
ra, mint filozófus nem. Kétségtelen, 
hogy Locke is hatott Sterne-re, de nem 
filozófiájával, hanem élénk és jó pró
zájával. Ugyanúgy hatott rá, mint Ra
belais, Cervantes, Burton, Montaigne, 
Erasmus, Bacon vagy akár Swift, mint 
ahogy bármely író hat a másikra, ha 
formaviláguk, stílusuk megegyezik. Ha 
az irodalmat alárendelnők a filozófiá
nak, ezzel nem az irodalmat, hanem ma
gát a filozófiát becsülnők le. Ha ugyan
is elfogadjuk a filozófia önálló létét, az 
irodalomét viszont nem, ha az iroda
lomnak szüksége van az őt magyarázó 
filozófiára, a filozófia viszont megvan 
irodalom nélkül, akkor éppen azt tagad
juk, ami a filozófiában irodalmi, vagyis 
a filozófia sajátos irodalmi kontextusát. 

F Ö L D T A N I K U T A T Á S O K 
A Z UNESCO TERVÉBEN 
(Buletin geologic, 1973. 3.) 

Az UNESCO kezdeményezte tudomá
nyos programok napirendjén földtani 
jellegű kutatások is szerepelnek, még
pedig négy részleg munkatervében. K u 
tatásokat végeznek és összefoglaló tanul
mányokat készítenek a környezetre és 
a természetes élettérre vonatkozóan; 
geológiai és geofizikai kutatásokat irá
nyoznak elő a bekövetkezhető kataszt
rófák (földrengések, vulkáni kitörések) 
előrejelzésére, árvizek megelőzésére stb. 
Külön tevékenységi ágat jelentenek a 
hidrológiai kutatások, mivel a víz az 
egyik legfontosabb — s az emberiség 
számára legnagyobb mennyiségben szük
séges — természeti kincs. A z ENSZ fej
lesztési tervébe szakmai-ellenőrzési prog
ramot iktattak be a természetes ásványi 
kincseket illetően, amelyet szintén az 
UNESCO állított össze. 

Ugyanez a szervezet, más nemzetközi 
szervekkel együtt, hosszú lejáratú ku
tatási programot készített elő, amelynek 
központjában az ember és a bioszféra 
áll; a Földtani Tudományok Nemzet
közi Uniójával karöltve pedig már 1967-
től egy — az egész földtekét átfogó — 
földtani egyeztető tervezeten dolgoznak. 
Egy ilyen tervezet létrehozását, a ku
tatások összehangolását a különböző or
szágok társadalmi-gazdasági fejlődése, a 
népesség növekedése, az életszínvonal 
emelésére irányuló törekvés tette szük
ségessé. Mindezek természetesen az ás
ványi eredetű nyersanyagforrások foko
zottabb kihasználását célozzák elsősor
ban. Az ENSZ statisztikái világosan mu
tatják, hogy az egyre nagyobb nyers

anyag-szükséglet a következő évtizedek
ben aggasztó méreteket ölthet, illetve 
súlyos hiány léphet fel az életszínvonal 
növekedése követelte ásványi és egyéb 
nyersanyagokban — tehát olyan átfogó 
nemzetközi kutatóprogram bevezetése 
válik elengedhetetlenül szükségessé, 
amely a legfejlettebb módszerek (radio
metrikus adatolások, bio-sztratigráfiai 
egyeztetések, az eredmények automati
kus feldolgozása stb.) segítségével egyen
súlyba hozza a világ egyre növekvő ás
ványi nyersanyag szükségletét az új le
lőhelyek feltárása, a legmodernebb ki
termelési eljárások alkalmazása nyújtot
ta lehetőségekkel. 

A földtani kutatómunka terminológiá
jának nemzetközivé tételén kívül, ami 
a tudományos együttműködés szempont
jából igen fontos, sor kerül a vulkani
kus tevékenység vizsgálatára, az epiro-
genetikus mozgásoknak, a geoszinkliná-
lisok fejlődésének tanulmányozására, 
mégpedig az egész földtekét átfogó mó
don, hogy a kutatók összefüggéseiben 
láthassák a mai földtani jelenségeket, s 
hogy ezek alapján hasznos gyakorlati 
következtetésekre juthassanak. Ebben a 
széles körű nemzetközi kutatómunkában 
hazánk is részt vesz mind az ország te
rületét érintő fontosabb kérdések meg
oldásával, mind pedig a tudományos 
együttműködés hathatós támogatásával. 

F R A N C I A A N K É T 
A B O L D O G S Á G R Ó L 
(Le Nouvel Observateur, 1973. 460.) 

A Jean Daniel szerkesztette baloldali 
hetilap különszámban tette közzé annak 
az ankétnak az anyagát, amelyet a leg
rangosabb francia közvéleménykutató in
tézetek egyike, a Sofres végzett a szer
kesztőség kérésére. Kétezer, a lakosság 
minden rétegét és korosztályát képvi
selő, mindkét nembeli vidéki és fővárosi 
állampolgár válaszaiból — valamint 
néhány közéleti személyiség (politiku
sok, tudósok, írók) nyilatkozatából a 
vizsgálat eredményeiről — próbálják 
megállapítani, mit értenek boldogságon, 
és mitől félnek 1973-ban a franciák. Jog
gal felmerülhet a kérdés — s az ankét 
több neves kommentátora így vagy úgy 
meg is fogalmazza —, vajon egy ilyen 
vizsgálat alapkritériuma, a boldogság, ez 
a „ködös, összetett és változékony tar
talmú" fogalom alkalmas-e valóban ar
ra, hogy egy nemzet társadalmi közérze
tét jellemezze. Maud Mannoni szerint a 
boldogság igézetében érhető el a leg-


