
LÁTÓHATÁR 

A Transilvania új sorozatának 
margójára 

A hagyomány folytatását, az ideológiai, tudományos és művészeti élet aktív 
támogatását tűzte ki céljául a Szebenben megjelent Transilvania c ímű folyóirat ú j 
sorozata. Első három száma után korai lenne messzemenő következtetéseket le 
vonni, felmagasztalni avagy bírálni. A hazai viszonylatban igen rangos folyóirat 
77 éves hagyományaihoz 27 évi szünet után újra csatlakozó, a jelen követelmé
nyeinek magas fokon megfelelni kívánó, a provincializmusnak nem engedve sze-
beninek, erdélyinek megmaradni akaró folyóirat programját csak üdvözölhetjük, 
annak valóra váltását szívből kívánjuk. 

Programcikküket — Lingă inima ţării — is az eddigi számok alapján olvas
suk újra, hogy kikövetkeztessük, mit kaphatunk az elkövetkezendőkben a Tran-
silvaniától. 

Szeben, hazánk román, német, magyar lakta vidéke, a szerzők s a közlemé
nyek tárgya tekintetében is valóban központi helyet kap a folyóirat hasábjain. Az 
Album sentimental c ímű rovat számról számra a várossal kapcsolatos szubjektív 
hangvételű írásokat közöl (Ladmiss Andreescu: Tinereţea aproape milenară a bur
gului; Ştefan Aug. Doinaş: Fragmente despre Sibiu; N. Prelipceanu: Unde începe 
Sibiul). Ugyanennek a rovatnak az érdeme a Szebenhez kapcsolódó, eddig még 
kiadatlan irodalomtörténeti emlékek közlése (Lucian Blaga levele Ion Breazuhoz, 
valamint Caragiale levele Octavian Gogához) s Carl Göllnernek Confluenţe spi
rituale (Szellemi érintkezések) című sorozata, melyben a román—német—magyar 
együttélés kulturális egymásrahatásait elsősorban német—román viszonylatban vizs
gálja a legrégibb időktől napjainkig. Az első két közleményben Coresi, Oláh Mik
lós, Honterus, Georg May II, Martin Hochmeister, Michael Hissmann tevékenységét 
emeli ki. 

A szépirodalmi anyagon kívül (a magyarok közül eddig Szemlér Ferenctől, 
a hazai német költők közül pedig Joachim Wittstocktól fordítottak egy-egy ver
set) művészeti, esztétikai cikkeik foglalnak el mind terjedelemben, mind minőség
ben jelentős helyet. A művészet társadalmi elkötelezettségét vizsgálják Ion Pas -
cadi, Mircea Braga, Victor Ernest Maşek, Titu Popescu írásai. 

A folyóirat már az első szám után meg tudta valósítani azt a célkitűzé
sét, hogy neves munkatársakat nyerjen meg az ország egész területéről; ezt bi 
zonyítják Mircea Zaciu, Ion Vlad írásai, Victor Eftimiu, Mihai Beniuc, Adrian 
Păunescu versei. Társadalmi, gazdasági kérdésekkel foglalkozó rovatuk is (Cro
nica socială, Cronica economică) megkapja az első három szám tanúsága szerint 
kellő helyét a lapban. Külön ismertetésben foglalkozhatnánk Marin Panait Uma
nismul şi contemporaneitatea (Humanizmus és korszerűség), valamint Gheorghe 
Stoica De la ştiinţa conducerii societăţii la conducerea ştiinţifică a economiei na
ţionale (A társadalomvezetés tudományától a nemzetgazdaság tudományos vezeté
séig) című tanulmányaival. Marin Panait és Gheorghe Stoica írásai bármelyik szak
lapban megállnák helyüket, s szavatolják, hogy a folyóirat valóban országos érdek
lődésre tarthat számot, hatni tud. 

M. Á. 



A ROMAN SZOCIOLÓGIA 
MAI FELADATAI 

(Era socialistă, 1972. 2.) 

A probléma elemzésében Miron Con
stantinescu, a Társadalom- és Politikai 
Tudományok Akadémiájának elnöke, az 
ismert szociológus az Országos Pártkon-
ferenciának a szociológiai kutatások szá
mára is széles távlatokat nyitó tételei
ből, mindenekelőtt Nicolae Ceauşescu 
elvtárs jelentéséből indul ki. Véleménye 
szerint a szocializmus viszonyai között, 
amikor a munkásosztály pártja vezeti a 
társadalom egész szociális és politikai te
vékenységét, a tudományos társadalom
vezetés elengedhetetlenül szükségessé te
sz i a szocialista valóság és fejlődés pers
pektíváinak minél teljesebb ismeretét. 

Ebből kiindulva, Miron Constantinescu 
úgy látja, hogy a szociológiai kutatások
nak ma a társadalmi valóság sokoldalú 
tanulmányozásában, a társadalmi, poli
tikai jellegű döntések megalapozásában 
•és kidolgozásában van nagy szerepe. Ezt 
a szerepkört kell hogy kiegészítse fejlő
désünk mai stádiumának magyarázata 
s a jövőbeli fejlődési tendenciák, prog
nózisok és távlati programok kidolgozása. 
Ezek között: az ipar, a mezőgazdaság, a 
gazdasági növekedés, a társadalmi átala
kulások, az életszínvonal növekedésének 
prognózisai. 

A szociológiai kutatómunka terepfel
adatait taglalva a szerző hangsúlyozza, 
hogy a bukaresti, iaşi-i, kolozsvári, te
mesvári , craiovai és brassói kutatóköz
pontok a társadalom tudományos veze
tésének, a társadalmi-gazdasági élet kor
szerűsítésének és a szocialista demokrá
c ia állandó fejlesztésének kérdéseit fog
ják tanulmányozni. 

Az ország megyéiben folyó szociológiai 
kutatásokkal kapcsolatban az Akadémia 
e lnöke a megyei municípiummal és a 
községi néptanácsokkal való együttműkö
dés jelentőségére hívja fel a figyelmet. 
Ebben az összefüggésben említi bizonyos 
megyék (Argeş, Brassó, Kolozs, Dolj, 
Iaşi, Temesvár, Vaslui) gazdag tapasz
talatait: a Brassóban és Szecseleváros-
ban három éve tartó kutatásokat az ur
banizáció kérdéseiről, a Temesvárott és 
Lugoson folytatott gazdasági és jogi szo
ciológiai felméréseket, a Iaşi megyei 
Bahluiban most folyó szociológiai kuta
tásokat, a craiovai tanügyi felmérést, a 
vaslui-i és oneşti-i urbanizációra vonat
kozó szociológiai kutatásokat és végül a 
Vrancea megyei ún. multidiszciplináris 
kutatásokat, amelyekben geológusok, kli-
matológusok, hidrológusok, erdőmérnö
kök, agronómusok, zootechnikusok, köz

gazdászok, történészek, építészmérnökök, 
szociológusok, politológusok vesznek részt. 

Miron Constantinescu úgy véli, hogy 
e széles körű szociológiai kutatómunka 
révén a Társadalom- és Politikai Tudo
mányok Akadémiája jelentős segítséget 
nyújt a helyi káderképzésben, megerősíti 
a szociológiai kutatás és a társadalmi-po
litikai tevékenység kapcsolatát, s ezzel 
hozzájárul bizonyos társadalmi és poli
tikai jellegű döntések megalapozásához. 

A román szociológia nemzetközi fel
adatai között az Akadémia elnöke min
denekelőtt a marxizmus alapelveinek ér
vényesítését tekinti elsőrendű feladatnak 
az összes nemzetközi szociológiai talál
kozókon. E találkozók közül az 1974-ben 
Torontóban megtartandó VIII. Szocioló
giai Világkongresszust említi. A kong
resszus tematikáját a Nemzetközi Szo
ciológiai Társaság programbizottsága ez 
évi milánói gyűlésén dolgozta ki. 

A kongresszusra való előkészületeket 
mind a bukaresti, mind a iaşi-i, kolozs
vári, temesvári, brassói és craiovai szo
ciológusok megkezdték. 

KRITIKAI IRÁNYZAT 
AZ AMERIKAI SZOCIOLÓGIÁBAN 

(Viitorul social, 1972. 3.) 

A tanulmány szerzője, Gitta Tulea, aki 
figyelemre méltó monográfiát írt C. W. 
Millsről, megállapítja, hogy az amerikai 
szociológiában — az establishment köz
vetlen vagy közvetett szolgálatában álló 
iskolákon kívül — a tőkés rendszerrel 
és az apologetikus felfogásokkal szemben 
bíráló álláspontot kifejező jelentős irány
zatok alakultak ki. Ebből a szempontból 
tehát az amerikai szociológia sem kivé
tel ama marxista tétel alól, amely a mo
dern társadalomtudományokban egy ra
dikális-bírálati és egy konzervatív áram
lat konfliktusát tárja fel. Míg az utóbbi 
elindítója az Egyesült Államokban Sum
ner volt, ma pedig a parsoni funkcio-
nalista strukturalizmusban jelentkezik, az 
előbbi Th. Veblen, R. Lynd és C. W. 
Mills nevéhez kapcsolódik. Ez a kritikai 
áramlat, amely napjainkban a radikális 
szociológiákban fejeződik ki, nem euró
pai importcikk, ahogyan ellenfelei ál
lítják, hanem az amerikai talajból nőtt 
ki, az ottani konkrét történelmi-társa
dalmi feltételek között fejlődött. Ereje és 
vitalitása éppen e gyökerekből táplál
kozik. 

Veblen munkássága századunk első két 
évtizedében bontakozott ki. Ő már ak
kor feltárta az amerikai tőkés rendszer 
olyan kinövéseit, mint az „osztentatív 



fogyasztás", kimutatta annak a társadal
mi rétegnek egyre növekvő súlyát és 
szerepét, amelyet „a szabad idő osztá
lyá"-nak nevezett. Ahogy Mídász min
dent arannyá változtatott, amihez hozzá
ért, úgy változtatja a kapitalizmus fo
gyasztási cikkekké az emberi társadalom 
anyagi és szellemi értékeinek nagy több
ségét — szögezi le Veblen. 

Az „osztentatív fogyasztás" egyben té
kozló fogyasztás; az uralkodó osztály ösz
tönzi, és nem hoz létre semmi újat. Arra 
szolgál viszont, hogy biztosítsa ,,a sza
badidő osztályá"-nak fennmaradását és 
gyarapodását. Ez az osztály (the leisure 
class) csak úgy tudja hatalmát fenntar
tani, ha állandóan tökéletesíti a dolgozók 
kizsákmányolásának formáit. 

R. S. Lynd az első világháború utáni 
nagy gazdasági válság éveiben lépett fel. 
A Columbia Egyetem szociológusát az a 
cél sarkallta kutatásaiban, hogy magya
rázatot találjon az egész amerikai társa
dalmat alapjaiban megrázkódtató krízisre. 
Vizsgálódásaiban a tényekből kívánt ki
indulni, anélkül azonban, hogy végig hoz
zájuk tapadna. Konkrét elemzéssel mu
tatta be egy amerikai kisváros változásait 
a válság hatása alatt, könyvében pedig 
(Middletown in Transition. N e w York, 
1937) kijelentette, hogy ha kezdetben csu
pán szakmai érdeklődés ösztönözte, a ku
tatások végén már militáns szociológus
ként szállt síkra az észlelt társadalmi 
problémák megoldásáért. 

A „jóléti" társadalom modelljének ta
nulmányozásával Lynd feltárta az ame
rikai tőkés rend mechanizmusát, s ez az 
elemzés a mai napig elméleti alapot nyújt 
e társadalom kritikájához. 

C. W . Mills f igyelme — mint ismere
tes — különösképpen az amerikai társa
dalom vezető elitjének a tanulmányozá
sára irányult. Ezt a réteget nem csupán 
módszerei, hanem az is jellemzi, hogy a 
nagytőke, a katonai hatalom és az admi
nisztráció összesített erejére támaszkodik. 
Millsnél a „hatalom" fogalma kulcs-foga
lommá válik. Századunk — szerinte — 
a nagy döntések százada, ama jelenség
ben pedig, hogy egy kis csoport kisajá
títja és monopolizálja a döntések jogát, 
Mills a tőkés elnyomás új, konkludens 
megnyilvánulását látja. Ez a körülmény 
ugyanakkor az ellenzéki mozgalmak irá
nyát, tartalmát is megszabja: a tömegek 
a döntésekben való részvétel jogát köve
telik. 

Gitta Tulea rámutat arra is, hogy ha az 
amerikai kritikai szociológia sok min
dent át is vett a marxizmusból, amelynek 
jelentőségét és hatását elismeri, ez a fo
lyamat még nem teljesedett ki. A kriti

kai szociológia nagyobb társadalmi ha té 
konysága annak a függvénye, milyen k a p 
csolatokat tud megteremteni a marxista 
társadalomelmélettel és a különböző r e -
vendikációs mozgalmakkal. 

WEÖRES SÁNDOR 
KÖLTÉSZETÉRŐL — ROMÁNUL 
(România literară, 1972. 39.) 

A mai magyar líra egyik legeredetibb, 
legjelentősebb, ugyanakkor pedig leg
inkább a magyar nyelv adta lehetőségek
hez kötött költője Weöres Sándor. Annál 
feltűnőbb a magyar költészet régóta elkö
telezett, neves tolmácsolójának, Veronica 
Porumbacunak a vállalkozása, aki az 
„Orfeu" sorozat kétnyelvű kiadásában 
most Weöres Sándor verseit juttatta el a 
román olvasóhoz. Nicolae Balotă kitűnő
nek minősíti az eredményt, s hogy az ő 
ítéletében megbízhatunk, azt ismételten 
igazolja e kétnyelvű kiadás alkalmából 
közölt Weöres Sándor-tanulmányával 
(Poezia lui Weöres Sándor). 

Nicolae Balotă Weöres-ismerete sze
mélyes jellegű — és ez egyaránt vonatko
zik az alkotó személyére és lírájára. (A 
tanulmányban nem csupán a románra 
fordított művekre találunk utalásokat!) 
Egy-két mondattal fel tudja villantani a. 
költő alakját, amikor így idézi beszélgeté
sük emlékét, a budai ház kis szobájában 
elhangzottakat: „A kortárs magyar l íra 
szeniorja nem szégyell — mint annyian 
mások — a költészetről beszélni. Igaz, a. 
költészetről beszélni gyakran könnyelmű
ség. Weöres azonban — ha szabad így 
mondani — a költészetből beszélt." És 
ebbe egyaránt beleértendő az avantgarde, 
Mallarmé, Eliot, a kínai költészet, Rilke, 
Blaga, Hölderlin, Ady, a századvégi de
kadencia, a z so l tárok . . . Ugyanis „Weöres 
Sándor olyan költő, aki sok mindenen át
ment. Sok versen, akarom mondani. A 
sajátjain és másokén." N e m kötődik 
egyetlen módszerhez, nem rendeli a lá 
magát egyetlen célnak. „Weöres sosem 
volt olyan kísérletező, aki tetszeleg saját 
teremtményében. Nyilván átmegy a szá
zad költői struktúráinak szakadékain, d e 
meghaladja őket. Hiányzik belőle az a 
cseppnyi irritáló sterilitás, amely egyes 
szélsőségeseket nem hagy nyugodni, s a 
szélsőségek felé taszítja őket. Termékeny 
lévén, de nem burjánzóan, elsősorban ön
magában keresi a megújulás alkalmait." 
Balotă nem látja indokoltnak egyes ma
gyar kritikusok állításait, akik Weöres 
élettől való meneküléséről, nihil izmusá
ról, a megsemmisítés mítoszáról beszél
nek. 



KECSKEMÉTI FOLYÓIRAT 
ROMÁNIAI MAGYAR ÍRÓKRÓL 

(Forrás, 1972. 7—8.) 

A Forrás ez évi július-augusztusi szá
ma a kitekintés terén jeleskedik. A lap
nak egyébként is erős oldala az ország
határokon túli világ ismertetése, e száma 
pedig különösen gazdagon öleli föl a ro
mániai, jugoszláviai, csehszlovákiai, bol
gár, lengyel, holland, finn költők verseit, 
a cseremisz népköltészet gyöngyszemeit; 
interjút közöl Szimonovtól, jegyzetet, 
szemlét angol, bolgár szerzőktől, kecske
méti kritikusok tollából a külföldön meg
jelent könyvekről. 

Ilyen összeállítás olvastán első pillantá
sunk nyilván azt kutatja, mit közölnek 
romániai szerzőktől, hogyan vélekednek a 
nálunk megjelent könyvekről. Van minek 
örvendenünk. Benczédi Sándor, Gy. Szabó 
Béla és Feszt László művei díszítik a la
pot; Marin Sorescu, Páskándi Géza versei, 
Kocsis István egyfelvonásos drámája, 
Kántor Lajos könyvismertetése Marosi 
Péternek Salamon Ernőről szóló köteté
ről, magyarországi ítészek írnak nálunk 
megjelent könyvekről. Ez utóbbi cikkek
ből közlünk részleteket: 

„Az ifjúsághoz fordul önmaga sorsát, 
eszmei útkeresését, igaz emberségét, meg
próbált kommunista hitét idézve. Szá
momra mindig örökfiatalon él Balogh 
Edgár. Olyan fiatalon, ahogy az a fény
kép őrzi, amikor Móricz Zsigmonddal volt 
együtt Marosvásárhelyen. (S a kedves, 
személyes emlékek, kolozsvári találkozá
sok is ezt a végtelenül szenvedélyes, örök
mozgó, fiatal szel lemmel teli észembert 
villantják elém.) A vallomások önmagára 
és nemzedékére utalnak, kedves meste
rére: Móricz Zsigmondra többször hivat
kozik. Fontosnak tartja azt, hogy munká
sok közé került, s ez alakította eszmei ar
culatát. Vall marxi—lenini eszmei gaz
dagodásáról, a csehszlovákiai évekről, az 
erdélyi munkákról, Petru Groza érdemei
ről stb. Felteszi a kérdést: útja lehet-e 
örökség? Tanulhatnak-e abból a fiatalok? 
Az olvasók úgy érzik: igen." (Szekér 
Endre — Balogh Edgár: Intelmek.) 

„Mindig triviális helyzetekből, évszáza
dok óta belénk sulykolt közhelyekből in
dul ki. Leszámolva a hagyományos pszi
chológiai ábrázolással. Modern tézisdrá
mát írt: jel lemek helyett modelleket m u 
tat be, a drámai megjelenítés helyett l e 
hetőleg pontosan feltérképezi tudatunk 
üresjáratait, kizökkenti fogalmainkat 
megszokott helyükből. Gazdagok vagyunk 
— hirdeti Páskándi kötete. Gondolkodá
sunk teherbíró képessége határtalan, tu

datunk dimenziói végtelenek, érzelmeink, 
képzeletünk skálája beláthatatlan. É s 
mégis szemellenzővel járunk a világban, 
sztereotip helyzetekbe sodródunk. Kitapo
sott utakon közeledünk egymáshoz, tar
talmatlan reflexeink hálójában vergő 
d ü n k . . . A szenvedélyes intellektuális já
ték Páskándi darabjainak erénye, olykor 
buktatója. Mert ha a mű eszmeisége nem 
táplálkozik a drámai nyersanyagból, ak
kor a tiszta absztrakciók, az ember- és 
gondolatmodellek felé közelítő ábrázolás 
nyomban céltalan szellemi tornává, a pa
rabolaforma pedig üres, hitelét vesztett 
példázattá válik. Ez a hibája a szabadság 
és küldetés konfliktusait boncolgató Ven
dégségnek, ezért nem igazán sodró erejű 
és meggyőző a Király köve s e m . . . A z 
öncélúság veszélye a rövidebb párbeszé
dekben és paródiamókákban is kísért. 
Többségük azonban, mint A bosszúálló 
kapus című, groteszkségében borzalmas 
színjáték, a múlt és jelen nyelvi kliséit 
bravúrosan egybemosó ügy, a kötet cí
mét adó parodisztikus mesejáték, va la 
mint A statisztika világa és a Külső za
jok Páskándi kísérletező kedvét bizonyí
tó, igazi dráma, jó olvasmány. Könyvdrá
mák, amelyek rendezőre, színpadra vár
nak." (Saád József — Páskándi Géza: 
Az eb olykor emeli lábát.) 

BUNUEL ÚJ FILMJÉRŐL 
NYILATKOZIK 

(Le Monde des spectacles, 1972. 8609.) 

„Három síkon dolgozom" — mondja 
Bunuel, aki A polgárság csendes varázsa 
című, legújabb alkotása párizsi ősbemu
tatója alkalmából nyilatkozik a sajtónak. 
Kifejti, hogy A pusztító angyalhoz ha
sonlóan ez a film is a szürrealista síkon 
helyezkedik el, a Tristana a realisztiku
son, a Tejút pedig a teológiain. „Egyéb
ként a teológia mint olyan nem érdekel, 
csupán azt a konfliktust akartam kifejez
ni, amely az emberi gondolkodást szembe
állítja azzal az eretnek jelenséggel, amely 
a művészetben éppúgy megnyilvánul, mint 
a politikában." Az interjúból megismerjük 
Bunuel alkotói módszerét. Minden filmje 
egy ötletből és egy képből születik. Az 
ironikus hangnemben tartott A polgárság 
csendes varázsában például néhány asz-
szony és férfi elhatározza, hogy együtt 
vacsorázik. A vacsora elmarad egyszer, 
kétszer, háromszor — mindig közbejön 
valami a k a d á l y . . . A pusztító angyal első 
képsorában egy ugyancsak polgári társa
ság verődik össze egy szobában, ahonnan 
aztán sehogyan sem tudnak t á v o z n i . . . 



„Miért lehetetlen ez a vacsora? Miért 
nem lehet kilépni a szobából? Ezeket a 
kérdéseket csak utólag tettem fel magam
nak." 

Bunuel munkastílusára jellemző, hogy 
valahányszor egy kép megragadja, félre
teszi, megőrzi, nem elemzi és nem fag
gatja magát, hogy vajon képzettársítás 
útján született, vagy egy felindulás, egy 
álom, egy emlék hívta elő. A szürrealista 
alkotás jellegzetességének tartja egyéb
ként, hogy a vizualitás uralja. Új fi lmjé
nek visszatérő képsora például ország
úton haladva mutatja be a szereplőket, 
Bunuel eredeti szándéka szerint ezek a 
polgárok kezdetben normálisan viselked
nek, majd bosszúsak lesznek, unatkoznak, 
végül már sebzettek, fáradtak. Rájött az
tán, hogy felesleges teret engedni a szim
bolikus értelmezésnek, az olyanfajta egy
szerűsítésnek, amely sommásan a burzsoázia elmúlását, a céljavesztett társa
dalmat sugallná. A film maga két eszten
d e i g készült. Négy változatból kerekedett 
ki az „igazi". A z interjút készítő Yvonne 
Baby kérdésére, hogy miért foglalkozik 
legtöbb filmjében éppen a polgársággal, 
a művész megvallja: ehhez az osztályhoz 
több köze van, mint a proletariátushoz, 
jobban ismeri. Bunuel nem tekinti magát 
értelmiséginek, úgy véli, inkább az in
tuíció vezeti, mint a reflexió. „Amikor el
képzeltem a vacsorára érkező személye
ket, mindjárt »láttam«, hogy polgárok. 
Innen a film címe. Lehet, hogy a bur
zsoáziának van némi varázsa, de itt a 
jelző ironikus kicsengésű." 

Az interjú legérdekesebb részében, a 
riporter szokatlan, de a művész esetében 
nem indokolatlan kérdésére: „Hogyan érzi 
magát korunkban?" — így válaszol: „Je
lenleg igen kevéssé érzem magam az erő
szak hívének. Csak a képzeletem heves. 
Tagadhatatlanul hű maradtam lázadó 
m ú l t a m h o z . . . Szenvedélyesen érdekel az 
ökológia, ezért valósággal gyöngéd érzel
mek fűznek a természethez. Azt hiszem, 
hogy izgalmas, de nyugtalanító korunk
ban igen kevés a boldog e m b e r . . . Időn
ként menekülni szeretnék, visszavonulni 
Simeon o s z l o p á r a . . . Ha nem vagyok is 
derűlátó az emberiség jövőjét illetően, 
azért n e m vagyok szomorú, keserű sem, 
ellenkezőleg. Elégedetten keveredem el 
a vi lág tömegében. Élek — tehát e lége
dett v a g y o k . . . Úgy látom, az ifjúság ma 
azt a nyugtalanságot éli át, amelyet ifjú
koromban magam is ismertem. 1968-ban 
ezek a fiatalok kimentek az utcára a ma
guk nagyon is szürrealista jelszavaival. 
Nem nagyon tudták, mit is akarnak, nagy 
lendületük azonban korunk szorongását fe
jezte k i . . . Sokat és szívesen — nem: in

kább fájdalmasan — olvasom a túlnépe
sedésről, a fogyasztásról, a pusztításról, 
a szennyeződésről, az ökológiáról szóló 
könyveket, amelyek társadalmunk szo
morú kegyetlenségéről tudósítanak. A ma 
jelenségei, vi lágunk azonnali gondjai fog
lalkoztatnak l e g i n k á b b . . . Szeretném 
filmre vinni ezeket a problémákat, regé
nyesen tárgyalni őket, úgy, hogy hassanak 
a k ö z ö n s é g r e . . . Nem vagyok tudós, ezért 
f i lmem akár úgy is kezdődhet, hogy egy 
vak botorkál a nagyvárosi utcán. A többi 
majd rendre kialakul." 

„ÉRDEKES PSZICHOLÓGIÁK" 
KIHÍVÁSA 

(Valóság, 1972. 9.) 

Az „érdekes pszichológiákat" sokáig az
zal vádolták, hogy az igazán fontos jelen
ségekre érdekes, de tudománytalan magya
rázatot adnak. Halász László tanulmá
nyában a kísérleti pszichológia legújabb 
eredményeire támaszkodva cáfolja ezt az 
elavult kritikát. Amíg a képességeket a 
személyiségből kihasítva szemlélték, amíg 
az általános, személyiség-, szociál- és al
kotáslélektan külön utakon haladt, amíg 
a bonyolultabb jelenségek egzakt megkö
zelítése reménytelennek mutatkozott, 
szóba sem jöhetett a szintézis lehetősége. 
Az „érdekes pszichológiák" kihívása te
hát szintézisek képében jelentkezik. Az 
új átkaroló fogalom, mely az egzakt kí
sérletek eredményeit magasabb szinten 
fogja össze: az alkotóerő vagy kreativitás. 
Ez nem néhány zseni és kiugró alkotó
tehetség tulajdonsága, hanem a személyi
ségdinamika szerves része: mindenkit 
érintő tulajdonságegyüttes. 

Korunk ingergazdagságával csak egyfé
leképpen lehet megbirkózni. Parancsoló 
szükségletté vált az értelmileg-érzelmi-
leg nyitott, független, eredetiségre képes 
magatartásminta társadalmi méretű ki
bontakozása. Van erre mód? A gazdasági
társadalmi fejlődés bonyolódása egyszerre 
serkenti és fékezi ezt a folyamatot. A 
munkamegosztás mai szerkezete, az em
ber környezeti viszonyai állandóan újra
termelik az előítéletekre hajlamos, merev 
gondolkodású személyiségtípusokat. 
Adorno, Frenkel-Brunswik, Rokeach, 
Klein, Barron és Atkinson kísérletei ki
mutatták, hogy az előítélettel terhelt sze
mély központi tulajdonsága az etnocent-
rizmus, saját népcsoportját a többi néptől, 
nemzettől mereven elhatárolja. A hatal
mat abszolútnak tekinti, az embereket 
aszerint értékeli, mennyire értenek egyet 
az autoritással. Az eltérő nézetek, szokások 



megismerését nem tartja szükségesnek, 
fenyegetőnek ítéli meg, és e leve eluta
sítja őket. A kétértelmű, ambivalens álla
potot nehezen viseli el, a megismerést 
a védekezésnek rendeli alá, ami alacsony 
önértékeléssel, a vetélkedés elkerülésével 
jár együtt. Egyensúlya fenntartásához 
szüksége van arra, hogy a dolgok meg
őrizzék változatlan formájukat. Minden 
új adatot a már ismert régihez próbál 
kötni, fél a tévedéstől. Éppen ezért gyak
ran vakmerő hipotézissel teremti meg az 
ingerhelyzetből hiányzó biztonságot. Gon
dolkodása durvább tömbökből építkezik; 
amit komplex volta miatt nem tud át
tekinteni, azt leegyszerűsíti. Az eredeti
ség hiánya gyakran konformizmussal pá
rosul. 

Az eredeti személyiségek ezzel szemben 
szembeszökően kedvelik a komplexitást 
s a ve le együtt járó bizonytalanságot, koc
kázatvállalást. A bonyolult, rendetlen 
helyzet számukra a rendbe szervezés le 
hetőségét kínálja. Teljesítményszükségle
tük nagyobb, esélyeikről optimistábban 
nyilatkoznak. Ha egyszerű feladat elé állít
ják őket, lassúak és érdektelenek. Amint 
azonban nő a feladatban rejlő kihívás, 
gyorsan rálelnek az optimális stratégiára. 

Guilford kísérletei érdekes módon he
lyesbítik azt a hagyományos elképzelést, 
hogy az alkotóerő az intelligenciával függ 
össze. Kreativitás és intelligencia egyéni 
kapcsolódása a legváltozatosabb lehet, de 
a két tényező nem szükségképpen jár 
együtt. Az alkotóerő az egész viselkedést 
áthatja, meghatározza a művészethez, 
tudományhoz, más személyekhez és a 
tömegkommunikációhoz fűződő viszo
nyunkat. 

Például a zenére érzelmileg nyitottnak 
lenni kockázatvállalás, mivel érzéseinket 
leleplezzük, és lehetőséget teremtünk 
arra, hogy sebet ejtsenek rajtunk. A koc
kázatvállaló beállítottság térben a széles, 
nyitott környezethez vonzódik. A komp
lexitást kedvelő személyek ízlése kifi
nomultabb, a nehezebben áttekinthető 
művészi alkotásokat keresik és értékelik. 

A komplex személyek az információban 
rejlő konfliktusokat, ellentmondásokat 
élesebben, nagyobb felbontó erővel ész
lelik. 

NEHÉZKÉSZECSKÉK — RÁK ELLEN 
(La Recherche, 1972. 24.) 
A műtéten és a vegyi (gyógyszeres) 

kezelésen kívül ma már a sugárterápia 
is a rák elleni küzdelem egyik klasszikus 
fegyverének számít. Ez azonban koránt
sem jelenti azt, hogy a radiobiológiai ku
tatások ne hoznának újabb, meglepő ered

ményeket, amint erről Didier B. Isabelle 
számol be cikkében. 

Közismert, hogy a különböző sugárzá
sok általában rendkívül ártalmasak az 
emberi szervezetre. A rák lehetséges kór
okozói közé tartoznak, de az általuk eset
leg előidézett genetikai mutációk is nagy
mértékben károsak. A röntgen- és 
elektronsugárral történő kezelés mégis 
indokolt, mert — amint kiderült — a 
gyorsan szaporodó sejtek (például a rákos 
sejtek is) nagyon sugárérzékenyek, tehát 
ezek pusztulnak e l leghamarabb. A rönt
gen-, i l letve elektronsugaras kezelés ese
tén azonban elkerülhetetlen az útbaeső, 
„ártatlan" sejtek egy részének feláldozása. 
E sejtek száma eléggé nagy, mivel az 
átadott, tehát rombolásra fordított energia 
a részecskék haladási pályája mentén 
csaknem egyenletesen oszlik meg. 

A kutatók nemrég fedezték fel, hogy 
ha valamilyen, nehézrészecskékből (pél
dául ionból, mezonból) álló sugárzást 
használnának, a gyógykezelés hatékony
sága megnövekedne, s ezzel egyidejűleg 
a „mártír-sejtek" száma is csökkenne. A 
nehézrészecskék sugárzási energiája 
ugyanis n e m oszlik meg a haladási pálya 
mentén, hanem a célpontban összpontosul. 
Ha ezeket a részecskéket azonos energi
ára gyorsítjuk fel, elérhető az egész ener
giának nagyon kis térfogatra való össz
pontosítása, ami természetesen nagy 
előnyt jelent, s nemcsak azért, mert így 
megkímélhető az útbaeső sejtek nagy 
része, hanem azért is, mert a nagyobb 
energiakoncentráció lehetővé teszi ugyan
akkor a besugárzás időtartamának csök
kentését. 

Az utóbbi időben a kutatók felfedezték 
a nehézrészecskék más értékes tulajdon
ságait is. Bebizonyosodott, hogy az i ly 
módon kezelt sejtek túlélési, illetve re-
generálódási valószínűsége sokkal kisebb, 
mint a röntgen- vagy elektronsugárzás 
esetén. Ezenkívül a sugárkezelés haté
konysága sem függ a sejtek oxigénezett 
állapotától, míg „könnyű" sugárzások al
kalmazásakor ennek érzékeny függvénye. 
A nehézrészecskék annak köszönhetik 
ezt a sajátosságukat, hogy az általuk elő
idézett radiolízis során erős oxidáló szer 
(oxigénes víz) keletkezik az alábbi folya
mat szerint: 

H 2 0 -> H O - + H + 

A H + protonok elvándorolnak, s két-két 
H O - ion összekapcsolódik: 

H O - + H O - - > H 2 0 2 

Könnyű sugárzás esetén a radiolíziskor 
keletkező HO ~ ionok az egész pálya men
tén szétszóródnak, s így nem kapcsolód
hatnak össze. 



A cikk írója az előnyös tulajdonságo
kon kívül nem feledkezik meg a felme
rülő nehézségekről sem. Ha például N 
iont alkalmaznánk, akkor ahhoz, hogy a 
sugarak mintegy 11 cm mélységre hatol
janak, körülbelül 2,4 GeV energiájúaknak 
kellene lenniük. Ilyen tejesítményre azon
ban egyelőre csak a CERN, valamint a 
princetoni és berkeley-i részecskegyorsí
tók képesek. Sokkal előnyösebb lenne a pi-
mezonok alkalmazása, ezek ugyanis jóval 
kisebb energia esetén is mélyebbre ha
tolnak; ekkor csak a besugárzás idejét 
kellene növelni. A cikkíró szerint a kö
vetkező három év alatt üzembe helye
zendő Los Alamos-i, zürichi, vancouveri 
pion-gyorsítókat (melyeket eredetileg 
magkutatási célokra szántak) gyógykeze
lésre is fel fogják használni. 

SOKKOLÁS: A JANCSÓ-FILMEK 
HATÁSLÉLEKTANA 

(Filmkultúra, 1972. 3.) 

Jancsó Miklós minden új filmje a viták 
középpontjába kerül; e viták érdekessé
gét nem az a kérdés adja, hogy ismétli-e 
Jancsó önmagát vagy sem, s hogy milyen 
helyet foglal el az új alkotás az egye
temes figyelemre érdemes jancsói élet
műben, hanem a modern, elkötelezett 
fi lmművészet esztétikai gondjainak, lehe
tőségeinek sokoldalú megvilágítása, az 
egyes Jancsó-filmek szolgáltatta érvek 
latolgatása e hosszú lejáratú vitában. 
Féjja Sándor tanulmánya (Kegyetlenség, 
erőszak, félelem) a Még kér a nép s az 
Égi bárány kapcsán az „erőszakos" filmek 
pszichológiájába próbál bepillantani — 
meglehetős sikerrel. 

A szerző lélektani oldalról közelítve 
meg a néző és az „erőszakos" filmek vi
szonyát, egy irodalom- és művészettörté-
netileg igazolható nagy ellentmondásra 
hívja fel a figyelmet. Jóllehet „tények 
sora bizonyítja, hogy a borzalmas való
ság- és fantázia-elemek egyaránt művészi 
értékű alkotássá komponálhatók: Dan
tétól Kafkáig, Boschtól Daliig, Shakes
peare-től Beckettig; a fi lmművészetben 
B. Christensentől vagy Dreyertől s a töb
biektől kezdve Bunuelig, Bergmanig, Waj-
dáig — és Jancsóig" —, a néző, a befo
gadó „csakis azokkal a pszichikus folya
matokkal, élménymintákkal és csak úgy 
tud filmet élvezni, megélni, amelyekkel 
rendelkezik, és ahogyan azok működnek. 
Ez az egyik legfőbb forrása a film eszté
tikája és a befogadó pszichikuma közötti 
jelentős konfliktusnak". Az „erőszakos" 
filmek esetében annak vagyunk tanúi, 
hogy a személyiség „mindent elkövet, 

hogy kellemetlen emóciói ellen védekez
zék". Féjja Sándor itt jó érzékkel különb
séget tesz a sokkért sokkoló, morbid fil
mek és a sokk döbbenetével hatni akaró 
művészfilmek között, ez utóbbiak közé 
sorolva Jancsó alkotásait, s a filmértő 
nézőre apellál, akinek az „etikai és kri
tikai kontrollja a filmbeli erőszakot, ke
gyetlenséget is egészségesen dolgozza fel". 
Jancsó filmjeinek sokk-dramaturgiáját 
nemcsak az idézett valóság (agrárszocia
lista mozgalmak, i l letve a Tanácsköztár
saság vérbefojtása) sokkoló volta miatt 
tartja indokoltnak, hanem azért is, mert 
„a nézői aktivitás fokozása a kellemetlen 
élmények árán is szükséges". 

Persze, az eredmény nem egyértelmű, 
jelentős mértékben azért sem, mert „a 
néző nehezen decentrál, azaz a mások 
gondolatmenetébe, érzelemvilágába nem 
könnyen helyezkedik bele". És „sajnos, a 
decentrálás képtelenségéről vagy gyenge
ségéről, a filmek megfejtésének hibáiról 
a tudat nem, il letve alig kap visszajelzést 
— s ha nem tudatosodik a deformáló 
szűrő jelenléte, akkor különösen nehéz az 
eltávolítása. A decentrálni nem-tudás 
folytán a koncepció értelmezése a szokat
lan hatásmechanizmusú filmek, a »furcsa« 
jelenetek esetében sokkal zavaróbb lehet, 
mint egyébként", a nézőt a külsődleges 
jegyek kötik le, s nem a sokk-hatással 
cselekvésre, változtatásra kényszerítő 
tartalom. Pedig „a félelem Jancsónál az 
emberi és társadalmi értékek, progresszív 
tendenciák megvédésének szükségessé
gére ébreszt", nem önmagáért exponálta
tik (ez n e m volna a fi lmművészet köze
gébe való). „A művészi leg indokolt 
félelem, erőszak viszont aktivizál, a 
fejlődő társadalmi események és eszmék 
mellé állít. Ennek egyik formája a moz
gósító feszültségeket a filmen belül ka
tarzisban vezeti le. Egy másik, talán még 
hatékonyabb, formája pedig a non-fini-
to végkifejletű filmek révén valósul meg. 
Itt elmarad a katarzis, azaz késik, áttoló
dik a valóságra: a nézőbe épített feszült
ség-motívumra apellál. A rossz érzést 
keltő, etikailag nem közömbös, társadal
milag jelentékeny potenciák így kénysze
ríthetik a befogadót arra, hogy ne csak 
önmagán belül lássa a film világát: a 
valósággal szembesítse az analizált mo
dellt." 

Az „erőszakos" Jancsó-filmnek hatás
szerkezetének fontos tulajdonsága, hogy 
„a nézőben eleve megtalálható feszült
ségeket és a fi lmcselekményből fakadó 
agresszív töltéseket — a mérlegelő kri
tikai identifikációval és az elidegenítő 
sokkal — a késleltetett katarzisban vezet
hetik le". 


