekintve, akár
csak tárgya, maga is összefüg
gő egész. Érvényessége minde- 
nekfölött ezen: belső egységén, 
rendszerszerűségén múlik. Al
kotó jellege abban áll, aho
gyan megteremti szellemi au
tonóm iájának méltóságát, fo r
mai önelvűségét, ha úgy te t
szik: szabadságát. M inthogy a 
totalitást, a részek és az egész 
szerves viszonyait, jelentéses 
rendszerét kívánja leképezni, 
az ilyen értelm ezés természe
ténél fogva kizárja a jelentés- 
telen, azaz véletlenszerű, ösz- 
szefüggéstelen, tehát múlandó 
szellemi képződmények, nyelvi 
tárgyak értelm ezését és minő
sítését, antihum ánus, tehát a 
form aigényt sem kielégítő je l
legük m iatt. S hogy ez a for
maigény nemcsak kritikai, ha
nem  elsősorban önkritikái jel
legű. arra bizonyíték az értel
mezés módszerének tökéletesí
tésére, in terszubjektív  érvé
nyességének fokozására te tt ál
landó erőfeszítés, m agyar vo
natkozásban például a Bony- 
hai Gáboré. M etaherm eneuti- 
kai tanulm ányában felvázolja 
egy olyan sajátos logika lehe
tőségét, am ely egyfelől az iro
dalmi mű m egértésének, m ás
felől az így birtokunkba ju 
to tt ism eret igazolásának logi
k á já t fejtené ki, azaz a heu
risztikai és a bizonyításelm éle
ti kérdésre egyaránt választ 
adna, m egszilárdítván így az 
értelmezés tudom ányos a lap ja
it. (Egy m etaherm eneutika le
hetőségéről. Literatura, 1977/ 
3—4. 27—51.).

Kétségtelen, hogy így érte l
mezni nem m indent lehet, 
nem m indent érdemes. K isajá
títani viszont, úgy tűnik, igen. 
Még az értelm ezést is. És a- 
kárcsak a  szöveg, az értelm e
zés sem védekezhetik ellene. 
De minthogy az értelm ezés a- 
lap ja  mindig a szöveg és nem  
egy külsőleges nézőpont, és 
m inthogy a  szöveghez, ha m a
radandó, idővel értelm ező i- 
génnyel lehet v isszatérni: a 
k isajátítás lekopik róla, m int 
a máz. Értelm ezést csak é rte l
mezés cáfolhat m éltó módon,

S ep siszen tgyörgy  után
Páll Árpád cikkének fo ly tatása az 1. oldalról

csis István m ellett, ső t előtt, 
o tt ta lá lh a ttu k  a  kísérletezői 
ág képviselői között nem csak 
Teodor M azilut, hanem  Csiki
I.ászlót is (Nagyapa látni akar 
benneteket).

Sok jó, egy-két kiem elkedő 
és néhány  középszerű vagy fé 
lig kész előadást lá ttunk  
Sepsiszentgyörgyön, s b ár a 
zsűri döntését óhatatlanul m in
dig és m indenütt v ita tják  és 
v ita tn i is fogják, a  Domokos 
Géza elnökletével működő tes
tü le t ítéletei ezúttal — úgy 
érzem  — kielégíthetik  a  leg
különbözőbb színházi irányza
tok h íveit is. Nem lehet azt 
m ondani, hogy a mai szín ját
szás egyik törekvése érdem en 
felüli m éltánylásban részesült, 
míg a m ásik süket fü lekre  ta 
lált.

N em csak eredm ényeket ve
he ttünk  számba, gondjaink, 
m egoldatlan kérdéseink is ta-

p in thatóbban  kikristályosod
tak  Sepsiszentgyörgyön. Ezek 
közül csupán egyet em lítenék 
meg itt: alighanem  erélyeseb
ben, következetesebben kell 
v ívnunk  a  szürkeség, a közép- 
szerűség, a  fan táziátlanság  el
leni harcot.

M inden bizonnyal elősegí
tené a p á rt á lta l elénk tűzött 
ideológiai és művészi fe lad a
tok te ljesítését az is, h a  egy 
m agyar képes m űvészeti lap 
fejlesztené rendszeresen az ol
vasók felfogását, pallérozná íz
lését.

A fesztivál lap jának  utolsó 
szám ában három nyelvű szö
veg h irde tte : „La revedere, 
V iszontlátásra, A uf W iederse
hen — 1982“. A köszöntés a 
m aga szűkszavúságában is azt 
a bizonyosságot sugallta, am it 
p á rtu n k  és á llam unk  követke
zetes nem zetiségi po ltikája  éb
reszt és táp lá l bennünk.

és a  kisajátítás ellen is csak 
átm enetileg lehet kisajátítással 
védekezni. Egy szöveget etikai, 
szociológiai, ideológiai szem
pontból minősítő fogalom rend
szer birtokosának az a szán
déka, hogy egy vele szemben 
álló intézményes minősítő- 
rendszertől e lhatáro lja  magát, 
ellenállás ugyan, de nem ve
zet valódi szabadsághoz, ha er
kölcse ugyanaz: a kisajátító  
önkény. Ha a  jelentéslehetősé
geket kijelölő és ugyanakkor 
korlátozó szövegegész valósá
gával szembe se nézve tu la j
donít neki jelentéseket, ha 
közvetlenül h a jtja  végre, úgy
mond, a transzcenzust. Minő
síteni így olyan szöveget is 
lehet, amelyik nem  elégíti ki 
azt az ismérvet sem, hogy bel
ső finalitással bíró egység, sőt 
olyat is. am elyik közölni sem 
kíván semmit, de am ely így 
valam ely érdek szolgálatába 
állítható, jóllehet az im m a
nens értelmezés p róbá já t ta 
lán nem  állná ki. Az ilyen, 
értelm ezést m egkerülő eljá
rás annál félrevezetőbb, m int- 

' hogy módot ad önm agukért 
beszélni, független egészként 
helytállni képtelen m űvek 
szentesítésére, esetleg a po
zitív szándékhoz m éltatlan á l
érték népszerűsítésére is. De 
vajon egy-egy sajátos érdek
szféra szám ára létfontosságú 
üzenet hordozójának a haté
konysága nem akkor a legtel
jesebb, ha jelszerűsége egy ön
elvű struk túrában  m integy az 
evidenciák form áját is ölti? 
És nem ekkor á llha t legin
kább ellen m indenfajta  ki
sajátításnak?

Nos. herm eneutikai szem
pontból másodlagos az, hogy 
az értelm ezendő tárgy milyen 
érdekszféra m anipulációs esz
köze lehet. Annak, hogy egy 
szellemi képződmény önm agá
ban véve teljes egész-e vagy 
sem, egyetemes ism érvei van
nak, és ami ezeknek nem  fe
lel meg, az m éltatlan  arra, 
hogy értelmezzék, hogy jelen
tését értékké váltva a jövőre 
áthagyományozzák. Többek 
között ebben áll a m odern 
herm eneutikának az a sokat 
em legetett harcossága, amely 
M ircea Eliadét is jellem zi: 
minden egész szétesésének ko
rában, am ely nem csak a  tel
jesség élményét, de annak  igé
nyét is, úgy tűnik, m egszünte
ti, ő ébren k ívánja  ta rtan i a 
vallások, mítoszok világképé
vel analóg szintétikus látás 
eredendő em beri hajlam ának  
életképességét. Még akkor is, 
ha számolnia kell azzal, hogy 
erre a kiváltképpen hum án 
jellegű h ivatásra  manapság 
nem igen van igény, hogy a 
szétesés állapotát m ár az egyes 
műveken belül is technokrata 
szemlélet próbálja  szentesíte
ni, ha kétségbeejtően közeli
nek tűn ik  is a költő víziója, a 
kép, am in t „az eső halkan ve
ri a  világirodalm at“.

Az Eliade m unkásságát ér
telm ező A drián Marino* for
m anyelvét és erkölcsét tekint
ve ízig-vérig hermeneutikai 
szellem ű könyve is ennek a 
törekvésnek a jegyében fo
gant: hagyom ányvállalása ki
fejezetten merészségnek tűnik 
az újabbnál újabb, ideologi- 
záló vagy teohnicista teóriák 
hullám verésben. Tárgyszerű e- 
lem zésére nyilván az Eliade- 
kutatók a  leghivatottabbak. 
M ódszere viszont annak szá
m ára, ak it az irodalomelmélet 
egy-egy szcientista iránya is 
m egkísértett, bizonyság arra, 
hogy ez a tudom ány megőriz
heti em beri arcát.

* H erm eneutica lui Mircea 
Eliade. Dacia 1980.
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J a k a b  Z s i g m o n d  
ö r e g e m b e r

Szilágyság! magyar népzene
,,A népzenekutatás egyik 

állandó gondja mérsékelni a 
gyűjtések és a közlések terü 
leti meg m űfaji a rány talan
ságait. Mintegy háromnegyed 
évszázaddal az etnomuzikoló- 
gia kibontakozása u tán  egyes 
tájakról több ezer adat á ll a 
tudományos vizsgálódás ren
delkezésére, m ásakról viszont 
száznál is kevesebb. A szöve
ges dallamok óriási mennyi
ségéhez képest csekély a föl
tárt hangszeres dallam ok szá
ma. Á ltalában nagyobb figye
lem övezte az alkalomhoz 
nem kötött dalokat, s így né
melyik népszokás dallam kin
cse m éltánytalanul háttérbe 
került. Legszembetűnőbb a- 
zonban a balladák túlsúlya 
más, szintúgy az enyészettől 
fenyegetett m űfajokkal szem
ben. És még hosszan lehetne 
sorolni a kiigazításra szoruló 
egyenetlenségeket, amelyek 
természetesen az elméleti kér
déseket fejtegető m űvekben is 
tükröződnek. Ezek a fogyaté
kosságok a kutatóm unka szer
vezésétől, a szakem berek szá
mától, szemléletmódjától és 
érdeklődésétől függően óha
tatlanul előállt kísérő je len
ségei a folklorisztika fejlődé
sének“ — írja  Almási István 
legújabb kötetének bevezető
jében.* E szavakkal önvallo- 
másszerűen fogalm azta meg 
az őt m agát (s egyben népze
netudom ányunkat is) foglal
koztató kérdések egv csoport
ját, miközben szilárd tám pon
tokat is n y ú jt szóban forgó 
kötetéhez.

A bevezető világos képet 
fest arról, hogy m it ism er szá
zadunk nyolcadik évtizedében
— e kötet megjelenése előtt
— népzenetudom ányunk a 
Szilágyság m agyar népzenéjé
ből: kik, mikor, hol gyűjtöt
tek e vidék zenei hagyomá
nyaiból, s e gyűjtésekből m i
kor, mi látott napvilágot. Két 
roppant 'beszédes adat: Bartók

* S z i l á g y s á g i  m a 
g y a r  n é p z e n e .  Közzé
teszi A lm ási István. A  dalla
mokat átnézte Jagamas János, 
a kottarajzokat László A ttila  
készítette. Kriterion K önyv
kiadó. Bukarest, 1979.

Béla A magyar népdal című 
könyvéhez (1924) mintegy 7800 
dallam ot nézett á t s ebből 
34 (!) volt szilágysági; a Ba
bé?—Bolyai Egyetem Társada
lomtudományi Központja E t
nográfiai és Folklór Osztályá
nak kilenc és félezer dallam á
ból az ötvenes esztendők kö
zepén mindössze két százalék 
képviselte a Szilágyságot. Ki
indulva abból az alapigazság
ból, hogy csak kellő mennyi
ségű tudományosan gyűjtött 
adat birtokában ismerhető 
meg valam ely vidék népzené
je, Almási levonta önmaga 
szám ára — m int a népzene- 
tudom ány fiatal hazai m a
gyar képviselőjére — éppen 
esedékes következtetést, s 
1963-ban bekapcsolódott a szi
lágysági népzene kutatásába. 
E m egoldásra váró, önként 
vállalt erkölcsi súlyú feladat
nak tudom ányos lelkiism ere
tességgel te tt eleget. M unká
jának  nem egészen másfélév
tizednyi eredm énye: 23 falu
ból, 234 előadótól 985 dallam  
gyűjtése. Ennek az anyagnak 
imponáló gazdagságát e sorok 
elején em lített két adat m in
den kétséget kizáróan igazol
ja. Ebből a „termésből" időn
ként közzétett népdalokat a 
Művelődés hasábjain — m ű
faji csoportosításban. E kö
tetben — a jegyzetanyagban 
közölt dallam okat is figyelem
be véve — 277 szöveges dalt 
és hangszeres dallam ot je
lentetett meg. Ezt a számot ki
egészíti a függelékben több 
száz h ibásan énekelt nép- és 
műdal, idegen jellegű, vala
m int a népdal és a műdal kö
zött átm enetet képező dallam 
betüjelzéses kezdősorával. Az 
adatokban bővelkedő jegyze
tek a tudom ányos igények to
vábbi kiegészítésére szolgál
nak; a források s változatok 
irodalm ában igazítják el az 
érdeklődőt, segítik a  tudom á
nyos kutatást. A 'szómagyará
zatok és különböző szempon
tok szerint összeállított m uta
tók m egkönnyítik a kötet a- 
nyagában való gyors tájéko
zódást.

E kötettel Almási kellő 
mennyiségű és tudom ányos 
minőségű adatta l vértezte fel

népzenetudom ányunkat ah
hoz, hogy m eghatározhassa a
szilágysági m agyar népzene 
sajátos és közös vonásait, en
nek alapján  hovátartozását a 
népzenéi dialektusok szem
pontjából. Hiteles és nemcsak 
a népzenére k iterjedő képét 
nyújtja  Ady szülőföldjének, a 
„nótás“, „hepehupás vén Szi
lá g y in a k . E ltűnik tehát az a 
feliér folt, melyet népzenei 
hagyományaink térképén ed
dig a Szilágyság képviselt. 
Jelentős e kötet Almási be
vezetőjében jelzett te rü le ti és 
m űfaji, szöveges dalok és 
hangszeres dallam ok, külön
böző népszokásokhoz kapcso
lódó és alkalom hoz nem kö
tött dalok aránytalanságának 
kiigazítása tekintetében is. 
Természetes, hogy e kötetével 
Almási elsősorban népzenetu
dom ányunk eddigi szép ered
ményeit gazdagítja, ú jabb ér
tékekre hívja fel zeneszerző
ink s a népdalkedvelők né
pes táborának figyelmét. 
Szépszámú adalékkal szolgál 
zenetudom ányunknak olyan 
kérdések további tanulm ányo
zásában, m int a népdal és né
pies müdal viszonya. Talál e 
kötetben figyelemre méltó a- 
nyagot a szilágysági nép
nyelv, szöveg és zene, iroda
lom és népzene kölcsönhatá
sának, egyes m űfajok e lterje
désének kutató ja is. Tartogat 
néhány ínyenc „falatot" a ze
netörténész szám ára is. A 
Lajtha László gyűjtéséből ú j
ra közölt Basa Pista balladá
ja m ellett harm adfélszáz esz
tendeje lejegyzett, besztercei 
iskoladrám ákban fennm aradt 
dallam ok élő változataival a- 
jándékozza meg a ku tató t 
(Kácsor K erestély: Am or pat
riae, illetőleg Virtus — m ind
kettő 1736-ból). A Székről is
m ert Rákóczi kesergője mellé 
ezúttal felsorakozik Diósadról 
egy szöveges. Sámsondról pe
dig két hangszeres változat. 
Nem kevésbé izgalm as felfe
dezés a K ájoni-kódexből is
m ert Ötödik tánc hatodon és 
Apor Lázár tánca című két 
dallam nak Varsolcon felbuk
kant farsangi tánodal-varián- 
sa.

Minden okunk megvan te
hát, hogy hálával gondoljunk 
a K riterion  K önyvkiadóra en
nek az ízléses, gondos k iv ite
lezésben m egjelentetett é rté 
kes m unkának kapcsán.

BF.NKÖ ANDRÁS

Lehetőségek és adottságok
Valter Roman cikkének folytatása az 1. oldalról

benne m inden bajra, Rous
seau szerint a tudom ány és 
a technika térhódítása em
bertelenné teszi az em bert 
meg a társadalm at. Megjegy
zendő azonban, hogy b á r
m ennyire isteníti is a  tudo
mányt, Bacon attól tart, hogy 
a tudományosság összeegyez
tethetetlen a szabadsággal.

Most azt kell megvizsgál
nunk, hogyan tevődnek föl 
ugyanazok a kérdések a je lle
güknél és életképességüknél 
fogva különböző politikai 
rendszerekben. Válságokkal 
kell számolni m indenütt, a- 
hol a hagyományos intézm é
nyek nem tartanak, nem ta r t
hatnak lépést a tudományos 
fölfedezésekkel és az ipari 
fejlődéssel, am elynek alapja 
az értelm i m űveletek gépesí
tését követelő u ltram odem  
technika. Nemegyszer előfor
dul, hogy az intézmények me
rev ellenállást tanúsítanak a- 
zokkal a nagy változásokkal 
szemben, am elyeket a  műsza
ki haladás vált ki. Holott k é t
ségtelen, hogy m ár évezredek 
óta alapvető szerkezeti (tár
sadalm i, politikai) á talakulá
sok m ennek végbe a műszaki 
forradalm ak nyom ására. E 
mozgás ütem e napjainkban 
halla tlanu l meggyorsult. Te
hát az em bernek, a társada
lom nak is sokkal fürgébben 
kell alkalm azkodnia hozzá, 
m int eleddig. Csak ezáltal 
m aradhat fenn a tudom ány
ra  támaszkodó jelenkori civi
lizáció. De ez azt jelenti, hogy 
az emberre kell összpontosí
tanunk figyelm ünket, nem a 
dolgokra. Ellenkező esetben 
— ‘Ijgyelm eztet egy angol 
közgazdász — az em ber ugyan 
u ralm a alá h a jtja  m ajd a v i
lágegyetemet, de elpusztítja 
önm agát (kulturális és erköl
csi tekintetben, végül pedig 
m inden valószínűség szerint 
fizikailag is). A merőben 
mennyiségi növekedésnek gá
ta t kell vetni. A gazdasági 
fejlődés m int öncél — hova
tovább képtelenséggé, agy
rém m é lesz. A gazdasági élet 
játékszabályait hozzá kell iga
zítani a társadalm i igények
hez. Föl kell oldódnia az el
lentm ondásnak az erkölcsi

értékek meg a műszaki lehe
tőségek között. Valójában úgy 
tűnik, nem  az a baj, hogy a 
m odern technika tömegpusz
tító  fegyvereket adott a ke
zünkbe, m int inkább az, hogy 
erkölcseinkben nem  tudunk 
alkalm azkodni a  folytonosan 
és fokozott ütem ben változó 
világhoz, nem tud juk  össze
hangolni céljainkat eszköze
inkkel és lehetőségeinkkel. A 
tudósoknak és politikusoknak 
egyre többet kell gondolniuk 
az élet minőségére. A  neve
lésre nagy feladatok háru lnak  
az ipari term elés korszerűsí
tésével.

•

Ügy véljük, hogy a szeny- 
nyezödés nemcsak élettani je
lenség. Lehet-e a végtelen
ségig fejleszteni az ipart és 
társadalm at anélkül, hogy 
visszavonhatatlanul be ne 
szennyeznék a környezetet? 
A szennyeződés elleni harc 
nemcsak a szenny e ltakarítá
sáért folyik. Sokkal többről 
van szó. Nem eltakarítanunk 
kell a szennyet, hanem  szeny- 
nyezetlenül kell megőriznünk 
nemzeti javainkat, a lta la jk in
cseinket. Még a nyugati szo
ciológusok többsége is tá rsa 
dalmi, nem pedig műszaki 
kérdésnek tekinti a dolgot. 
A m int egy ism ert am erikai 
szociológus írja , a legyőzen
dő akadályok nem fizikai, 
hanem  politikai és társadalm i 
természetűek. Elvben a szo
cialista országoknak számot
tevő előnyük van a kapita lis
tákkal szemben.

Hadd hivatkozzunk arra, 
hogy a Nyugat gazdasági föl
lendülése nem kis m értékben 
az altalajkincsek kiaknázásán 
alapult. A korabeli közgazdá
szok — Ricardo és Smith k i
vételével — elvonatkoztattak 
a  természettől, jóllehet te r 
mészet és gazdaság szükség
szerűen összefügg. Még m in
dig nem  tanulm ányoztuk e- 
léggé a környezetszennyező
dés és a gazdasági irányítás 
viszonyát. M árpedig az em be
riség sorsa ettől függ. Szük
séges tehát egy olyan új tá r

sadalom elm élet kidolgozása,
amely 'elhintettel van m ind
ezekre a környezeti és társa
dalm i változásokra.

Sorscsapások régebben is 
sú jto tták  az emberiséget, de 
ezek többnyire részlegesek 
voltak. N apjainkban a válsá
gok az egész em beriséget é- 
rintik. Ma m ár az em ber m a
ga áldozza fel önmagát. Tu
lajdonképpen legfőbb ellen
ségünk mi m agunk vagyunk. 
Ebből ered az önazonosság 
elvesztésének képzete, innen 
a hagyományos értékek meg
kérdőjelezése, ami m agyaráz
ható ugyan ökológiai, szocio
lógiai zavarokkal, de nem  
m entség és nem ok a meg
nyugvásra. A belső környezet 
egyre inkább külső környe
zetté válik. A lélek válsága 
sokkal súlyosabb lehet b ár
mely gazdasági válságnál.

Egyesek szerint a tá rsadal
mi fejlődésnek éppolyan kor
látái vannak, m int az em beri 
teljesítőképességnek. Ez nem 
igaz. Nincsenek végső h a tá 
rok, bár határok  vannak. Ami 
m inket illet, fordulato t kell 
végrehajtanunk. A m ennyisé
gi felhalmozódást minőségi 
ugrásnak kell követnie a mű
szaki és tudom ányos kutatás
ban is. A m int a XII. kong
resszuson is hangoztatták, a 
tudom ánynak egyre fontosabb 
szerepet kell betöltenie társa
dalmi életünkben. így lesz „az 
eljövendő évtized — m int 
Nicolae Ceau?escu elv társ 
m ondja — a tudom ány, a 
technika, a minőség és a ha
tékonyság évtizedévé“. Ez azt 
jelenti, hogy egyrészt föl kell 
használnunk a m odern tech
nika legújabb vívm ányait, 
másrészt meg kell fontolnunk, 
milyen m eglepetéseket tarto
gat szám unkra és a  nagyvi
lág számára a jövő. A legfon
tosabb az alapkutatás.

A tudom ány válaszút előtt 
áll: mivel lehetne helyettesí
teni a tudom ányt? Az ember 
csak akkor a lha t nyugodtan, 
h a  tudja, nem  om lik-e rá  a 
ház. Brecht úgy gondolta: e- 
lőbb ism erjük meg a term é
szetet, és csak azután alha- 
tunk nyugodtan a társada
lomban. Ez m a is így van. A 
tudás és önm agunk tudata 
között pontos megfelelésnek
kell lennie: a tudom ány ön
tudatának.
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