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A Kongresszus után 

ORTUTAY ( ÎYULA akadémikus 

A p á r t V I I . Kongresszusa az egész országhoz szólt, a/, egész dolgozó nép 
jövendő éveiről határozott. A politikai tézisek, az ötéves terv irányelvei, s a 
vita Hruscsov elvtárs felszólalásával s Kádár János elvtárs zárszavával a nem-
zetközi közvélemény középpontjába állította a Kongresszust. Mondhatni, úgy 
vitatták a szocialista országépítés munkáját, az eredményeket is, a hibákat is, 
hogy mindezt az egész világ, barát , ellenség egyaránt figyelte. A „magyar 
kérdés", ahogy nevezik, az egyik mutatója lett a világhelyzet alakulásának, 
a szocialista tábor erősödésének s az imperialista roll back again-politika 
csődjének. 

Nem az a célom, hogy ebben a rövid beszámolóban a kongresszus fog-
lalatát adjam, vagy akár felsoroljam a felvetett ós megválaszolt kérdések 
rengetegét. Erre egy részletes, elemző tanulmány sem lenne elég. Csupán futó 
vázlat ez, néhány gondolat kiemelése a Kongresszus hatalmas anyagából, 
elsősorban azok közül, amelyek a tudományos kutatásra, a tudomány munká-
saira vonatkoznak. 

Aki közülünk hallhatta a Magyar Tudományos Akadémia s a magyar 
tudományos kutatás nevében felszólaló Novobátzky Károlyt, s megfigyelte, mily 
szeretettel, mily komoly érdeklődéssel hallgatták szavait, mily jó derűvel 
helyeseltek tréfásan megfogalmazott figyelmeztetéseinek, az megérthette, hogy 
az ellenforradalom leverése után alig néhány évre alapvetően megváltozott 
a viszony a munkásosztály és az értelmiség között. El tűnt a kétkedés s a 
keserű bizalmatlanság; bizalom, a közös munka fölötti töprengés és öröm 
váltotta fel. S a felszólalásokból mind—egészen Kádár Jánosnak a tudomány-
ról mondott komoly szaváig ez az együttérzés, megbecsülés, bizalom sugárzott. 
Ez az első tanulság, amit nékünk a Kongresszus adott. 

A Kongresszus referátumát, vitáját figyelve a tudomány munkása ismét, 
mint már annyiszor, érezhette, hogy igazi hazája, fejlődésének minden bizto-
sítéka a szocializmus országaiban lelhető fel. Ha van államforma, amely a tudo-
mány igazságaira épül, amely politikai munkájának filozófiai előfeltevéseiben, 
módszereiben az objektív valóság törvényeit feltáró tudományos igényt követi, 
akkor — a mi kongresszusunk is bizonyítot ta—a szocialista állam, ilyen. Ilyen 
állammá akarja építeni hazánkat is a Párt. A Kongresszus minden kérdésfel-
tevése, minden válasza mögött az a szenvedély, az az igény munkált, hogy 
az adott világhelyzet s a magyar fejlődés adott eredményei és hibái közepette« 
hogyan találhatjuk meg a továbbhaladás legjobb módszereit, hogyan gyorsít-
hatjuk meg a nemzeti felemelkedést, hogyan építhetjük gyorsabban a szocia-
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lizmust. Vérbeli politikai vizsgálat, tervmunka volt ez, de azzal az igénnyel, 
hogy az adott valóság tudományos elemzése is legyen minden politikai tétel, 
minden politikai célkitűzés. S minden szakszerűen (ahogy mondani szokás: 
tudományosan) gondolkodó főt az ilyenféle politikai tételek, célok hallatán 
kettős érzés foghat el. Elsősorban az is, hogy a valóság gondos, kritikai elem-
zésén alapuló politika milyen mély benső rokonságot mutat a tudományos 
kutatás módszerével. Hiszen a tudós sem tesz mást, minthogy a valóság 
(természeti vagy történeti, társadalmi stb.) objektív törvényeit, tőrvény-
szerűségeit igyekszik föltárni, hogy segélyükkel a kuta to t t valóság-egész vagy 
részlet-legjobb modelljét alkossa meg. Mi más a tudományok története, mint 
újabb meg újabb törvények, tételek, módszerek keresése, hogy egyre jobb, 
egyre megközelítőbb modelljét alkossuk meg a ku ta to t t területnek. A meg-
közelítés finomsága, mind teljesebbé válása egyben a valóság mind teljesebb 
feltárása, meghódítása is. S az a politika, amely nem prekoncipiált tételek 
mechanikus ismétlésén vagy frázisok halmozásán épül, hanem gondos, a mind 
teljesebb szakszerűségre törekvő elemzéseken, az összefüggések feltárásán, 
a fejlődés menetét nem a vágyakhoz, hanem a már elért eredményekhez és a 
kritikusan megvizsgált lehetőségekhez szabja, az ilyen politika mély benső 
rokonságot muta t a tudományos gondolkodással. Rokonok, hiszen mindkettő 
mögött a szocialista világnézet, a dialektikus és tör ténet i materializmus filo-
zófiája áll. A tudományos kutatót meg kell, hogy ragadja ez a rokonság, ez 
a benső egység, amely a szocializmusban, a kommunizmusban a politikát és 
tudományt így összefogja. 

S ez ébresztheti a második, elválaszthatatlan érzésre, amely a Kongresz-
szus kapcsán elfogja: a hazaszeretetnek egyedül ez a kutató, elemző, kritikailag 
vizsgáló módja az, amit a kutató, a szakember elfogadhat. A hazaszeretetnek 
elég sok kifejezésformáját megismerhettük. Ne beszéljünk a nagy irodalmi 
hagyományról, arról a mély gordonkazengésű hangról, amely líránk egyik 
legszebben zengő dallama; ne említsük Zrínyi haragos, Rákóczi meditáló 
vívódásait, Széchenyi töprengését s Kossuth szenvedélyét — mind értékes 
hagyomány. De ezt a hagyományt részint elfeledte, részint torz ismétléseivel 
megcsúfolta a kiegyezés utáni magyar közélet. Mikszáth Kálmán már csak 
keserű iróniával figyelte a tar talmatlan frázisok halmozódását s örökítette 
íxicg a meddő es hazug parlamenti csatározásokat országgyűlési karcolataiban. 
S hogy az első világháború előtti évek, a fehér terror időszaka milyen politikai 
„kurzust" jelentett, ki ne tudná? Gábor Andor szatírái éppúgy tanúsíthatják, 
mint Szekfű Gyulának emlékezetes történeti elemzése a magyar politikai köz-
gondolkodás elhanyatlásáról, a maga hazugságaiba, frázisaiba való belebutu-
lásáról. Pedig mennyire más volt kiindulópontjuk! 

A tudomány munkásai a felszabadulás óta megismerkedhettek egy olyan 
politikai módszerrel, amely elhárítja maga elől a frázisok terméketlen áradatát , 
szakít a sovinizmus, a nemzeti gőg szólamaival, nem lobogtatja meg minden 
mondatában a nemzeti színeket s az értelemre appellál, érveket sorjáz egymás 
u tán s a nemzet valóságos érdekeit nézi: a dolgozó osztályokét, az alkotó 
emberekét. Ez vált a Kommunisták gyakorlatává, ez a tevékeny, értelmes, 
alkotó hazaszeretet. S a Kongresszus ezt különösen azzal is hangsúlyozta, hogy 
az elmúlt évek szektás hibáit sem hallgatta el. A kongresszusi referátum s a vita 
nemcsak a jobboldali pártárulást, a hazaárulássá növekedett revizionizmust 
leplezte le, hanem becsületesen leszámolt a szektás gyakorlatból eredő, az 
igazi kommunista módszereket megcsúfoló hibákkal is. S a befejezés erkölcsi 
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szenvedélye, tiszta pátosza arról is vallott, hogy a kommunisták mindennap 
újra vizsgálják munkájukat, módszereiket, hogy alattomban, lappangva ne 
kerekedjenek felül sem a jobboldali, sem a szektás hibák, ne kerekedjen felül 
a lelketlen parancsolgatás, az önelégültség. Amikor Kádár János az ember-
ségről beszélt, szavait egyszerre fűtötte a proletár nemzetköziség humanizmusa 
és a kommunista hazaszeretet is. A hazaszeretetnek ez a szenvedélye, amely 
a dolgozó nép legjobb alkotótehetségét, t iszta emberségét hívja munkára, ez 
párosul a fontolgató elemzéssel, a tudományos tervezéssel. Erkölcsi szenvedély 
és hűvösen mérlegelő, tudományos előrelátás — ez jellemzi azt a politikát, 
amely meghatározta a VII. Kongresszus munkáját , jövendő terveit. Ez az 
a hazaszeretet, amelyet a magyar tudomány minden munkása vállalhat, ez 
az a hazaszeretet, amelynek a nyelvét minden igazszándékú értelmiségi meg-
értheti. Ez az a hazaszeretet, amely valóban képes jó szolgálatra nevelni 
bennünket népünkért, egész hazánk felemelkedéséért. 

Ha terünk engedné, érdemes lenne vizsgálóra venni, hogy a tudományos 
elemzés módszere mennyire áthatotta a legkülönbözőbb felszólalásokat. Mező-
gazdasági kérdésekről csakúgy, mint a mérnöki problémákról a tudományos, 
a szakszerű megközelítés módszerével s nem a valóságot elfedő frázisok nyelvén 
beszéltek. Az egyik szocialista brigád ifjú szónoka a Kongresszus előtt arról 
is szükségesnek tar tot ta — helyesen — a beszámolót, hogyan küldötték 
társaikat továbbképzésre, tanulásra. De azt hiszem, mindez az előbbiekben 
már benne van. Inkább egy, a magyar tudományos kutatás jövőjére vonat-
kozófontos megállapítást emelnék még ki, befejezésül, a Kongresszus anyagából. 
A vitára válaszolva, zárószavában Kádár János a többi közt ezt mondotta: 
„Központi Bizottságunk tisztában van azzal, bogy az elvont tudományos 
kutatás is nagyon szükséges. Kell az a ku ta tó munka is, amelynek nincs meg-
határozott. közvetlen gazdasági célja. Ebből születhetnek olyan ismeretek, 
amelyek később a munka, a termelés ós a technika fejlesztésének alapjaivá 
válnak. Arra kérjük azonban a tudósokat, hogy a lehetőség szerint hangolják 
össze kutató munkájukat a népgazdaság előtt álló feladatokkal. A tudósok 
— és nemcsak a tudósok, hanem más kutatók, mérnökök, technikusok is — 
nagyon jól tudják már: mi tisztában vagyunk azzal, hogy eredmény csak 
kísérletekből születhet. Sőt, a nagy eredmények nem is az első kísérletekből 
születnek. Tudjuk, hogy a nagy eredményekhez idő kell, munka kell, kísér-
letezni kell." A továbbiakban Kádár e lvtárs biztosította a magyar tudósokat, 
hogy a tudományos kutatás évről évre nagyobb anyagi támogatást kap. de 
azt is nyomatékkal kérte, hogy tervezéseikben, tudományos programjukban 
ne szakadjanak el a magyar fejlődés lehetőségeitől, ahogy kifejezte: ,,. . . azt 
kérjük: az ideális törekvéseket —- hiszen tudóstól nem is lehet kívánni, hogy 
ne a lehető legjobbra törekedjék — kapcsolják össze a mi reális lehetőségeinkkel. 
Ha így tesznek, megvalósíthatjuk azt, hogy a tudomány évről-évre növekvő 
arányban kapjon támogatást a kormánytól ." 

Ennek az álláspontnak mindkét oldala fontos a számunkra, azt minden 
kutatónk csak helyeselheti. Helyet kapot t ebben a megfogalmazásban a funda-
mentális kutatások fontosságának teljes elismerése s mellette ismét az a 
higgadt valóságérzék, amely a mi reális lehetőségeinkhez méri kutatócéljainkat. 
Az elmúlt, szektás hibákkal terhes években nem is egyszer úgy érezhettük, 
több-kevesebb joggal, hogy egyes állami- s párt-vezetők szinte csak az azonnal 
aprópénzre váltható tudományos ku ta tás t becsülik, azt hajlandók dotálni. 
(Tudjuk, ez a legnagyobb hibák idején sem volt így a gyakorlatban, Akadó-
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miánk, tudományos intézeteink fejlődése, publikációink bizonyíthatják.) 
A Kongresszus minden félreértést eloszlatott s aligha kell folyóiratunk hasáb-
jain jellemeznem azt a lelkes helyeslést, ami az elmélet és gyakorlat ilyen 
összekapcsolására hívja tudományos intézeteinket, kutatóinkat. Az ideális és 
reális ilyen összekapcsolása, a fundamentális kutatások előrevivő jelentőségé-
nek ilyen nyomatékos hangsúlyozása alapot ád a magyar tudomány, a magyar 
felsőoktatás jobb megszervezésére, pontosabban megfogalmazott célok ki-
tűzésére. 

Ennyi az, amit rövidre fogva a Kongresszusról a tudományos ku ta tás 
számára elmondhatok. A Kongresszus az egész magyar nép jövendő fejlő-
dósének szinte mérnöki tervét állította az ország elé: ez lesz a következő évek 
munkája. Benne van a mi munkánk is, minden gazdag lehetősége. Felelős-
séggel, erkölcsi komolysággal kell dolgoznunk e kitűzött céloknak, a szocia-
lizmus megvalósításának nagy művén. 

/ 

\ 
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Petőfi és az Athenaeum triásza 

(Szövetségek és ellentétek 1845 előtt) 
PÁNDI PÁL egyetemi docens 

P e t ő f i ars poétikáját vizsgálva, az irodalomtudomány főként A ter-
mészet vadvirágát emlegette 1844-ből, s nem szentelt kellő figyelmet Az 
utánzókhoz című versnek. Az eredetiségnek, a primer líraiságnak ez a pole-
mikus élű programja 1844 nyarán kelt, júliusban vagy augusztusban, minden-
esetre időben is közel A régi jó Gvadányihoz és A helység kalapácsához.1 

Ekkor pedig még nem jelentek meg sem a Honderű, sem a Hírnök, sem az 
Életképek támadásai, amelyekre decemberben A természet vadvirágánal 
adott kemény választ a költő. Petőfi indulata viszont ebben a nyári program-
ban semmivel sem határozatlanabb, a maga egyéniségének kiemelése semmivel 
sem gátlásosabb, a hangnem semmivel sem finomabb, mint a decemberi 
üzenetben. Az „élhetetlen nyomorú csoport", az „éhes kutyák" i t t a meg-
szólítottak, s a program sem lazább a későbbi ars poétikánál : 

Fogj tollat és írj, hogyha van erőd 
Haladni, merre más még nem haladt: 

Utánzókhoz, utánzók ellen szól a vers, s minden joggal tekinthetjük címzettek-
nek a Császár, Kunoss, Szelestey, Sujánszky, Pajor István-féle poétákat. 
Hogy mi lehetett a vers közvetlen indítéka, arról nincs tudomásunk. 
Valószínű azonban, hogy a segédszerkesztői munkakörbe lépő zsenit el-
árasztották tehetségtelen, szürke írásokkal -— s miközben hivatali köteles-
ségből a szerkesztői üzeneteket fogalmazta, emberi kötelességből megírta 
ezt a tömör és csattanó költeményt. Nyomtatásban nem is jelent meg ekkor, 
majd csak a Versek II-ben. A hagyományos irodalomtörténeti felfogás értel-
mében ezzel el is mondtuk a versről mindazt, amit születéséről és sorsáról 
tudunk, illetve amit jelentéséről feltételezhetünk. Am lia kinagyítjuk a költe-
ményből ezeket a sorokat : 

Kas и költés; hol nem járt senki sem, 
Ö arra indul fennen, szabadon. 

Vagy : 
i r j , hogyha van erőd 

Haladni, merre más még nem haladt-, 
IIa nincs: r agad j okcl vagy kaptafát , 
К vágd a földhöz silány dorombodat ! 

1 Készlet egy készülő monográfiából. Az itt közölt fejtegetést A helység kulapá-
csá-nak elemzése, valamint a Petőfi ellen irányuló konzervatív támadások első hullámá-
nak ismertetése előzi meg, s Petőfi és Vahot Imre kapcsolatának jellemzése követi. 
A jegyzet-apparátusból most csak a legszükségesebbeket teSszük közzé. 
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— anélkül, hogy eltorzítanánk a vers értelmét, megállapíthatjuk, hogy it t 
nemcsak arról van szó, hogy Petőfi elítéli az utánzókat, hanem arról is, hogy 
szerinte az igazi költészet ott kezdődik, ahol a tehetség új utat tör — nemcsak 
az utánzók csapataival szemben, hanem úja t azokkal szemben is, akiket az 
utánzók utánoznak. Tehát az eredeti, a jelentős költői életművekkel szemben 
is. Petőfi költői megfogalmazása abszolutizálja ezt a követelményt, értelem-
szerűen tehát az is benne foglaltatik ebben a frappáns háromstrófányi had-
üzenetben, hogy Petőfi eltökélt szándéka letérni, — s ekkor már le is tér t ! — 
a Mesterek-jelölte útról, ú j utat törni Bajza vagy akár Vörösmarty út ja mel-
lett — ellen is. Törvényszerű, hogy Petőfi ekkor és így fejezze ki a maga 
eredetiség-programját, a szakításra, az elválásra téve a hangsúlyt, s nem 
a folytatásra, összefüggésre. Értelemszerűen nem áll távol ettől a programtól 
Chateaubriand formás meghatározású, az eredetiségről, melyet Erdélyi 
János idéz 1844-es Úti naplójában (december 28) — „L'écrivain original 
n'est pas celui qui n'imite personne, mais celui, qu'on personne ne peut imiter." 
mégis, a két ellenkező világot képviselő író rokonértelmű meghatározásainak 
eltérő súlyvetése még ebben az elvont keretben is sejteti a vállalt feladatok 
lényegi különbségét. 

Hogy Bajza és Petőf i kapcsolatában a példásan harmonikus érintkezés-
felvétel után hamarosan mutatkoztak disszonáns tünetek, azt nem is igen 
lehetett eltussolni. Igaz, hogy Bajza közölt először Petőfi-verset, de A borozó 
megjelentetése az Athenaeumban (1842. május 22) korántsem jelentette Petőfi 
jelfedezését, hanem csak a jószemű szerkesztő szerencsés választását. Bajza 
később sem ismerte fel Petőfi valóságos költői értékét ; megbecsülte ugyan 
tehetségét, de a maga ízlését már képtelen volt hozzáiskolázni Petőfi költészeti 
forradalmához. Petőfi teljes bizalommal és fiúi tisztelettel közeledett Bajzához, 
hol „alázatos", hol „tisztelő" „szolgájának" mondja magát, egy alkalommal 
pedig „örök tisztelőjé"-nek. Ám ugyanebből a leveléből (1843. június 1) azt is 
megtudjuk, hogy Bajza tanácsára mértékben írt népdalt a költő, s hite szerint 
„aligha sikerrel". A Távolból című versről van szó, amely kétségtelenül sikerült 
darab, de Petőfit joggal tölti el a kétség Bajza finomító tanácsát hallva. 
A kétség értékét csak növeli, hogy egy nagyvers ellenállásán keresztül érez 
rá Petőfi a lényegre. De ne siessünk túlzott következtetéseket levonni ebből 
az egyetlen adatból. Lássuk a továbbiakat. Fenti levele után két héttel, tehát 
június 15-én cikke jelent meg Petőfinek az Athenaeumban, írói jogtapodás 
a Regélőben címen, melyben kiront Garay szerkesztői önkénye ellen, mivel 
nem őrizte meg Petőfi inkognitóját a Víz és bor és Én című költemények 
közlésekor. Petőfi a cikkel küldött kísérőlevelében — tőle szokatlanul — fel-
hatalmazta Bajzát, hogy belátása szerint változtasson a szövegen. Bajza 
változtatott is Petőfi írásán, jellemző módon „megfinomítva" azt. Az eredeti 
fogalmazásban a cikk kemény címe „Garay garaboncáskodása". Bajza ezt 
kihúzta. Az eredeti fogalmazványban a befejező mondatrész így hangzik : 
„Többé nem fogjuk (mint a magyar mondja) ebre bízni a há ja t " . Bajza ezt 
így bajzásította : „többé nem fogjuk cicára bízni a tejfölt". Látszólag érdek-
telen apróság ez, de az ízlésbeli differenciának az ilyen árnyalatnyi eltérések 
is mérő-egységei lehétnek. 

Bajza nyilván örült annak, hogy Petőfiben fegyvertársra talált Garay 
ellen, akivel már hosszabb ideje személyeskedő sajtóvitában állott. Ez azonban 
nem akadályozta meg abban, hogy két hét múlva, szokásos lapszemléjében, 
lehűtse Petőfi örömét : ,,É n Petőfitől nem üres, de kevés gond a rímekre. Ily 
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játszi schema szigorúbb tisztaságú mértéket is kíván.'" Ez a fanyar elismerés 
ialán jobban sértette Petőfi önérzetét, mint egy öklös támadás. Pedig hogy 
várta Bajza ítéletét! Amikor június 3-i levelében megindokolja Bajzának a 
Garaytól kért inkognitót, tőle szokatlan szembedicséréssel írja : ,,Megvallom 
őszintén, egyedüli célom volt, azon kíváncsiságom kielégítése : vajon mit szól 
felölök Verőczey ? S ily kíváncsiságot f iatal írótól rossz néven venni tán nem 
lehet." De Verőczey (Bajza) nem lát ta meg, hogy az .Éra-ben ott van Petőfi 
újdonságának kulcsa, s a Víz és borról meg sem emlékezett. 

Ez volt az első kritikai reagálás Petőf i verseire a sajtóban. A Bajza által 
megpedzett kifogások aztán tovább éltek a Petőfi-ellenes kritikákban, 
s amikor a költő 1847 legelején előszót ír az Összes Költeményekhez, ellen-
feleinek négy vádjával száll szembe, első helyen azzal, miszerint verseiben 
rossz a rím és a mérték. A „formai" kérdés itt egy irodalmi és politikai harc 
első vonalába kerül, s Petőfi tökéletesen tisztában van a forma-vita tényleges 
horderejével. Már az Előszót megelőzően tanúsítja ezt Vahot Imréhez intézett 
nyílt levele 1845 júniusának elején, s később a Rongyos vitézek-kel is ezt hirdeti. 
Nyilván nemcsak azért, mert tudot t már a Victor Hugo enjambement-jai 
körül kitört botrányról. Természetesen ekkor már nem Bajzával áll szemközt 
Petőfi. De kétségtelen tény, hogy Bajza kifogásolta először a magyar irodalom-
ban Petőfi rímeit és versmértékét. 

Hogy nem véletlen balítéletről van szó, hanem az érzelmes szobai költészet 
jeles képviselőjének úgyszólván törvényszerű megnyilatkozásáról, egy Petőfié-
től eltérő forma-eszmény alapján, azt más adat is bizonyítja. Frankenburg 
jutalmazni kívánta az Életképek 1844 második félévi folyamában megjelent 
legjobb költeményt, Bírálóul Bajzát, Garayt és Vachott Sándort kérte fel. 
Bajza a szerkesztőhöz intézett levelében Berecz Károly Polgárhit c. költe-
ményének ítélte a pálmát, mivel ezt a verset tar tot ta „minden tekintetben 
legkerekebb és hibátlanabbnak s tárgyánál fogva is érdekesnek". Garay és Vachott 
ezzel szemben Petőfi „összes dalait; s ezek közt pedig leginkább" az Egri 
hangokat tartották érdemesnek a jutalomra. így aztán Petőfi — Bajza véle-
ményével szemben — szótöbbséggel nyerte el Frankenburg három aranyát. 
Berecz írása középszerű derék versezet — a Bajza-i iskola ízlése szerint. Több 
kommentárra itt nincs is szükség. Még csak annyit tar tunk szükségesnek 
megjegyezni, hogy Bajza és Petőfi irányainak ellentéte kitűnik a kortársi 
emlékezésekből is. Pulszky az Életem és koromban, némi önigazoló kozmeti-
kázással írja : Petőfi „lángeszét csakhamar fölismertem, s nem egyszer 
szólottam róla Bajzával s Toldyval, kik nem akarták buzdítani . . . Bajza . . . 
mindig attól félt, hogy ha az itészet Petőfi irányát buzdítaná, felburjánzanék 
a költőknek egész serege, kik a pongyolaságban és aljasságban fognák az 
eredetiséget keresni . . ." 

Nemcsak ezek a jelek muta t ják a politikai progresszió táborán belül 
szétválni kezdő régi és új irodalmi irányzatok ellentéteit. Bajza legtehetsége-
sebb követőjének, Vachott Sándornak és Petőfinek kapcsolata is arra enged 
következtetni, hogy kettejük őszinte barátsága mögött egyre nyilvánvalóbb 
ízlésbeli ellentétek feszültek. Ismeretesek e költő-barátság adatai, kezdve a 
pozsonyi találkozástól Vachott pesti házáig, ahol Petőfi megismerkedett 
Csapó Etelkével. Az emlékezők — köztük Vachott Sándorné — szinte egybe-
hangzóan állítják, hogy ez a barátság bensőségessé érett, állandó témájuk volt 
az irodalom és — úgy látszik — Vachottól kritikai megjegyzéseket is elfogadott 
Petőfi. Orlay szerint az ő tanácsára írta a Megy a jvhász szamáron című „nép-
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románcot", Sass Is tván szerint pedig Vachott figyelmeztetésére hagyta el a 
vers utolsó strófáját , az erősebb csattanó kedvéért. Azt viszont Vachott Sándor-
né jegyezte fel, hogy amikor Etelke halála után Petőfi náluk lakott, s egy 
este a két Sándor Béranger versein melegedett, Vachott megkockáztatta azt 
az észrevételt, hogy Bérangernak „tanítványa voltál, s példája irányzá benned 
a lángészt". Mire Petőfi -— megrémülve attól, hogy ő sem több utánzó-
nál — tűzbe vetette újabb versei kéziratnyalábját. Néhány nap múlva aztán 
megírta a Költő lenni vagy nem lenni című verset. Ha mindehhez hozzáadjuk 
még Petőfi szép versét Vachott Sándorról, akkor semmi kétségünk nem marad 
aziránt, hogy Petőfi nemcsak anyagi támogatóját, nemcsak a kedvelt Etelke 
sógorát, de a finomízlésű költőt is becsülte Vachott Sándorban. 

Ám a kölcsönös megbecsülés értékes jelei mögött ot t találjuk az ízlés-
beli differenciák nyomait is. „. . . egészen ellenkező természetük volt, s mint 
költők is ellenkező utakon jár tak" — emlékezik vissza a két Sándorra Vahot 
Imre. Petőfit egy ízben „Vachott Sándor megróvta : minek betyárkodol, 
mondá" -— tudósít Orlay Petrich Soma. Lauka Gusztáv pedig: „. . . Petőfi 
a korabeli fiatal verselők közül csak Arany János, Kerényi és Tompa költeményeit 
szerette. Vachott Sándorra figyelmeztetve így válaszolt : — Bizonyosan igen szépek 
(t. i. a versei) : de tudjátok, hogy én mindent zsírral eszem és a vajas ételeket 
nem szeretem." Találónak tetszik Zilahy Károly jellemzése : „Vachott Sándor, 
mint a holdvilág szürcsölő, irósvajkint olvadozó régi iskola híve, Petőfi lyrájál 
igen nyersnek, igen pongyolának tartotta . . . Vachott Petőfit naturalistának 
nevezte . . . " A kettejük közti differenciákat megközelítő pontossággal jellemzi 
1846-ban Szeverin, aki Vachott költészetével kapcsolatban ilyen jelzőket 
talál : „gyöngéd", „szelíd", „erőtlen", „lágy" és : „elbájol", „szelíd bájolás-
sal" hat ránk, a költő „andalog a költészet tiindéres kertében", szíve „virágait 
óvatosan szakasztja le" és „illemmel nyúj t j a át a haza géniuszának". Petőfi 
ezzel szemben „szilaj", „lángoló", „szívet ráz, elragad" ; verseit „őseredeti 
természetesség bélyegzi" — s végül : „Vachott Sándor a magyarok közt, 
Pe tőf i az egész világ költőinek sorában kitünőleg jeles." A jószemű kortárs 
jellemzése ez, hiteles híradás az ízlés hasadásáról. 

Petőfi és Bajza, Petőfi és Vachott nem voltak ellenfelek. Tisztelet, el-
ismerés, illetve meghitt barátság fűzte őket össze. De szemlélet- és ízlésbeli 
ellentéteik éppúgy nyilvánvalóak, mint frontközösségük a konzervatív-
reakciós törekvésekkel szemben .Összetartozásuk alapja az irodalom feladat-
vállalása a reform-progresszió jegyében. Ellentéteik gyökere a nemesi polgáro-
sodásnak, polgárosult ízlésnek és a plebejus demokratizmusnak kezdődő 
szétválása az irodalom, speciálisan a líra területén. Ám ennek a differenciáló-
dásnak csak egyik oldala tárul elénk Petőfi-és a Bajza—Vachott-féle irány 
ellentétében. A magyar lírának azzal a polgárosuló ágával kerül i t t szembe 
Petőfi , amelyet Kazinczy költészete, az if jú Kölcsey lírája, majd Bajza cs 
Vachott versei képviselnek. Finom és éteries líra ez, a pallérozott érzelmek 
szabadságát hirdeti — az érzelmek elfojtásával, de a szabálytalan-szélsőséges-
nyers indulatokkal szemben is ; nagy szerepet kap benne a mértékletesség, 
a valóság felett lebegő eszményiség, — s éppen Bajza és Vachott verseiben 
tűnnek elő a biedermeyer-polgáriság irodalmi jelei is. I t t -ot t persze mutat-
koznak eltérések ettől az általános jellemzéstől, — a fiatal Kölcsey érzelmisége 
például drámaibb és sodróbb, mint az irányzat természete. Lényegileg azonban 
így, ezzel a hagyománnyal találta magát szemben Petőfi, Bajza és Vachott 
l í rájában és tanácsaiban. Ezzel a hagyománnyal szemben kellett érvényesí-
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tenie plebejus természetességét, táguló témakörét, lírájának egész élet-
közelségét. 

De nemcsak ezzel a hagyománnyal kellett megbirkóznia Petőfinek. 
Van a magyar lírának egy másik vonala, amely Vörösmarty költészetében 
csúcsosodott, s amely keresztülfut Baróti Szabó, Virág Benedek, Berzsenyi, a 
férfi Kölcsey és Garay költészetén. Ezt a lírai ágat a drámai hang, belső 
feszültség, ódai magasság jellemzi, — hangköre nem annyira tág, mint inkább 
magas, eszmeisége a nemzeti lét gondjaiból fakad, erkölcsisége lenyűgöző, 
retorikáját súlyos indulatok hitelesítik. Fenséges költészet ez, erejét nem a 
tárgyi életközelségből, hanem az eszmék, a felelős költői a t t i tűd erényeiből 
meríti. Mindinkább a nemesi polgárosulás szemlélete, pátosza, gesztusai 
tükröződnek többnyire ebben a lírában, — azzal a többlettel, amit a 
mozgalomban — mutatis rmutandis — Kölcsey és Vörösmarty politikai 
értelemben is képviseltek. Súlyosabb, sűrűbb ez a líra, mint Kazinczy és 
Bajza költészete. 

A tehetségbeli differenciák mellett elsősorban az magyarázza ezt az 
intenzitás-különbséget, hogy a nemesi színezetű magyar polgárosulásnak 
erősebb-sűrűbb volt a társadalmi gyökérzete, mint a tisztultabb polgári 
törekvéseknek. A kései Kölcsey és Vörösmarty pedig annyival is közelebb 
állottak a valósághoz az ifjú Kölcseynél és Bajzánál, amennyivel hívebben 
fejezték ki lírájukban a magyar polgárosulásnak ezt az uralkodó vonását. 
Bajza és Vörösmarty tulajdonképpen egyazon folyamat árnyalatokban eltérő 
érvényesítői, — de a társadalmi háttérnek ezek az árnyalatai ós különbségei 
felerősüdve jelentkeznek az irodalmi ízlésben. Mégis, kettejük között nem 
éleződtek ellentétekké a különbségek. Petőfi azonban nemcsak Bajzával, de 
Vörösmartyval is szembekerült. Ismeretesek 1848-as vitájuk lírai és prózai 
dokumentumai. Ez azonban csak felszínre törése volt egy régóta lappangó 
ellentétnek, amely — nem érintve kettejük őszinte tiszteleten ós megbe-
csülésen alapuló kapcsolatát! — ízlésben, irodalmi irányzatban már régóta 
ott lappangott köztük. Ennek a szétválásnak jeleit elsősorban maguk a művek 
produkálják, az alkotásokban megnyilatkozó ízlés és szemléleti különbözések-
ből következtethetünk vissza nyílt ellentétté csak 48-ban fajuló nézeteltéré-
seikre. 

Két zseni finom mérkőzése volt ez. Aligha képzelhető el, hogy Petőfi 
ambícióit kielégítette volna a Császár, Kunoss, Szelestey, Sujánszky-féle 
költőkkel való művészi vetélkedés. Ezek nem voltak ellenfelek az ő számára, -
nemcsak Petőfi, a korabeli értelmes közvélemény is így lát ta ezt. A méltó 
ellenfél, az igazi vetélytárs, akinek abszolút költői hegemóniájával szemben 
kellett kivívnia Petőfinek a költő-fejedelemség rangját , az Vörösmarty volt. 
Hogy rendkívüli tehetségének tudata is ha j to t ta Petőfit ebbe a művekkel vívol t 
küzdelembe, az aligha lehet vitás. ; az ambíció legegészségesebb megjelenése 
az alkotás. De az sem kétséges, hogy ezzel az ambícióval az a tisztuló fel-
ismerés is párosult, hogy Vörösmarty ízlése, irodalmi iránya, politikai eszme-
vállalása más, mint a Petőfié. Ezzel a diszkrét küzdelemmel éppúgy összeféri 
az, hogy Vörösmarty segítette Petőfi t a nyilvánosság elé és álláshoz a Pesti 
Divatlapnál, mini az, hogy kortársi emlékezések szerint Vörösmarty volt az 
egyetlen költő, akii Petőfi feltétlen elismeréssel övezett ; líráját többre becsülte 
Victor Hugo költészeténél, s 1847-ben megjelent összes költeményeit „Tisz-
telet és szeretet jeléül" ajánlotta Vörösmartynak. Kettejük nyilatkozataiban 
sem igen találunk ellentétre mutató elemeket. Ahogy a Bajza-iskoláról 
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leváló és azzal szembeforduló Petőfi elsősorban Vachott Sándorral kapcsolat-
ban éreztette esztétikai antipátiáit , úgy a Vörösmarty-vonaltól való nyilván-
való eltérését a Vörösmartyt követő Garayval való nézeteltérései sejtették 
a nyilvánosság előtt.2 

A könnyebb utat választotta hát Petőfi, amikor az első vonal helyett a 
másodikkal akaszkodott össze? Aligha. Ezek a magánjellegű, vagy akár a sajtó 
nyilvánossága által szellőztetett ellentétek rikítóbbak lehettek, mint Bajza, 
Vöiösmarty és Petőfi ízlésbeli differenciái, de nem voltak mélyebbek azoknál, 
s a személyes motívumok egyébként is ; ok at eltakartak az elvi lényegből. 
Ivét ellentétes irányzat különböző művészi rangon álló képviselőinek csatáro-
zásában igen gyakori a zavaró, személyeskedő elemek felburjánzása. Ám az 
adekvát jelentőségű partnerekkel, Bajzával, ele különösen a jótevő Vörös-
martyval, az alpesi színvonal szabályai szerint vívta meg a maga harcát 
Pe tőf i : művekkel. Ennek a küzdelemnek a harci jellege, a nézetek ütközete 
hosszú időn át nem mutatkozik meg direkt módon. Mégis, ennek a bonyolult 
kapcsolatnak nemcsak az összefogás tartozik a lényegéhez, hanem a harc is, 
a néma vita az egy táboron belül állók között, a politikai és irodalompolitikai 
szövetségesek között, hiszen a két törekvés egységén belül nem pusztán két 
zseni művészi vetélkedése folyik, hanem a régi és az új irodalom 
súlyosabb küzdelme. S idővel felszínre törnek a politikai nézeteltérések is. 
Mellesleg szólva, a hamis kegyelet száz esztendőn át majdhogy kötelezővé 
nem tet te a XIX. század nagy írói közt a személyes — és a műveik közti 
eszmei-esztétikai—.kapcsolatok harmonikus bemutatását. E tekintetben is az 
újdonság erejével ragad, meg Hatvany Lajos így élt Petőfi-je, amelyben a 
kiváló szerző, ha mégoly sok és zavaró filológiai hibával is, de vi tathatat lan 
szemléleti frisseséggel bányászta elő a kor mélyeihői az írói ellentétek már-
már elvesző adatait . 

Petőfi és Vörösmarty helyét és egymáshoz való viszonyát nemcsak az 
határozza meg, hogy mindketten költő-zsenik voltak, részesei a reformkor pro-
gresszív törekvéseinek, s hogy ilyen értelem ben Petőfi költészete Vörösmarty mű-
vének folytatását is jelenti. Meghatározza az is, hogy mindezen belül osztály-
különbségek választották el őket, nem származás szerint elsősorban, hanem 
életélményeik, politikai tudatuk és költői feladatvállalásuk alapján. Ennek 
pedig félreismerhetetlen jelei vannak irodalmi munkásságukon, s kevésbé 
plasztikus, de sejthető nyomai egymásról alkotott véleményeiken. Arany 

- Nem foglalkozunk itt részletesebben Petőfi és Garay korán ki robbant ellen-
tétével. Érdemes azonban idézni egy passzust Garaynak öccséhez, Garay Ala joshoz intézett 
leveléből (1845. augusztus 5.), amelyben alpári hangon t á m a d j a Petőfi t , mégpedig úgy, 
hogy nagy hangsúllyal ál l í t ja e támadás mellé Erdélyihez, s főleg Vörösmartyhoz fűződő 
szoros barátságának tényeit . „Petőfi rugdalczásait , ki r a j t a d is e j te t t amolyan betyár-
rúgást , mibe sem veszem, s tanácsolom neked is, hogy legkisebb gondod nagyobb legyen, 
m i n t az effélékkel törődni: ez a kancsó- és betyár-l i tcratura (isten bocsásd meg, hogy 
e szent szót ily melléknevekkel kell összekötnöm, de ők tevék azzá) már úgy is undorodást 
t u d gerjeszteni magai ránt minden jobb érzetűeknél s Petőf i rögtönzött nimbusza, hallat-
lan elbízott durva hangjáér t , már a ,pa j tások ' közt is kezd oszladozni, pedig e paj tás i 
körön kívül, azt hiszem, még éppen nem oly nagy köre van ez i f jú óriásnak, hogy benne 
meg ne férhetne! Erdélyi bará tunk hazajö t t külföldről; nálam mindennapos, a régi jó 
ba rá to t nemcsak el nem vesztém (mellyel Vahot Imre nagyon fenyegetett), de erő-
sebben köt bennünket össze lolkirokonságunk. Vörösmartyval mindinkább azon viszonyba 
jövök, moly álmaim legszebbike, életem egyik í'őóhajtása volt, őt már házamnál is több-
ször l á tha tom." L. Petőfi Múzeum 1893. nov. 

10 



János találóan írta irodalomtörténetében : „a politikai helyzet . . . okozta, 
hogy újabb költőink nyelvén (Vörösmartyén is, de Uarayén még inkább) 
bizonyos szónoki színezet terül el . . ." , s hogy ezzel az „ú j iskolával" szemben 
hamarosan fellép egy i f jú költő, kinek már legkorábbi verseiben „a kölcsön-
zött forma alatt eredeti eszmék ragyogtak", „és az új iskola némely hívei 
döbbenve tapasztalták, hogy az ifjú költő. . . egészen más úton halad, mint ők". 

Ez a „más ú t " nyilvánvaló Petőf i 1845 előtti pályaszakaszán is. Igaz, 
li^gy Vörösmarty próbálkozott népdallal, de mégis csak „népies" az, amit 
ő remekelt, s azt is főleg pályájának egy korai, rövid szakaszán. Petőfi egész 
lírai a t t i tűdje népi, számára az a természetes hang, ami Vörösmartynál 
sikeres kivétel. Igaz, hogy Vörösmarty is írt bordalt, sőt éppen az ő 1842-ben 
született Fóti dala vált országosan népszerűvé s felcsigázójáva a bordalírói 
ambícióknak. Talán Petőfiben is Vörösmarty lobbantotta fel a szeszes dal 
lángját. I)e még a laikus számára is nyilvánvaló a két dal-típus közti gyökeres 
különbség. Л remek Fóti dal kvintesszenciája a liberális nemesi világ patrióta 
kedélyállapotának ; retorikája, kényelmes terjedelme, pattogó üteme, han-
gulat-hullámzása, a felköszöntés rendjének protokollja : egyként rávall 
erre a társadalmi talajra. Petőfi bordalai ( Egy sem ilyen komótos, zseniálisan 
kicirkalmazott. De valamennyi bordalában ott lázong az egyéniség, vala-
mennyi bordalán ott vibrál a teremtő kedélyállapot árama. Nincs ezekben a 
bordalokban semmi klasszicitás, ha nyugalmat, kiegyensúlyozottságot, higgadt-
ságot, versbeli harmóniát értünk e szakkifejezésen. De klasszikusak ezek a 
bordalok, lia a régi rend szétfeszítésére, a konvenciók felrúgására, az új esz-
tétikum és költői lehetőségek megteremtésére gyülemlő erők pezsgését érzékel-
jük bennük. Az is igaz, hogy aligha lehet úgy tekintenünk A helység kalapácsara, 
mint Petőfi költői kesztyűdobására Vörösmarty felé-ellen. De kétségtelen, 
hogy az az eposzi emelkedettség, stiláris fenség, retorikus pátosz és tematikai 
méltóság, amelyet Petőfi pellengérre állít ebben a humoros hőskölteményben, 
az a Vörösmarty-eposzok szellemét s a Vörösmarty által inaugurált irodalmi-
ság eszményeit fordít ja fonákjukra. Ami sem többet, sem kevesebbet nem 
jelent annál, mint hogy A helység kalapácsáhan kifejeződő szemléleti-eszté-
tikai emancipáció nemcsak az arisztokratikus ósdisággal, hanem az irodalmi 
liberalizmus ízlésével is szembefordulást jelent, 

A népdalok, bordalok s A helység kalapácsa : ezek azok a költői vív-
mányai Petőfinek 1845 előtt, amelyekben a legszembetűnőbben mutatkozik 
meg az Arany-említette „más út". S talán nemcsak a véletlennek tulajdonít-
hatjuk azt a jelenségsorozatot, amely црреп ebben a zónában sejtet disz-
harmóniát Vörösmarty és Petőfi felfogása között. Leghitelesebb a bordalok 
körüli véleménykülönbség : a Nemzeti Kör Vörösmartyt, Szigligetit és 
Vachott Sándort bízta meg Petőfi kiadandó verseinek elbírálásával, s a lektor-
triász tíz-egynéhány bordalt kihagyásra ítélt. Erről szól egyébként a kedélyes 
hangú Irtóztató csalódás című költemény : 

Gyászos költőnek hallani: 
Hogy verse h i tvány, verse rossz, 
S egy kukk dicsőséget se' hoz . . . 
És én hal lo t tam ezeket. 

Mi több 
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Szép bordalok, jó bordalok 
Tirólatok, ti rólatok 
Hal lot tam ezt 

A vers inkább azt bizonyítja, hogy Petőfinek volt érzéke és bátorsága az ön-
gúnyhoz is, s nem azt, hogy zokon vette bírálói határozatát. Ma már lehetetlen 
megtudnunk, hogy voltaképpen mit kifogásoltak Vörösmartyék a bordalok -
ban, s hogy mi igaz a „hi tvány", „rossz", „egy kukk dicsőséget se hoz" 
minősítésből. De főleg ez az utóbbi — Petőfitől játékosan eltúlzott — ellen-
vetés ott zöng néhány Petőfihez írott baráti versben is (Kerényi, Sujánszky) ; 
s aligha vétünk az igazság ellen, ha Vörösmartynak is hasonló véleményt 
tulajdonítunk Petőfi bordalainak egy részéről. A kettejük bordalai közti gyö-
keres különbségből is következhet egy ilyenféle vélemény.3 

Már kevésbé közvetlen, tehát kevésbé hiteles értesülésünk van arról, 
hogy Petőfi egy alkalommal maga is megfogalmazta a különbséget Vörösmarty 
és a saját népiessége között. Szász Károly szerint egy alkalommal Petőfi azt 
mondotta neki, hogy „a régebbi költők, még Vörösmarty is, úgy vannak a népies -
seggel, mint a fecske, amikor a víz színe fölött repdes, néha szinte súrolja tükrét, 
mintha úszni ereszkednék rá s elemében volna, de rögtön újra fölnyilalja magát 
s magasra szárnyal."4 Remek а hasonlat, találó a jellemzés ; külsőre is szép 
adalék ez a Petőfi—Vörösmarty képhez. 

A helység kalapácsa szolgáltatta az újabb alkalmat a két irányzat közti 
különbségek megfogalmazására. Petőfi paródisztikus hőskölteményét elemezve 
másu t t szóltunk arról, hogy cz a mű nemcsak szakítást, dc szembefordulást 
is jelent az irodalmi fellengzéssel, fenséggel és romanticizmussal. Vörösmarty 
találva érezte magát, még ha Petőfinek nem állott is szándékában direkt 
támadás t indítani a tisztelettel és hálával övezett íMester ellen. De az új 
ízlésnek ez a dinamikus kirobbanása akarva-akaratlan is kellett hogy érintse 

3 A Nomzeíi Kör á l ta l k iküldöt t választmánynak, mely Petőf i verseit elbírálta, 
Vörösmarty volt az elnöke. Az 1844. évi m á j u s 1 ló 1 i-i gyűlésen Vörösmarty terjesztette 
elő a választmány véleményét Petőfi verseiről. Vörösmarty előterjesztése — sajnos — 
e l tűn tnek tekinthető, s csak summázata m a r a d t fenn a Várady .Antal által vezetett 
jegyzőkönyvben. A minke t érdeklő sorok a következőek: „1. A nevezett Versek, mint egy 
szerencsés elme írott termékei, melyek az érzelgéstől távol, valósi s helyenként mélyebb 
érzelműek, keresetlen, férfias, s tősgyökeres magyar beszédbe foglalvák, s azokat szellemi 
önál lás és eredetiség bélyegzik, — minden tekintetben méltók, hogy kiadásuk a Nemzeti 
K ö r á l ta l előmozdíttassék." A t i tkosrendpri jelentésben ez áll a fenti gyűlésről: „Der 
ungarische Dichter Vörösmarty las seine Meinung über die Dichtungen des armen, 
j ungen Poeten Petőfi vor. E r lobte das Werk, etc." (Mindkettőt idézi Hatvány: í gy 
él t Petőfi . II. k. 324. 1.) A bordalok kihagyásának okairól talán ha lvány felvilágosítás 
dereng a választmányi vélemény jegyzőkönyvi összefoglalásának alábbi szavaiban: 
„ A nevezett Versek . . . valódi s helyenként mélyebb érzelműek". Tehát ahol Vörös-
m a r t y é k úgy találták, hogy a veis szembetűnően nem eléggé mély érzelmű, ot t a költe-
mény kihagyását javasolták . . . . Ez persze csupán feltevés, megnyugta tó választ csak 
Vörösmarly eredeti fogalmazványa adha tna . 

4 Erdélyi is különbséget lát Pe tőf i és Vörösmarty (Czuczor, Garay) népdalai 
közö t t : „Népköltészetben ná lunk (dalokban): Czuczor az idillinél maradt , Vöiösmartyt 
a komikum, a vicces elem ragadta meg, G a r a y t az elbeszélő, Pe tőf i t a szilaj elem. Az 
igazi népköltészet, mely testesebb, m i n t a bölcseleti axiómák, tapasztalat ibb, mint 
a szentimentális érzések, mely az volna a népnek, mint Byron, Schiller, Béranger a művel-
t eknek , talán csak Horvát Ádámban lelte s veszté el mesterét ." (Űti napló, 1845. febr. 
18.) Ami azt muta t ja , hogy Erdélyi i t t még nem lá t ja tisztán Petőfi korszakos újdonságát 
az irodalmi népdal történetében. 
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Vörösmartyt, s ő nemcsak hűvös tartózkodással, de baráti körökben — úgy 
látszik — éles kritikával is reagált erre az érintésre. Szcmere Miklósnak egy 
1866-ban kelt leveléből következtetünk erre. Szemere 1845-ben egy szerencsét-
len verset jelentetett meg Petőfi ellen a Honderűben. (Az aggteleki barlangban, 
alcíme : Petőfi a kálvinista Rektorhoz) amelyben — többek között — ki-
gúnyolja A helység kalapácsát is. Húsz esztendő múltán Szemere Miklós 
magyarázatát adja ennek A helység kalapácsán esett sérelemnek. „Midőn 
e verset ír tam, akkor még nem ismertem e bohózatot (ti. A helység kala-
pácsát. P . P . ) ; Vörösmartytól kérdezvén: sikerült-e ? ő „nagyon rossznak" 
állítván, (miben pedig nem volt igaza) az ö tekintélyén gyaláztam meg versemben. 
De ebben valóban nincsen igazam." Szomorú vallomás ez, nem annyira Vörös-
martyra, mint Szemerére nézve. Hogy Vörösmartynak nem nyerte meg 
tetszését A helység kalapácsa, abban törvényszerűség mozgott. De hogy 
Szemere „bemondásra" ítélt, annak jellemhibával felérő elvakultság az oka. 
Egyébként ugyanennek a levelének más helyén Szemere ismét érinti Petőfi 
és Vörösmarty kapcsolatát. Maga mentségére említi, hogy eleinte Petőfi igen 
kedvelte őt, látván, „hogy verseit nemcsak szeretem, de vitatkozom is mellettök 
Vörösmartyval, Vachott Sándorral, kik még akkor nem sokat tartottak róla."5 

Ezeknek az adatoknak súlya összességükben van : így, együttesen, 
arra hívják fel a figyelmet, hogy az irodalmi irányváltozás a 40-es évek elején 
Vörösmartynak és Petőfinek egymásról alkotott véleményeiben is tükröződik — 
ha mégoly halvány nyomok maradtak is erről az utókorra. Egyébként az 
egymást tisztelő zsenik között meglevő feszültséget leghitelesebben 1848-ban 
kirobbant sajtóvitájuk dokumentálja, visszafelé is vetve némi megvilágító 
fényt. Azt írja Vörösmarty válaszcikkében Petőfi versére : „Nem fogják-e 
méltán mondani : Petőfi Vörösmartyról, kivel barátságos viszonyban van, mind-
eddig még egy jó szót sem szólt; honnan van az, hogy oly mohón ragadta meg az 
alkalmat, róla kárhoztatását kimondani? Mire Petőfi: „amit előbb mond (ti. 

I Vörösmarty), az egyáltalán nem áll, mert én már nem egyszer mondtam róla jót 
és igen sok jót nyilvánosan (az 1845-ki Életképekben megjelent Úti jegyzeteim-
ben, az 1847-kiHazánkban megjelent Úti leveleimben stb.), de arról nem tehetek, ha 
elmulasztotta elolvasni, vagy arra méltónak nem tartotta." 

Vörösmarty igaztalan vádjába, hogy Petőfi nem nyilatkozott róla soha 
semmi jót, nyilván belecsöppent egy gyűszűnyi féltékenység is. Viszont Petőfi 
ugyanezt több joggal mondhatta volna el Vörösmartyról, hiszen amellett, 
hogy Vörösmarty atyailag támogatta őt a Nemzeti Körben és íróbarátai 
között, a sajtóban soha, egyetlen dicsérő mondatot nem írt le pályatársáról. 
A kortársak is felfigyeltek erre. Pulszky Ferenc részletesen ecseteli, mennyire 
nem értette meg Petőfi t Bajza és Toldy, majd hozzáteszi : „Csak Vörösmarty 
ismerte el Petőfiben a rokon géniuszt, de ő sem lépett fel nyilvánosan mellette." 

Nem célunk belemagyarázni a 48-as ellentét intenzitását Petőfi és Vörös-
marty 44-es viszonyába. Nyilvánvaló hamisítás lenne ez, hiszen elfedné kap-
csolatuk lényegét, azt, hogy Vörösmarty segíti nyilvánosság elé Petőfit, fel-
ismerve az ifjú pályatárs kimagasló újdonságát ; Petőfi hálás jótevőjének ; 
kettejük barátsága és kölcsönös megbecsülése szilárd pillére az irodalmi 
progresszió erősödő épületének. De hiba lenne elkendőzni az ellentétek és 

5 L. I t K . 1891. Szemerének ezt a levelét idézi Horvá th János: l'elöfi fogadtatása 
az irodalomban c. jelentős tanulmányóban (Budapesti Szemle, 1913.) és H a t v a n y L a j o s 
i. m. 
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ízléskülönbségek korai jelentkezéseit, hiszen ezek a gyakran alig látható 
repedések is az Irodalom fejlődésének törvényszerűségeit térképezik. 

Azt írja Horváth János : „Az egymást felváltó irodalmi lcorok ellenkezései 
mindig azért oly mérgesek, mert túlzott és színlelt s mindkét részről elstilizált 
típusokat állítanak szembe egymással. Nem Vörösmartyt és Petőfit, kik az igazi 
nagy lelkek megértő kézfogásával üdvözlik egymást. . . hanem az utánzóktól 
élettelenné stilizált Vörösmartyt (s Kölcseyt) és a kiforratlanságában önmagát 
fiktív típusul előlegező s a megbotránkozóktól még azon túl is torzított Petőfit ..." 
Lejjebb pedig: „Elcsépelt régi — s túlzottan előlegezett fiktív új : ez a kettő állott 
szemben akkor is s áll szemben mindenkor az egymást felváltó irodalmi korok 
súrlódó pontjain. Nem Vörösmarty és Petőfi, hanem Császár Ferenc és Lisz-
nyay Kálmán".6 

Nem érthetünk egyet Horváth Jánossal. A kor főellentéte az irodalomban 
ekkor Petőfi és a Ilonderü-kör f ron t ja között feszül, de a haladás táborán 
belül igenis szembekerül egymással a Petőfi-képviselte új ízlés és Vörösmarty 
fenséges romantikája, s ha igaz is a „nagy lelkek megértő kézfogása", e kéz-
szorításba kettős erő préselődött : a megbecsülésé és a méltó ellenfél izmait 
f i r tató kíváncsiságé. Nem Császár és Lisznyay, nem az irodalmi harmadrendűek 
szürke feleselése muta t ja meg klasszikusan letünőnek és újnak a harcát, 
annak minden bonyolultságával együtt . Hanem az irodalmi élvonal, ahol 
az ereje teljében levő régi küzd az erőtgyűjtő újjal, ahol az ellentétek kifinomul-
tabban s kevésbé rikítóan jelentkeznek, s nincsenek vagy alig láthatóak sze-
mélyes vonásai, viszont annál t isztábban domborodik ki a müvek, és — egye-
lőre a művek közvetítésével — az elvek vitája. Ebből pedig egyenesen követ-
kezik az is, hogy az egymást felváltó irodalmi korok ellenkezései nem azért 
oly mérgesek, mert túlzott és színlelt, s mindkét részről elstilizált típusokat 
állítanak szembe egymással, hanem azért, mert az ellenkezésnek valóságos, 
objektív alapja van. S ez az objektív alap nem feltétlenül a legmérgesehb 
ellenkezésekben nyilvánul meg a legvilágosabban. Nem „túlzot t" és „szín-
lelt" típusok állanak tehát egymással szemben, hanem a Vörösmarty és 
Petőfi-képviselte irodalmi irányzat, melyeknek semmiféle „elstilizálásra" 
nincs szükségük ahhoz, hogy objektíve szembekerüljenek egymással, hiszen 
lényegükhői következik a különbség, s a magyar helyzet sajátságaihói a 
szövetség. 

5 hogyan vélekedett Petőfiről Toldy, az Athenaeum triászának harmadik 
tagja ? Milyen kapcsolat alakult ki a plebejus költő-zseni és a „magyar irodalom-
történetírás a ty ja" között? Kedvünk volna most fordítani egyet elemzéseink 
tendenciáján, s míg eddig a megkövült hiedelmekkel szemben az elkozme-
tikázott diszharmonikus vonásokat emeltük ki Petőfi és nagy kortársai kap-
csolatából, most éppen a pozitív elemeket állíthatnánk előtérbe, hiszen úgy-
szólván közhelye az irodalomtudománynak Petőfi és Toldy makacs ellentéte. 
Tehetnénk ezt annál is inkább, mert Toldy volt az egyetlen a kortársak közül, 
aki A helység kalapácsának lényegére tapintott rá ismert meghatározásában, 
arra ti., hogy „az affektált pátosz kontrasztban" van „a kisszerű tárggyal". 
Ami egyben Petőfi kritikusainak megleckéztetósét is jelenti az esztétikai érte-
lem magasabb katedrájáról. Bírálatának7 több más pontja is találó, vagy leg-
alábbis méltányos ; mindenesetre Toldy volt az, aki a legtöbb igazat írta 

6 Horváth János : Petőfi fogadtatása az irodalomban. (Budapesti Szemle, 1913.1 
7 Budapesti Hiradó, 1845. március 4. 
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le Petőfiről azok közül, akik egyáltalán nem értették meg Petőfi történeti 
(vagy akár irodalomtörténeti) jelentőségét. Mert hogy nem értette meg, az 
Petőfi 1844 végéig terjedő ^pályájának megítéléséből is kiviláglik. Nemcsak 
abból, hogy fenti cikkében teljes komolysággal méregeti össze Kerényit és 
Petőfit , az utóbbinak adva a nagyobb tehetség, az előbbinek a „nemesb 
egyediség" pálmáját, hanem abból is, hogy Petőfit , , tapintat"-ra inti a „népies 
alap" kezelésében, mely az „aljasságtól megója". Ez az erkölcsi színezetű 
aggályoskodás egyébként az alapmotívuma Petőfi-szemléletének. Kifogásolja 
„a dorbézolás, éjjeli időtöltések, rendetlen élet szeretetét", mivel mindez 
„a művelt emberiség hajlamai körén kívül fekszik", kárhoztatja Petőfi haragos 
verseit, „mert az embergyűlölés és lenézés maszlaga minden költészetnek", 
hiszen „A költészet első eleme a szeretet . . .", viszont dicséri verseiben „a fiúi 
szeretet és barátság" motívumait, amikkel költőnk „a nemesb kedélyek 
rokonszenvére . . . számolhat". 

11a elvontan mérlegeljük Toldy állításait, igazat kell neki adnunk. 
Valóban : a fiúi szeretet erkölcsös dolog, a dorbézolás és gyakori éjjeli idő-
töltés erkölcstelen. De Petőfi líráját és az 1840-es éveket tekintve csődöt 
mond ez a nyárspolgárias morál-esztétika : itt az az erkölcsös, hogy a gyöngéd 
fiúi szeretet és a konvenciókat hasogató bordalok, a mély baráti érzelmek 
és a „költőileg", azaz rendkívülien felfogott „élet" szétválaszthatatlan erkölcsi 
egységükkel omlasztják a régi Magyarországot. Előkészítőjeként az Akasz-
szátok fel a királyokat és a Tiszteljétek a közkatonákat! magasrendű plebejus 
erkölcsiségének. 

Bajzát és Vörösmartyt ellentéteik mellett is tisztelte Petőfi. Toldy 
iránt semmi tiszteletet nem érzett, legalábbis írásbeli nyilatkozataiból a tiszte-
letnek legkisebb nyomára sem következtethetünk. Petőfi véleményét az 
Úti levelek egyik mondata világítja meg, amelyet az óvatos Kovács Pál nem 
közölt le a Hazánkban. Ez az ominózus részlet így hangzik: „Én koránt sem 
tartom Kisfaludy Károlyt hatökrös gazdának a Helikonon, mint holmi Schedelek, 
s így nem is igen szoktam elmerengeni költeményein . . ." (IV. levél) Л VIII. 
levélben újra visszatér Petőfi Kisfaludy Károlyhoz : ,,mert valóban báni 
engem és több józan embereket az, amit vele némely barátai elkövetnek" Bánt ja , 
hogy Kisfaludyt baráti pietásból egekbe emelik, hogy rátukmálják a nemzetre, 
holott csak „másodrendű tehetség volt"; németes érzelgés, üres dagály jellem-
zik drámáját és líráját, —- még az elbeszélésben volt a legerősebb. Petőfi 
ítélete túlzó, elfogult. De elfoguílsága Kisfaludy val szemben alighanem csak 
következmónye annak a jogos indulatnak, mely a kisfaludysták ellen, élükön 
Toldyval, forrongott Petőfiben. S ez az ellenszenv már nem személyeskedő 
elvakultság, hanem az irodalmi harcok törvénye. Ez is előtűnik Petőfi szövegé-
ből : „Nagyon szomorú dolog, ha azok, akiknek a közönséget útba kellene igazí-
taniok, ezt még inkább eltévelyitik : és a lelkiismeretlenség soha sem grasszált 
irodalmunkban annyira, mint jelenleg. Nagy kedvem volna néhány emberről 
lerántani az auktoritás bitorlott diszpalástját, s oda akasztani azok nyakába, 
kik azt megérdemlik, s kik most kopott hétköznapi ruhában járkálnak, szinte 

8 A Nemzeti Színházban 1845. február 6-án, Kisfaludy Károly születésének 57. 
évfordulóján adták elő Garny János: A magyar színköltészet apotheózisa o. d r á m a i 
előjátékát. A már-már ízléstelen Kisfaludy-kultusznak jellegzetes példája ez a m ű : 
Kisfaludyt az egész magyar drámairodalom fölé emeli. I lyen és ehhez hasonló, Toldytól 
bátor í tot t vállalkozások ébreszthettek ellenszenvet Petőfiben. 
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észrevétlenül.'' Hogy i t t is Toldyt érik elsősorban Petőfi vádjai , az a IV-
levél idézett részlete után alig lehet kétséges. 

Ennek a felszínre lobbant ellentétnek a gjökerei 1845 előttre nyúlnak 
vissza. Toldy 1841-től igazgatója volt a Kisfaludy Társaságnak, 1843-ban 
ő indította meg a Nemzeti Könyvtára t Kisfaludy Károly műveinek gyűjte-
ményével, amely hamarosan négy kiadást ért meg. 8 általában is : Toldy 
egyik élesztője volt a Kisfaludy-kultusznak. Ez a Kisfaludy-kultusz pedig 
— amelynek 1843-ban a Honderű is melegágya lett — közvetve a legújabb 
irodalmi törekvések ellen is irányult, noha Toldyék szándékai szerint kihívás 
volt a konzervatív szellemiséggel szemben is. Ezt a később kiéleződő ellentétet 
(Petőfi 1840-ban visszautasítja a Kisfaludy-Társaságbeli tagságot) szinte 
előlegezi, elméletileg megalapozza Toldy beszéde a Társaság 1843. közülésén, 
Szépirodalmunk jelen állapotáról, s néhány jámbor óhajtás címen. Az előadást 
közölte az Athenaeum, majd megjelent a Társaság Évlapjainak 1.844-es 
kötetében. 

Toldy lesújtó diagnózist nyúj t a kortársi líráról. Fájlalja, hogy „készület 
h iánya" jellemzi költőinket, hogy egymás után jelennek meg művek, „melyek 
semmi törvényt, semmi szabályt" nem követnek. S ez nem pusztán formai 
kifogás, hanem „a filozófiai és történeti tudományok" elhanyagolásának fel-
hánytorgatása is. Szemrehányást tesz költőinknek amiat t is, hogy a hazafias 
és szerelmi lírát túlságba viszik, elszürkítik, s óvást emel a politikai költészet 
ellen, mert szerinte a nemzetről csak „a hazafi magasb ál láspontjáéról lehet 
szólni, „a költészet szellemi országa whyget és toryt nem ismer": a költő 
feladata a nemzet „egyetemes érzületéének kifejezése. Tokly kritikai meg-
jegyzései között sok a jogos észrevétel : a dagályosság, a középszerűség, 
a hazafias és szerelmi sablon-költészet ostorozása nagyon is indokolt retorikára, 
rutin-pátoszra hajlamos reformkorunkban. De cikkének lényege mégsem 
ez, hanem egy alkonyához érkező lírai eszmény prolongálása, az „általános 
emberi és eszményi f e n s é g é n e k , mint a líra kötelező szférájának glorifikálása, 
a német költészetből elvont absztrakt-líraiság igénye, a természetességgel és 
életszerűséggel szemben a mű-szabályok és filozófiai elemek kihangsúlyozása. 

Teljesen függetlenül attól, hogy Toldy fel nem fedett lírai anyagtárában 
o t t szerepelt-e Petőfinek 1843. február 6-a előtt megjelent négy költeménye, 
vagy som, bizonyos az, hogy Petőfi gátnak tekintette a maga költői pályáján 
ezt az 1844-ben újfent megjelent komplett irodalmi programot, amely a leg-
tekintélyesebb szellemi fórum állásfoglalását jelentette a közvélemény sze-
mében. Mivel pedig az i t t kifejtett nézetek továbbgyűrűztek Schedel 1844-ben 
megjelent irodalmi leveleiben, az Életképek hasábjain, aligha képzelhető el, 
hogy Petőfi belső számvetéséből kimaradt a Toldy-jelölte irány, amikor Az 
utánzókhoz s A természet vadvirága című költeményeit „vágta".9 

9 Toldy véleménye Petőfiről még hosszú ideig mitsem változott . A Magyar köl-
tészet történetében a magyar irodalom 1830-tól kezdődő korszakát az epigonok komnak 
mirős í t i , Kazinczy Gáborhoz 1856. j anuár 21-én írt levelében pedig ezt olvassuk: A m i 

í ró ink olyanok, min t a juh, mely se jobbra , se balra nem néz, hanem kolomposa 
u t á n jár, ha mocsárba vinné is. Megkondult a Petőfi kolompja, s az egész világ paraszt 
pocsisra adta magá t . " Berzsenyi kiadásának előszavában már mél tányosabb Petőfivel: 
„Berzsenyi Vörösmartyval és Petőfivel képezi a magyar nemzet legnagyobb lirikusi 
t r i á szá t . " (L). Brisits Frigyes: Toldy Ferenctől Gyulai Pálig. (it. 1858. 3—4. sz.) Toldy 
é s Petőf i ellentétének szép és sokban találó jellemzését ad ja Riedl Frigyes: Toldy Ferenc 
emlékezeté ben (Három jellemzés. Olcsó Könyv tá r . 1052—53. sz. 1912.) 
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Gondolatsorunk célja ezúttal sem az, hogy személyeskedő ellentétek 
nyomait piszkáljuk a két író kapcsolatában. Azt tekintjük lényegesnek, 
hogy Toldy kialakult és Petőfi kialakulóban levő felfogásában két irányzat 
néz egymással farkasszemet; egymásról alkotott véleményeikben a fontolva 
haladó liberalizmus és a feltörő plebejus irodalmiság mérkőzése zajlik. Petőfi-
nek Bajza választékosságával szemben a maga plebejus nyerseségét, 
Vörösmarty fenségével szemben a maga életszerűségét, de Toldyval szem-
ben a maga plebejus költészetének egész létjogosultságát kellett védelmeznie. 

2 Мяяуаг Tudomány 1060/1. 

/ 
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Erdőgazdaságunk helyzete és fejlesztési 
célkitűzéseink 

B A L A S S A G Y U L A 
az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője 

jVJagyarország mind világ-, mind európai viszonylatban az erdőben 
legszegényebb országok közé tartozik. A világ egész földterületének 29,5 %-a, 
Európának 28,3 %-a erdő. Az egy főre eső erdőterület a világ egészére nézve 
1,6 hektár, Európában 0,3 hektár. Ezzel szemben Magyarország földterületé-
nek 13,7 %-át borítják erdők, az egy főre eső erdőterület pedig csak 0,13 
hektár. Az erdőterület arányát tekintve Magyarország — az Egyesült Király-
ság, Hollandia és Dánia után — Európa negyedik erdőben legszegényebb 
országa. 

Világviszonylatban az erdők a növekvő faszükségletet hosszú táv-
latokban is fedezni tudják. Európának 1946—1955-ig — gömbfára átszá-
mítva — évente átlagosan 2,5 millió m3 export többlete volt. 1955-ben az 
európai fakereskedelem mérlege 2,6 millió m3 hiánnyal zárult, de_ ez a hiány 
az összes szükségletnek csaknem 1 %-a volt. 

Magyarország azonban összes fafelhasználásának átlag 50 %-át be-
hozatal útján kénytelen fedezni. A meglevő erdők 1958-ban pl. a teljes szükség-
letnek összes fára vonatkoztatva csak 50,4 %-os, ipari fára vonatkoztatva 
pedig csak 34,7 %-os kielégítését tették lehetővé. Különösen nagy behozatalra 
szorulunk fenyőfűrészáruban, bányafában, papíripari temékekben. Az 
összes fabehozatal nagysága alapján, a legtöbb fát importáló európai országok 
sorrendjében — az Egyesült Királyság, a Német Szövetségi Köztársaság, 
Olaszország és Hollandia után — az ötödik helyen állunk. A fenyőfűrészáru 
behozatal nagysága szerint 1957-ben a hetedik, bányafa import terén a harma-
dik, papírfa import terén a tizenkettedik helyen álltunk. 

Erdeink állapotát tekintve faéllátásunk alakulását döntően befolyásolja 
a faállománnyal borított terület fafaj és eredet szerinti összetétele. Faállo-
mánnyal borított erdőterületünknek a fenyőfélék csupán 7,5 %-át, nyárfélék 
pedig csak 2,9 %-át borítják. Ugyanakkor magas %-kal van képviselve az 
ipari felhasználás tekintetében kisértékű csertölgy (18,5%), hasonlóképpen 
magas a gyenge fejlődésű, kevésbé értékes faanyagot adó, sarj eredetű állo-
mányok aránya is (közel 40%). 

E néhány összehasonlító adat is világosan szemlélteti erdőben ós fában 
való szegénységünket. Ez az összehasonlítás hű tükörképe erdeink állapotának, 
determináns tényezője erdőgazdaságunk fejlesztési célkitűzéseinek is. 

Erdőgazdaságunk fejlesztési lehetőségeit és a gazdálkodás színvonalát 
alapvetően meghatározza az a tény, hogy ma Magyarországon az erdőterület-
nek 76,3 %-a állami tulajdonban van, 87 %-át pedig az állami erdőgazdaságok 
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kezelik. Erdőterületünknek 87 %-án tehát feltétlenül érvényesíteni lehet a 
szakszerű erdőgazdálkodás követelményeit. 

A FAO (az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági bizottsága) 1953. évi 
erdőleltára szerint a világ egészét nézve az összes erdőterületnek csak 27 %-án, 
Európában pedig 42 %-án folyik üzemtervszerű gazdálkodás. Ugyancsak 
a FAO adatai szerint az európai országok közül ezen a téren legfejlettebb 
Belgium az üzemtervek alapján kezelt erdők 79%-os, Dánia 76%-os, Svájc 
71%-os és Olaszország 70%-os arányaival. Ezzel szemben nálunk 1958 végén 
az ország erdőterületének már több mint 84 %-án az üzemterv előírásainak 
megfelelő, szakszerű .erdőgazdálkodás folyt. 

A tulajdonviszonyok és az üzemterv szerinti gazdálkodás nyúj tot ta lehető-
ségeken kívül népköztársaságunk kormánya anyagi téren is minden támogatási 
megad fejlesztési célkitűzéseink érvényesítéséhez. Örömmel mondhatjuk el, 
hogy 1948 óta erdőgazdaságunk fejlesztésének, elsősorban az erdőterület 
növelésének anyagi, pénzügyi akadálya soha nem volt. 

Az évi vágásfelújítás költségeit is figyelembevéve évente átlagosan 
500 millió forintot, a népgazdaság összes beruházásainak kb. 5 %-át fordítjuk 
erdőgazdaságaink fejlesztésére. Hatalmas ez a támogatás, különösen ha 
figyelembe vesszük, hogy erdőgazdaságunk az ország nemzeti jövedelméhez 
annak csak 1 %-ával járul hozzá. 

Az erdőgazdaság jellegzetesen olyan termelési ág, melynek fejlesztése 
csak több évre szóló távlati célkitűzések alapján lehetséges. Egyes erdősé-
gekre vonatkozólag ilyen célkitűzéseket a 10 évre szóló erdőgazdasági üzem-
tervek tartalmaznak. Az ország valamennyi erdőségét, az egész magyar erdő-
gazdaságot átfogó fejlesztési tervünk azonban a második világháború be-
fejezése előtt nem volt. 

Az erdők állami tulajdonba vétele után teremtődtek meg az előfeltételei 
az egész magyar erdőgazdaságot átfogó, egységes erdőgazdaság-fejlesztési terv 
kidolgozásának, végrehajtásának. 

Első fejlesztési tervünket 1954-ben hagyta jóvá a Magyar Népköz-
társaság Minisztertanácsa, „Az erdőgazdasági termelés fejlesztéséhez szük-
séges intézkedésekről" szóló határozatával. E határozat végrehajtását céloz-
zák az azóta kiadott részletes szakmai utasítások. Ezen utasítások kiadásával, 
s ezeken keresztül a legfontosabb szakmai kérdések szabályozásával, valamint 
ezek kötelezően előírt oktatásával és alkalmazásával elértük, hogy pl. a kor-
szerű csemetenevelési, erdősítési, erdőhasználati és maggazdálkodási elveket 
erdőmérnökeink és erdészeink ma már mindennapi gyakorlati munkájukban 
következetesen alkalmazzák. így nyugodtan elmondhatjuk, hogy erdő-
területünk 87 %-án nemcsak a lehetősége van meg a korszerű erdőgazdálkodás 
megvalósításának, hanem annak követelményei erdőgazdaságaink munkáján 
keresztül általában valóban érvényesülnek is. 

Az 1954. évi fejlesztési határozat alapján erdőgazdaságaink kidolgozták 
az 1954—1960, évekre szóló fejlesztési terveiket. Ezek — a fejlesztési hatá 
rozatban lerögzített irányelvek alapján — számszerűen meghatározzák a gaz-
dálkodás egyes területeire vonatkozó feladatokat. Az azóta eltelt időszak 
eredményei azt muta t ják , hogy erdőgazdaságaink a fejlesztési tervek elő-
írásait teljesíteni fogják. Ma már körvonalaiban kidolgoztuk az 1961—1975 
éves időszakra szóló 15 éves fejlesztési tervünket is. 

Az 1954. évi fejlesztési határozat, a hatéves fejlesztési terv, s a követ-
kező 15 évre szóló távlati tervünk is — fagazdálkodásunk előzőkben ismer-
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te tet t összehasonlító adatai alapján erdőgazdaságunk fejlesztési célkitűzé-
seit három főfeladatra összpontosítja. Ezek szerint : a népgazdaság faellátásá-
nak javítása, faimportunk minél erősebb mértékű csökkentése, valamint az 
erdők mezővédő, vízgazdálkodást szabályozó, talajvédő szerepének minél 
tökéletesebb ér vényre jut tatása érdekében 1. új erdők telepítésével, fásítások-
kal növelni kell az ország erdővel és fával borított területét ; 2. a meglevő 
erdők fafaj összetételének és minőségének javításával, termőképességének és 
általában a gazdálkodás belterjességének fokozásával növelni kell az évi 
fatermést; 3. biztosítani kell az évente kitermelhető fatömeg leggazdaságosabb 
hasznosítását, 

1. 

Az ország erdőterületének növelése céljából, az utolsó kilenc év alatt 
összesen kb. 190 000 ha, évi átlagban mintegy 21 000 ha ú j erdőt telepítettünk 
és fásítást végeztünk. 

E nagyarányú erdősítő és fásító munka eredményeként Magyarország 
erdőterülete az 1938. évi állapothoz képesl 1958. év végéig 10(5 000 ha-ral, az 
erdősültség — vagyis az erdőterületnek az összes területhez viszonyított 
aránya — pedig 1,8%-kai növekedett. 

Erdősítésekkel és fásításokkal céltudatosan növeltük az ország leg-
fátlanabb részének erdősültségét. így az Alföld erdőterülete az 194(5. évi 
199 000 ha-ról 323 000 ha-ra, az összes területhez viszonyított aránya pedig 
4,7%-ról 7,4%-та növekedett. 

15 éves fejlesztési tervünk további távlatokat nyit meg. (Jélul tűzi ki 
15 év alalt összesen 228 000 ha új erdőtelepítés és fásítás végrehajtását. 
Ennek eredményeképpen hazánk erdősültsége 15%-ra fog növekedni. 

Az erdőterület növelésének és a fásításoknak elsőrendű célja a fatömeg 
nyerés. Ezért 15 éves fejlesztési tervünk előírja, hogy az erdőtelepítés és fásítás 
során, azokon a termőhelyeken, amelyek erre alkalmasak, elsősorban a gyorsan 
növő fafajokat kell telepíteni. A 15 év alatt a nyárak által elfoglalt területe! 
84 000 ha-ral, a jelenleginek négyszeresére kívánjuk fokozni. A nyárfásítások 
nál ugyanúgy, mint általában az erdősítéseknél, mind nagyobb mértékben 
támaszkodunk a tudományos megalapozottságú termőhely-feltárásra. 

A fatömegnyerésen kívül azonban a fásításnak igen fontos feladata, 
hogy biztosítsa az erdő vízgazdálkodást szabályozó, talaj védő, a mezőgazda-
ság terméshozama fokozását elősegítő szerepének minél szélesebb körben 
való érvényesülését. E tekintetben pedig különös gondot kell fordítanunk 
a kopárok befásítására. 

Tekintélyes az a kár, amit a szél- és vízerózió hazánkban is <?vről évre 
okoz jelentékeny területek elpusztításával. Ezért 15 éves fejlesztési tervünk 
fontos célkitűzése, hogy a fejlesztési időszak alat t a fatermés fokozását célzó 
telepítéseken kívül gondoskodjunk elsősorban a vízmosásos területek, az ún. 
földes kopárok, főként a rontot t legelők, majd a homok- és sziklakopárok 
fokozatos, az eddiginél nagyobb mértékű fásításáról is. 

2. 

A meglevő erdők termőképességének fokozása három alapvető követelményt 
támaszt erdőgazdaságunkkal szemben. Mégpedig: az erdőművelés minden 
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terén a helyes fafajgazdálkodást, a vágásfelújítást és végül az erdőnevelés 
fejlett módszerekkel történő végrehajtását kívánja meg. 

a) A helyes fafajgazdálkodásnak nemcsak a meglevő erdők termőképes-
ségének fokozásában, hanem az új erdők telepítésében is nagy jelentősége 
van. Figyelembe kell vennünk, hogy Magyarország növény-földrajzilag a 
lombos fafajok — a tölgy és bükk — zónájába esik, éppen ezért a tenyésztendő 
fafajokat mind a vágásterület felújításakor, mind pedig az új erdők telepítése-
kor ennek megfelelően kell megválasztanunk. 

Főfafajunk a tölgy és a jövőben is ennek elterjesztésére törekszünk. 
Л múltban a tölgynek termőhelyéből indokolatlanul nagy teret hódított el 
a kevésbé értékes cser. Ennek országos elegyarányát a fejlesztési időszak alat t 
mintegy egyharmadával tervezzük csökkenteni. Számottevő feladat a bükk 
visszajuttatása is azokra a termőhelyekre, ahonnan főleg a cser, a gyertyán 
és a kőris kiszorította. Fenyőket elegyítetlenül csak a kopárterületek erdő-
sítésére, főleg sziklás és homok kopárokon, továbbá erősen sarjadzó fafajok 
leváltására, valamint olyan területeken szándékozunk telepíteni, ahol egészen 
kimagasló fatermést ígérnek. Különös gondot fordítunk a nyárak. telepítésére. 
Minden olyan területre, ahol a termőhely megfelelő, nyárakat telepítünk, 
még ha ez, pl. az ártereken, a kocsányos tölgy rovására is megy. 

Síkvidéken növeljük az akác terület-arányát, hegy- és dombvidéken 
azonban felülvizsgáljuk és fokozatosan kicseréljük a meg nem felelő termő-
helyen levő akácosokat. 

Л maximális fatermés elérése érdekében gondoskodunk jóminőségű 
szaporító anyag begyűjtéséről és megtermeléséről is. Országos viszonylatban 
8000 ha magtermelésre kijelölt állományunk van. Erdőgazdaságaink az erdő-
sítések és fásítások csemeteszükségletét — évente átlagosan 5—600 millió 
db csemetét — jelentős részben ezekből az állományokból gyűj töt t magvak-
nak a felhasználásával nevelik. 

15 éves fejlesztési tervünk előírja, hogy a nyárfajok, fa j ták kifogástalan 
mennyiségi és minőségi növelésének biztosítása érdekében nyáranyatelepeket 
csak az Erdészeti Tudományos intézet Sárvári Nyárfakutató Állomásának 
kezelésében levő országos törzsanyatelepről származó dugvány-anyagokból 
szabad telepíteni. Fejlődést értünk el a csemete-önellátás terén is. Erdőgazda-
ságaink körzetük csemeteszükségletét általában sajátmaguk nevelik meg. 
Mindezek révén nagyrészben biztosítottuk, hogy az erdősítés során létesülő 
ú j állományok a legjobb fejlődésű régi állományok tulajdonságait örökítsék át, 
s így erdeink fatermése évről évre növekedjék. 

b) A vágásfelújítás terén célunk a magról történő természetes felújítás 
minél nagyobb mértékben való kiterjesztése, a sarjról történő felújítás hát-
térbe szorítása, végül a mesterséges vágásfelújítás improduktív időszükség-
letének maximális lerövidítése. Л fejlesztési célkitűzések tudatos érvényesítésé-
nek eredményeként egyre inkább csökken a tarvágás és fokozódik a magról 
történő természetes felújítás. 

1957—58-ban a keletkezett vágásterületnek -— a fokozatos felújító 
vágásmódok alkalmazása révén — országos átlagban már 14,4 %-a természetes 
úton magról újul t fel. Ugyanakkor a vágásterületnek ma már csak 8,2 %-a 
újul fel sarjról. Mesterséges felújításra váró vágásterületeinket a vágást 
követő 12 hónapon belül általában erdősítjük ; ezek eredményes befejezésének 
időszükséglete ma még átlagosan öt év, ezt azonban a jövőben három évre 
tervezzük csökkenteni. 15 éves fejlesztési tervünk célul tűzi ki a természetes 
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felújítás további kiterjesztését. A terv szerint 1975-ig a fokozatos felújító 
vágások az összes véghasználati területnek hegyvidéken 80%-ára, domb-
vidéken 50%-ára, az Alföldön pedig legalább 5%-ára fognak kiterjedni. 

c) A nevelő vágásoknak, az erdőnevelés módszereinek mind az erdők 
termőképességének fokozása, mind pedig faellátásunk közvetlen javítása 
terén nagy jelentőségük van. 

Az erdőnek jellemző sajátsága a természetes gyérülés. A természetes 
újulatot alkotó fák 95—99%-a fiatal- és középkorban elpusztul. Csak 1—5% 
marad életben a vágáskorig. A nevelővágások ezt az önmagától is bekövetkező, 
természetes gyérülést mesterséges úton, mesterséges kiválasztással terelik 
a maximális fatömegnyerés követelményeinek megfelelően. Ma még vitatott 
kérdés, hogy nevelővágásokkal lehet-e növelni akár az élőfakészletet, akár a 
növedék mennyiségét. Ügy gondolom azonban, hogy az már kevésbé vitatható, 
hogy a nevelővágásokkal szakszerűen kezelt állományok összes fatermésének 
értéke a beavatkozások eredményeként jelentősen növekszik. Kevésbé értékes 
egyedek idejekorán történő eltávolítása, s a jófejlődésű egyedek számára 
nagyobb növőtér biztosítása révén a növedék e jobb fejlődésű egyedeken 
képződik és így értékesebb faanyagot ad. 

A ne velő vágásoknak faellátásunkra gyakorolt közvetlen hatása szintén 
nyilvánvaló. Az utolsó 8 évben átlagosan 900 000 m3 fatömeget az ápolóvágá-
sokkal termeltünk ki. A véghasználatok nyúj tot ta lehetőségeket ezáltal az 
állományok sérelme nélkül 58 %-kal megtoldottuk. Fabehozatali gondjainkat 
is ennek arányában csökkentettük. Az ápolóvágások jelentős mennyiségű 
bányafát , bányabélés-anyagot, rúdfát , s évente átlagosan összesen kb. 240 000 
m3 iparifa anyagot szolgáltattak, nem is beszélve arról a nagy mennyiségű, 
640 000 m3 tűzifáról, mellyel a lakosság tüzelőellátását tudtuk javítani. 
A nevelővágásoknak a fafajgazdálkodás szempontjából is nagy jelentőségük 

van. A nevelővágás az egyetlen mód arra, hogy a fiatal és középkorú állo-
mányokból a nem kívánatos fafajokat fokozatosan eltávolítsuk, a tenyészteni 
kívánt, s az erdő termőképességének fokozását biztosító fafajokat pedig elő-
térbe juttassuk. 

Fejlesztési célkitűzéseink szerint a fiatal állományokban végzett nevelő-
vágásokat, a tisztításokat elegyes állományokban általában 3—4 évenként 
kell megismételni és a nemes nyárak állományaiban az 5, az egyéb gyorsan 
növőkében 10, a lassan növőkében 20 éves korig be kell fejezni. A gyérítésekel 
5, 10, illetve 20 éves kor körül kell megkezdeni, a törzskiválasztó gyérítést 
a gyorsan növő fafajok esetében 2—3, a lassan növőkében 4 —5 évenkénl, 
a növedékfokozó gyérítést a gyorsan növő fafajok állományaiban 4—5 és a 
lassan növőkében 6—8 évenként kell ismételni. 

Ma állami erdőgazdaságaink évente mintegy 50 000 ha tisztítást és kb. 
80 000 ha gyérítést haj tanak végre. F munkák eredményességének biztosítása 
céljából körültekintően, általában már rudas korban kiválasztják a vágáskorig 
fenntartandó egyedeket. Ezeket az ún. „V" fákat tartós jellel látják el 
és minden további nevelő munkát ezeknek érdekében hajtanak végre. 

Az elmúlt évek 50 000 ha és 80 000 ha körüli teljesítményei fejlesztési 
célkitűzéseink előírásai szerint még fokozhatok. Az ezen a téren szükséges 
fejlesztés faellátásunk további javulását fogja eredményezni. 

A helyes fafajgazdálkodás, a modern követelményeknek megfelelő 
vágásfelújítás és a nevelővágások mértéke együttvéve a gazdálkodás bel-
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terjességének mértékét adja. Ezt a munkával érintett erdőterületnek az. egész, 
erdőterülethez viszonyított százalékos arányával fejezhetjük ki. 

Mai fogalmaink szerint helterjesebbnek tekintjük a szálalógazdálkodást; 
ennél a munka az egész területre minden évben kiterjed, i t t tehát a belterjesség 
mértéke 100. Ez a mérőszám Magyarországon 25 körül van, s ezt a mi viszo 
nyaink között meglehetősen magas szintnek tekintjük. 

3. 

A rendelkezésre álló faanyag gazdaságos hasznosítása, az erdőgazdaságon 
belül a fakitermelés iparifa-hányadában jut legszemléltetőbben kifejezésre. 

A faszükséglet világszerte évről évre növekszik. Különösen nagymérték-
ben nő az iparifa szükséglet. A nyugat-európai országok összes fafelhasználása 
1950—55-ig 9,3 %-kal, az iparifa felhasználása pedig 23,2%-kal növekedett. 
A szükségletek növekedésének kiegyenlítése céljából általános az a törekvés, 
hogy a kitermelt faanyagnak egyre nagyobb hányadát dolgozzák fel iparilag, 
mert a tűzifát sokkal gazdaságosabban egyéb tüzelőanyaggal is lehet helyet-
tesíteni. 

A világ összes fakitermelése 1046—55-ig mintegy 20%-kal, az iparifa 
termelés azonban 50 %-kal növekedett. Még feltűnőbb a fejlődés Európában, 
ahol az összes fakitermelés ugyanezen idő alatt kb. szinten maradt, az iparifa 
termelés azonban 28 %-kal növekedett. 

Magyarországon jelenleg összesen 3,4—3,5 millió m3 brut tó fatömeget 
termelünk ki. A fakitermelésnek ez a színvonala nemhogy nem haladja meg a 
lehetőségeket, hanem a legújabb erdőrendezési adatok szerint — a céltudatos 
erdőtelepítés, fafajgazdálkodás és erdőművelés eredményeképpen — adva 
van a lehetőség, hogy fakitermelésünk színvonalát a 15 éves fejlesztési terv-
időszak végéig legalább 15 %-kal fokozzuk. 

Az összes fakitermelés iparifa-hányadának fokozása terén is értünk el 
eredményeket. Az iparifának az összes vastagfára vonatkoztatott aránya 
az 1920. évi 13%-ról 1946-ig csupán 17%-ra növekedett. 

1946-tól kezdve azonban — különösen az utolsó négy évben — jelentős 
fejlődés következett be. Az összes fakitermelés vastagfára vonatkoztatolt 
iparifa-hányada 1954-ben 41,6% volt, 1958-ban pedig már meghaladta az 
50%-ot. 

A fakitermelésen belül nyilvánvalóan a véghasználati termelések adják 
a legtöbb iparifát. 1958-ban pl. a véghasználatok iparifa-hányada — az összes 
földfeletti nettó fatömeghez viszonyítva — 50,4 %, a gyérítéseké 40,5 %, a tisztí-
tásoké pedig csak 6,1% volt. Ennek figyelembevételével az iparifa-hányad 
terén elért eredményeink jelentőségét különösen aláhúzza az a tény, hogy a 
véghasználatok aránya az összes fakitermelésen belül az 1951. évi 67,3%-ról 
1958-ig 52%-ra csökkent. 

Az iparifa-hányad az európai országok átlagában 1956-ban 64% volt. 
Magyarország erdőterületének 92,5 %-át lombos fafajok alkotják. Ezért ha az 
európai országok lombos fakitermelésének 32 %-os iparifa-hányadát hasonlítjuk 
össze a mi 50% feletti iparifa kihozatalunkkal, akkor nyilvánvalóan kitűnik, 
hogy eredményünk európai viszonylatban is kimagaslónak számít. Pedig 
ezt a szintet lényegében úgy értük el, hogy nálunk még csak ez évben indul 
meg a farost- és forgácslemezgyártás, amely az eddig valóban csak tüzelésre 
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alkalmas faanyagok nagy tömegét lesz majd képes feldolgozni. Cellulóze-
iparunk most meginduló, főleg hazai bázison történő fejlesztése szintén lehető-
séget fog majd adni az iparifa-hányad jelentős fokozásához. Célkitűzésünk, 
hogy faellátásunk további javítása céljából fakitermelésünk iparifa-hányadát 
elsősorban a továbbfeldolgozó kapacitás megteremtése révén a következő 
15 év alatt legalább 60—65%-ra fokozzuk. 

Erdőgazdaságunk helyzetének és fejlesztési célkitűzéseinknek e vázlatos 
ismertetése során nem térhettem ki erdőgazdálkodásunk számos problémájára, 
azokra a kérdésekre, amelyek még mind megoldásra várnak. Ez azonban 
nem is volt ez esetben célom. Ügy gondolom azonban, hogy az utolsó néhány 
év eredményeinek e vázlatos ismertetése is képet ad a magyar erdőgazdaság 
helyzetéről és legfontosabb fejlesztési elképzeléseinkről 
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A tiidőgümőkór konzervatív kezelésének 
lehetőségei 

KoVÁTS FERENC, az orvostudományok doktora 

Al ta l ános megállapítás, hogy a legutóbbi 10 év alat t nagyobb haladás 
történt a gümőkór orvoslásában, mint a megelőző 100 év alatt . A gátlószerek 
felfedezése valósággal elsöpört több mint 1200 régi „gyógyszert" és gyógyít-
hatók lettek a korábban biztosan halálos formák. 

A legnagyobb esemény kétségtelenül az isonicotinsavhydrasid (INH) 
bevezetése volt a gyógyászatban. Felfedezése már jóval régebben megtörtént: 
1912-ben állította elő Mayer és Nelly. Alkalmazása, melyre évtizedekkel 
később, csak 1952-ben került sor, Szelikov és Itobitschek nevéhez fűződik, 
Grünberg, Schnitzer, Hinschaw és munkatársai dolgozták ki, de már Domagk 
is felismerte hatásosságát. 

A gátlószerek sorozata a strcptomycinnel kezdődött, s a paraamino-
salicylsavval (PAS) folytatódott. Már ezzel a két szerrel is addig nem tapasz-
talt hatást értek el. Kigyógyultak betegek a gümőkór menthetetlen formái-
ból, az elváltozások gyorsan felszívódtak, a betegség lerövidült. Gyakori volt 
azonban a visszaesés : ezt részben a kezelés rövidsége okozta, másrészt elő-
fordult, hogy a gyógyuló kölesgümőkórhoz agyhártyagyulladás csatlakozott, 
ami azután a gátlószeres kezelés régi formáira nem reagált. 

Baj volt az akkori streptomycin készítményekkel is : bizonyos esetek-
ben összenövéseket okozott s a szükséges nagyobb adagok megtámadták 
a hallóideget is. 

A fölcsigázott igények most már többet követeltek, megindult a lázas 
keresés világszerte a jobb és hatékonyabb szerek után, s ennek következménye 
az 1NH tulajdonságainak fölismerése, s a jobb streptomycin készítmények 
előállítása. 

Hatása átütő erejű volt : drámai módon megváltoztatta a gümőkór 
képét. A súlyos betegség eltűnt, a betegek elkeseredését derűlátás váltotta fel, 
panaszaik megszűntek, hőmérsékletük rendeződött, az étvágytalanságot 
farkaséhség váltotta föl, a leromlott betegek csodálatosan gyarapodtak, 
különösen a férfiak. A meningitis zavarok nélkül gyógyult, a kölesgümőkórhoz 
többé nem társult agyhártyaíob, mert az INH behatolt a fehérvérsejtekbe is, 
s így megakadályozta a távoli szórást, megbénítván a passzívan vándorló 
bacilusokat. 

A gátlószerek a Koch bacilus erjedéses folyamatait akadályozzák, de 
ugyanakkor hatnak a szervezetre is. INH esetében például pyridoxin (В6  

vitamin) hiány is mutatkozik és ez befolyásolja a máj működését. Az okozott 
elváltozások azonban jóindulatúak, visszafejlődhetnek és a különben ritka, 
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káros hatás is könnyen elkerülhető. Sztyepanyan 30 ftivaziddal kezelt be-
tegének szövődményeit pyridoxin adásával 25 esetben megszüntette. 

A gátlószer hatásmódja tehát kettős : egyrészt egyenesen támadja a 
kórokozót, másrészt a szervezetet is áthangolja. A kórokozó elpusztítására 
azonban mindez nem elegendő. A csökkent hatást három tényező magyarázza: 

1. A gátlószer a Koch bacilus alapanyagcseréjét ugyan zavarja, egy-
részük tönkre is megy, de a legyengült bacilusok egy idő múlva visszanyerhetik 
vitalitásukat és folytat ják pusztító munkájukat a szervezetben. 

2. Nagy különbségek lehetnek nemcsak a szervezet ellenállásában, 
hanem abban is, hogyan építi le a gátlószereket. Az acetilálással a hatásfok 
erősen csökken, a PAS jó része már a bélben hatástalanná válik (Freerksen). 
így az egyik szervezetben jóval hatékonyabb lehet a gyógyszer, mint a 
másikban. 

3. Végül a gátlószerek alkalmazása korlátozott a rezisztencia kifejlődése 
miatt. A bacilus ugyanis anyagcseréjében alkalmazkodik, megszokja a szert. 
Ez különösen a súlyos kavernás folyamatokban következik be aránylag 

gyorsan. A streptomycin rezisztenciának van azonkívül még egy nagy veszélye 
is : a kórokozó fertőzőképessége fokozódik. 

Az IN11 rezisztencia is hamar kifejlődik: 6 hó után az esetek 80 százalé-
kában bekövetkezik. A streptomycin rezisztenciával szemben azonban a kór-
okozó veszít fertőzőképességéből, atipikus törzsek alakulnak ki, amelyek 
festéket termelnek és avirulensek lehetnek. 

Az INH eddig az egyetlen szer, amely a kórokozót tartósan károsítja, 
tulajdonságait megváltoztatja. Meissner 2400 felnőtt és 270 gyermek vizs-
gálata alapján megállapította, hogy mind a két csoportban mindössze 1—1 
fertőzést okozott I N H rezisztens Koch bacilus. Az INH rezisztens bacilusokat 
ürítő beteg tehát a környezetre aránylag veszélytelen (Haynal). 

Nagy jelentősége van ennek a ténynek járványtanilag is, más a helyzet 
azonban a beteg szempontjából. Általában a rezisztencia ellenére is folytatandó 
a kezelés, mert a laboratóriumi és klinikai rezisztencia nem ugyanaz. Mindig 
vannak érzékeny bacilus csoportok is : a populáció nem minden tagja azonos 
tulajdonságú. Attarova és Rudoj pl. 194 betegen állapította meg, hogy a rezisz-
tencia ellenére azok tovább javultak. Canetti viszont azt találta a csonkolással 
eltávolított tüdőrészek vizsgálata alapján, hogy az INH rezisztens bacilusok 
is okozhatnak elváltozásokat a beteg tüdejében és igen súlyos szórásokat 
muta tot t ki. A beteg szervezet ellenállása tehát annyira lecsökkenhet, hogy az 
avirulens bacilusok is kórokozók. 

Ez a tény régről ismert. Nedelkovich muta t ta ki, hogy az elsőleges 
együttes után a szervezet aránylag védett, de csak a külső ráfertőzéssel 
szemben, saját kórokozói akadálytalanul terjedhetnek. 

Ezek a megállapítások olyan kérdéseket vetnek fel, amelyekre vonat-
kozólag még nincs egyöntetű állásfoglalás. A rezisztencia elvben azt jelentené, 
hogy a gyógyszer hatástalan, tehát felesleges tovább adni, viszont a gyakorlat 
ezt megcáfolja. A rezisztencia avirulens törzseket eredményez, tehát törekedni 
kellene elérésére, de az nem közömbös a beteg gyógyulására. A lényeg azonban 
tisztázott. 

Bizonyos fokban az érzékenység is védelmi reakció, de a toxin-antitoxin 
aránytól függ, hogy a különösen káros allergia forma keletkezik-e : a hiper-
allergia, amellyel heves perifocalis (beszűrődés körüli) lob jár, sajtosodás és 
szétesés, vagy pedig a semlegesítés megfelelő és a toxint megsemmisíti. 
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A védelem másik ága az mmunitás. Az immunanyagok képzői a lim-
l'ociták, limfoblaszták s a védelem munkájában részt vesznek a monociták, 
hisztiociták (vérben levő sejtféleségek), fibroblaszták stb. Megakadályozzák 
egyrészt a bacilusok passzív vándorlását, másrészt megtámadják azokat, ami-
nek a bacilusok pusztulása a következménye. A gátlóhatás csökkenti így a 
toxin képződést, s a szervezet hasznos védekezése erőteljesebb lesz. 

Bizonyos esetekben, amikor a toxinhatás nagyon erős, pl. a ftizis (tüdő-
vész) perakut formájában és a szervezet ellenállása nagyon gyenge, úgy 
a gátlószerek teljesen hatástalanok. Egyik esetünkben fiatal terhes asszony 
kanyarón esett át , szülés után magas lázzal betegedett meg. Kétoldali nyi-
rokcsomó áttörése perakut ftizisbe folytatódott, a három gátlószer együtte-
sen sem befolyásolta a végzetes kimenetelt. 

A gyógyítás határait és lehetőségeit nehéz pontosan megvonni. A beteg-
ség fogalmát ezzel szemben már a régiek jól körülhatárolták. Ma is érvényes 
fíoerhave fogalmazása: „Omnis humani corporis conditio, quae actiones 
vitales, naturales, vei animales laedit, morbus vocatur." 

Annál bizonytalanabb a tüdőbeteg gyógyulását körülírni. Küss szerint 
a kórokozó által okozott betegség gyógyulása a restitutio ad integrummal 
(teljes helyreállás) következik be, az elváltozások és a góc eltűnésével. Nem 
szükséges bővebben vázolni, hogy ez az állapot ritka: Szmeljev 3%-ban, 
Ofjebach 4%-ban észlelt csak maradéktalan gyógyulást. 

Más meghatározást kell alkalmazni : „A gyógyulás a/, egészség vissza 
állítása." 

Nem szükséges tehát feltétlenül az anatómiai gyógyulás, a klinikai is 
kielégítő, ha az nemcsak látszólagos. Közelebbről tehát így határozható meg az 
eredményes gyógyulás : a kóros röntgenárnyékok eltűnése és negatív bacilaris 
lelet. 

Ez a követelmény is bizonyos mértékben engedmény, mert a röntgen-
árnyékok feltisztulása még távol áll a gyógyulástól. A szövettani készíl-
ményben a gümők pl. még jól elkülöníthetők, amikor a filmen már nem látszik 
kóros elváltozás. 

Még nagyobb akadályokba ütközik a gyógyulási eredmények számszerű 
összehasonlítása. A gümőkór nem egységes betegség. Az országok különböző 
szociális viszonyai, az átfertőzés mértéke, a közegészségügy szintje és a meg-
felelő kezelés lehetőségei határozzák meg a könnyű és súlyos kórformákat. 
Az egyik országban még a járványos görbe az uralkodó, míg a másikban 
az érett görhe észlelhető. 

Az egyes formák is alkalmatlanok az összehasonlításra. JJinschawnak 
az a megállapítása, hogy minden tüdőbeteg meggyógyítható — föltételezve 
évenként egy röntgenfelvételt és biztosítva a megfelelő kezelést — csak úgy 
értelmezhető, hogy a friss formák eredményesen gyógykezelhetők. Ezzel 
szemben bizonytalanok a lehetőségek az idült gümőkórban. 

Az az adat , hogy a súlyos formák 80%-bati gyógyíthatók, csak a friss 
folyamatok esetében fogadható el. A régi rostos alakokban gyógyulás nem 
várható, legfeljebb megállás, vagy lassúdás, de a betegség tovább parázslik. 

így érthető az a tarka kép, az egymásnak ellentmondó állítások tömege, 
ami sok összefoglalásban olvasható. Nemcsak az eredmények értékelésében, 
hanem a kezelés módjában is a legnagyobb ellentétek vannak. 

Nagyon nehéz annak megállapítása, hogy hol van az a határ, amelyen 
belül a konzervál ív kezelés eredményes és nem szükséges a sebészi beavatkozás. 



Ez a körülmény a kórisme nehézségeire is rámutat . Bariéty, Pallas és Our y 
86 eltávolított tüdőrész vizsgálata alapján azt találták, hogy a gümős el-
változások az esetek 45%-ában igen csekélyek voltak. Bourgeois egyenesen 
méltatlankodik a fölösleges műtét i beavatkozások nagy száma miatt: a 
betegek % részének volt negatív lelete, vagy igen minimális elváltozása. 

Mindezeknek a tényeknek az volt a következményük, hogy a gátló-
szerek hatásmódját még behatóbban tanulmányozták, s az orvoslást helyes 
irányba terelték. A műtétek száma az utóbbi évek alatt kb. a felére csökkent 
és végül ismét belátták, hogy a tüdőgümőkór nem sebészi, hanem bel 
gyógyászati betegség. 

A konzervatív kezelésre tehát az izzadmányos friss formák gyó-
gyulnak legjobban. A gyógyszerhatás lemérésére a felnőttek kevésbé 
alkalmasak, mint a gyermekek. A felnőttek önkényesen megszakítják a keze-
lést, az előírásokat nem tart ják be. Egészen más a helyzet a gyermek esetében, 
ahol ilyen zavaró körülmények nincsenek, s kellő ideig maradhatnak gyógy-
intézetben . 

Az INJ1 átütő hatását a szabadsághegyi állami gyermekszanatórium 
adatai igazolják. í 

A halálozás mcningitisben streptomycin előtt : 100% volt. A strep-
tomycin révén az esetek nagy százaléka gyógyíthatóvá vált, kombinált keze-
léssel pedig 25 %-ra csökkent a halálozás. 

Ezekben a számokban a későn beszállított esetek is bennfoglaltatnak, 
különben még jobbak lennének az arányok. 

Még jobb az arány az egyéb formákban : miliaris gümőkórban a halálozás 
negyedére csökkent, a serdültkori tbc. halálozása 1945-ben 95%, 1959-ben 
1,4%. A kisgyermekek gümős halálozása gyakorlatilag megszűnt, amennyi-
ben nem fejlődött ki meningitis. 

A felnőttek viszonyai egyébként is mások. Megváltoztatja a helyzetet 
a formák sokrétűsége, az idült alakok túlsúlya. Vegyes anyagban általában 
a következőkkel lehet számolni: pozitív köpet 40%-ban lesz negatív, a kaverna 
45%-ban tűnik el. 

Az eredmények azonban a kezelés minőségétől is függnek, s az elégtelen 
orvoslás legnagyobb veszedelme a visszaesés. 

Azt már Hippokratész is megállapította 12. aforizmájában: lui a betegség 
jobbra fordul, de góc marad vissza, az récidivât okoz. 

A ftizis nem alakul ki az első ütemben, azt egymásután több követi. 
Minden újabb ütem nagyobb kiterjedést és több bacilust jelent. Ezt fel-
tétlenül meg kell előzni, mert a gyógyulás lehetősége minden ütemmel kisebb. 
A kezelés tar tamával általában a következők az összefüggések: 

4 havi kezelés után a visszaesők száma: 80%; 
5—6 havi kezelés után a visszaesők száma: 50%; 
7—9 havi kezelés után a visszaesők száma: 25%. 
Szmeljev az 1959-es moszkvai kongresszuson hangsúlyozta, hogy az 

évek folyamán az eredmények mind jobbak lettek, s hivatkozik Zankiszova 
adataira, amelyek 611 beteg sorsára vonatkoznak. Ebben a kimutatásban 
azonban tekintetbe kell venni, hogy a betegek mind a gümőkór beszűrődéses-
gócos, vagy szórt formáiban, tehát mind friss alakokban szenvedtek. Strep-
tomycin kezeléssel 1948—49-ben 3 3 % recidivált, a PAS alkalmazására a 
számuk csökkent, a ftizavid kezeléssel, s a hosszabb adagolással mind ri tkábbá 
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válik : 1952-ben 13%, 1953-ban 9%, 1954-ben 7 % és 1956-ban már csak 5%. 
A fibrokavernás formákat nem veszi számításba, mivel azokban teljes 

gyógyulás nem érhető el, csak jhvulás. 
Más természetű beteganyagról számol be Low : az 1946—55. évek folya-

mán ápolt 838 olyan betegről, akiknek sebészi beavatkozásra nem szoruló, 
megállapodott formájuk volt. Négy csoportra osztja : 

I. gyógyszer nélkül: 21,2% récidiva; 
II. gyógyszerrel, de rövid kezeléssel: 17,1 % récidiva; 

III. Strm + PAS 6 havi- „ 12,5% récidiva; 
IV. 1NH + PAS 6 havi „ 8,8% récidiva. 

Mai fogalmaink szerint ez a kezelés nem elegendő, mert rövid. Az újabb 
eredmények jobbak, de még nem értékelhetők ki. 

A tüdőgümőkór orvoslásának az elve a következő: — mindent vissza 
kell fejleszteni, ami visszafejleszthető, intézeti, gyógyszeres és kollapszus 
kezeléssel, s ami visszamarad és recidivával fenyeget, azt el kell távolítani, 
ha arra alkalmas. 

A kezelés lényegében négy tényezőre hontható : 
1. küzdelem a kórokozó ellen, 
2. a szervezet ellenállásának fokozása, a hibás és káros reakciók meg-

szüntetése, 
3. a szervi gyengeség megszüntetése, 
4. az elért eredmények biztosítása. 
Számba véve a követelményeket és lehetőségeket, meg kell állapítani, 

hogy azoknak még csak részben lehet megfelelni. Ennek okai a következők : 
1. Л kórokozót a gátlószerek megtámadják, de nem pusztítják el. 

Amennyiben ez sikerülne, úgy minden további kezelés szükségtelen volna. 
A jövő nagy feladata a tökéletes gyógyszer előállítása. Ma a gátlószerek egyen-
lege a következő: a) nem tökéletesek, nem pusztítanak, csak gátolnak, 
b) hatásuk a szervezetre nem egységes (az acetilálás különböző mértéke 
stb.), с) alkalmazásuk a rezisztencia képződése miatt korlátozott. 

így bizonyos megalkuvás szükséges: a gátlószerek kombinált alkalmazása, 
és hosszú ideig tar tó adagolása — általában szabálynak mondható, hogy 
a röntgenárnyékok feltisztulása után még egy évig. A kombinált kezelésre 
előbb az INI1 + PAS alkalmazandó, a streptomycin lehetőleg tartalékolandó. 
Ha a rezisztencia már nagyfokú, s a gátlószerek nem használnak, bizonyos 
mértékben segítenek a másodlagos gátlószerek : vyomycin, cikloserin, pyra-
zinamid és a segítőszerek: pantothenat készítmények, pyridoxin stb. 

Jó eredmény csak az energikus, céltudatos kezeléstől várható. 
2. A szervezet ellenállásának fokozására az évszázadok óta bevált el-

járások feltótlenül szükségesek: a higiénés — diétás gyógyintézeti kezelés. 
Ambuláns orvoslás csak a régi, megállapodott esetekben engedhető meg, 
minden friss eset vagy fellángolás gyógyintézetbe való! 

Még egy akadállyal kell ú jabban világszerte számolni : a betegek mind 
nagyobb számban utasítják vissza a gyógyintézeti ápolást. Oka részben szo-
eiális : a kisebb kereseti lehetőség, a helyzet félreismerése, a betegek helytelen 
híresztelései, s nem utolsósorban a tüdőgümőkór megváltozott, ú j képe. Ebbe 
a csoportba tartoznak az aszociális emberek, az alkoholisták is. Nehezen be-
folyásolhatók, nem fegyelmezhetők, pedig különösen az alkoholistáknak igen 
nagy szükségük van a gyógyintézetre. Ellenállásuk erősen leromlott, hajlamuk 
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a visszaesésre a normális ötszöröse, s állapotuk végzetesre fordulása egybe-
esik a májműködés elégtelenné válásával (Merkel). Megfelelő bánásmóddal, 
egyéni kezeléssel mégis sokat lehet javítani a helyzeten. A gyógyintézetek 
szellemét kell kiépíteni elsősorban. Általában 30% körül van a gyógyintézetből 
idő előtt távozók száma, klinikánkon az 5%-ot sem éri el. 

Igen lényeges a káros reakciók megakadályozása, vagy legalább le-
gyöngítése. A gátlószerek a toxinhatást csak részben szüntetik meg: képződését 
csökkentik, de nem semlegesítik a már felhalmozottat. A kiterjedt perifocalis 
lob, láz stb. igen kedvezőtlen. Azonban rendelkezésre áll még egy „csoda-
szer": a Cortison. 

A Cortison készítmények az izzadmányt csökkentik, a szöveteket védik 
a toxinokkal szemben, amelyekhez tartósan kötődnek és végül fokozzák a 
véredények tónusát. Ártalmas hatásuk, hogy az antitestek képződését meg 
szüntetik, akadályozzák az immunanyagok képzését és így a védelem 
hézagmentes működését. 

A káros hatás t azonban a gátlószerek megfelelő adagolása közömbösíti, 
s a kettő együttes hatására a szervezet ellenállóképességét gyorsan visszanyeri. 

Hogy a szervezet reakciója a gümőkór egyes formáiban nem azonos, azt 
a Mitschuda reakció segítségével igazoltuk. A reagens — a lepromin — a lepra 
gumókból készült. Assis és munkatársai az immunitás.reakciójának mondják, 
mert pozitív reakciót ad olyan esetekben, amikor a tuberkulin reakció negatív, 
pl. erőteljes BOG vakcináció után. Megkíséreltük az allergia tninőleges különb-
ségének kimutatására alkalmazni (Kováts -Bősz). 

A szervezet ellenállásának fokozásához tartozik még a tüdő-szív-vér-
hármas viszonyának épségben tartása. Ha bármelyik rész működése csök-
kent, az elégtelenséget a másik kettőnek kell pótolnia. Egy 20%-os anaemia 
a tüdőt és a szivet terheli meg 20%-kal. 

A szervi gyengeség szerepe már ősrégi idők óta ismert. Galenus írja, 
hogy a tüdő fekélyei a szüntelen légzőmozgások miat t nem képesek gyógyulni. 
Fernel a XVI. században megállapítja: Tabis causa duplex, una quiddem est 
vitiosa constitutio pulmonum, altera humor exedens. Több száz évig tar tot t , 
amíg Forlanini ezt a problémát megoldotta a légmellel, s amit sokan ma 
sajnos olyan könnyű szívvel feladnak. 

Az elért gyógyeredmények biztosítása a legnehezebb, ez a gümőkór 
szakaszos terjedésével függ össze. Ha az orvoslás első szakaszában a folyamatot 
nem sikerült meggyógyítani, a másikban még nehezebben sikerülhet nagyobb 
kiterjedése, a gátlószerek csökkent hatása és amiat t , hogy megindult már 
a fibrosis is, amit nem lehet felszámolni. A szervezet a betegség révén negatív-
fázisba jut, amiből sa já t erejéből kikerülni nem tud, s magára hagyva a beteg 
ség ismét fellobban. A gátlószeres kezelés előtt még világosabban követhető 
volt ez a folyamat. Az egyes szakaszok elhúzódtak, sokkal hosszabb ideig 
tar tot tak. A légmellkezelést 3—5 évig és még hosszabb ideig is folytatták, 
éppen azért, hogy a visszaesést elkerüljék. A beteg csökkent ellenállóképességét 
a kórokozóval szemben 3 évre tették. A plasztikások aránylag jó gyógyulási 
aránya, a folyamat megnyugvása, részbeni rokkantságuknak volt köszönhető: 
kímélték magukat, nehezebb munkát nem végeztek, de igen tekintélyes részük 
tovább ürítette a bacilusokat. 

Ma a határok jobban elmosódtak, a betegek és orvosok egyaránt hajla 
inosak a tüdőgümőkór gyors gyógyulását minden további nélkül elfogadni. 
Ez az optimista beállítottság támogatja azt a hitet is, hogy a műtét minden 



problémát megold. A recidivának mindenképpen elejét kell venni. A gátló-
szeres kezelés után rendszerint hyperallergia képződik. Ez az állapot veszélyez-
teti a beteget, mert egész kis újabb gócok is heves tüneteket váltanak ki, 
gyorsan terjednek és szétesnek. 

A visszaesés megelőzésére több módszert próbáltak. Az egyik a klinikai 
gyógyulás után a gátlószeres kezelés megismétlése bizonyos időközönként, 
mégha nincsenek is tünetek. A másik módszer a tuberkulin kezelés, s a leg 
jobbnak látszik a BOG vakcináció orálisan, magas adagokkal. 

A tuberkulin kezelésnek megvannak a veszélyei és hátrányai, ezzel 
szemben az orális vakcináció szövődményt nem okoz, egyszerű, megbízható 
és a tuberkulin kezeléssel szemben tartós eredményt biztosít. Assis mód-
szere szerint a beteg hetenként 0,10—0,30 g friss BOG vakcinát kap, 2—20 g 
összmennyiségig. Az eljárást sok éve alkalmazzuk, károsodást nem lát tunk. 
Önállóan kezdtük, függetlenül Fourestiertö\, s az ő eredményei is alátámasztják 
a miénket. 

Egyes esetekben, amikor a gátlószerek a kivánt hatást nem hozták 
meg, megpróbáltuk közben a vakcinációt. Eredményeink biztatóak és több 
nem reagáló esetet sikerült kedvezően befolyásolni. Most újabb lehetőségeink 
vannak. Canetti és Weiszfeiler INN rezisztens BOG törzset tenyésztettek ki. 
így az 1NH kezelés folytatható a vakcináció ideje alatt is. Weiszfeilertől 
INH és PAS rezisztens BOG törzs kitenyésztését kértük, azzal az elgondolással, 
hogy a gátlószeres kezelés utolsó fázisában a BOG-vel együtt adjuk, így a túl-
érzékenységet is megszüntetjük. A kitenyésztés most van folyamatban. 

Az elérhető eredmények részletes leírása igen hosszadalmas lenne, de ki 
kell emelni, hogy a tüdőbetegek kezelése nem sablonos, minden eset egyénien 
kezelendő. A beteg bizalmát meg kell nyerni, mert csak úgy képzelhető el az 
évekig tar tó orvoslási lehetőség. Nem szabad megfeledkezni Rist mondásáról. 
Egyik orvosát figyelmeztette : „Ön megvizsgálta a mellkast, de nem vizsgálta 
meg a beteget!" 

A tüdőbetegek gyógyításának pedig ez a kulcsa. 

.t Magyar Tudomány löiio/1. 33 





S Z E M L E 

A Magyar Tudományos Akadémia életéből 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnök-

sége októberi ülésón megtárgyal ta a Könyv-
es Folyóirat Bizottság által előterjesztett 
I960, évre szóló könyv- és folyóiratkiadási 
tervet és bizonyos módosításokkal azt el-
fogadta; határozatokat hozott a tervezési 
módszerek fejlesztésével kapcsolatban. 

* 

Az Elnökség behatóan foglalkozott az 
Akadémia tagjai és a tudományos dolgozók 
között folytatandó marxista-leninista ideo-
lógiai képzés kérdésével. Megállapította, 
hogy a múll évben kifej te t t ez i rányú 
tevékenység eredményes volt és továbbra 
is kívánatos, liogy a legfontosabb országos 
jelentőségű politikai, gazdasági és kulturális 
kérdésekről a pár t és a kormány vezetői 
előadást ta r t sanak a tudományok művelői 
számára. Erpollott a tudomány nagyméretű 
fejlődése, különösen a szovjet tudomány 
legújabb rendkívüli eredményei, megkíván-
ják — a természet tudományok és tech-
nika köréből — olyan tudományos elő-
adások rendezését, amelyek világnézeti 
határkérdéseket érintenek, vagy ettől füg-
getlenül komoly politikai, illetve társadal-
mi jelentőséggel bírnak. Ez utóbbival kap-
csolatosan az Elnökség felkérte az osztály-
vezetőségeket, hogy tudományterületük-
ről tegyenek ilyen témákra javaslatokat, 
megfelelő előadók kijelölésével. 

Mint a társadalom minden terüleién, 
úgy a tudomány területén is szükséges a 
kritikai és v i ta szellem fejlesztése. Az 
Elnökség szükségesnek t a r t j a vi ták szer-
vezését, különösen a szocialista építés fel-
adataihoz szorosan kapcsolódó olyan elvi 
jelentőségű kérdésekről, amelyekben még 
nem alakul t ki u szakemberek egyöntetű 
véleménye, illetve amelyek előbbrevitelét 
sokoldalú megvitatás elősegíthetné. 

Az intézetekben folyó ideológiai kép-
zéssel kapcsolatosan az Elnökség úgy 

határozot t , bogv az osztály vezetőségek 
tűzzék napirendre a hozzájuk tartozó 
intézetekben és egyéb intézményekben 
folyó marxista-leninista ideológiai képzés 
tapaszta la ta inak és feladatainak meg-
vi ta tását , hozzanak megfelelő határoza-
tokat és erről tegyenek jelentést az Elnök-
ségnek. 

* 

Az Elnökségi Tanács októberi ülése a 
folyó ügyek megtárgyalása mellet t foglal-
kozott a K F B t i tkárának előterjesztése 
a lapján az osztályközlemények idegen 
nyelvű összefoglalójának kérdésével és úgy 
döntöt t , hogy ilyen összefoglalók és tar-
talomjegyzékek közlése — az osztály-
vezetőségek kívánsága szerint lehel -
séges. 

* 

Az Elnökség december havi ülésén jó-
váhagyta a Magyar Tudományos Akadé-
mia és a Vietnami Demokrat ikus Köz-
társaság Országos Tudományos Bizott-
sága, va l amin t a Magyar Tudományos 
Akadémia és u Mongol Népköztársaság-
Tudományos és Felsőoktatási Bizottsága 
között megkötöt t 5 évre szóló tudományos 
együtt működési egyezményt ós ennek alap-
ján az 1960. évi tudományos együt t -
működési munkaterveket . 

Ugyancsak jóváhagyta a korábbi évek-
ben m á r megkötöt t közvetlen tudományos 
együt tműködési egyezmények a lapján a 
Magyar Tudományos Akadémia és a 
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövet-
sége Tudományos Akadémiája, a Magyar-
Tudományos Akadémia és а Kína i Nép-
köztársaság Tudományos Akadémiája , a 
Magyar Tudományos Akadémia ós a 
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövet-
sége Orvostudományi Akadémiája , a 
Magyar Tudományos Akadémia ós a 
Lengyel Tudományos Akadémia ál tal el-
készített 1960. évre szóló munka te rveké i 
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Az 1900. évi munkatervekre ál ta lában az 
a jellemző, hogy jobban összehangolják a 
tudományos ku ta tás i terveket, a tanul-
m á n y u t a k száma növekszik, a tapasztala-
tok kicserélésének szélesítése mellett nagy-
mértékben szaporodnak a közös kuta tás i 
t é m á k és szorosabbá válnak az egyes 
intézetek közötti kapcsolatok. 

* 

Az Elnökség megtárgyal ta és jóváhagyta 
az akadémiai céltámogatással fo ly ta to t t 
ku ta tások átszervezéséről szóló előterjesz-
tést . Megszabta az átszervezés irányelveit 
és a végrehaj tás m ó d j á t . 

Az irányelvek messzemenően figyelembe 
veszik az átszervezés kapcsán elsősorban 
a z t az általános elvet, hogy az erőket 
koncentrálni kell az Akadémia ku ta tás i 
terveiben meghatározot t kutatási feladatok 
megoldására. Ez különösen ot t kívánatos, 
ahol az Akadémiának kutatóintézeti háló-
za ta nincs. A céltámogatás felhasználásá-
nak másik i ránya olyan kutatások támo-
gatása, amelyek helyzetfeltáró, ada tgyűj tő , 
kiegészítő és kisegítő feladatok ellátását, 
esetenként kuta tás i eredmények alkalma-
zását , illetőleg még megalapozottan nem 
tervezhető előkészítő kuta tásokat szolgál-
nak . A felhasználás harmadik mód ja az 
akadémikusok és más vezető ku ta tók 
munkafeltételeinek elősegítését vagy bőví-
tését kell hogy szolgálja, 

* 

Az Elnökség a TMB előterjesztése alap-
j án foglalkozott a bizottság Szervezeti 
Szabályzatával; a TMB döntései elleni fel-
lebbezések eljárási kérdéseinek szabályo-
zásával , valamint az 1960. szeptember 
1 -én kezdődő aspi rantúra keretszámaival. 
Az Elnökség az előterjesztéseket jóvá-
hagy ta . 

* 

A Szovjetunió- Tudományos Akadémiája 
kimagasló tudományos eredményeiért és 
t ársadalmi tevékenységéért külföldi t ag jává 
választot ta Rusznyák Istvánt, a Magyar-
Tudományos Akadémia elnökét. Az erről 
szóló okiratot december 16-án, az Akadé-
mia tudósklubjában 'ünnepélyes keretek 
közöt t nyú j to t t a á t Ту. F. Stikov, a 
Szovjetunió magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazot t nagykövete. Az ünnep-
ségen megjelent Szerényt Sándor, az MSZMP 
Központ i Bizottságának tagja, Novobátzky 
Károly alelnök, Erdei Ferenc főt i tkár , 
Hevesi Gyula, Jánossy Lajos, Szigeti György, 
az Akadémia t i tkárai , az Elnökség tagjai , 
a társadalmi és tudományos élet több 
vezető .személyisége. Novobátzky Károly 
üdvözlő szavai u t án Stikov nagykövet 

mondot t beszédet, melyben hangsúlyozta: 
,,A magyar tudósok a többi szocialista 
ország tudósaival együt t méltó módon ki-
veszik részüket a szocializmus és a kom-
munizmus építésének közös munkájából . 
Abban, hogy a magyar tudomány ma 
jogosan lehet büszke kiváló eredményeire, 
nagy személyes érdeme van Rusznyák 
Is tván elvtársnak, mint tudósnak és min t 
tudományszervezőnek." 

A megjelentek tapsai közben nyú j to t t a 
á t Rusznyák Is tvánnak a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiája külföldi tagságáról 
szóló oklevelet. Rusznyák Is tván meleg 
szavakkal mondot t köszönetet a nagy 
tudományos kitüntetésért . 

* 

A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 
rendes havi felolvasó ülésének keretében 
november 16-án, Julius Slowacki születésé-
nek 150. évfordulója alkalmából előadást 
t a r to t t Jan Zygmunt Jakubowski pro-
fesszor „Slowacki és a lengyel költészet 
hagyományai" címmel. 

* 

Alexander Gerskovics kandidátus , ak i a 
X I X . század magyar színikri t ikájának 
ku ta tása céljából t anu lmányúton já r t 
Magyarországon, november 16-án az E L T E 
Magyar-Szovjot Barát i Társasága szerve-
zésében előadást t a r to t t „Magyar irodalom 
a Szovjetunióban" címmel. 

* 

A Nemzetközi Szláv Nyelvatlasz össze-
állításával foglalkozó bizottság, ír. D-nek 
tagjai között Magyarország is sí. я-epel, 
november 25 és 28 között Varsóban tar-
to t t a meg első munkaértekezletét . A bizott-
ság meghatározta a nyelvatlasz célját, jel-
legét és ki tűzte a legközelebbi feladatokat . 
A nyelvatlasz célja: a nyelvjárási jelen-
ségek összehasonlító vizsgálata. A nyelv-
atlasz, az összefüggő szláv nyelvterületeken 
kívül, a nem szláv területeken (Magyar-
országon, Romániában, Albániában stb.) 
levő nyelvszigetekre is kiterjeszti vizsgáló-
dásait . A Szláv Nyelvatlasz elkészítése a 
magyar nyelvtudomány érdeklődésére is 
számot ta r tha t , e m ű ugyanis a magyar 
nyelvtörténet több vi ta to t t problémájára 
a d h a t megnyugtató magyarázatot . * 

A Társadalmi-Történeti Tudományok 
Osztályának Történet tudományi Bizott-
sága november 16-án kibőví tet t vitaülést 
rendezett , amelyen megvi ta t ták a Széche-
nyi István halálának 100. évfordulójára 
tervezett emlékülés téziseinek tervezetét. 
A téziseket, amelyek a marxis ta történi-
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lemszemlélet alapján törekedtek össze-
foglalni és értékelni Széchenyi munkás-
ságát, Barta István, a tör ténelemtudomány 
kandidátusa készítette. A vi tában fel-
szólalt Révész Imre akadémikus, Mód 
Aladár, a történelemtudomány doktora, 
Tilkovszky Lóránd, Mérei Gyula, Szabad 
György, és Zsigmond László kandidátusok, 
l'aclt Zsigmond Pál, a tör ténelemtudomány 
doktora és Molnár Erik akadémikus. Az 
élénk v i tá t Bar ta Is tván zárta le. 

A Bizottság úgy határozott , hogy a 
tézisek és a vitán elhangzottak figyelembe-
vételével a Történet tudományi Intézet e 
célra kiküldöt t bizottsága készítsen olyan 
összefoglaló értékelést, amely a Széchenyi 
kérdésben a Történet tudományi Intézet 
és az MTA Történet tudományi Bizottságn 
közös állásfoglalásának tekinthető. * 

A Történet tudományi Bizottság novem-
ber 27-én ta r to t t ülésének napirendjén a 
stockholmi nemzetközi történész kongresz-
szus magyar korreferátumai téziscinek 
(Mákkai László : „Az osztrák Habsburg 
irodalom társadalmi átalakulása a 30 éves 
háború küszöbén", Pack Zsigmond Pál : 
„A magyarországi agrárfejlődés elkanya-
rodása a nyugat-európaitól; a feudaliz-
musból a kapitalizmusba való á tmenet 
magyarországi sajátosságainak kérdésé-
hez") megvitatása szerepelt. 

* 

A Művészettörténeti Bizottság november 
C-i ülésén az l'JGO. évi művészettörténeti 
konferencia kérdésével, továbbá a mű-
vészettörténeti folyóirat-vita előkészítésé-
vel foglalkozott. 

* 

A Neveléstörténeti Albizottság november 
2-i ülésén a Pedagógiai Szemle nevelés-
történeti cikkeiről, valamint a Magyar 
Tanácsköztársasággal kapcsolatos ú j a b b 
neveléstörténeti publikációkról készített 
beszámolókat v i ta t ta meg. November 30-i 
ülésének napirendjén a Tanácsköztársaság-
gal kapcsolatos neveléstörténeti publi-
kációk folytatólagos megvitatása mellett 
az egyetemes neveléstörténeti sorozat ki-
bővített tématervének megvitatása sze-
repelt. 

* 

A Műszaki Tudományok Osztályának 
vezetősége szeptember 21-i ülésén felül-
vizsgálta az Osztály távlat i kutatás i fő-
feladatai t tartalmazó tervezetet, amely az 
Osztály m á r meglevő és létesítendő ku ta tó 
intézményei főbb témáit és feladatait 
foglalja össze. A tervezet i rányelvként 
szolgál az Osztály rendelkezésére álló ku-

tatási összegek, kiküldetések, műszerek 
stb. elosztásánál és felhasználásánál. 

* 

A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 
a szivattyúk fejlesztésével kapcsolatos fel-
adatok egy részének megoldásával Magyar-
országol bízta meg. A m u n k a elvégzésére, 
illetve koordinálására és irányítására a 
Műszaki Egyetem Vízgépek Tanszéke kere-
tében működő Akadémiai Vízgépkutató 
részleget jelölték ki. 

* 

A Hidrológiai és Vízgazdálkodási Fő-
bizottság Szeptember 22-i ülésén meghall-
gat ta Salamin Pál kandidátus beszámoló-
ját. a Bolgár Tudományos Akadémia víz-
gazdálkodási konferenciájáról. A kon-
ferencián hozott határozat értelmében a 
Főbizottság fogja ellátni a népi demokra-
t ikus országokban folyó vízháztartási 
vizsgálatokkal és szivárgás csökkentésekkel 
kapcsolatos közös kutatások összefogását 
és irányítását. A közös vízgazdálkodási 
ku ta tómunka további fejlesztésének elő-
segítésére a Bolgár Tudományos Akadé-
mia Velev lev. tagot küldte Magyaror-
szágra. 

* 

Az Építéstudományi Főbizottság szep-
tember 22—23-án, kétnapos ankéton vitat-
ta meg a tervezés, magasépítés, épület-
gépészet, épületanyagok minőségi problé-
máit . Az ankéton megtárgyalták az épít-
mények minőségének legsürgősebb kér-
déseit, a befejező munkák minőségével, 
valamint a teherhordó szerkezetek leg-
gazdaságosabb előállításával kapcsolatos 
követelményeket. Megállapították, hogy 
a minőség javítása különböző korszerű-
sítéseket igényel, ú j anyagok, szerkezetek 
gyártásának bevezetését, amelyek elő-
feltétele a ku ta tó intézmények eredményes 
munká ja . A Főbizottság az ankéton hozott 
határozati javaslatokat e l ju t t a t t a az illeté-
kes állami szervekhez. 

* 

A Hidrológiai és Vízgazdálkodási Fő-
bizottság szeptember 30-án egésznapos 
ankétot t a r to t t „A víztározás népgazdasági 
jelentősége és lehetőségei Magyarorszá-
gon" címen. A víztározási ku ta tómunká-
val, a Főbizottság kezdeményezése alapján, 
a Vízgazdálkodási Tudományos Kuta tó 
Intézet 3 éve foglalkozik. A Főbizottság 
most az eddig elért eredményeket véle-
ményezte és íárálta nyilvánosság előtt. 
A vita során megállapították: a munka 
további folytatása szükséges, főleg a szivár-
gási problémák megoldásával kapcsolat-
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ban, hogy a gyakorlat i tervezés számára a 
leghelyesebb elméleti alapok rögzíthetők 
legyenek. 

* 

A Geokémiai Főbizottság október о— 
10-én ta r to t t Geokémiai Konferenciáján 
megvi ta t ták a Szádeczky-Kardos Elemér 
akadémikus és munkatársa i által ki-
dolgozott ú j értékelést a földkéreg szilárd és 
folyékony részeinek egymásra hatásáról és 
az ebből következő ú j kőzet-rendszerezést. 
Előadásokon és helyszíni bemutatók kere-
tében ismertették a magyarországi harmad-
kori vulkáni hegységek hasznosítható 
anyagainak képződésére vonatkozóan meg-
ál lapí tot t ú j eredményeket . A Konferencia 
fő célkitűzése volt, hogy az ú j magmás 
kőzet-rendszertan a lap ján elősegítse a Föld 
vulkáni hegységeinek egységes feldolgo-
zását és a vulkáni tevékenységgel kap-
csolatos érc és egyéb hasznosítható nyers-
anyagok (kaolin, bentonit , perlit) ered-
ményesebb ku ta t á sá t . 

A Konferencián, magyar tudósok és 
ku ta tók mellett, 36 külföldi szakember, 
köztük a kőzettan és ércteleptan nem egy 
világhírű tudósa ve t t részt, többen elő-
adásokat is t a r to t t ak . 

* 

Dr. H. Muhs, a Német Tala jmechanika 
K u t a t ó Intézet vezetője, a nyugatnémet 
talajmechanikai kuta tások irányítója, szep-
temberben egy he te t töl töt t Magyar-
országon. A hazai szakemberekkel foly-
t a to t t közvetlen eszmecserék mellett „Be-
lastungsversuche über das Vorhalten von 
Sand beim Bruch und Folgerungen fü r die 
zulässige Belas tung" címen szeptember 
30-án felolvasó ülés keretében ismertet te 
legújabb kuta tás i eredményeit . 

» 

Az Osztály és a Nehézipari Minisztérium 
együttes meghívása a lapján szeptemberben 
hazánkban tar tózkodot t Dr. Herbert Baatz 
egyetemi magántanár , a Német Szövetségi 
Köztársaság Nagyfeszültségű Tudományos 
Intézetének vezetője, ak i szeptember 9-én 
„Überspannimgsschutz und neuere Betrach-
tungen zur Isolationsbemessung" címen 
előadást ta r to t t . 

* 

Prof. L. Escande, a Francia Tudományos 
Akadémia tagja , a toulousei hidraul ikai 
főiskola igazgatója, októberben az Osztály 
vendégeként Magyarországon tartózkodott . 
Ez alkalommal több szakmai megbeszélést 
fo ly ta to t t hidrológus szakembereinkkel, 
látogatást t e t t a Műszaki Egyetem Víz-
építéstani tanszékein, a Vízgazdálkodási 
Tudományos K u t a t ó Intézetben és ok-

tóber 26-án előadást t a r to t t „Vízépítési 
műtárgyak körüli áramlási viszonyok meg-
javítása szívórések alkalmazásával" cí-
men az Akadémián. 

* 

Október 6-án Prof. dr. I. A. El-Demir-
dash, a kairói egyetem tartó- és vas-
szerkezetek tanszékének professzora és 
pro dékánja előadásban számolt be a tartó-
szerkezetekkel kapcsolatos egyiptomi kuta-
tómunkáról és azok gyakorlati alkal-
mazásáról. 

* 

Novemberben a Műszaki Tudományok 
Osztálya meghívására hazánkban járt I. V. 
Celikov, a Szovjetunió Tudományos Akadé-
miá jának lev. tagja , aki november 10-én 
igen nagy érdeklődéssel kísért előadáson 
ismertette a Szovjetunióban a 7 éves terv 
során létesítendő hengerművek építésében 
követendő ú j i rányokat . Celikov akadé-
mikus i t t- tartózkodása során látogatást 
t e t t a Lenin Kohászati Művekben, a Csepel 
Vas- és Fémművek hengerművében és 
kohászati üzemében, a Kohó- ós Gépipari 
Minisztérium Tervező Irodáiban, ahol 
hasznos és értékes tanácsokat adot t a fel-
adatok elvégzéséhez. 

* 

Prof. dr. Waclaw Olszak akadémikus, a 
Lengyel Tudományos Akadémia Műszaki 
Tudományok Osztályának vezetője, novem-
ber 24-én „Plastizitätstheorie der anisot-
ropen u n d nicht homogenen Körper und 
deren technische Anwendungen" címen 
ismertette ku ta tómunká jának legújabb 
eredményeit a hazai szakemberekkel. 

* 

A Kémiai Tudományok Osztályának 
november 6-i előadó ülése keretében 
Szabó Zoltán lev. tag „A kémiai kötéserős-
ségek konzisztenciája" címmel előadást 
tar tot t , November 20-án K. P. Miscsenkó, 
a kémiai tudományok doktora, a Lenin-
grádi Lenszovjet Technológiai Intézet 
professzora t a r to t t előadást „Az elektrolit-
oldatok szerkezete és termodinamikai 
tu la jdonságai" címmel. A november 27-i 
előadó ülés keretében „A Szerves Vegy-
ipari és Műanyagipari Ku ta tó in t éze t beszá 
mólója tízéves munká já ró l" című előadás-
sorozat hangzot t el. 

* 

A Magyar Tudományos Akadémia ven-
dégeként november hó folyamán öt tagú 
kínai delegáció tar tózkodott Magyarorszá-
gon. Tagjai Pien Po-rning professzor, Huang 
Yüeh-tseng professzor, Kuo-Ho-ju pro-
fesszor, Ch'en Ch'i professzor, valamint 
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Wei Hu tudományos t i tkár voltak. A dele-
gáció meglátogatta az MTA Központi 
Kémiai K u t a t ó Intézetét , va lamint a buda-
pesti Műszaki Egyetem, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Szegedi Tudomány-
egyetem, Kossuth Lajos Tudományegye-
tem számos kémiai tanszékét, a veszprémi 
Vegyipari Egyetem kémiai-technológiai 
tanszékét. 

* 

A Biológiai Csoport vezetősége november 
19-én ülést és csoportülést t a r to t t . Az 
üléseken megállapodtak abban, hogy a 
Biológiai Csoport szakterületeinek és az ot t 
dolgozó f ia ta l kádereknek fejlődósét egy-
egy akadémikus fogja figyelemmel kísérni. 
Foglalkoztak az MTA Tihanyi Biológiai 
Kuta tó Intézetében folyó tudományos 
munkával , valamint azzal, hogy az akadé-
miai kutatóintézetekben milyen módon 
történt az ideológiai továbbképzés meg-
szervezése. 

* 

A Biológiai Csoport november 2-án fel-
olvasó ülést rendezett, melyen Soó Rezső 
akadémikus „Tanu lmányút a Fekete-
tenger par tvidékén" címmel (ar to i t elő-
adást . 

* 

November 12-én, referáló ülésen t a r to t t 
beszámolót Frenyó Vilmos, a biológiai 
tudományok kandidátusa „A magyur nö-
vényfiziológia helyzete" címmel. A refe-
r á tumot vita követte. 

* 

Az akadémiák közötti együt tműködés 
keretében, a Biológiai Csoport vendégeként , 
Magyarországon tar tózkodott V. Bregetova 
Szovjet zoológus, V. Neesoiu román növény-
fiziológus, Szja-U-pin kínai zoológus és 
Prof. dr. Anna Novotny-Mieczynska lengyel 
növényfizrológus. 

Nemzetközi munkaértekezlet a zöldségtermelés 
kérdéseiről 

A mezőgazdasági termelés fejlesztésével 
kapcsolatos kuta tómunka igen nehéz és 
sokrétű feladat megoldását k ívánja meg a 
tudományos kutatóktól . Az egyes országok 
rendelkezésére álló anyagi erőforrások és 
személyi feltételek sokszor nem teszik 
lehetővé, hogy valamennyi megoldásra 
váró kérdéssel kellő mélységben foglalkoz-
hassanak. A tudományos együttműködés 
létrehozásával, a lapasztalatok kicserélése 
mellett, többek között ezt az igen fontos 
problémát kívánták megoldani a Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsában résztvevő 
szocialista államok, amikor a különböző 
tudományos munkaterületeken összehan-
golták tevékenységüket. Ezzel a céllal 
a lakul t meg ezelőtt három évvel a zöldség-
termelési ku ta tómunka • koordinálására is 
az a munkabizottság, amely a Szovjetunió 
ós a népi demokrat ikus országok vezető 
tudományos képviselőinek részvételével 
ez év szeptemberében Magyarországon, a 
Magyar Tudományos Akadémia égisze a la t t 
ülésezett. 

A korábbi két Berlinben t a r to t t értekez-
leten a bizottság az együttműködésben 
már komoly eredményt ért el. A kuta tás 
elősegítésére több megállapodás tör tént és 
a zöldségtermelési kuta tómunka legfonto-

sabb kérdéseinek eredményes ós gyor-s 
megoldása érdekében közös m u n k á t végez-
tünk . 

Az együttműködés első lépéseként a 
résztvevő országok kölcsönösen tájékozód-
tak egymás munkájáról : kicserélték kuta-
tási terveiket, kijelölték a párhuzamosan 
folyó kísérleteket, az ado t t területen leg-
előbbre levő országok vállalták egyes 
fontosabb kérdések kuta tásá t . Ez évi 
értekezletünkön megállapodtunk abban , 
hogy a jövőben egységes módszer szerint 
t á jékoz ta t juk egymást. A kutatási tervek 
cseréjénél a téma megnevezésén belül az 
egyes problémákat is felsoroljuk és közöl-
jük, hogy ki és hol foglalkozik a témával . 

A kutatási tervekhez kapcsolódik a m á r 
befejezett kutatások eredményeit mu tá ló 
publikációk cseréje. A korábbi berlini 
értqkezlet a zöldségtermelés népgazdasági 
s ú Íjra, és fejlődósének sokrétű problémái 
mia t t szükségesnek lá t ta nemzetközi zöld-
ségtermolési tudományos folyóirat meg-
indítását . Minthogy ez pillanatnyilag tech-
nikailag még nem oldható meg, azt javasol-
tuk, liogy a zöldségtermelési kuta tómun-
kának a Nemzetközi Mezőgazdasági Szem-
lében kell nagyobb teret biztosítani. Annak 
érdekében, hogy a megjelent dolgozatokhoz 
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valamennyi bará t i ország kutatói hozzá-
férjenek, elhatároztuk, hogy minden dolgo-
zathoz annak lényegét érintő orosz, német 
és angol összefoglaló kapcsolódjék. 

A zöldségtermelés fejlesztésének egyik 
alapvető kérdése a zöldségnövények neme-
sítése. Az értekezlet szükségesnek lá t ta , 
hogy a bará t i országok, elsősorban a m á r 
elismert f a j t áka t , részletes faj taleírással 
kiegészítve cseréljék ki egymás között . 
Annak érdekében, hogy a néha nehézkes 
vetőmagcsere során az értékes anyag cl ne 
kallódjon, a ku ta tók a ve tőmagvakat köz-
vetlenül küldik meg egymásnak. 

A növénynemesítés területén az egyik 
leghatásosabb módszer a heterózishatás 
kihasználása. A m u n k á b a n résztvevő orszá-
gok elsősorban két igen fontos — gazdasági-
lag és biológiailag értékes — - növény, a 
pa rad i esőm és a paprika nemesítését tűzték 
ki célul. A legtöbb reményre jogosító hibri-
deket a résztvevő államok e l ju t ta t j ák egy-
máshoz és párhuzamosan kipróbálják azo-
kat . Az ilyen széles skálájú, Berlintől 
Moszkváig, Budapest től a Krimig vagy 
Szófiáig terjedő területen végzett kísérlet 
sokkal nagyobb lehetőséget ad arra, hogy 
az egyes területek számára a legértékesebb 
hibrideket válasszák ki. 

A jó együt tműködést bizonyítja, hogy 
az eddigi munkáról szóló beszámolók mái-
értékes eredményeket közölhettek. Az 
egyik kiemelt kuta tás i téma, a talajnélküli 
növénytermelés — az ún. hidroponika 
volt. Ez a zöldséghajtatásban a h a j t a t ó 
felületek gyors növekedésével kapcsolatos 
számos, eddig nehezen áthidalható nehéz-
séget h iva to t t megoldani. Az elhangzott 
beszámolók elmondták, hogy a vízkultúrás 
termesztéssel a legtöbb zöldségnövénynél 
olcsóbban lehet több termést elérni és a 
termés is koraibb. A zöldséghaj ta tásban 
annyira fontos környezeti tényezők sza-
bályozása ezzel a termesztési módszerrel 
könnyebben végrehaj tható, a termesztés 
jobban gépesíthető. 

A munkaértekezlet úgy határozot t , hogy 
a kísérletek kiszélesítése kapcsán fokozott 
f igyelmet kell fordítani az ú j termesztési 
módszerek gazdaságosságára. A szabad-
földi zöldségtermelés, különösen pedig 
a n n a k egyes munkafázisai, rendkívül 
munkaigényesek. Ezeket a munkacsúcsokat 
a gazdaságos termelés érdekében csak meg-
felelő gépesítéssel lehet csökkenteni. A bi-
zottság e kérdés részletes vizsgálatára a 
zöldségtermelés gépesítésében legnagyobb 
eredményt elért Szovjetuniót és a Német 
Demokrat ikus Köztársaságot kérte fel. 

A paradicsomhaj ta tás mind az egyes 
államok belső fogyasztása, mind export 
szempontból csaknem valamennyi barát i 
á l lamban jelentős. Ezt a témát több bará t i 
ország intenzíven tanulmányozza. Az 
eddigi eredményes kutatások lehetővé 
teszik, hogy 19G0 végéig e kutatásokat 
befejezzük ós az azokról készített jelentése-
ket egymás rendelkezésére bocsássuk. 
Ugyancsak előrehaladott szakaszban van 
a szántóföldi paradicsomtermesztés ökonó-
miá jának vizsgálata is. 

A tudományos együttműködés egyik 
fontos területe közös kiadványok meg-
jelentetése. Határozat született? arra , hogy 
a résztvevő szocialista országok valamennyi 
zöldségtermesztési eljárását magábafoglaló 
egységes zöldségtermelési kézikönyvet 
készítsenek. E többkötetes m u n k a első 
kötete a zöldségtermelés helyzetét tárgyal-
ja. A barát i együttműködés szellemében 
egymás munká jának megismerését kí-
ván j a szolgálni a munkaértekezlet azzal 
is, hogy tárgyalásait a jövőben minden 
évben más-más baráti országban ta r t j a , 
így 19G0-ban Csehszlovákiában, Prágában 
ül össze. 

Az értekezlet tanulságaként megállapít-
h a t j u k : a barát i országok ilyenfokú tudo-
mányos együttműködése rendkívül hasz-
nos, ezért törekedni kell arra, hogy azt 
továbbfejlesszük. 

CSEI.ŐTEI LÁszió 

Tüdőgyógyász Nagygyűlés 

Nagy sikerrel za j lo t t le a tüdőgyógyá-
szok X X X I I . nagygyűlése szepteíhber 
21 .—22,—23-án, a Magyar Tudományos 
Akadémián. 

A nagygyűlés a tüdőgyógyászat leg-
fontosabb kérdéseivel foglalkozott. A fő-
téma a „Tüdőgümőkór nehezen gyógyít-
ha tó kórformái" volt. Ki tűnő referátumo-
k a t hal lot tunk Böszörményi Miklós, Ungár 
Imre, Kurucz János és Kováts Ferenc 

professzortól. Az ezt követő színvonalas és 
nagyszámú előadás alapján leszűrhet jük 
e súlyos betegség gyógyszeres, konzervatív 
és sebészi kezelésének legmegfelelőbb mód -
jai t . A főtémához szorosan kapcsolódott, 
illetve annak egyik kiemelt részeként szere-
pelt „Az öregkor tuberkulózisa", amelyről 
Jancsin József, Vas Imre és Haranghy 
László professzor t a r to t t ak előadást, A be-
számolók s az ezeket köv ető magas szín-
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vonalú előadások megállapították : ezt a 
súlyos betegséget a mai tudomány m á r 
nemcsak felismerni és megfigyelni, hanem 
gyógyítani is tudja . 

Mosolygó Dénes referálta az Egészség-
ügyi Minisztériumnak a tuberkulózis fel-
számolására irányuló tervét. Az elért 
eredmények és ez a nagyszabású, de reális 
anyagi és személyi alapokon nyugvó terv 
megvalósítása biztosítja, hogy az eddig 
is nagy lelkesedéssel dolgozó szervezet a 
jövőben még eredményesebben végezheti 
m u n k á j á t . 

A kongresszus „epidemiológus" és „extrn-
pulmonális" szekciójának nagyszámú és 
többségükben magas színvonalú előadásai 
átfogó képet ad tak a tuberkulózis gyógyí-
tásának és az ú j kutatás i i rányoknak jelen-
legi állásáról. A nagygyűlés így nemcsak a 
tüdőtuberkulózis kérdésével foglalkozott, 
hanem e betegség bőrgyógyászati, nő-
gyógyászati, urológiai vonatkozásait is 
tárgyal ta és a csontízülct- ós nyirokcsomó 
tuberkulózisának gyógyítását is a leg-
modernebb elveknek megfelelően határozta 
meg. 

A nagygyűlés szervezői helyesen já r tak 

el, mikor e főtémák mellett több előudást 
tűztek ki a tüdőrák kérdéséről is. Ez a 
súlyos betegség az utolsó években, már az 
esetek számának nagymérvű növekedése 
mia t t is, előtérbe került . 

A kongresszus iránt, a külföld részéről is 
nagy érdeklődés ny i lvánul t meg. A kül-
földi vendégek között üdvözölhet tük az 
európai népi demokráciák tüdőgyógyásza i -
nak képviselőit és számos nvugat i érdeklő-
dőt . 

A nagygyűlés tapasztalatai büszkévé 
tehetnek mindnyá junka t . Helyes azonban, 
lia a tapasztalatokat a munka további 
javítására is felhasználjuk. Érdemes lenne 
például a jövőben jobban figyelembe 
venni, hogy ha kevesebb előadást tűzünk 
ki, akkor több idő jut vi tára . .Most ugyanis 
a vi tára csak olyan időpontot biztosítottak, 
amikor a fáradt résztvevők már nem 
használ ták ki a lehetőséget. Végül: lia 
ilyen nagyszámú külföldi vendég várható, 
helyes lenne, lia a nagygyűlés rendező-
bizottsága, a külföldi kongresszusok ta-
pasztalatai alapján, több társadalmi meg-
mozdulást készítene elő. 

E K D K L Y I LÁSZLÓ 
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NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET 

Nemzetközi Filológiai Kongresszus 
a Mongol Népköztársaságban 

A tudományos élet számára mindig ör-
vendetes esemény, ha egy, a tudományos 
kuta tásban korábban e lmaradot t nép eléri 
az t a fokot, hogy önálló ku ta tás i ered-
ményeivel bá t ran kiléphet nemzetközi 
fó rum elé is. A Mongol Népköztársaság 
filológusai ezt a vizsgát állták meg sikere-
sen a szeptember 1 -tői 8-ig rendezet t I. 
Nemzetközi Mongol Filológiái Kongrcsz-
szuson . ' 

A mongoloknak ugyan voltak Dzsingisz 
korától kezdve neves ós névtelen tudósaik, 
akik a különféle a l fabétumokat a mongol 
nyelvre alkalmazták, krónikákba foglalták 
a mongolság tör ténetét és a t ibet i nyelvű 
lamaista szent szövegeket imponáló szám-
ban fordították anyanyelvükre. Munkás-
ságuk azonban, értéke és történeti jelentő-
sége ellenére, nem érhette el a korabeli 
európai vagy kínai tudományosság szín-
vonalát . A Mongol Népköztársaság meg-
alakulása 1924 — után nyílt csak alkal-
m u k arra, hogy a kor színvonalán álló 
tudományos m u n k a a lapja i t megvessék, 
a m i azonban az ország gazdasági elmara-
dot tsága és gyér lakossága m i a t t csak igen 
nehezen haladhatot t . A szovjet tudósok 
és a Szovjetunióban kiképzett első mongol 
filológus generáció érdeme, hogy ma már 
a mongol nyelv, irodalom és népköltészet 
kérdéseivel nemcsak a külföldi mongolisiák, 
hanem a Mongol Népköztársaság f iatal 
képzet t filológusai is foglalkoznak. A Kon-
gresszus fő jelentősége éppen abban állott, 
hogy ez az ú j generáció első alkalommal 
vehet te fel a kapcsolatot a külföld mongo-
listáival. 

A Kongresszuson a vendéglátó Mongol 
Népköztársaság körülbelül 20 tagú küldött-
ségén kívül 14 oiszág 27 delegátusa ve t t 
részt . A Szovjetuniót N. A. Dvorjankov, 
G. D. Sanzsejev, J. N. Rerili és С. В. Ciden-
dambajev; Kiná t Ven Tu-szan, ('su Pu, 
Huan Cun-cian, Csingeltei és Erdenelogto, 
utóbbi kettő a Belső-Mongol Autonóm 
terüle t ről ; Lengyelországot S. Kaluzynski; 
Csehszlovákiát P . Poucha; Román iá t V. 
Ovimba; a Német Demokra t ikus Köztár-
saságot P. Ratchnevsky, J. Schubert, H. 

Schnura és H. Grünert ; a Koreai Népi 
Demokrat ikus Köztársaságot Hon Gi Mun; 
az Amerikai Egyesül t Államokat Udo 
Posch és R. Rupert ; Nagy bri tanniát Oh. 
Bawdcn ; Indiá t Rat, hu Vira ; K a n a d á t 
ü. Jackson; Finnországot P. Aalto ; 
Japán i G. Abematsu, K. Sakamoto, О. 
Shigco ; Magyarországot e cikk írója kép-
viselte. 

Szeptember elsején a kongresszus ünne-
pélyes megnyitása u tán , melyen az Ulán-
bátorba akkredi tá l t diplomáciai testületek 
is képviseltették maguka t , a délutáni 
ülésen már rá té r tünk a munka érdemi 
részére. Az eredményes tanácskozás minden 
technikai feltételét biztosították; a beszé-
deket egyidejűleg orosz, kínai és angol 
nyelven tolmácsolták. 

A kongresszus referátumai igen sokféle 
témakörből merí te t ték tárgyukat . Dam-
dinszüren professzor a mai mongol iroda-
lom kérdéseit fejtegette, egyes ú j abb és 
legújabbkori mongol írók tevékenységével 
és korával Szodnom és Erdenetogto foglal-
kozott. A Kínában élő mongolok irodalmát 
Ven Tu-szan professzor ismertette. Számos 
dolgozat volt folklor vonatkozású: a mon 
gol népdalok típusairól Rincsenszambu 
értekezett, a régi és mai népköltészetben 
fellelhető drámai elemekről Ojun asszony 
olvasott fel bemuta tókkal tarkí to t t alapos 
dolgozatot. A mongol népmese egy érdekes 
t ípusát Rincsen professzor vizsgálta. Ehhez 
a kérdéskörhöz kapcsolódott P. Poucha 
csehszlovák professzor előadása a nyugat-
mongol Dzsangár eposzról. A Dzsingisz-
kultusz tükröződéséről a moilgol krónika-
irodalomban P. Ratehnevszky német 
professzor referált. Természetesen nyel-
vészeti kérdések is megtárgyalásra kerül-
tek, így a mongol szótárirodalom törté-
netét és problematikáját Luvszandendev 
tud. munkatárs , a tibeti-mongol szótárakét 
Dordzs professzor foglalta össze. Ragliu 
Vira indiai küldöt t most megjelent szan-
szkrit-mongol szótárát mu ta t t a be. Vandui 
tud. munkatárs a ma i mongol terminoló-
giák problémáit ismertette. A szótan 
köréből vették t á rgyuka t még D. Jackson 
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kanadai küldöttnek a mongol helynevek-
ről, U. Posch U. S. A. küldöt tnek az al taj i 
alapszókincsről és e beszámoló í rójának a 
mongol állatkor terminusokról szóló előadá-
sai. A mongol és koreai nyelveknek főként 
a szókészletben megmutatkozó kölcsön-
hatásai t Hon Gi Mun, a mongol és jakul 
nyelvekéit S. Kaluzynzski lengyel küldöt t 
vizsgálta. Az igeragozás egyes kérdéseivel 
G. D. Sanzsejev szovjet professzor, továbbá 
G. Abematsu és O. Shigeo japán küldöttek 
foglalkoztak. 

A dialektológiai kutatások tetemes há-
nyadá t tették ki a kongresszuson elhangzó 
előadásoknak. Luvszanvandan professzor 
a mongol nyelvek és nyelvjárások fel-
osztásához, Cidendambejev szovjet küldött 
pedig u b u r j á t nyelvjárások osztályozásá-
hoz hozott ú j abb szempontokat. Egy-egy 
nyelvjárásból végzett gyűj tőmunkájukról 
számoltak be Misig lud. munka tá r s és 
Csingcltei professzor. A tabuiszt ikus asz-
szonynyelv maradványai t egy nyugat-
mongol nyelvjárásban jellemezte I'. Aalto 
f inn professzor, P. Pouch a pedig a mogolok 
nyelvjárásában megnyilvánuló eres iráni 
ha tás kérdéséhoz hozott adalékokat. Eddig 
a mongol filológia kevéssé feldolgozott 
területéhez tartoztak a mongol-tibeti köl-
csönhatások kérdései. Azonban ezen a 
kongresszuson több előadó éppen ezeket 
tet te vizsgálata tárgyává: így Pagva tud. 
munkatá rs а t ibeti írásos mongol szövege-
ket, OombcdzsM' tud. munkatárs a mongolok 
által művelt tibeti nyelvű irodalmat, 
Damdinszüren professzor a t ibeti .jövevény 
szavakat a mongolban, végül J . N . Rerih 
professzor a mongol jövevényszavakat a 
tibeti nyelvben tárgyalta. K . Sakamoto 
professzor a japán mongolislák munkás-
ságát ismertette. 

Szeptember 8-án délután a záróülésen 
a legtöbb küldött búcsúszavaiban kiemelte, 
hogy ez a kongresszus azáltal, hogy most 
már a mongol nyelv- és ir odalomtudomány 
fejlesztésében a mongol tudósok is hat-
hatósan kiveszik részüket, ú j korszakol 
ny i t a mongolisztikában. Az üléseket 
Gevegtnednék, a Mongol Tudományos és 
Felsőoktatási Bizottság elnökének szavai 
zár ták be. 

Mongol vendéglátóink mindent elkövet-
tek, hogy fényűzően szolgálják kényel-

münket és megismertessenek bennünkat 
országukkal, népükkel, ú j eredményeikkel 
és legkiválóbb művészi alkotásaikkal. 
Bemulat ták nekünk művészi ú j filmjeiket, 
a népi mot ívumokban gazdag i f jú zene-
irodalmuk legsikerültebb alkotását „A szo-
morú hegyek közö t t " c. operát. ízelítőt ad-
tak különös szépségű népdalaikból és népi 
táncaikból. A kongresszus nehéz munká ja 
közben felüdülést jelentett , hogy meg-
csodálhat tuk a mongol sportolók ügyes-
ségét nemzeti sportágaikban, az ijjászat-
ban, birkózásban és lóversenyben. Nagy 
sikere volt. egy színvonalas cirkuszi elő-
adásnak is. 

Öi-ökké emlékezetes élményt jelentett 
mindannyiunk számára ötnapos vidéki 
utunkon a mongol magashegyi styeppék 
sajátos színe és hangula ta , a nomád népek 
mozgalmas történetéről regélő romvárosok, 
kastélyok és sírfeliratok és a mongol föld 
egyik legmegragadóbb lormészeii kincse, 
az Orlion folyó, amelyik zöld síkságról 
hirtelen leveti m a g á t egy mély, fekete ós 
vörös sziklák közt nyíló kanyonba, s esté-
ben szivárványos fá tylakba burkolózik. 

Mind a fővárosban, mind vidéki utunkon 
mindannyiunkat - , de leginkább azokat, 
akik már já r tak Mongóliában csodálat-
ba e j te t t az a ha ta lmas építőmunka, amely 
most bontakozik ki. A fővárost okosan át-
gondolt városrendezési terv szerint szé-
pítik és l á t j ák el közmüvekkel, modern, 
kényelmes lakónegyedekkel, szép köz-
épületekkel. Hidaka t veinek és u t aka t 
építenek ott , ahol eddig csak zabolátlan 
vadvizek és keréknyomok voltak. A leg-
meglepőbb fejlődést azonban a Dzsingisz 
kán és utódai régi székvárosának helyén 
létesült állami gazdaságban tapasztal tuk, 
ahol a semmiből három év alatt modern 
gabonatermelő nagyüzemet teremtettek, 
hatalmas korszerű gépparkkal és csator-
názással. 

A kirándulás u t án Szambu, a Mongol Nép-
köztársaság Nagy Népi I lu rá l ja elnökségé-
nek elnöke lá t ta vendégül a kongresszus 
résztvevőit. Hálás szívvel köszöntük meg 
neki, és ál tala az egész mongol népnek, 
hogy ilyen maradandó, szép élményekkel 
gazdagítoltak bennünket . 

KŐHALMI K A T A L I N 

Népmese-kongresszus Kielben és Koppenhágában 
Nagy jelentőségű nemzetközi kongresz-

szus színhelye volt 19öí). augusztus 19—29 
között, Kiel és Koppenhága. Mintegy 180 
mesekutató találkozott с két városban, 
hogy tudományáguk legújabb eredményeit 

ismertessék egymással s hogy koordinálják 
a nemzetközi és nemzeti mesekatalógus -
munkálatokat . A kongresszust a kiéli 
egyetem Néprajzi Intézete, s a dániai 
Nordisk Inst i tut for Folkedigtning, vala-
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m i n t több, az európai népmese gondozásá-
val foglalkozó egyesület közösen rendezte. 
A kongresszus tudományos bizottságának 
elnöke Kurl Ranke professzor volt, t ag ja i 
pedig a népmesekutatás legkiválóbb képvi-
selői, közöttük Ortutay Oyula akadémikus , 
aki személyesen nem tudo t t részt venni a 
kongresszuson, s előadását küldte el. 

A kongresszuson elhangzott mintegy 70 
beszámoló (öbb tárgykörbe sorolható. Az 
első napon a népmesék általános műfa j i 
kérdéseit, s a ku ta tá s jelenlegi szakaszának 
főfeladatait érintő előadások hangzot tak 
el. Ranke professzor „Einfache F o r m e n " 
címen az alapvető műfa j i problémákról 
t a r t o t t beszámolót. Jan de Vries a mpsék 
és mítoszok oly sokat v i ta to t t összefüg-
gésének kérdéséhoz szolgáltatott ú j adato-
kat . J. Ö. Swahn svéd professzor a nemzet-
közi mesekutatás aktuál is feladatairól 
számolt be, míg Stith Thompson, a nemzet-
közimese- és motívumkatalógusok szerzője, 
a katalógusok ú j k iadásában eszközölt ki-
egészítésekre hívta fel a figyelmet. E cso-
por tba sorolható Ortutay Gyula akadé-
mikus nagy jelentőségű beszámolója is 
(Begriff und Bedeutung der Aff in i tä t in 
der mündlichen Überlieferung), moly a 
népköltészet hagyományozásának néhány 
lényeges törvényszerűségéi tá r ja fel. 

A második csoportba sorolhatnók azokat 
az előadásokat, melyek a nemzeti mese-
katalógusok helyzetéről, jelenlegi munká-
latairól számoltak be. A magyar mcsekata-
lógusokról Kovács Ágnes szólt „Zur Typo-
logie der ungarischen Volksmarchen"eímű 
referá tumában. Megás professzor a görög 
mesetípusokról, Marie-Louise Tenèze a 
f ranc ia népmesék ana l i t ikus t ípuskataló-
gusáról tar tot t érdekes előadást. E sorozat-
ban hallottunk a mál ta i , indiai, japán, 
észak-amerikai, macedón, brit stb. mese-
típusokról és katalógusokról, s a meséket 
rendszerező munkálatokról . 

A harmadik csoportot azok az előadások 
képezték, melyek a mesék és mondák értel-
mezésével kapcsolatban felcsillanó vallás-
történcti-etnológiai problémákkal foglal-
koztak. Az a rendkívül heves vita, mely a 
beszámolók után kialakul t , s mely az elő-
adások után néha a h esői órákig is folyta-
tódott, jelezte e kérdéscsoport fontosságát. 
E csoportból kiemelkedik Wayland D. 
Hand professzor előadása (Abergläubische 
Grundelemente in der amerikanischen 
Volkserzählung) és Lutz Röhrich rendkívül 
n a g y feltűnést keltő t anu lmánya az „álla-
tok ura" totemiszt ikus mondakörről,melyei 

igen élénk vita követet t . Az európai 
bányász-mondák körül kialakult v i tában 
Dömötör Tekla hozzászólásában ismertet te 
hazai bányászmondáink néhány fő mol í-
vumát . 

A negyedik csoport —- s ide tartozott ez 
előadások legnagyobb része —• a folklór és 
irodalom határkérdéseivel, s egyes mese-
motívumok és típusok történetével, vándor-
lásával foglalkozott. Kiemelkedett e cso-
portból Archer Taylor, Max Lüthi, F. L. 
Utley előadása. Számunkra különösen jelen-
tős volt néhány a közép- és kelet-európai 
mesemotívumok problematikájával fog-
lalkozó — előadás. (K. Horálek : Haupt-
probleme der volkskundlichen Balkanistik. 
I.Qravfenaiier, Milko Matiíetov előadásai.) 
Újszerű kérdést, ve te t t fel az NDK-bóI 
érkezeti Oisela Schneidewind, aki egy 
XVII. századi megtör tén t esemény nyo-
mában meginduló mondaképződés törté-
neti ú t j á t és társadalmi mondanivalója -
nak alakulását követte nyomon. 

Végül az utolsó csoportot képezik azok 
a referátumok, melyek az élő mesével : a 
mesemondás alkalmaival , társadalmi szere-
pével, a mesélés funkciójával , a mese-
mondó egyéniséggel, egyes mesemondók 
stílusával foglalkoztak. E z utóbbi előadá-
sokat olyan országok tudósai t a r to t ták , 
ahol a mesemondás még élő gyakorlat, s 
ahol még a népi ku l tú ra keretében is 
alkalom nyílik vizsgálatára. Európa egy 
jelentős részében ugyanis a mesemondás 
alkalmai egyre inkább tűnőben vannak ; 
a mesemondás szerepét egyre inkább át -
veszi a mesekönyv-olvasás, a rádió mese-
műsorai, a televízió stb. A népmese vizs-
gálata e területeken egyre inkább történeti 
s túd iummá válik, s módszerében közeledik 
az irodalom történetéhez. Annál nagyobb 
érdeklődéssel kísérte a kongresszus az „élő" 
népmeséről szóló beszámolókat. Ezek közé 
tar tozot t Dégh Linda jelentős előadása 
„Die schöpferische Tätigkeit des Märchen -
erzählons". E csoportból kiemelkedik 
О. Sirovátka, M. tío&kovií-Stulli, E. Schocn-
feld, R. Dorson érdekes beszámolója a népi 
mesemondás mai helyzetéről az európai 
ős más világrészek népi ku l tú rá jában . 

A kongresszus a human i s t a tudományos-
ság őszinte baráti légkörében folyta t ta 
tanácskozásait, ismét bizonyosságot téve 
arról, hogy a népköltészet h ű tolmácsolója 
csak az lehet, ak i t a dolgozó nép iránti 
őszinte érdeklődés, sorsukkal való mély 
együttérzés vezet erre a területre. 

DÖMÖTÖR T E K L A 

44 



Az Olasz Matematikai Társulat VI. Kongresszusáról 
Az Olasz Matematikai Társulat 1959. 

szeptember 11 és 1С között Nápolyban 
ta r to t ta meg VI. kongresszusát. 

Az összes kongresszusi tagok (3GG) 
mintegy háromnegyede volt. rendes és 
egynegyede kísérő tag (családtag). A kül-
földi résztvevők száma csaknem a fele volt 
az olasz kongresszusi tagokénak; ez az 
arány természetesen jobb az olaszok javára, 
ha a rendes tagok számát vizsgáljuk. Az 
Olasz Matematikai Társulat* nagy anyagi 
áldozatokat hozott, hogy mindent meg-
mutasson, ami csak szép és érdekes 
Nápolyban és környékén lá tható. Egyéb 
vonatkozásban is igyekeztek ott-tartóz-
kodásunkat kellemessé tenni. 

A külföldiek érdeklődése a kongresszus 
iránt azonban országonként igen változó-
nak mutatkozott . A nyugat-európai orszá-
gok részvétele — Franciaország kivételével 
— ál ta lában mérsékeltnek mondható. 
Valószínűleg szerepet játszott ebben az is, 
hogy a múl t évben Edinburghban tar tot t 
Nemzetközi Matematikai Kongresszus ki-
merítette az egyének és intézmények ilyen 
célra fordí tható anyagi erőit; másrészt a 
nyelvi nehézségek is akadályokat jelent-
hettek. A kongresszusról k iadot t vala-
mennyi előzetes tájékoztató, program stb. 
kizárólag olasz nyelvű volt. A nyolc 
plenáris ülésen csak olasz nyelvű előadás 
liangzott el, a szekció-ülésekre bejelentett 
174 előadás közül 12G-ot olasz, 29-et 

francia, 10-et angol és 9-et német nyelven 
ta r to t tak . Számos külföldi is olaszul tar-
to t ta meg előadását. 

A kongresszus plenáris üléseinek többsége 
az olasz matematikusok hagyományos kér-
déseivel : az algebrai geometriával és a 
differenciálegyenletek elméletével foglal-
kozott, A plenáris üléseken kívül az elő-
adások a következő hé t szekcióban hang-
zottak el : 1. algebra; 2. analízis; 3. való-
színűségszámítás ós alkalmazásai, mate-
matikai közgazdaságtan; 4. geometria; 
5. elméleti mechanika és matemat ikai 
fizika; G. topológia; 7. a matemat ika tör-
ténete és filozófiája, d idakt ika. 

Az algebrai szekcióban t a r t o t t előadások 
jelentős része (összesen 21) nem az absztrakt 
algebra kérdéseivel foglalkozott, amelynek 
nálunk oly sok művelője van, hanem a 
ma temat ika egyéb ágaival kapcsolatos 
algebrai problémákkal. A magyar mate-
matikusok közül Fuchs László az Abel-
esoportok elméletéről és Turánné Sós Vera 
a diofant ikus approximáció egyik kérdé-
sénői tar tot t érdeklődést kiváltó előadást. 

Az előadásoknak csaknem egyharmada 
(Gl előadás) az analízis szekció keretei közé 

illett. Több m i n t 20 előadó a differenciál-
egyenletek problémáit tárgyal ta . Jelentős 
számban szerepeltek i t t sorelméleti elő-
adások is. Ebben a szekcióban ta r to t t elő-
adást Alexits György az ortogonális sorok 
konvergencia problémáiról, Alpár László 
a Taylor-sorok szummabilitási ós diver-
gencia jelenségeiről, Túrán Pál az ana-
lízis egy módszerének bizonyos ú j alkal-
mazásairól. 

A valószínűségszámítás ós alkalmazásai , 
matematikai közgazdaságtan szekció 23 
előadásán a valószínűségszámítás és a 
matemat ika i s tat iszt ika körébe eső kér-
déseken kívül, a lineáris programozással és 
az elektronikus számítógépekkel kapcsola-
tos problémákat tárgyal ták . 

A geometriai szekció 29 előadása algebrai 
geometriával és differenciálgeometriával 
foglalkozott. 

Az elméleti mechanika és a matematikai 
fizika az olasz tudományosztályozás sze-
r int — ami különben egyezik több m á s 
országban szokásos osztályozással a 
matemat ika i tudományok közé tartozik. 
Valójában az esetek többségében differen-
ciálegyenletekkel kapcsolatos problémák-
ról volt szó. E szekcióban, amelyben 21 
előadás hangzot t el, t a r to t t előadást 
Adler György a szemcsés anyagok ellen-
áramú hűtéséről. 

A topológiai szekció keretében összesen 
4 előadást t a r to t t ak . 

A matemat ika tör ténete ős filozófiája 
didakt ika szekcióban 15 előadás hangzott 
el. E szekció működését a magyar küldőt I -
sóg tagja i nem tud t ák figyelemmel kísérni, 
mer t más szekciók ülésein vettek részt, 
amelyek szűkebb érdeklődési körükbe vágó 
kérdésekkel foglalkoztak. 

A magyar küldöttség tagjai (Alexits 
György és Túrán Pál akadémikusok, mint 
az Olasz Matemat ika i Társulat vendégei, 
Alpár László ós Kárteszi Ferenc, mint az 
MTA küldöttei , Adler György, Fuchs 
László, Lánczi Edi t , Palást i Ilona, Re j tő 
Magda és Turánné Sós Vera) felhasználták 
a kedvező a lka lmat arra is, hogy felhívják 
a külföldi kollegáik figyelmét a II. Magyar 
Matemat ikai Kongresszusra, amely 1960-
ban kerül megrendezésre. Az olasz mate-
matikusok kongresszusán való rész véle 
ebből a szempontból is számos tanulság 
levonását te t te lehetővé. 

Mindent egybevetve, az Olasz .Matema-
t ikai Társulat VI. Kongresszusu a nemzet -
közi matemat ika i élet egyik jelentős ese-
ménye volt. 

A. L. 



K Ö N Y V S Z E M L E 

R E J T Ő ISTVÁN: 

Mikszáth Kálmán, a rimaszombati diák 

Akadémiai Kiadó. Budapest , 1E59. Irodalomtcrte'neti füzetek 27. 107 1. 6 melléklet 

„Üdvözöllek öreg, egyszerű falak, hol az 
első plága csattant el kezemen! Becsesekké 
tesz benneteket előttem a szellem, mely 
köztetek lengett, mely mindig szabad volt ." 

Ezekkel a szavakkal kezdi Mikszáth 
Kálmán azt az elbeszélését, melyben a 
l imaszombati gimnázium öreg pedellusá-
nak , a felejthetetlen Dankó bácsinak állít 
emléket. 

Az öreg Dankó bácsi, Az ú j büntető 
codex, Bogy lettem én író stb. című 
ugyancsak a rimaszombati diákévek emlé-
keiből táplálkozó novellákból mint novella-
hőst ismertük Szeremley Károly tanár 
u ra t , ki t ez utóbbi elbeszélésében az író 
meleg szavakkal így jellemez: „A tanár 
ú r különös kedvencem volt, a mai napig 
is tisztelettel gondolok finom szellemére, 
szikrázó ölleteire, kedves, szeretetreméltó 
modorára és kivált azon eredetiséggel 
párosul t gyakorlati magyarázatokra, me-
lyekhez foghatókat egyetlen tanférfiúnál 
som tapasztal tam! Bámulatos tapintat tal 
t u d o t t hozzásimulni tanítványai értelmi 
tehetségéhez." 

Baksay Istvánt , a matematika tanárát 
szintén mint novellahőst ismertük, ki 
velős szavakkal győzte meg a mathézistől 
iszonyodó kisdiákot arról, hogy az ő 
tudománya, szemben egyéb tudományok-
kal , min t például a nyelvek avagy a tör-
ténelem, a síron túl is érvényes. 

Kej tő István: Mikszáth Kálmán, a rima-
szombati diák c. könyvének lapjain e 
nagytiszteletű tanár urak min t történeti 
személyek lépnek a Mikszáth-olvasók elé, 
s a kisdiák, a novellák hőse, mint a rima-
szombat i hatosztályú protestáns gimnázium 
tanulója a felkutatott anyakönyvek lap-
ja in , mint kielégítő, tűrhető, igen csekély 
haladásé, majd igyekvő, dicséretes, magyar 
nyelvben idővel kitűnő, de a német nyelv-
ben végig a közepesnél csekélyebb ered-
mény t felmutató diák mutatkozik meg 
e lő t tünk . 

Rejtő István a limaszombati múzeum-
ban, s a rimavska sobota-i magyar iskola 
könyvtárában fellelhető dokumentumok 
alapján feltárta Mikszáth diákéveinek 
1857—1863 közé eső ha t esztendejét, ada-
tokban muta tva be az idáig inkább csak 
anekdotákra támaszkodó életrajzi moz-
zanatokat. 

Az osztálykönyvek bemulatott lupjai 
pontos képet adnak a falusi iskolából 
gyenge készültséggel elbocsátott, a gim-
náziumban eleinte makacsul közepesen 
alul maradó, majd lassan-lassan előretörő 
diák tanulmányi előmeneteléről. Az iskola 
nyomtatot t »Tudósít ványai«-1ю1 értesülünk 
az iskola életének jelentősebb eseményei -
ről, megtudjuk az osztályban tanító 
tanárok nevét, tananyagot, tankönyvek 
címét, az osztályok statisztikai adatai t stb. 

Érdekes adata az 1861/62. évi Tudosít-
ványnak az egyházkerület szuperintenden-
sének jelenlétében megtar tot t — a százados 
évforduló (1869) óla hagyományos 
Kazinczy ünnepély, melynek pályadíjait 
Mikszáth Kálmán és Lengyel György 
nyerte el. Kár, hogy Rej tő Is tván nem 
említi meg, hogy ez az osztálytárs mint 
Lengyel Gyuri ismeretes Mrkszáthnak 
A kormányzó úr iskolalátogatása e. (Hasz-
nos Mulattató 1881. ápr. 10—24.) el-
beszéléséből, mint ellenszenves törtető, kit 
a fiúk egymás között labancnak neveznek. 

Mint írói pályájának kiindulásáról emlé-
kezik inog Mikszáth egy aggteleki kirán-
dulásról, melyet Szeremley tanár úr veze-
tésével tetl az osztálya. Rejtő adatai 
hitelesítik ezt a történetet, amennyiben az 
1862/63. tanév Értesítése megemlíti az agg-
teleki kirándulást, melyen az iskola ötven 
növendéke között Mikszáth is részt vett. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
Mikszáth Kálmán írói pályája , megcáfolva 
a Hogy lettem én író e. elbeszélésében tett 
vallomást, már az 1861/62-es tanévben kez-
dődött el a Hunyadi e. ódával, melynek 
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szövegét Rejtő Mikszáthnak többi, eddig 
csak hírből ismert önképzőköri írásával 
együtt a gimnázium önképzőkörének arany-
könyve alapján közöl. 

A bemuta to t t prózai és verses művek 
foutos dokumentumai az író fejlődésének 
és annak a politikai légkörnek, mely az 
abszolutizmus éveiben a rimaszombati al-
gimnázium tanárai ós növendékei körében 
uralkodott. 

A könyv függelékében Mikszáthnak négy 
levelét olvashatjuk Eábry Jánoshoz, az 
iskola volt tanárához. Számunkra leg-
érdekesebb ezek közül az első, 1878. június 
23-án kelt levél, melyet élete mélypontján 
írt a nyomortól és betegségtől sanyargatott 
fiatal író, s melyben ígéri, hogy felgyógyul-
tával kéziratot fog küldeni a rimaszombati 
gimnázium huszonötéves évfordulójának 

ünnepére kiadandó emlékkönyv számára, 
azonban nem sa já t nevén, hanem a „jobb 
hangzású" Kákay Aranyos álnéven. 

Az ígért kéziratot azonban Mikszáth 
sohasem küldte el; az Emlékkönyv szer-
kesztői egy 1860-ban írt önképzőköri 
szatirikus versét közölték a kiadványban, 
a tizenöt esztendős kisdiák irományát 
tisztelték meg a nyomdafestékkel. 

Rejtő Is tván könyve sok érdekes adat tal 
egészítette ki Mikszáth Kálmán életrajzát. 
Kívánatos volna a Selmecbányái diákévek 
adatainak hasonló módon való feltárása 
is : a Mikszáth műveiben lappangó élet-
rajzi mozzanatok a hiteles adatok meg-
világításában fontos kiegészítésül szolgál-
hatnak Mikszátb-kutatásunk számára. 

VY. PETROLAY MARÓIT 

KESZTHELYI LAJOS: 
Atomok és atomi részecskék 

Műszaki Könyvkiadó. Budapest, H59. 508 1. 

A Műszaki Könyvkiadó közismert kék 
szakkönyv sorozatának egyik köteteként 
jelont meg Keszthelyi Lajos: Atomok és 
atomi részecskék című könyve. Ebben a 
kötetben az olvasó a modern atomfizika 
kísérleti módszereinek és legjelentősebb 
tapasztalati eredményeinek leírását talál-
ha t j a meg. 

A szerző rövid bevezetés után — amely-
ben a Brown-mozgás és az elektrolízis tör-
vényszerűségeit ismerteti — a legrégebben 
ismert elemi részecskére, az elektronra 
vonatkozó tapasztalati tényeket tárgyalja, 
majd rátér a hősugárzás törvényeinek és a 
fény és az anyag kettős természetének 
vizsgálatára. 

Ezek után kerül sor az atomok szín-
képéből az atomok szerkezetére vonat-
kozóan levonható következtetések tárgya-
lására. I t t a színképek értelmezésére a 
Bolir-elméletet és a vcktormodellt használja. 
A Bohr-elmélet és a Pauli-elv alapján az 
elemek periódusos rendszerét is magyaráz-
za. A röntgen-sugárzás rövid ismertetése 

után az atommagok sajátságaival és a 
atommagreakeiókkal foglalkozik. 

Az utolsó két fejezet a kísérleti atom-
fizika legfontosabb berendezéseinek, a 
gyorsítóknak és a részecskeszámlálóknak 
a működésével ismertet meg. 

A könyvet egyaránt hasznos segéd-
eszközzé teszi mind a fizikusok, mind az 
atomfizika i ránt érdeklődő mérnökök 
számára világos okfejtése, a fizika lénye-
get kiemelő fogalmazása, valamint a tár-
gyalt anyag gazdagsága. A szerző a magyar 
nyelvű tankcnyvirodalomban bizonyos 
mértékig úttörő munkát végzett, amikor 
igyekezett a legmodernebb eredményekre 
is kitérni, t g y különös érdeklődésre tart-
hatnak igényt az atommag sajátságaival 
foglalkozó fejezetek, amelyekbon többek 
közöt t még a mágneses rezonaneia-abszorb-
ción alapuló magnyomaték mérés, a béta-
bomlásnál tapasztalt paxitáfisértés és a 
termonukleáris reakciók kéidései is szere-
pelnek. Nagy segítséget jelent ez a könyv a 
fizika-szakos egyetemi hallgatók számára is. 

ARONYI IVÁN 
J . THOR WALD: 

A sebészek évszázada 

Gondolat Kiadó. E 
Az orvostudomány nagy felfedezéseinek 

népszerű ismertetése mindig hálás téma, 
hiszen természetes az az érdeklődés, amely-
lyel az emberek sa já t testük, egészségük 
és a különböző l>otcgsógek legyőzése felé 
fordulnak. Ha pedig az ilyen tárgyú 
könyv témaválasztása és nyelvezete olyan, 

lapest, H59. 437 1. 
hogy valóban mindenki élvezettel olvas-
ha t ja és könnyen megérti, jelentős szerepe 
lehet a kuruzslás, a babonák leküzdésében. 

A Gondolat Kiadó választása ilyen szem-
pontból jó könyvre esett. Thorwald, 
haladó gondolkodású amerikai orvos, nagy-
apja emlékiratai alapján regényes for-
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mában írta meg az elmúlt 100 év nagy 
sebészi felfedezéseinek történetét. A nagy-
apa, aki 1922-ben, 98 éves korában balt 
meg,' maga is orvostörténelemmel foglal-
kozott és beutazva a világot, személyes 
ismeretségben volt korának csaknem min-
den olyan sebészével, aki jelentős módon 
hozzájárult a tudomány fejlődéséhez. 
Szemtanúja volt a világ első éternarkózis-
ban végzett műtétének és a könyv nagyobb 
része a narkózis felfedezésével, a felfedezés 
elsőségének elismertetéséért folytatott ál-
datlan küzdelemmel foglalkozik. Kiemeli, 
hogy Simpson angol orvost, aki elsőkónt 
alkalmazott narkózist szülés közben, az 
egyház és számos maradi orvos mennyire 
támadta , mondván: „Az általános jó-
érzés . . . ellenzi a szokásos fájdalmak 
meggátlását, amelyeket a Mindenható 
kétségtelenül bölcs megfontolással gondolt 
ki, min t a természetes szülés velejáróit." 
Ugyanez a maradiság nyilvánult meg a 
Semmelweis hirdette tanokkal szemben is, 
aminek következtében felfedezése u tán 20 
évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az anyák 
ezreit megmenthessék a gyermekágyi láz-
tól. A Semmelweisről szóló fejezet egyéb-
ként a könyv legszebben megírt részei közé 
tartozik. 

A további fejezetek megismertetik az 
olvasót a hólyagkövek eltávolításának 
vértelen módszerével, az orrplasztikával, 
az antiszeptikus sebkezeléssel, a gyomor-
és a fóregnyúlvány sebészetének kialaku-
lásával, a szívet ért sérülés első sikeres el-
varrásával. 

A könyvet számos korabeli ra jz ós fény-
kép teszi teljessé. Kár, hogy az egyes 
műtétek sémás rajzai a legtöbb esetben 
rosszul sikerültek és nemcsak a laikusok, 
de sokszor a szakember számára is ért-
hetetlenek. Meg kell említeni, az egyébként 
gördülékeny fordítás, egyik bántó h ibá ján 
A magyar nyelv használja a felkar és alkar 
kifejezést, de a felszár és alszár kifejezést 
nem. Az alsó végtagon lábszárt és combot 
különböztetünk meg, de felső lábszár, sőt 
horribile dictu felső comb nincs. 

E néhány pongyolaság azonban nem von 
le semmit a könyv azon értékéből, hogy 
élvezetes olvasmány ú t j án ismerteti meg az 
olvasót az elmúlt 100 év néhány nagyobb 
sebészi felfedezésével. 

A szép reprodukciók és a gondos tipográ-
fia a Gondolat Kiadó dicséretére válnak. 
Kár, hogy a könyv aránylag kis példány-
számban jelent meg. 

V A S GYÖRGY 

V E N D L A L A D Á R : 

A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története 

Tankönyvkiadó. Budapest, 1958. 276 1. 8 tábla 

Vendl Aladár akadémikus, a Földtani 
Társulat egykori elnöke (1938—1941) nagy 
hozzáértést kívánó ós sok nehézséggel járó, 
megbízható adatgyűjtéssel összeállította 
az immár száztizedik évét betöltött, leg-
régibb magyar tudományos társulat műkö-
dési adatait . A földtan magyar tudomány-
történeti irodalmunkban eddig is példa-
mutató vezető helyen állt, tárgyánál és 
népgazdasági jelentőségénél fogva, de 
szélesebb körök érdeklődésére ta r tha t szá-
mot mindenkori társadalmi helyzete és a 
magyar történelem viszontagságos, leg-
újabbkori történelmében való szereplése is. 
A magyar földtan történetének ez a társu-
lati száz éve csaknem összeesik a buda-
pesti tudományegyetem földtani- és ásvány-

tani tanszékeinek százéves történetével. 
Vendl Aladár könyve gazdag anyag-

közlésével elismerésre méltó, hézagpótló 
munká t végzett. A társulat működéséhez 
azonban nem fűz sem tárgyi, még kevésbé 
személyi kr i t ikát vagy értékelést, noha erre 
félévszázados kimagasló társulat i tevé-
kenysége és személyes tapasztalatai nyo-
mán legilletékesebbnek tekinthető. Köny-
vének tényadataiban talán csak az alapító 
első nemzedék irányában csendül ki az 
őket megillető köteles tisztelet és jogos 
elismerés. Túlzott szerénységre vall, de 
azért hiányolható, hogy a társulat el-
nökeinek képsorozatából k ihagyta sa já t 
arcképének közlését. 
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Az országos távlati tudományos kutatási terv 
kidolgozása és a kutatások koordinálása 

K Ó N Y A A L B E R T l e v . t a g é s E R D E I F E R E N C a k a d é m i k u s 

A z MSzMP VII kongresszusa részletesen és sokoldalúan foglalkozott 
tudományos életünk helyzetével és feladataival. A Központi Bizottságnak 
Kádár elvtárs által előadott beszámolója megállapította, hogy „a tudományok 
szerepe felbecsülhetetlen jelentőségű szocialista építésünk feladatainak meg-
alapozásában", majd pontosabban is meghatározta a követelményeket: 
„A tudományokkal, a tudósokkal, a kutatókkal szemben növekszik az ország 
igénye olyan értelemben, hogy az alaptudományok, az alkalmazott tudomá-
nyok kutatási programját a lehetséges mértékben társadalmi szükségleteink-
hez, gazdaságunk és kultúránk fejlődésének megoldandó kérdéseihez igazít-
sák".1 

A kongresszus által tárgyalt történelmi feladat: befejezni a szocializmus 
alapjainak a lerakását hazánkban, valóban a nagyobbnál-nagyobb feladatok 
egész sorát állítja a tudományok elé. így az iparunk fejlődésében központi 
szerepet játszó műszaki színvonal emelése nagyszabású feladatokat állít a 
különböző természettudományos és műszaki kutatások elé. Csak ezek együtt-
működése adhat választ számos ma is fennálló technikai problémára és még-
inkább ettől kell várni a jövő technikájának elvi megalapozását. Hasonkókép-
pen a közgazdasági, mezőgazdasági, biológiai és műszaki tudományok össze-
fogott ereje szükséges a mezőgazdaság szocialista átszervezése során felvetődő 
kérdések megoldásához. 

Ahhoz, hogy tudományos életünk a kongresszus által meghatározott 
társadalmi funkcióját betölthesse, hogy a tudományokra váró nagyszámú és 
egymással is bonyolultan összefüggő feladat kitűzése összehangoltan történ-
jék meg és még inkább, hogy maga a tudományos kutatás összehangolt legyen, 
a tudományos kutatómunka távlati tervének elkészítésére van szükség. Ezt 
a célkitűzést a kongresszuson jóváhagyott irányelvek is tartalmazzák. 

Ilyen terv kidolgozásának az a célja, hogy a tudomány anyagi és szellemi 
erőit a tervben megjelölendő főfeladatok megoldására összpontosítsa. A tudo-
mánynak tehát azokat a szükségleteket kell mindenekelőtt kielégíteni, melye-
ket az élet, népgazdasági, technikai és kulturális fejlődésünk ebben az idő-
szakban támaszt, ideértve azokat az elméleti jellegű alapkutatásokat is, 
melyek a tudományok fejlődéséhez szükségesek. 

A távlati kutatási terv kidolgozása fontos lépés azon az úton, hogy a 
tudományművelés szocialista sajátosságait kifejlesszük, azokat mind a tudo-

1 A Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusa. Kossuth . 1959. 48. old. 

1 Magyar Tudomány 1960/2 49 



mány fejlesztésben, minci a tudományos munka megszervezésében követke-
zetesen érvényesítsük. 

A tudomány fejlesztés szocialista tervezése nemcsak a kutatási munka terve-
zését jelenti, hanem annál lényegesen összetettebb komplex feladat. A tudo-
mányfejlesztés szocialista tervezését a kutatómunka helyes tervezése és koordi-
nálása mellett ki kell tejeszteni a kutatóhálózat tervezésének, a káderfejlesz-
tésnek és az anyagi erők felhasználásának összehangolására is. A tudományos 
munka kiemelkedő szocialista sajátosságai a tudományos célkitűzések és a 
népgazdasági érdekek összhangja, a kutatómunka kollektív jellege. 

Az országos távlat i tudományos kutatási terv kidolgozását a Magyar 
Tudományos Akadémia, az Országos Tervhivatal, az érdekelt szakminisztériu-
mok, valamint nagyszámú kutató és gyakorlati szakember bevonásával a 
Tudományos és Felsőoktatási Tanács már több mint egy éve elkezdte. E tanul-
mányban — kiindulva a kutatások jelen helyzetéből levont néhány követ-
keztetésből — a távlat i kutatási terv összeállításának alapelveit, valamint 
a végrehajtására kialakult elképzeléseket ismertetjük. I t t elsősorban a termé-
szettudományokat és a műszaki tudományokat ta r t juk szem előtt, a társa-
dalomtudományok több szempontból eltérő jellegére csak rövidebben utalunk. 

A kutatások jelenlegi helyzete, a tervezés eddigi tapasztalatai 

A tudományos kutatás felszabadulásunk utáni fejlődése, anyagi és 
személyi ellátottságának javulása általában lehetővé tették, hogy a tudomá-
nyos kutatás nálunk is elfoglalhassa azt a helyet, amely a szocialista társa-
dalomban megilleti. A kutató, fejlesztő és egyéb tudományos intézmények 
széles hálózata épült ki a tudományos tevékenység legtöbb ágában, az ipari, 
mezőgazdasági és egészségügyi, valamint a természet- és társadalomtudományi 
kutatások területén egyaránt. 

A tudományos kutató intézetek hálózata ma már mintegy 120 kutató-
intézetet foglal magában, amelyek 80 százaléka a felszabadulás után, többsége 
pedig 1948 után alakult. Ezeken kívül közel 600 olyan egyetemi és főiskolai 
tanszék van, ahol az oktató munka mellett tudományos kutató munka is folyik. 
E tudományos intézmények állóalapja közel egy milliárd forint értéket kép-
visel, a kutatóintézetek 1958. évi költségvetési kiadása pedig 559,1 millió F t 
volt, ami az állami költségvetés teljes összegének közel egy százaléka. 

A tudományos kutató intézetekben 1958 decemberben összesen 11769 fő 
dolgozott, és kb. ekkora az egyetemek és főiskolák személyi állománya is. Ez 
együttesen a dolgozó népességnek több, mint 0,4 százalékát teszi ki. A teljes 
létszámon belül a kutatóintézeti tudományos kutatók száma 3967, az egyetemi 
oktatók és tudományos kutatók létszáma pedig 4464 fő. E kutatógárda kb. 
15 százalékának van tudományos fokozata, amiből az önálló alkotásra képes 
kutatók számára következtethetünk. 

E jelentékeny anyagi és szellemi bázison értünk is el számottevő ered-
ményeket, mind az alap- és alkalmazott kutatásokban, mind az új kutató-
gárda nevelésében. A fiatalok bekapcsolódása a kutatásba, „beletanulásuk" 
a kutatás metodikájába igen jelentős eredménynek számít és alapul szolgál 
a további fejlődéshez. A tudományos munka terén elért eredményeket nagyra 
értékelte a párt VII. kongresszusa is: „A tudományos kutatómunka jelentős 
eredményei már ma is közvetlenül segítik iparunkat, mezőgazdaságunk és 
a népgazdaságunk általános fejlődését. 
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Felépült a kísérleti atomreaktor, izotópelőállítás is folyik, és a rövid 
felezési idejű izotópokban a hazai szükségletet már magunk állítjuk elő. Nagy-
díjat nyert Brüsszelben a magyar gyártmányú ionoszférakutató műszer. 
A kibernetika terén is van eredmény. A tudományos kutatás eredményeinek 
hasznosításával készültek fontos magyar gyártmányok, így a nemzetközileg 
is nagy elismeréssel fogadott magyar geodéziai műszerek, a modern kivitelű 
Eötvös-inga, szeizmikusasztal és olyan találmányok, mint a Kummer-féle 
bányabiztosító rendszer, a lleller—Forgó légkondenzációs berendezés erő-
művek részére. 

Az agrártudományok terén működő tudósok, kutatók is jelentős ered-
ményeket értek el: a homok, a láp és a szikes talajok hasznosításában, kiváló 
hibridkukorica-fajtákat, jó minőségű nemesített répamagvakat állítottak elő. 
Igen jónak ígérkezik a tudósaink közreműködésével nemrégiben konstruált, 
univerzáltraktorra szerelhető kukoricabetakarító gép." 

A fejlődés e határozott tendenciája mellett azonban beszélni kell 
a tudományos kutatások terén tapasztalható fogyatékosságokról is. 

A termelés oldaláról gyakran vetik fel, hogy a kutatások nem produkál-
nak a gyakorlat szükségleteinek megfelelő, jól, gyorsan és gazdaságosan alkal-
mazható tudományos eredményeket. A tudomány művelői viszont a kutatási 
feltételek elégtelenségét hangoztatják, a nemzetközi kapcsolatok szélesítését 
és az intézeti hálózat bővítését kívánják, gyakran a kidolgozott és alkalmaz-
ható kutatási eredmények felhasználása körüli huzavonáról panaszkodnak. 

Kállai elvtárs kongresszusi felszólalásában tudományos életünk hiányos-
ságainak okait négy csoportba foglalta össze: Ezek a következők: 1. a tudo-
mányos kutatómunka még nincs kellő összhangban a szocializmus építésének 
feladataival, nem alkalmazkodik eléggé a népgazdaság és a termelés igényei-
hez; 2. a tudományok viszonylagos elmaradásának fonfos oka az is, hogy még 
nem állnak osztatlanul a marxizmus—leninizmus eszmei és módszertani alap-
ján; 3. a tudományok irányításában még nem találtuk meg a helyes mód-
szereket; 4. a tudományos kutatásra fordított anyagi eszközök elosztásában 
növelni kell a természet- és a műszaki tudományok részesedését, az anyagi 
ráfordítás növelésével együtt meg kell teremteni a helyes, a társadalom szük-
ségleteivel összhangban álló felhasználás feltételeit is. E hiányosságok közül 
i t t kettővel — az elsővel és a harmadikkal — kívánunk részletesebben foglal-
kozni. Nem becsüljük le a többit sem, de a távlati tudományos tervkészítés 
problémaköréhez ez a kettő csatlakozik szorosabban. 

„A tudományos kutatómunka még nincs kellő összhangban a szocializmus 
építésének feladataival, nem alkalmazkodik eléggé a népgazdaság és termelés igényei-
hez.'" A tervszerűség hiányának következménye, hogy igen gyakran nincs kellő kap 
csolat a kutatás célkitűzései és a népgazdaság fejlesztésének célkitűzései 
között, néha még egy tudományágon belül —pl . az elméleti és kísérleti kutatá-
sok között — is hiányzik a szükséges összhang. Egy-egy kutatóintézet témái-
nak megválasztásánál és az alkalmazandó módszerek kijelölésénél sokszor 
nem veszik figyelembe a rendelkezésre álló anyagi és szellemi lehetőségeket, 
ami értékes idő elfecsérléséhez, felesleges munkák végzéséhez vezet. Még 
nagyobb jelentőségű kutatások megkezdését is csak ritkán előzi meg a kuta-
tási célkitűzés alapos kollektív elemzése és vitája, és még r i tkábban az egész 
kérdés közgazdasági elemzése. Ilyen hiányos előkészítés után nem véletlen, 
hogy gyakran sokéves kutatás után egy-egy népgazdasági célkitűzés meg-
valósításához a saját kutatási eredményeink felhasználása helyett külföldi 
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eljárást vagy üzemet kell megvásárolnunk. Л népgazdasági tervezéshez hason-
lóan a kutatás célkitűzéseinél is alapvetőnek kell tokinteni a gazdasági szük-
ségleteket és lehetőségeket, nem szabad pusztán egyéni ambíciókat és hajlamo-
kat követni. A kutatás tervezésének e koncepciója nem jelenti az egyéni 
kezdeményezés figyelmen kívül hagyását vagy elnyomását, de feltétlenül 
jelenti azt, hogy nem szabad egyéni ötletszerűség alapján költséges kutatáso-
kat elindítani. 

A tervszerűtlenség erősen érezteti hatását a kutatóhálózat fejlesztésében is. 
Nagyszámú kutatóintézettel rendelkezünk, de ha megvizsgáljuk ezek ágazaton-
kénti megoszlását, igen nagy egyenlőtlenségekkel találkozunk. így pl. két 
nagy, elsősorban kohászati jellegű kutatóintézettel rendelkezünk, van egy 
jelentős kapacitású építőanyagipari kutatónk is, mégis a tűzállóanyagok 
kutatása például — a m e l y igen nagy jelentőségű mind a kohászat, mind a 
nagy hőigénybevételű gépek és műszergyártás szempontjából is — ma is csak 
egy gyengén felszerelt üzem megtűrt részlegében folyik. További példa: bár 
a magyar népgazdaság évek óta nagyszabású dieselesítési programon dolgozik, 
ez azonban nem tükröződik megfelelően összehangolt és szervezett kutatások-
ban. A gépipar legtöbb ágának kérdéseivel sem foglalkozik kutatóintézet. 
A gépipari kutatóintézetek hiányát pedig nem pótolja egy-egy terület meg-
levő fejlesztő intézete, mert azok általában nagyobb felkészültséget igénylő 
kutatási feladatok megoldására nem alkalmasak. A kutatóhálózat tervszerű 
és összehangolt fejlesztése tehát alapvető fontosságú feladat. 

Tudományos kutatásunk о gyengeségei nem újkeletűek. Éppen ezért 
a tudományos tevékenység tervszerű irányítására való törekvés már szocialista 
építésünk kezdete óta érvényesült és több kísérlet történt országos szintű kutatási 
tervek összeállítására is. Viszonylag hamar megszületett az a felismerés is, hogy 
megoldhatatlan feladatot jelentene valamennyi kutatási téma központi jóvá-
hagyása, irányítása és ellenőrzése. Ezért úgynevezett I., II. és III. osztályú 
témakategóriákat különböztettünk meg. Az I. osztályú témákat az Országos 
Tervhivatal, а II . osztályúakat az illetékes szaktárca, a III. osztályúakat 
pedig a kutatóintézet vezetője hagyta jóvá, ellenőrizte, és a munkát is érté-
kelte. A tervezés e módszerének is volt azonban két alapvető gyengesége: 
a tervek elkészítése nem irányult a legfőbb problémák megoldására, a köz-
ponti jóváhagyás pedig többnyire formai volt, és az összehangolás h iányzot t 

Ezért e tervek a kutatók, illetőleg intézetek spontán hajlamait, nem 
pedig népgazdasági feladatok megoldására való szervezett törekvést tükröz-
ték. A kutatási témákat úgy alakították ki, ahogyan egyes kutatók, intézetek 
maguk szubjektív véleményük szerint a népgazdasági célkitűzéseket, az azok-
kal kapcsolatos kutatási feladatokat megítélték. Az ilyen kutatási tervek éppen 
ezért nem érték ol a népgazdasági terv egyél) fejezeteinek színvonalát. 

„A tudományok irányításában még nem találtuk meg a helyes módszereket." 
A tudományos kutatáshoz rendelkezésre álló anyagi és szellemi erőink számot-
tevőek, értékesek és fejlődőképesek. E jelentékeny kutatóhálózatra azonban az is 
jellemző, hogy igen erősen széttagolt, а tudományos erők szétaprózódnak, sok kis 
szervezeti egységre bomlanak, és rendkívül nagyszámú témával foglal-
koznak. 

A kereken 120 tudományos kutatóintézet szervezetileg 17 minisztérium-
hoz, illetőleg országos hatáskörű szervhez tartozik. Ezek közül egyedül a Magyar 
Tudományos Akadémia rendelkezik jelentős számú (35) intézettel. Ezen 
kívül még három minisztériumnak van (Földművelésügyi, Egészségügyi és 
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Nehézipari Minisztérium) kutatóintézeti hálózata. A nagyszámú irányító 
szerv közötti szervezeti megoszlás a különböző profilok miat t alapjában véve 
szükségszerűnek mondható, ez azonban fokozottan szükségessé teszi, hogy a 
k utatási hálózatban összehangoltság legyen. Ezzel szemben még egy-egy nagyobi) 
minisztériumon belül is hiányzik a megfelelő kapcsolat a kutatóintézetek 
munkáját irányító szaktermelési főosztályok között. Ilyen körülmények között 
a kutatóintézetek munkájában nemhogy össznépgazdasági célkitűzéseket és 
érdekeket nem lehet kellően érvényesíteni, de néhol még egy-egy tárca célki-
tűzéseinek érvényesítése is nehézséget okoz. Néhány területen 1959-ben még 
tovább folytatódott a már különben is igen erősen tagolt kutatóhálózat szét-
forgácsolódása. Élelmiszeripari kutatással eddig hét intézet foglalkozott, egy-
egy intézet átlagban 35-ös létszámmal dolgozik, ebből átlag 15 a tudományos 
dolgozó. Az 1959-ben végrehajtott átszervezés eredményeként ma tíz kutató-
intézet foglalkozik az élelmiszeripar kutatási kérdéseivel, nagyjából változat-
lan átlaglétszámmal. Az átszervezés u tán azonos telephelyen több intézet, 
löbb párhuzamos profilú kutatási osztály dolgozik, aligha életképes kicsiny 
egységekben. Ezzel szemben fel kell hívni a figyelmet arra a helyes tendenciára, 
amely a Földművelésügyi Minisztériumnál több év óta érvényesül, hogy ti. a 
kislétszámú intézeteket vagy nagyobbakkal egyesítik, vagy az illetékes mező-
gazdasági akadémiával vonják össze. Ez jelentőséggel bír az egyetemek és 
főiskolák tudományos szerepének és erejének emelése szemponljából is. 

Az irányítószervek szerint való megosztottság mellett megnehezíti a 
helyzetet az is, hogy sok olyan intézetünk van, melyekben a kutatók száma 
viszonylag kevés. A kutatóintézetek 23,5 százalékában 10, vagy annál keve-
sebb tudományos dolgozó működik, 20,2 százalékában pedig 11—20 között 
van a tudományos dolgozók száma (ide számítva a tudományos segédmunka-
társakat, tudományos gyakornokokat, intézeti főmérnököket és mérnököket 
is, akik pedig általában nem tekinthetők önálló kutatóknak). így a kutató-
intézetek- 43,7 százalékúban 20-nál kevesebb a tudományos dolgozók összlétszáma, 
ami a jelenlegi szervezeti széttagoltság mellett a tudományos együttműködést, 
egymás munkájának segítését szinte kizárja. Súlyosbítja a helyzetet, hogy 
a tudományos dolgozóknak optimálisan 1/4-ét tekinthetjük önálló kutatásra 
alkalmasnak. 

A munka tartalmi vonatkozásában is jelentkezik szétaprózottság: az 
intézetek által programba vett kutatási témák rendkívül nagy számítok és gyakran 
feleslegesen párhuzamosak egymással. 1958-ban a tudományos kutatóintézetek 
által befejezett témák száma közel 1200 volt, ami becslésünk szerint azt 
jelenti, hogy egy-egy önálló kutatóra több, mint egy befejezett téma jutott . 
1959. III. negyedévében az Építéstudományi Intézet kb. 80 kutatója 90 minisz-
tériumi és 62 vállalati témával foglalkozott, de ezek mellett még 112 szak-
véleményt adtak, és 126 egyéb vizsgálatot is elkészítettek. Ilyen nagyszámú 
téma esetén vagy a tudományos színvonal, vagy a kutatás megfelelő üteme 
szenved csorbát. 

Gyakori hiba a felesleges párhuzamosság. Közhellyé válik már ezen a 
téren az a példa, hogy nyolc helyen folyik az országban félvezető kutatás, 
vagy három helyen honion il kutatás. Természetesen helytelen lenne a pár-
huzamosságot általában elítélni. Még erőink takarékos beosztására való törek-
vés mellett is hasznos lehet a párhuzamos kutatás akkor, lia a téma jellege 
azt indokolttá teszi, és lia a partnerek tudnak egymásról. Az olyan párhuzamos 
kutatás azonban, amely az előbb említett kritériumoknak nem felel meg, a 



koordinálás súlyos hiányára mulat . A kutatómunka ilyen összehangolatlan-
sága, sőt az együttműködésre való törekvés hiánya lényegében a kutatómunka 
és a kutatók tőkés társadalombeli helyzetének maradványa. Különösen idősebb 
kutatóink nehezen ismerik fel, hogy a korszerű kutatás egyre inkább kollektív 
munkává válik. A szocialista társadalomban a kutatás célkitűzéseit már nem 
egyes vállalkozók, hanem az egész népgazdaság érdekei határozzák meg. 
Ezért az előrehaladás érdekében a különböző kutatóhelyeken, sőt a különböző 
tudományágakban folyó kutatások szervezett koordinálásának megvalósítása 
igen fontos feladat. Ennek viszont fontos feltétele, hogy a kutatók szemléleté-
ben leküzdjük a polgári individualizmus maradványait, az egyes kutatók 
elzárkózottságát, féltékenykedését egymás kölcsönös segítése váltsa fel. 

Az országos távlati tudományos kutatási terv alapelvei 

Tudományos életünk céltudatos továbbfejlődésének előmozdításához, az 
át tekintet t hiányosságok jórészének kiküszöböléséhez az országos távlati 
tudományos kutatási terv kidolgozása és következetes végrehajtása ad szilárd 
alapot. Ha e tervet országunk népgazdasági ós kulturális célkitűzéseivel össz-
hangban készítjük el, a kutatók erejét a társadalmilag valóban szükséges és 
legaktuálisabb kérdésekre összpontosítjuk, ezzel nagy mértékben erősítjük 
a tudomány és a gyakorlat kapcsolatát. 

A terv egységes irányítási elveket ad a különböző főhatóságok kezébe 
kutatóintézeteik munkájának elbírálásához. A helyes távlati kutatási terv 
alapján kimunkálható az is, hogy mely tudományágakban szükséges a kutató-
hálózat fokozott fejlesztése, hogy a legfontosabb feladatok megoldása kellő 
ütemben haladhasson. 

A távlati tudományos kutatási terv elkészítésének az előfeltételei ma 
lényegében megvannak. Gazdasági szerveink a második ötéves terven túl is 
kialakítottak már bizonyos távlati célkitűzéseket, amelyekből tudományos 
feladatok vezethetők le. Számos saját tapasztalatunk gyűlt össze a tudományos 
tervek készítéséről, és rendelkezésre állnak a baráti országok tapasztalatai is. 
E tapasztalatok abban foglalhatók össze, hogy mindenütt szükségesnek tekin-
tik a népgazdasági tervekkel párhuzamosan a tudományos munka tervezését 
is. Ma már tudjuk, hogy nem a kutatóintézetekben felmerült témákat kell 
összegezni az országos tervben, hanem olyan kiemelkedő feladatokat kell a 
tudomány elé tűzni, melyek megoldása egész tudományterületeket, illetve 
népgazdasági ágazatokat érdekel. 

Ilyen tapasztalatok alapján kezdődött el nálunk is a távlati terv-
kidolgozása. 

A Minisztertanács által 1959 elején hozott határozat szerint a távlati 
kutatási terv a népgazdaság fejlesztéséből és a KGST országai közötti munka-
megosztásból adódó igényekből, továbbá a tudományok és a kulturális fejlő-
désből eredő kutatási főfeladatokat tartalmazza. A jövőben egy-egy ilyen 
főfeladat megoldására irányuló tudományos kutatásokat előzetesen meg-
vitatot t és jóváhagyott, tervtanulmányban meghatározott program szerint 
kell végezni, ennek alapján keli kijelölni a részfeladatokat és az abból eredő 
egyes kutatási témákat . Ezzel magasabb színvonalon valósul meg a tudomá-
nyos tervezés. Eddig ugyanis általában csak az úgynevezett tématervezés 
folyt a kutatóintézetekben. A kutatóintézetek terveiket beküldték felügyeleti 



hatóságuknak, ahol a legtöbb esetben csak formális tervelbírálás történt, és 
így a kutatás összehangolása sem valósulhatott meg. A tervezés új vonása 
az is, hogy egy-egy főfeladat tervtanulmányában valamely népgazdasági 
vagy tudományos problémakör valamennyi kérdése összefoglalva kerül a 
kutatási programba. 

A tudományos kutatások tervezésének ez az új módszere még nem 
általában ismert, ezért célszerűnek látszik néhány, az eddigi munka során 
kialakult kifejezés közelebbi meghatározása : 

Kutatási föfeladaton a népgazdaság vagy a tudomány fejlődése szem-
pontjából alapvető, nagyjelentőségű kutatási terület olyan megoldandó prob-
lémakörét értjük, amelynek döntő befolyása van egy-egy népgazdasági ágazat 
vagy tudományág fejlődése szempontjából (pl. a főbb népbetegségek orvosi 
és közegészségügyi problémái; korszerű gépipari gyártástechnológiák kutatása). 
Minden kutatási főfeladat tar ta lmát részletesebben a körébe tartozó felada-
tok határozzák meg. 

A kutatási feladatok már egy-egy feldolgozandó problémát határoznak 
meg a főfeladat problematikája által megjelölt kutatási területből, de még 
mindig nem konkrét kutatási témát jelentenek, hanem olyan közelebbről 
meghatározott kérdéscsoportot, amelynek a megoldásához több kutatási 
témát kell feldolgozni. Az előbb említett példákra visszatérve a főbb nép-
betegségek című föfeladaton belül külön feladatként szerepel a TBC-kutatás, 
a mozgásszervi betegségek, a fekélybetegségek kutatása; a gyártástechnoló-
giai kutatásokon belül pedig külön feladat a forgácsolási, hegesztési és egyéb 
anyagalakítási problémák kutatása. 

Kutatási témának azt a konkrét kutatási feladatot tekinthetjük, amelynek 
célja egy-két év alatt elérhető, munkálatai pedig általában nem terjednek 
túl egy-egy kutató munkahely szervezeti keretein. 

Alap (vagy más szóval elvi) kutatás alatt azt a tevékenységet értjük, 
' amely az objektív világ természeti jelenségeinek megfigyelésére és megismeré-

sére, a természeti jelenségek belső összefüggéseinek és törvényszerűségeinek 
feltárására irányul. Jellegzetessége még az alapkutatásnak, bogy a kutatás 
célkitűzését leginkább csak a kutatási terület körülhatárolásával lehet meg-
adni , és a kutatások sikeres befejezése előtt, de nem ri tkán még utána sem 
lehet tudni, hogy a kutatás eredménye közvetve, vagy közvetlenül hogyan 
ha t ki majd a gyakorlatra, illetőleg az alkalmazott kutatásokra. 

Az alkalmazott (ipari, mezőgazdasági, stb.) kutatás a gyakorlati életben 
jelentkező feladatok megoldására irányul, s az alapkutatások eredményeire 
támaszkodva dolgozza ki termelési, szervezési, stb. feladatok konkrét megol-
dását. Az alkalmazott kutatások célkitűzései tehát pontosan meghatározhatók, 
még a kutatás megkezdésekor megvizsgálhatók és megvizsgálandók, és leg-
alább becslésszerűen a kutatás várható gazdasági eredményei és a ráfordítá-
sok aránya, a kutatás és bevezetés költségeinek megtérülése is megállapítha-
tók. Az alkalmazott kutatások körébe tartoznak különösen az új termelési 
eszközök előállítására, az ú j gyártási és mérési módszerek kidolgozására és 
korszerűsítésére irányuló kutatások. 

Az üzemi (vagy félüzemi) kísérletek a tudományos munka és a termelés 
közötti összekötő kapcsot képezik, és arra szolgálnak, hogy a laboratóriumok-
ban vagy kísérleti üzemekben kidolgozott új anyagok, berendezések vagy 
eljárások nagyüzemi megvalósítását kipróbálják, illetőleg a konkrét technoló-
giát kidolgozzák. 
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A távlati tudományos kutatási terv főfeladatainak a meghatározása 
sokoldalú előkészítő munka eredményeképp ma már a befejezéshez közeledik. 
E munka során két forrásból indultunk ki. 1. A Magyar Tudományos Aka-
démia tudományáganként összeállította a tudományos kutatások azon főfel-
adataira vonatkozó javaslatokat, amelyek a tudományfejlesztés és a kultu-
rális fejlődés követelményei, tehát elsősorban alapkutatás jellegű tudományos 
munkát követelnek. 2. Az Országos Tervhivatal olyan főfeladat-javaslatokat 
készített, amelyeket a népgazdasági fejlesztés szükségletei állítanak a tudo-
mány elé, különös tekintettel a népgazdaság távlati fejlesztési tervére. 

Az Országos Tervhivatal és a Magyar Tudományos Akadémia által 
kialakított javaslatokat a Tudományos és Felsőoktatási Tanács egyeztette 
abból a szempontból, hogy a végleges összeállítás egyaránt tartalmazza a 
népgazdaság fejlesztésének szükségleteiből, valamint a kulturális forradalom 
és a tudományok saját fejlődésének szükségleteiből fakadó kutatási igényeket. 
Ennek megfelelően az eredeti javaslatokhoz képest összevonásokat haj tot t 
végre és kihagyásokat is eszközölt. 

A főfeladatok meghatározásánál az az elv érvényesült, hogy azokat — ahol 
lehetséges — a társadalom legfontosabb igényei alapján kell kitűzni, úgy, 
hogy azok együttesen tartalmazzák mind a tudományok, mind a nép-
gazdaság igényeiből fakadó kutatásokat. Egy-egy főprobléma körét addig 
szélesítették, míg az a tudományos irányítás szempontjából még egy egység-
nek tekinthető. 

A főfeladatok kimunkálásánál felvetődött az a kérdés is, hogy ezeket az 
alapkutatások vagy az alkalmazott kutatások, illetőleg a gyakorlati fejlesztés vagy 
egyéb gyakorlati szükségletek oldaláról kell-e meghatározni. Az az álláspont 
alakult ki, hogy a főfeladatokat áltatában a gyakorlat oldaláról kell megfogalmazni, 
és egy-egy szűkebb szakterület alapkutatási feladatait az alkalmazott (ipari) 
kutatási tevékenységgel egységben kell kezelni. E felfogás a legkisebb mérték-
ben sem jelenti sem az alapkutatások lebecsülését, sem azok háttérbe szorí-
tását, sőt meglevő kutatóintézeti strukturánk mellett az alapkutatások lehető-
ségeinek a fejlesztését jelenti. Az alap- és alkalmazott kutatásoknak ilyen 
egységes szerkezetben való kezelése természetesen nem jelenti azt sem, hogy a 
valóban nagyjelentőségű és több főfeladatot érintő alapkutatásokat ne szerepel-
tessünk önállóan az országos távlati kutatási tervben. 

Az alap- és alkalmazott kutatásoknak következetes és teljes szétválasz-
tása a távlati kutatási tervben azonban veszélyes volna. Lehetővé tenné a 
két kutatás egymástól való igen erős eltávolodását, azt hogy akuta tás öncélúvá, 
ötletszerűvé, egyéni érdekek kiszolgálójává váljon; gátolná az ilyen természetű 
fennálló hibák kiküszöbölését. 

Elvi jelentőségű az a kérdés is, hogy a kutatási tervben egy-egy feladat elő-
irányzott megoldásánál meddig kell elmenni, hol kezdődik a kutatás eredményeiből 
következő műszaki fejlesztési feladat. Az egyes kutatási feladatok megfogalma-
zásánál az az elv érvényesült, hogy kutatási feladatot képez az új technológia 
kialakítása is. A jelenlegi elképzelések mellett e tervezés jól kapcsolható a 
műszaki fejlesztési szervek operatív funkcióihoz olymódon, hogy a kidolgo-
zott technológiák üzemi bevezetéséhez szükséges szakmai és szervezeti fel-
tételek megteremtése a műszaki fejlesztési szervek tevékenységi körébe tarto-
zik. Ez lényegében annyit jelent, hogy a kutatásban elért eredmények jelent-
hetik az adott vagy a következő év műszaki fejlesztési feladatainak jelentős 
részét. A műszaki gyakorlat lényegesen összetettebb volta miatt természetes, 



hogy a kutatás technológiai fázisában a műszaki szervek részére, a műszaki 
fejlesztési feladatok megoldásában pedig a kutatásokat végzők részére kell 
a közreműködésre és együttműködésre megfelelő lehetőséget biztosítani. 

Az eddig ismertetett elvek elsősorban a természettudományok és a 
műszaki tudományok területére alkalmazhatók. A társadalomtudományi 
kutatások mind alkalmazásaik, mind tervezésük terén számos sajátos vonást 
mutatnak. A társadalomtudományok körében ugyanis egyrészt nem, vagy 
alig lehet a tervezésnek azt a szorosságát és exaktságát elérni, mint a természet-
tudományok és a műszaki tudományok körében, másrészt pedig a népgazda-
sági célok helyébe a világnézeti, kulturális célok lépnek. 

A társadalomtudományi tervezésnél figyelembe kell venni többek között: 
a társadalomtudományi kutatások ideológiai jelentőségét, eredményeik jelentő-
ségét az ideológiai küzdelemben, feladataikat a burzsoá társadalmi szemlélet 
maradványai elleni küzdelemben, továbbá a mai különböző burzsoá tudomá-
nyos irányok megbírálásának feladatát. 

A társadalomtudományi kutatások tervezésénél azonban szintén érvé-
nyes az a tervezési alapelv, hogy nem az egyes témákból kell kiindulni, hanem 
a megoldandó legfőbb problémákat kell kitűzni s az ebből folyó témákat kell 
feldolgozni az egyes társadalomtudományoknak. A legfőbb problémák pedig 
a szocialista építés feladataiból folynak, tehát a társadalomtudományok 
kutatási programja a szocialista építés közgazdasági, jogi, pedagógiai, törté-
neti, filozófiai stb. problémáinak a megoldására irányuló kutatásokat foglalja 
magában. 

E célok természetesen csak megfelelő elméleti kutatás bázisán valósít-
hatók meg eredményesen. 

A társadalomtudománynak alapvető feladatait képezik mai társadalmi 
fejlődésünk fő vonásainak és törvényszerűségeinek a kutatása; egyes terüle-
teken a gazdasági, állami, politikai fejlődés bizonyos elméleti kérdéseinek 
kidolgozása; részvételünk a marxista—leninista filozófia és társadalomtudo-
mányok nemzetközi művelésében; valamint az új, szocialista kultúra meg-
alapozása érdekében végzendő kutatások. 

Az it t ismertetett elvek alapján készült el a távlati kutatási terv főfel-
adataira vonatkozó javaslat, mely a természet- és műszaki tudományok 
csoportjában (ideértve az orvosi és mezőgazdasági tudományokat is) 69, 
a társadalomtudományok csoportjában pedig 35 főfeladatot tűz ki. 

A távlati kutatási terv részletes kidolgozása és megvalósítása 

Л kutatómunka megjavításának alapfeltétele a helyes távlati cél-
kitűzések meghatározása, ez azonban egymagában még nem jelenti a kitűzött 
célok elérését, a kutatásban ma meglevő problémáink megoldását. Felvetődik 
tehát a kérdés: az ismert elvek és a kormányhatározat alapján hogyan lehet 
részleteiben kidolgozni a távlati kutatási tervet, és hogyan lehet biztosítani 
annak érvényesülését tudományos életünkben. 

A Minisztertanács a távlati kutatási tervjavaslat minden főfeladatálioz 
kijelöli a kérdés megoldásában leginkább érdekelt országos hatáskörű 
szervet, mely annak további kimunkálásáért és a kutatások végzéséért is 
felelős lesz. E kijelölés nem jelent különösebb nehézséget akkor, ha a főfeladat 
egészben véve alapkutatás jellegű, mert akkor a felelős szerv nyilvánvalóan 
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a Maygar Tudományos Akadémia. Nem vitás az országos hatáskörű szerv 
kiválasztása akkor sem, ha a főfeladat célkitűzése és tennivalói egy tárca, 
illetve országos hatáskörű szerv profiljába tartozik. Nem ilyen egyszerű a 
felelős szerv kijelölése akkor, ha a főfeladat körébe eső kutatómunka több 
országos hatáskörű szerv érdeklődési körét érinti. A kijelölésnél ez esetben 
nyilvánvalóan arra kell elsősorban tekintettel lenni, hogy melyik szerv tud ja 
a feladatok kitűzését legjobban elősegíteni, illetőleg mely szervhez tartozik 
a bekapcsolódó tudományos kutatóintézmények zöme, továbbá, hogy mely 
szerv feladata lesz döntő mértékben az elért kutatási eredmények realizálása. 

A kijelölt felelős szerv a főfeladat részletes kidolgozására előkészítő bizott-
ságot alakít, melyben megfelelő szerepet biztosít minden esetben az MTA ós 
a főfeladat tárgyköréhez tartozó összes egyéb országos hatáskörű szerv kép-
viselőinek. Az előkészítő bizottságokba minden esetben be kell vonni a meg-
felelő KGST állandó bizottság képviselőjét is. Az előkészítő bizottság elnökévé 
az adott főfeladat elméleti és gyakorlati kérdéseit egyaránt kiválóan ismerő, 
tudományos tekintéllyel is rendelkező szakembert kell felkérni, függetlenül 
attól, hogy az illető a kérdéses tárca felügyelete alá tartozó intézményben 
dolgozik-e vagy sem. A bizottság ti tkárait lehetőleg a fiatal tudományos 
utánpótlás arra érdemes tagjai közül kell kiválasztani. Az előkészítő bizottság 
állásfoglalásait és a kutatási feladatokat a tudományos kérdések megvitatása 
alapján határozza meg. 

Az előkészítő bizottságok a kitűzött főfeladatokról és az azokhoz kapcso-
lódó kutatási feladatokról tervtanulmányt készítenek, amelyek az alábbiakra 
terjednek ki: A kutatási főfeladatként kitűzött problémakör tömör értelmezé-
séből kiindulva részletesen fel kell tárni a kutatás jelentőségét a tudományos 
fejlődés, a népgazdasági vagy kulturális feladatok megoldása szempontjából; 
ismertetni kell a problémák megoldására irányuló törekvéseket és az e téren 
elért hazai és külföldi eredményeket; ki kell dolgozni a főfeladat részeiként 
kitűzendő kutatási feladatokat és ezeken belül körvonalazni kell az egyes 
kutatási témákat. A természettudományokhoz, a műszaki és mezőgazdasági 
tudományokhoz tartozó problémák esetében a kutatási feladatok és kutatási 
témák műszaki-gazdasági elemzését is adni kell, majd javaslatot kell tenni 
a kutatási témáknak a meglevő akadémiai ós minisztériumi intézmények között 
történő elosztására vonatkozóan. A főfeladat körébe tartozó kutatómunkát 
végző tudományos munkahelyek jellemző adatai alapján javaslatot kell ki-
dolgozni —a rendes évi fejlesztési ütemen túlmenő —esetleges változtatásokra 
és ezek alapján a témák kidolgozásához szükséges időtartamra; javaslatot 
kell adni a főfeladat megoldására irányuló kutatások összehangolását szervező 
intézetre és a főfeladat megoldására irányuló nemzetközi együttműködésre 
vonatkozóan. 

A tervtanulmányokat, ha az abban foglaltakkal az előkészítő bizottság-
ban képviselt valamennyi irányító szerv képviselője egyetért, a felelős irányító 
szerv hagyja majd jóvá, az esetleges véleménykülönbségeket a Tudományos 
és Felsőoktatási Tanács egyezteti. 

A kidolgozott tervtanulmányok alapján válik lehetővé a távlati kutatási 
terv végleges kidolgozása. A tudományos kutatásokra végzett gazdasági 
elemzések, valamint a konkrét feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési igények 
kidolgozása révén lehetővé válik, hogy az egyidejűleg készülő második ötéves 
népgazdasági tervben a kutatások indokolt anyagi és létszámigényeit figye-
lembe lehessen venni. 
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A távlati kutatási tervnek alapul kell szolgálnia minden irányító szerv 
és kutatási intézmény rövidebb időszakra szóló kutatási terveinek elkészítésé-
nél. így az éves tervekbe e főfeladatok megfelelő részei számára kell elsősorban 
kapacitást biztosítani, és az anyagi eszközöket is elsősorban ezekre kell fordítani. 

Természetesen a távlati kutatási terv nem ölelhet fel minden, az ország-
ban folyó tudományos tevékenységet. Lehetőséget, szellemi és anyagi kapaci-
tást kell biztosítani az országos tervben nem szereplő, de fontos kutatások, 
önálló kezdeményezések számára is. Tudatában kell lenni annak is, hogy a 
távlati tudományos terv az évek folyamán valószínűleg sok változásnak lesz 
kitéve újabb, előre nem látott felismerések, vagy a vártnál gyorsabb ütemű 
fejlődés, vagy esetleg eredménytelenség miatt is. 

Valamennyi érdekelt kutatóintézmény az elfogadott távlati kutatási 
terv alapján és a tervtanulmány szerint hangolja össze kutatásait , éspedig nem 
állami adminisztratív intézkedésekkel — mert ez a tudományos viták elfojtá-
sának veszélyével járna —, hanem tudományos viták során. E koordinálást ezért 
megfelelő tudományos felkészültségű bizottságnak kell végeznie, lehetőleg azok 
részvételével, akik a tervtanulmányt készítették, és akik a kutatómunkában 
maguk is résztvesznek. A koordináló tudományos fórumnak azonban minden 
esetben a felelős irányító szerv támogatásával és felügyeletével kell dolgoznia. 
A koordináló bizottságok tagjai e munkájukért a megbízó országos hatáskörű 
szervnek, nem pedig közvetlen munkahelyük vezetőjének tartoznak felelőség -
gel. 

Külön kell beszélnünk a nemzetközi koordinációról. A nemzetközi munka-
megosztás szükségszerű és elengedhetetlen a szocialista országok között. Hatá-
sának érvényesülnie kell már a tervezés célkitűzéseinek meghatározásában, 
és folyamatosan biztosítani kell a kutatási tevékenység folyamán is. Az a 
kölcsönösen segítő együttműködés a tudomány területén, mely a szocialista 
tábor országai között már eddig is oly sok eredményt hozott, igen fontos 
része a tábor baráti országai közötti újtípusú kapcsolatoknak. A magyar 
tudományos élet e kapcsolatok szervezettebb, szélesebbkörű és céltudatos 
továbbfejlesztésével erőit valósággal megsokszorozhatja. A kapcsolatok ilyen 
bővítésére ma leginkább alkalmasak a különböző nemzetközi együttműködési 
KGST állandó bizottságok. A kutatási munkamegosztásban alapelvként az 
látszik elfogadhatónak, hogy ne egész főfeladatok szerepeltetéséről mond-
jon le valamely, az együttműködésben résztvevő ország, hanem több ország-
nál azonosan szereplő egy-egy főfeladat részletmunkáit kell tervszerűen meg-
osztani, összehangolni, az eredményeket kicserélni és a tapasztalatokat fel-
használni. 

A nemzetközi munkamegosztás vizsgálatánál két kérdés merül fel: 
1. Melyek azok a kutatási feladatok, amelyek megoldása elsősorban 

reánk vár, amelyeket tehát a szocialista táboron belül nekünk kell megolda-
nunk ? 

2. Milyen segítséget várhatunk az előző pontban említett kutatási fel-
adatok megoldásához a baráti országokban folyó kutatástól, és milyen ered-
ményekre számíthatunk más kutatási problémáink megoldásához. 

A távlati kutatási terv hátralevő részletes kidolgozása során különös 
gonddal kell megvizsgálni, hogy a nemzetközi együttműködés elvi kérdései 
megfelelően szerepelnek-e a javasolt főfeladatok között, valamint azt, hogy 
minden egyes főfeladat részletes kimunkálása a baráti országokkal való együtt-
működés figyelembevételével történjék meg. 



A baráti országok között történő távlati népgazdasági tervegyeztetések 
lehetővé teszik a megfelelő népgazdasági profilok kialakítását, a szétforgácsolt-
ság és párhuzamosság megszüntetését, de szükséges az is, hogy a népgazda-
ságban így kialakuló profilokkal megfelelően összehangoljuk a kutatóhálóza-
tot, a kutatási terveket és egész tudományos életünket. 

A nemzetközi munkamegosztáson belül az egyes országok azokat az 
ágazatokat fejlesztik majd, amelyekben adottságaiknál fogva, technikailag 
és gazdaságosság tekintetében el tudják érni és túl is tudják szárnyalni a 
világszínvonalat. 

A kutatások anyagi-szervezeti feltételei 

A kutatómunka eredményességének növeléséhez szükséges a kutatások 
anyagi, szervezeti feltételeinek állandó javítása és fejlesztésé is. Az egységes 
tervezés, tervszerű irányítás és koordinálás megköveteli az anyagi és szellemi 
feltételek tervszerű elosztását és az arányos fejlesztést. Az anyagi eszközök 
elosztása gondos mérlegelés alapján, a t udományos igények s a népgazdasági 
lehetőségek összevetésével valósítható meg, elsősorban az egyes főfeladal ok-
tennivalóinak konkrét és pontos meghatározása alapján. Kádár elvtárs kong-
resszusi vitazáró beszédében ismételten rámutatot t arra, hogy a technika 
fejlődésével szükségszerűen nő a tudomány és a kutatás szerepe is, és ennek 
megfelelően évről évre bővebb anyagi lehetőségeket kell a tudomány és a 
kutatás rendelkezésére bocsátanunk. Ez azonban — mondotta — csak az 
érem egyik oldala. A dolog másik oldala, hogy a tudósainktól meg azt kérjük: 
„az ideális törekvéseket — hiszen tudóstól nem is lehet kívánni, hogy ne a 
lehető legjobbra törjön — kapcsolják össze a mi reális lehetőségeinkkel". 

Sok helyen vitatják ebben a vonatkozásban is az alapkutatások és alkal-
mazott (ipari) kutatások fejlesztésének viszonyát. Két szélsőséges felfogás jul 
ezzel kapcsolatban érvényre. Az alapkutatás számos művelője szerint a hatéko-
nyabb munka feltétele minden területen önálló intézetek létrehozása. A másik 
véglet egyes ipari minisztériumokban tapasztalható, amikor egy-egy alap-
kutatási feladatnak ipari kutatóintézetben való elvégzése elől — mégha annak 
anyagi feltételei biztosíthatók is — eleve, elzárkóznak. Nyilvánvaló, hogy 
mindkét álláspont tarthatat lan. Alapkutatások végzése feltétlenül szükséges, 
azok elhanyagolása megakasztaná a tudományos előrehaladásunkat. Önálló 
alapkutatási intézetek minden tudományágat átfogó hálózatának létrehozását 
azonban sem anyagi erőnk, sem kutatókáderekkel való ellátottságunk nem 
teszi lehetővé. Számolnunk kell az egyetemi tanszékek kutatási lehetőségeivel 
is. Ezek igen jelentős része nem ritkán szerény anyagi körülmények között 
jelentős alapkutatási eredményeket értek el már eddig is. Az ipari kutatóintéze-
tek nagy részében alapkutatások végzése vagy már ma is lehetséges, vagy a 
feltételek megteremtése viszonylag könnyen megvalósítható. 

Az egyetemi tanszéken, illetve ipari kutatóintézetekben azért is indokolt 
az alapkutatások fejlesztése, mert az alapkutatásokat végző akadémikusok, 
egyetemi tanárok igen gyakran olyan egyetemi tanszékeket vagy ipari kutató-
intézeteket vezetnek, ahol a kutatás feltételei a legelőnyösebben megteremt-
hetők. Viszont e kiváló tudósoknak akár az egyetemekről, akár az ipari kutató-
intézetekből való elvonása és feladataiknak ú j kutatóintézetek szervezésével 
való bővítése nyilvánvalóan csak a kutatómunka kárára történne. 
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Az ipari kutatóintézetekben folyó alapkutatások irányainak és cél 
kitűzéseinek meghatározásában, a kutató munka szakmai irányításában, 
valamint az eredmények értékelésében természetesen döntő szerepe kell 
hogy legyen a Magyar Tudományos Akadémiának is. Azokon a területeken 
azonban, ahol az alapkutatási szükséglet túlnő a tanszéki vagy ipari kutató-
intézet lehetőségein, a népgazdaság erőforrásaihoz mérten új alapkutatási 
intézetek létesítésének kérdéseit is meg kell vizsgálni. E kérdést azonban 
érdemi és nem a múlt tervszerűtlenségét tartósító esetleges szempontok 
szerint kell elbírálni. 

A távlati tudományos kutatási tervhez kapcsolódóan, annak igényeit 
figyelembevéve kell meghatározni a tudományos utánpótlás képzésének irá-
nyát, ütemét és mértékét is. A kutatószemélyzet utánpótlását szolgáló intéz-
kedéseknél biztosítani kell az állami vezető szervek és a tudományos intézmé-
nyek szoros együttműködését, valamint azt, hogy a tudományos haladás kor-
szerű követelményei a tudományos és felsőoktatási káderek képzésében 
érvényre jussanak. 

Ha a tudomány fejlesztésére fordítható anyagi erőinket s a rendelke-
zésre álló szellemi kapacitást túl szélesen, szerteágazó területek között osztjuk 
szét, minden területen csak szerény eredményekhez jutunk. A népgazdaság 
egyes ágainak fejlődése így megelőzi a velük összefüggő tudományágak fejlő-
dését. A tudománynak azonban nem a gazdasági fejlődés mögött, hanem 
előtte kell járni. Ha anyagi ős tudományos erőinket a legfontosabb területekre 
koncentráljuk, olyan tudományos eredményeket érhetünk el, amelyek nem-
csak a mindennapi termelési problémák megoldásával szolgálják a gyakorlatot, 
az ipart, a mezőgazdaságot, a kulturális életet, hanem új utakat nyitnak meg 
a fejlődés számára. 
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Bolyai János halálának századik évfordulójára 
(1802—1860) 

К ÁRT ESZI FERENC egyetemi t aná r 

S z á z évvel ezelőtt h u n y t el Bolyai János a nagy magyar matemat ikus . 
Az első olyan magyar tudós, aki felfedezésével kora legnagyobb alkotói 
sorába emelkedett, aki olyan korszakalkotó felfedezéssel gazdagította a tudo-
mányt , melynek értéke a mai napig megmutatkozó gazdag hatásaiban tük-
röződik a legmeggyőzőbben. Bolyai tragikus sorsú lángelme volt, kinek 
a maga korában a méltán elvárt elismerésnek és megbecsülésnek morzsája 
sem jutot t . Ma az egész világ ünnepi megemlékezésekkel fejezi ki a nagy 
magyar matematikus iránti tiszteletét. A Béke-Világtanács határozata alapján 
világszerte megemlékeznek Bolyai Jánosról, az igazságért, a haladásért 
hősiesen küzdő tudósról. 

* 

1802. december 15-én született Kolozsvárt. Apja, Bolyai Farkas 
1804-től fogva 47 esztendőn á t a marosvásárhelyi kollégium matematika, 
fizika és kémia tanáraként működött . Ragyogó tehetségű, szétforgácsolódásra 
hajló polihisztor. Gausshoz if júkori barátság fűzte. Levelezésük a mate-
matika-történet értékes dokumentuma. János nevelését (tizenöt esztendős 
koráig) apja maga vette kézbe. János a matematikában, a hegedű játékban 
és a vívásban roppant gyorsan haladt. 1817-ben már o t t t a r to t t , hogy mate-
mat ikában — apja véleménye szerint —- sehol az országban senkitől sem 
tanulha to t t ú ja t . Először azt tervezte, hogy Gausshoz küldi f iá t , matematikát 
tanulni . Midőn terve nem sikerült — sanyarú anyagi körülményei miatt , 
s zseniális fia neveltetéséért érzett felelősségtudattól indí t ta tva —, kénytelen 
volt néhány arisztokrata anyagi támogatását igénybe venni. A támogatók 
azonban csak a bécsi hadmérnöki akadémián folytatandó tanulmányok cél-
jára voltak hajlandók pénzüket áldozni. A hadmérnöki akadémia nem volt 
a kuta tó i életpályára előkészítő hatással. Noha a zárt nevelési rendszer, a 
kö tö t t idejű foglalkozások a növendékeket alaposan igénybe vették, Bolyai 
t udo t t időt szakítani matematikai elmélkedésekre, valamint arra is, hogy 
virtuóz hegedűssé és tüneményes vívóvá fejlődjék. A párhuzamosok kétezer 
esztendeje vajúdó problémájával ebben az időben kezdett foglalkozni. A ren-
delkezésünkre álló gyér dokumentumokból arra következtethetünk, hogy 
már diák korában igen figyelemre méltó előrehaladást t e t t a párhuzamosok 
problémájának tisztázásában. Csak így érthető meg, hogy már 1823-ban 
sikerült meghatároznia az adot t távolsághoz tartozó párhuzamossági szöget, 
ami pedig a legnagyobb eredmény volt azideig a nagy probléma tisztázása 
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terén. Bolyai ebben az évben fejezte be tanulmányait, s mérnökkari alhad-
nagyként a temesvári erődítéshez nyert beosztást. Felfedezésének értékét 
tisztán látta, s büszkén írta apjának: ,,. . . semmiből egy új, más világot terem-
tettem-, . . .". 

Л rendelkezésünkre álló dokumentumokból az is megállapítható, hogy 
Bolyai kezdettől fogva sivárnak érezte a katonai pályát, s vigasztalást a 
matematikával való foglalkozásban keresett. Azt remélte, hogy ha a pár-
huzamosság problémáját tisztázza, nagy matematikai eredményére majd fel-
figyel a világ, a sablonos katonai pályától sikerül megszabadulnia, és 1 udóshoz 
méltó életpályát, a kutatómunkához alkalmas életkörülményeket sikerül 
kiharcolnia. Tudományos célkitűzését 1826-ban elérte; a nagy probléma 
tisztázása, a nem euklideszi geometria első kidolgozása kész volt. Erről szóló 
kézirata —sajnos —elveszett. Igen valószínű az,, hogy e kézirat lényegében 
véve már mindazt tartalmazza, amit később Appendix című művében megírt, 

1826-tól 1833-ig olyan betegségek viselték meg szervezetét, amelyeknek 
következményeit a későbbi évek során is megszenvedte (malária, izületi 
gyulladás, kolera, balesetből eredő agyrázkódás). így válik érthetővé, hogy 
31 éves korában félrokkantként nyugdíjazták. Mint másodosztályú mérnök-
kari kapitány évi 280 forint nyugdíjat kapott, havi részletekben folyósítva. 
Ez még a nyers megélhetést is alig biztosította. A tudomány terén hiába 
produkált nagyot, korszakalkotót, a várva várt elismerésben, megbecsülésben 
nem részesült. 

Elete főművét, a nem euklideszi geometria tömör kidolgozását, apja 
biztatására írta meg latin nyelven. Apja „Tentamen" címen ismertté vált 
könyve első kötetéhez csato't három függelék egyikeként jelent meg János 
műve, innen ered rövidített címe: Appendix. Terjedelme 27 oldal. Meg-
jelenési dátuma: 1831. június hava. (A különnyomatok ugyanis akkor készül-
tek el.) Gauss 1832. március 6-án kelt levelében méltatta Bolyai János 
nagyszerű művét. Kénytelen elismerés, de nem a méltán elvárt lelkesedés 
csendül ki minden sorából. Csodálatosnak minősíti fiatal kortársa művét, 
de jóindulatát, támogatását sem akkor, sem később nem áldozta Bolyai 
János boldogulásának elősegítésére. Azzal tisztában volt, hogy az ifjú tudós 
erre a jóindulatra számított, s hogy a támogató jóakaratra szüksége is van. 
Ez a nem mentegethető ridegség Bolyait súlyos csapásként érte. Álmodozó 
és -mégis szerény életterveit ronggyá tépte. Ezt korai nyugállományba helye-
zése tetézte. Minden idők egyik legnagyobb tudományos remekműve szerzőjét 
ennél kegyetlenebb közöny nem sújthat ta . 

Anyagi nyomora, környezetének primitívsége, korlátoltsága és kicsi-
nyessége, csalódásai a magányba sodorták. 1834-től fogva, 12 évig egy nyomo-
rúságos kis erdélyi faluban tengődött. I t t , a legképtelenebb körülmények 
között írta meg a Responsio című, végtelenül tömör dolgozatát, mélyben 
a komplex számok elméletének megalapozását s annak néhány geometriai 
alkalmazását adta. Ez a műve, noha csak vázolja elgondolásait, önma-
gában is elegendő volna arra, hogy a matematika történetében Bolyai neve 
helyet kapjon. 

Falusi magánya után nemsokára a szabadságharc, sőt már annak előz-
ményei kimozdították remetei elzárkózottságából. A rendelkezésre álló 
dokumenlumok tanúsága szerint, bár ebben az időszakban huzamos betegség 
kínozta, kapcsolatot talált a forradalom szellemi vezetőivel, s lelkes bizako-
dással tekintett a jövőbe. Az érthető, hogy Bolyai akkori magatartására 
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jellemző írásbeli dokumentumoknak — nagyrészt — nyomuk veszett, s a 
rejtegetett maradványok is csak későbbi korban kerültek napvilágra. Hiszen 
ilyesmiért a szabadságharc vórbefojtása u tán legalább is börtönbevetés jár t . 
Arra, hogy a forradalmat milyen érzelmi rezonálással fogadhatta, írásaiból 
kiragadott soraival világíthatunk rá a legszebben: ,,. . . társadalom nyomorú-
sággal, szerencsétlenséggel teljes, de nem szükségképpeni, hogy ilyen legyen." 
„Csupán a mások verejtéke után és zsírján, csak az ősök netaláni érdemeikre, 
szerzeményeikre támaszkodva . . . szóval here-módra ingyen élni. . . szégyen, 
gyalázat, vétek." „Egyáltalán semmiféle egyéni üdv nem létesíthető vagy 
nem állhat fenn a közüdv nélkül." 

Bolyai társadalmi problémák iránti fogékonyságát már az apai nevelés 
felébresztette ; a felvilágosodás eszméit apja tolmácsolásából ismerte meg. 
Elete, nyomorúság elleni küzdelmei, nemzetiségi területen szerzett tapasz-
talatai, a paraszti sors közvetlen megismerése ezt a gyermekkorából eredő 
fogékonyságot elmélyítették, a társadalmi rendszer megváltoztatására irá-
nyuló reformtervek kidolgozására ösztönözték. Reformtervei naivak, mert 
még nem ismerte fel világosan a társadalom mozgását meghatározó anyagi 
erőket. A társadalmi reform legdöntőbb tényezőjének a közműveltség (széles 
tömegekre kiterjedő) emelését tekintette. Naivitása mellett is haladó, mert 
az osztályelnyomó, kizsákmányoló hatalom megszüntetését szükségesnek 
tar tot ta . Javasolta, hogy a termelés munkamegosztásos alapon, közös munka 
formájában történjék, a termékek elosztásában pedig az egyenlőség elve 
érvényesüljön. 

Bolyai filozófiai érdeklődésű gondolkodó volt. Ez nemcsak a társa-
dalmi problémák megoldására irányuló törekvéseiből állapítható meg. Termé-
szetfilozófiai elmélkedéseiben a tudatos materialista felfogás, a dialektikus 
gondolkodás szintjére emelkedett. Meggyőző idézetekkel erősíthetjük meg 
állításunk jogosultságát: „Az egész világ részei között szükséges ós szoros 
törvényszerűség van, vagyis az egész világ egy, mégpedig tökélyesen orga-
nizált élő egész." „. . . a természetet nem szabad kényszeríteni, a természetet 
nem szabad ábrándok szülte agyrémek szerint formálni, hanem akarnunk 
kell észszerűen és természetes módon az igazságot, vagy magát a természetet 
látni, és hogy meg kell elégednünk a lehető legjobb tárgyalással." A komplex 
számok elméletét tárgyaló dolgozatában a matematikai idealizmussal szemben 
így foglal állást: „. . . csak is olyan dolgok, és így csak olyan mennyiségek 
lehetnek a józan kutatás tárgyai, amelyek valóban megvannak (pl. anyagiak, 
a testi vagy külső világ részei, vagy legalább elgondolhatók és lehetségesek)". 

Bolyai kutatásai éppen azért voltak eredményesek, különösen a pár-
huzamosok már-már reménytelennek látszó problémája terén, mert a dialek-
tikus-materializmus gondolatvilágával rokon felfogása hatot ta át termé-
kenyítően kutatói törekvéseit. Elődeinek kétezer esztendőn á t vajúdó kuta-
tásai pedig éppen azért voltak meddők, mert a lényeg meglátását a mate-
matikai idealizmus hályoga tette számukra lehetetlenné. 

Bolyai János a szabadságharc idején értesült arról, hogy egy orosz 
matematikus, a kazáni egyetem tudós professzora, Lobacsevszkij 1840-ben 
könyvet adott ki „Geometrische Untersuchungen zur Theorie der Parallellinien" 
címen, melynek tartalma lényegében véve megegyezik az Appendixévé 1. 
Midőn e könyvet apjától megkapta, elolvasta és észrevételeit írásba fog-
lalta, (Magyar nyelvű kéziratának címe „Észrevételek", dátuma 1851.) 
Eleselméjű szigorú bírálat, a mű kisebb-nagyobb hibáira keményen, de 
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helyesen mutat rá. A mű egészét zseniális alkotásnak minősíti. Sőt, némely 
sora költőivé forrósodott elismerés. 

Néhány évvel halála előtt még egy matematikai dolgozatot írt. Ez 
csonkán maradt ránk. Ebben a geometria szigorú, teljes megalapozására 
törekszik, s új problémát is tárgyal. így például — mai terminológiával 
élve — a felületek fajait az összefüggés-számmal igyekezett jellemezni. Kéz-
iratának címe „Raumlehre", dátuma 1855. 

Bolyai János a nyomor peremén, elhagyatva, 1860. január 27-én 
távozott az élők sorából. Sírja 1894-ig jeltelen maradt. Műve pedig még 
sokáig ismeretlen. Felfedezése halála után sok évvel jutott a matematikusok 
tudomására. Eredményeit megismerték, tudományos eszméit tovább fej-
lesztették. Emlékét ma már a legnagyobb tudósokat megillető tisztelettel 
övezik. 

Áttérve Bolyai matematikai munkásságának méltatására, azon kezd-
jük, hogy noha a párhuzamosok problémájának tisztázásán, a nem euklideszi 
geometria megalapozásán kívül is jelentékeny új eredményeket ért el — 
amint arra életrajzában is utaltunk —-, i t t csupán a nem euklideszi geometria 
egyik első felfedezőjeként méltatjuk. E téren adott ugyanis olyan korszak-
alkotó eredményeket és egy évszázadra irányító erővel kiható eszméket, 
amelyek fő jellemzői nagyságának. 

Bolyai korában a matematikusok érdeklődése a párhuzamosok problé-
májától elfordult volna, lia Kant filozófiai rendszerét támadó és védelmező 
gondolkodók e probléma iránti érdeklődést felszínen nem tartották volna. 
Á kanti apriorizmus tarthatatlanságának igazolására irányuló törekvések a 
térre vonatkozó kanti felfogás ellen irányuló támadást helyezték előtérbe. 
Bolyai, Gauss és Lobacsevszkij egyaránt tudatosan tudták, hogy a nem 
euklideszi geometria felfedezése a mondott filozófiai vita perdöntő lezárása, 
a kanti felfogás támadóinak ragyogó győzelme. 

A kanti felfogással összhangban az állna, hogy a párhuzamossági axióma 
a többi euklideszi axiómából — mondjuk úgy, hogy a maradék axiómarend-
szerből — levezethető. Tehát a tapasztalattól független, s minthogy a többi 
axióma — a kanti felfogás hívei szerint — a tapasztalattól független, az 
egész geometria független a tapasztalattól. Az a tény, hogy a maradék axióma-
rendszer a párhuzamossági axióma tagadását is megengedi, más szóval, hogy 
a hiperbolikus nem euklideszi geometria ellentmondásnélküli, éppen azt 
igazolja, hogy a párhuzamossági axióma a maradék axiómarendszerből nem 
vezethető le. 

Bolyai az Appendixben, Lobacsevszkij a Geometrische Untersuchun-
gen . . .-ben egymástól függetlenül a hiperbolikus nem euklideszi geometria 
első kidolgozását adták. (Lobacsevszkij nyomtatásban legelőször 1829-ben 
közölte vizsgálatait.) Tárgyalási módjuk különböző. Lobacsevszkij az 
euklideszi párhuzamossági axióma tagadásán alapuló geometriának, a nem 
euklideszi hiperbolikus geometriának kidolgozását adta. Kétségtelen, hogy 
a publikálásban két évvel megelőzte Bolyait, s a hiperbolikus geometriának 
lényegesen részletesebb, eredményekben sokkal gazdagabb kidolgozását 
adta, mint amit az Appendix tartalmaz. Viszont a problémák beállításában 
Bolyai erősebb általánosításra való törekvése — a maradék axiómarend-
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szerből levezethető (abszolút) tételek megállapítása — a későbbi kutatókat 
fokozottabban inspirálta a matematikai térfogalom tovább fejlesztésére. 

A Bolyai-féle felépítés rövid leírása a következő. A maradék axióma-
rendszerből - mondjuk a következőkben röviden: az il/-ből — a párhuza-
mosságnak más értelmezése adódik, mint amely értelmezés a teljes euklideszi 
axiómarendszerből folyik. Az előbbi az utóbbit speciális esetként tartal-
mazza. — Nevezzük a következőkben az euklideszi teljes axiómarendszert 
E- n e k . — 

P 

Részletesebben a következőt mondhat juk. Tekintsük egy P ponton 
átmenő egyenesek halmazát, az |ej-t. és a ponton át nem menő tetszőleges 
e egyenest. АГ-ből az következik, hogy az ).s-(nek e-t metsző és e-t nem 
metsző elemei egy-egy szögtartományt alkotnak, tulajdonképpen egy 
és egy is!" (közös elemet nem tartalmazó) halmazt, melyeknek egyesítése 
az )ej. A nem metszők alkotta JsJ" halmaz által képzett szögtartományt 
két nem metsző egyenes határolja, nevezzük most a és a' egyeneseknek. Az, 
hogy a egybeesik a'-vel, az euklideszi párhuzamossági axióma. Az а ф a ' , 
az anti-euklideszi (más szóval hiperbolikus) párhuzamossági axióma. Ha az 
a, és a' egyeneseket nevezzük a P ponton átmenő, e-vei párhuzamos egye-
neseknek, akkor a párhuzamosság abszolút értelmezését nyerjük, mely az 
euklideszi és az anti-euklideszi értelmezést egyaránt magába foglalja. A R-ből 
e-re bocsátott merőleges az a és a' egyenesek képezte alakzatnak szimmetria 
tengelye. Jelölje e szimmetria tengely я-val és a'-vel alkotott nem tompa-
szögét П(х), ahol X a P pont e egyenestől való távolsága. Ezzel a párhuza-
mosság euklideszi, anti-euklideszi, abszolút értelmét rendre a 

П{х)=л/2 , II(x) <л/2 , П(хУ<,л/2 

alakban fejezhetjük ki. Bolyai 1823. november 3-án kelt, az életrajzban 
már említett, büszke hangú levele éppen annak a formulának a meg-
állapítására céloz, mely az Appendix 29. §-ában a következő alakot nyerte : 

. A 
etg — П (x) = e" . 

2 
А к numerikus értéke az M alapján nem határozható meg; az Já-től független 
újabb axióma bevezetését, vagyis az M bővítését jelenti egy konkrét к szám 
előírása. A k-^-oo kirovás a párhuzamosság euklideszi axiómájával ekvivalens. 

Az abszolút párhuzamosság fogalmából kiindulva, Bolyai néhány 
abszolút tételt állapít meg, amelyek közül a legnevezetesebbet — lényegében 
véve — a következőképpen fogalmazhatjuk meg. 
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Tekintsünk egy и félegyenest és az и-val abszolút párhuzamos fél-
egyenesek összességét a térben. A mondott félegyeneseket tartalmazó egye-
nesek mint normálisok egy adott ponton átmenő egyetlen Q felületet defi-
niálnak, az ún. paraszférát. A paraszférát síknak, a paraszféra geodetikus 
vonalait, geodetikus szögeit és geodetikus távolságait rendre egyeneseknek, szögek-
nek és távolságoknak tekintve, olyan síkbeli rendszer adódik, amely az E-nek 
tesz eleget. Mai kifejezés móddal élve, Bolyai modellt konstruált az abszolút 
térben az euklideszi geometria számára. Ez a modell tet te lehetővé az abszolút 
síkon érvényes tételek rövid úton való levezetését, vagyis a geometriai 
tételek csupán ilí-től függő alakjának megállapítását. Ha e tételeket kifejező 
formulákban fellépő к paramétert egy konkrét számon rögzítjük, ha speciálisan 
а к—г со kirovást választjuk, akkor az abszolút tételt szétválasztottuk egy 
antieuklideszi, illetve speciálisan euklideszi tételre. 

Ebben a felfogásban világossá válik, hogy ha a valóságos térben к 
véges érték, akkor ez az érték óriási nagy. Világossá válik az is, hogy lia к 
bármiiyen véges érték, egy kellően kicsiny gömb belsejében az euklideszi 
geometria (megközelítően) érvényes. 

Amint az a későbbi kutatók vizsgálatai nyomán kiderült, az „abszolút" 
fogalmának további tágításával az euklideszi, a hiperbolikus és ebiptikus 
antieuklideszi geometria olyan közös njegalapozása válik lehetővé, mely a 
Bolyai-féle koncepciónak felel meg. — Olyan maradék axióma rendszert véve 
alapul, mely Ж-bői a rendezési (következésképpen a folytonossági) axiómák 
törlésével adódik. —- I t t például Bachmann egy 1959-ben megjelent könyvére 
utalunk. (Aufbau der Geometrie aus dem Spiegelungsbegriff.) Nem ez az 
egyetlen példa annak illusztrálására, hogy Bolyai egy-egy gondolata miként 
fejlődik még ma is tovább. 

Nein kívánjuk Bolyai kutatásainak ismertetését tovább is részletezni. 
Csupán azt emeljük ki, hogy a matematikai szigorúság igényével, s megvaló-
sításával kortársait megelőzte. Művében a szigorúság, a világosság, a lehető 
legnagyobb egyszerűségre való törekvés és a magvas tömörség csodálatos 
harmóniája valósul meg. 

* 

Bolyai helyét a matematika történetében eisősorban az a/- erősen 
inspiráló hatás jelöli ki, mely immár egy évszázadot meghaladó időszakban, 
a matematika és a fizika fejlődésében nyomon követhető. 

Az a felfedezés, hogy a valóságos világ térviszonyainak a tükrözésére 
nem az euklideszi rendszer az egyetlen lehetséges forma, hogy a tér euklideszi 
fogalma nem velünk született fogalom, a térfogalomnak egyre hatalmasabb 
iramú dialektikus fejlődését vonta maga után. A matematikai térfogalom 
fejlődése kihatot t az egész matematika, sőt az elméleti fizika (elsősorban a 
relativitás-elmélet) fejlődésére is. Nem állt meg ez a fejlődési lendület a 
mondott tudományok határánál sem, hanem kihatott az exakt tudományos 
gondolkodás egész területére. Elegendő néhány vonalon rámutatni a fejlődés 
menetére, melyen a Bolyaitól induló hatás nyomon követhető. 

Az axiomatikus módszer korszerű fejlődése megindul, először csak a 
felmerülő ú j geometriai problémák tisztázása során. Fölmerül a modell alkotás 
gondolata, majd kibontakozik a modell-módszer az axióma rendszer ellent-
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mondástalansága bizonyításának céljára. Fölmerül az axióma rendszer tel-
jességének a problémája. A matematikai logika, a bizonyításelmélet fejlő-
désében, ha közvetve is, ott érezhető még Bolyai hatása. 

A geometria axióma rendszerének első kifogástalan összeállítása (a 
Hilbert-féle axióma rendszer), a projektív mérték felfedezése, majd e két fejlő-
dési vonal összetalálkozása az algebra fejlődésébe torkollik. Igazolásul elég 
Bachmann már idézett könyvére utalnunk. Másrészt a tetszőleges testek 
fölötti projektív terek vizsgálatára utalhatunk. 

A geometriai módszerek már a múlt században benyomultak a mate-
matika olyan ágaiba, melyek a geometria régi határaitól távol estek. Példa 
rá Poincaré és Klein kutatásai a komplex függvénytanban; a hiperbolikus 
geometria i t t közvetlen és termékeny alkalmazást nyert. 

A differenciálgeometria probléma felvetéseiben és fejlődésében Bolyai 
eszméinek hatása ugyancsak nyomon követhető. A gravitációs és elektro-
mágneses mezők modern fizikája szorosan kapcsolódik a differenciálgeo-
metriához. Ismeretes, hogy Einstein az általános relativitás-elmélet meg-
alkotásánál a differenciálgeometria akkori eredményeit és módszereit nagy 
mértékben kiaknázta. (Sőt a nem-euklideszi geometria fizika terén való köz-
vetlen alkalmazására korábbi példát is említhetünk: A Aorenz-transzfor-
mációkat a hiperbolikus tér mozgásai gyanánt foghatjuk fel.) Vagyis a mate-
matikai fogalomalkotás szóban forgó gazdag tárháza adta kezünkbe a modern 
fizikai világkép kialakításához szükséges eszközöket is. 

Elmondhatjuk tehát, hogy Bolyai eszmevilága természettudományos 
világképünk kialakulásának egyik még ma is élő gyökere. 
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Elmélet és gyakorlat 
a Mezögazdasétgi Kutató Intézet munkájában 

IIAJKI SÁNDOR, a biológiai tudományok kandidátusa 

1 9 5 9 végén volt 10 éves évfordulója intézetünk, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia marton vásári Mezőgazdasági Kutató Intézete alapításának. 
Mint a Földművelésügyi Minisztérium egyik kutatóintézményének, feladata 
annak idején elsősorban ú j növényfajták előállítása volt, majd alapítása 
után egy évvel a növénynemesítési és a növénytermesztési kutatások tudo-
mányos intézményévé vált. 1953-ban a Magyar Tudományos Akadémia 
vette át , és ettől kezdve nevezik a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazda-
sági Kuta tó Intézetének. 

Jelenleg három akadémiai főfeladat tudományos kimunkálásán dol-
gozunk: 

1. Fajta- , faj- és nemzetséghibridek, valamint a heterózis jelenség gene-
tikai és élettani vizsgálata. 

2. A kenyérgabona kérdés tudományos elemzese. 
3. A takarmánybázis növelésének tanulmányozása. 
E főproblémák tudományos vizsgálata során a talaj termékenysége 

növelésének egyes, főként trágyázási és talajművelési kérdéseit is kutat juk, 
de csak annyiban, amennyiben a felsorolt három akadémiai főprobléma meg-
oldása ezt megkívánja. 

Intézetünk munkáját az alapvető kutatások és a gyakorlatot közvet-
lenül szolgáló kutatások párhuzamos és nagyjában egyenlő súlyú művelésé-
nek elvére építi. Az alapvető kutatások elsősorban a növénygenetika, a 
növénybiokémia és a növényélettan területét ölelik fel. A gyakorlatot köz-
vetlenül szolgáló kutatások főként a növénynemesítésre és az agrotechni-
kára terjednek ki. Az intézeti kutatások túlnyomó többsége két szántóföldi 
növényünkre: a búzára és a kukoricára vonatkozik. Ezért — és a rövidség 
kedvéért — intézetünk munkáját a kukoricára és a búzára vonatkozó kuta-
tások jelentősebb eredményein és egy-két elméleti-módszertani probléma 
megoldásán keresztül kívánjuk az olvasóval megismertetni. I t t csak meg-
említjük, hogy gyakorlati és részben elméleti vonatkozásban is jelentős 
kutatások folynak intézetünkben árpával, lucernával, cirokfélékkel, vala-
mint a rét- és legelőgazdálkodás területén. 

A továbbiakban a kukorica, a búza és egy-két elméleti-módszertani 
kutatás ismertetésével főleg azt szeretném megvilágítani, hogyan valósul 
meg kutatómunkánkban az elmélet és a gyakorlat egysége. Ezt a kérdést 
az MSzMP VII. Kongresszusán többen érintették; Kádár János elvtárs vita-
záró beszédében arra figyelmeztetett, hogy tudósaink ostromolják gondolataik-
kal, merész elképzeléseikkel az eget, de lábukkal azért maradjanak a földön. 
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Eddigi kutatási eredményeink közül népgazdasági kihatásaiban leg-
jelentősebbek a kukoricára vonatkozóak. 4 államilag minősített beltenyész-
téses hibridet ado t t eddig intézetünk a mezőgazdaságnak: Mv 5, Mv 1, Mv 39 
és Mv 40. Hazánkban beltenyésztéses hibridekkel ma még csak intézetünk 
rendelkezik. Mint ahogy a nemzetközi hibridkísérletek eredményei muta t j ák , 
a kukoricanemesítésben Martonvásár világviszonylatban is az élvonalhoz tartozik. 

Hibridjeink 20—25%-kal felülmúlják száraz szemtermésben az azonos 
tenyészidejű nemesített fa j tákat , ami 12,5 q/kh országos termésátlagból ki-
indulva kat. holdanként 2,5—3 q szemeskukorica többlettermést, vagyis 
5—600 forint többletbevételt jelent. 

1959-ben martonvásári hibridekkel, lényegében az Mv 5 hibriddel 
volt bevetve az ország kukoricavetésterüietének 1/3-a, mintegy 750.000 ka t . 
hold. Ha csak a sokéves kukorica termésátlag alapján számított 2,5—3 q 
kat. holdankinti terméstöbbletet és az ennek megfelelő 5—600 forint többlet 
bevételt vesszük alapul —- bár 1959-ben a kukoricatermés lényegesen jobb 
volt az átlagosnál —, a martonvásári hibridek alkalmazása révén az ország 
négy-ötszász millió forint többletbevételhez jutot t . 1961-ben már tel jes 
kukorica vetésterületünket el tudjuk látni a martonvásári hibridek vető-
magjával és akkor a martorivásári hibridek alkalmazásától évenkint vár-
ható többletbevétel ezerkétszáz-ezerötszáz millió forintra rug majd. 

5 év óta foglalkozunk a hímsterilitás felhasználásával a beltenyész-
téses kukoricanemesítésben. I t t a cél: hibridkukorica előállítása címerozés 
nélkül. A hímsterilitás felhasználásával előállított Mv 1 hibrid 1958-ban 
Bánkúton, Lovászpatonán és Martonvásáron szerepelt összehasonlító kísér-
letben, és a címerezéssel előállított Mv 1 hibridnél néhány %-kal többet termet t . 

Fontos feladatunknak tekintjük a kukorica nemesítési alapanyag 
állandó tervszerű gyarapítását. Jelenleg kétezernél több három-négy éves, 
erősszárú, dús levélzetű, sok virágport szolgáltató, hidegtűrő új bel-
tenyésztett törzsünk van. Minden remény megvan arra, hogy ebből az alap-
anyagból a jelenlegieknél még kedvezőbb tulajdonságú hibrideket állít-
hatunk majd elő. 

A hibridhatás okainak tudományos megközelítése, ill. feltárása érde-
kében néhány éve tanulmányozzuk a heterózis jelenség élettanát. 

A hibridkukorica vetőmag elterjesztésének meggyorsítására és jó minő-
ségének, elsősorban csírázóképességének és osírázási erélyének a nagyüzemi 
termesztés körülményei közötti állandó biztosítására javasoltuk korszerű 
kukoricavetőmagszárító, kalibráló és csávázó üzemek létesítését könnyen 
megközelíthető mezőgazdasági nagyüzemekben. Intézetünk gazdaságában 
1956-ban megkezdtük az első hazai kukorica vetőmagüzem építését; e kezde-
ményezés nyomán 1958-ban 6, 1959-ben 3, 1960-ban pedig további 3 kukorica-
vetőmagüzem létesült, illetve létesül. 

A kukorica agrotechnikai kísérleteink két irányúak: 
a) kézimunka nélküli kukoricatermesztés kidolgozása, 
b) a kukoricatermés állandó növelése feltételeinek tudományos 

kimunkálása. 
Intézetünk mindkét vonatkozásban kezdeményezőként lépett fel 

hazánkban. 
A kukorica vetés és betakarítás gépesítésének kidolgozása javarészt 

megoldottnak tekinthető. Ezért a fő figyelmet Intézetünkben arra fordí-
tot tuk, hogyan küszöbölhető ki a kézimunka a kukorica ápolásából. 



« 

Ápolási kísérleteink négy éven át egybehangzóan azt bizonyítják, hogy 
viszonyaink között, Martonvásáron a kapálás célja a gyomirtás, és a kapá-
lásnak tulajdonított egyéb kedvező hatások (talajnedvesség-megőrzés, szel-
lőzés, talajélet hasznos fokozása stb.) a termésnövekedésben nem mutatkoz-
nak. Az 1959. évi állami gazdasági kísérletek több helyen az országban hasonló 
képet mutat tak. Szuperszelektiv gyomirtó szerek (Simazin, Atrazin) alkal-
mazása sok kísérletben jó eredménnyel járt . Ez azzal biztat, hogy a kapálás 
nélküli kukoricatermesztés, a módszerek egyes tájainkra való konkrét kidol-
gozása után a közeljövőben megvalósulhat. A fattyazás terméscsökkenés 
veszélye nélkül elhagyható, mint ahogy ezt többéves kísérleteink bizonyítják. 
Egyelésre pedig nincs szükség, lia megfelelő talaj fertőtlenítés után alak és 
nagyság szerint osztályozott, tökéletesen csírázó és teljesen tiszta vetőmag-
ból annyi szemet vetünk egy fészekbe, ahány növényt óhajtunk felnevelni. 

A termésnövelés feltételeinek kimunkálására végzett kísérleteink közül 
a legjelentősebbek az optimális tenyészterület megállapítására irányulnak. 
Többéves tenyészterület kísérleteink megmutatták, hogy a tőszám/kh növe-
lése ma a kukorica legjelentősebb termésnövelő tényezője az agrotechnika 
vonalán. Ennek alapján javasoltuk az eddig szokásos kat. holdankinti 
8—10.000 növény helyett a kukoricaföldek termőerejének és vízgazdálkodási 
viszonyainak figyelembevételével 16—20.000 növény felnevelését kat. hol-
dankint. 

Trágyázási kísérleteink során kitűnt, hogy a műtrágyák érvényesülése 
szorosan összefügg a kukorica állomány sűrűségével. Hároméves kísérletekben 
szignifikáns termésnövekedést csak a jelenlegi gyakorlatban szokásosnál 
nagyobb tőszámú állományokban kaptunk. Ugyancsak megállapítást nyert, 
hogy féladagú istállótrágya műtrágyákkal kiegészítve azonos termésnövelő 
hatást fejt ki, mint a teljesadagú istállótrágya, 

A búzatermések az elmúlt években különösen az állami gazdaságokban 
nőttek. Sok állami gazdaság több év átlagában, csaknem minden állami 
gazdaság és sok termelőszövetkezet egyes táblákon majdnem minden évben 
15—16 q/kh vagy ennél nagyobb terméseket ér el. Ilyen termések esetén a 
jelenleg termesztett faj ták rendszerint megdőlnek és nehézzé vagy. lehetet-
lenné válik a megdőlt búza gépi betakarítása, Tetézheti a ba j t az a körül-
mény, hogy az a gazdaság takarít be búzából kisebb termést, amelyik jobban 
megművelte a búza alá a földjeit, a nagy termés reményében gondoskodott 
a búzavetések megfelelő tápanyagellátásáról, idejében vetett stb., egyszóval 
jól gazdálkodott. Ezekben a jó gazdaságokban ugyanis a búzavetések hama-
rabb és erősebben megdőlnek, és a legcsektdyebb aszálytól is jelentősen csök-
kenhet a dőlt gabona termése. 

Mindezt számításba véve kezdeményeztük olyan új intenzív búzafajták 
előállítását, amelyek rendelkeznek a jelenlegi búzafajtáink jó tulajdonságai-
val (minőség, télállóság és aszálytűrés), de ezektől eltérően szilárd és rövid 
a száruk, vagyis, kevésbé dőlnek meg és kedvező a szem-szalma arányuk, 
koránérők („rozsdarezisztensek") és a bőséges tápanyagellátottságot nagy 
termésekkel hálálják meg. Ma már e célkitűzések általánosan elismertek a 
magyar búzanemesítők körében, és Martonvásáron kivid is több helyen fog-
lalkoznak intenzív búzafajták nemesítésével. 

Üj intenzív búzafajták előállítására intézetünkben felhasználjuk a 
számbajöhető összes búzanemesítési eljárásokat: az egyszerű kiválasztást, 
a fajon belüli és a fajok közti keresztezéseket, tavaszi búzafajták öröklötten 
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őszivé alakítását, sugárzó izotópokkal való kezelést stb. A nemesítési célra 
felhasznált f a j t áka t biológiai, genetikai, fiziológiai, biokémiai stb. vizsgá-
latoknak vetjük alá. Néhány éve folyó vizsgálatainkkal megállapítottuk, 
hogy a termésre, ill. a termést közvetlenül befolyásoló tulajdonságok ki-
fejlődésére alapvető jelentőségű a búzafajták tenyészidejének a termőhely 
adta klimatikus lehetőségekhez mért beállítása. 

A keléstől a szárbaindulásig terjedő fejlődési időszak, a vegetatív fejlő-
dési periódus hosszától függ — lényegében — közvetlenül a búza ősziségének 
foka és a télállósága, közvetve sok egyéb, az érési idő által meghatározott 
tulajdonsága. Ezért többéves kísérletekben megállapítottuk a nemesítéshez 
felhasznált búzafaj ták jarovizációs és fénystádium igényeit, amelyek a vege-
tat ív fejlődési periódus alapját képezik. Sok fa j ta jarovizációs igényét hatá-
roztuk meg csírázó magállapotban, néhány fa j táét — köztük legfontosabb 
termesztett fa j tá inkét — növényállapotban. A jarovizációs és a fénystádium 
befejeződése után, e stádiumos változások alapján fejlődnek ki a búza 
reproduktív szervei, a kalász és benne a virágok, ezzel együtt a búza-
növény a reproduktív fejlődés periódusába lép. 

A szártenyészőcsúcs differenciálódása, a kalász képződése — amely 
a jarovizációs és a fénystádium befejeződése után és a differenciálódásra 
kedvező hőmérsékleti viszonyok beköszöntésével kezdődik — megfelelő nö-
vényi tápanyagok biztosításával a nagyobb termés irányába befolyásolható. 
Ezért a kalászképződésre és az alapját képező stádiumos változásokra vonat-
kozó vizsgálataink ú j lehetőségeket nyitnak a búza tudományos alapokon 
nyugvó trágyázására, főként a fej trágyázásra hazánkban (téli fejtrágyázás). 
Ezzel párhuzamosan és részben hasonló céllal tanulmányozzuk a búza ásványi 
táplálkozását, elsősorban a tápanyagellátottság hatását a terméselemek 
(kalászka/ kalász, szem /kalászka, abszolút szemsúly és állománysűrűség) 
kialakulására. 

A búza reproduktív fejlődési periódusának megismerésére végzett kí-
sérleteink közül jelentősek a virágzás-, megporzás- és megtermékenyítés-
biológiai vizsgálatok, amelyek során sikerült ezeknek a termés kialakulásá-
ban elhatároló jelentőségű folyamatoknak egyes kérdéseit — nyitvavirágzás 
mértéke, különféle megporzási módok hatékonysága, magkötés és vitalitás 
a reproduktív szervek fejlettségétől függően stb. — tisztáznunk. 

A reproduktív fejlődési periódustól, ill. az érés idejétől függ lényegében, 
hogy mekkora kár t tesz a búzában a viszonyaink között meglehetősen gyak-
ran jelentkező rozsda és az aszály. Mindez együttvéve muta t ja a tenyészidő 
és a termés összefüggését. 

Szovjet kutatók tapasztalatainak felhasználásával Martonvásáron az 
elmúlt négy év kutatásai során sikerült örökletesen tavaszi búzát örökletesen 
őszi búzává átalakítanunk és örökletesen őszi búzát örökletesen tavaszi irányba 
fejlesztenünk. Ősziesítési és tavasziasítási kísérleteink hazai viszonyok 
között módszert adnak a termés kialakulásában oly jelentős tenyészidő 
megváltoztatásához és egyben anyagot a genetika sarkalatos kérdésének, 
az egyedfejlődés folyamán szerzett tulajdonságok öröklődésének pozitív 
eldöntéséhez. 

A nemesítési alapanyag tanulmányozása során igen értékes faj tákra 
találtunk az olasz fa j ták között (San Pastore, Fortunato, R 16 stb.). Korán, 
standard faj táinknál (B 1201, F 481) 5—10 nappal korábban érnek. Általá-
ban annyi szemet teremnek, mint amennyi szalmát, ami azért előnyös, mert 
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az egységnyi területen előállított szárazanyagból több esik a számunkra 
értékesebb szemre, szemben eddigi fajtáinkkal, amelyeknél a szalmatcrmés 
általában a szemtermés másfél-kétszerese. Erős a száruk, azért nehezen vagy 
egyáltalában nem dőlnek meg, ami megkönnyíti a gépi betakarításukat és 
lehetővé teszi a termés növelése érdekében intenzívebb trágyázásukat. Egy-
éves összehasonlító kísérletek terméseredményei biztatóak: parcellás kísér-
letekben Martonvásáron egyes olasz fajták 40 qjkh 14% nedvességtartalmú 
szemterméssel f izettek, megdőlés nélkül. Ugyanezekben a kísérletekben a Bán-
kúti 1201 32 q/kh 14% nedvességtartalmú szemtermést adott, azonban annyira 
megdőlt, hogy csak sarlóval lehetett learatni. Javításra szorul a nemesítés 
során e fajták lisztminősége és télállósága. 

Üj, megnövekedett igényeinknek megfelelő fajták előállításához azon-
ban nem elégséges 3—4 esztendő, ehhez szükség lehet 8—10 évre, vagy ennél 
is hosszabb időre. Addig is, míg saját nemesítésű intenzív búza faj tákkal 
nem rendelkezünk, az igények átmeneti kielégítésére javasoltuk az előbb 
már említett néhány olasz fajta hazai kipróbálását, ami meg is indult állami 
gazdaságainkban. A múlt év őszén megkezdtük néhány legújabb intenzív 
szovjet búzafajta ( Bezosztaja 4, Szkoroszpelka 3 b) hazai kipróbálását, ame-
lyek szilárd és rövid szárúak, télállóak, valamint jó minőségűek, és reméljük, 
hogy koraiságuk is megfelelőnek bizonyul majd. 

Kezdettől fogva tisztában voltunk azzal, hogy eredményes kutatások 
elméleti alapja csak igaz elmélet lobet. Ezért szenteltünk az elmúlt években 
nagyfigyelmet amicsurini genetika fejlesztésének. Mint ismeretes, a szakemberek 
többsége ma még nem látja, hogy a két alapvető genetikai-biológiai irányzat, 
a formalista vagy korpuszkuláris genetika és a micsurini genetika közül 
melyik az igaz. A legutóbbi időkig hazánkban kevés olyan kutatás folyt, 
amelyek alapján szakembereink biztosan tájékozódhatnának ebben az alap-
vető kérdésben. Az eddigiekben már érintett elméleti-módszertani kutatások 
és különösen a most röviden érintendő vegetatív hibridizációs kutatások 
jelentősen elősegíthetik Intézetünkön kívül is az elméleti álláspontok tisz-
tázódását, és hozzájárulhatnak a genetikai-biológiai koncopciók megfelelő 
értékeléséhez. 

A vegetatív hibridizációs kutatásunknak az a célja, hogy anyagot 
adjon az átöröklés „mechanizmusának" tudományos megismeréséhez. E kuta-
tások során az egyik fa j tá jú növény vegetatív szerveit (rügyeit) átoltjuk egy 
másik fa j tá jú , alanyként használt növényre, így jön létre az oltvány. Ha az 
alanyként használt növény — amelyre a rügyet ráoltottuk — tulajdonságai 
az oltás és a nevelés (asszimilációs felület szabályozás az oltványon) hatására 
kifejlődnek az oltvány magnemzedékében, létrejön a vegetatív hibrid. A vege-
tatív hibrid megcáfolhatatlanul bizonyítja a micsurini genetikának az át-
öröklés lényegére vonatkozó álláspontját, amely szerint az átörökítés minden 
élő, a növény minden szervének tulajdonsága, és egyben megdönti a forma-
lista genetikának azt az állítását, hogy az átöröklés a sejtmag speciális örök-
lési anyagához (génhez) kötött. Érthető tehát , hogy miért folyik oly heves 
vita a vegetatív hibridek körül a micsurini és a formalista genetikai irány-
zatok között. 

Szovjet, kínai, japán és más nemzetiségű kutatók tapasztalatainak fel-
használásával Marton vásáron az elmúlt két év kutatásai során tojásgyümölcs 
és paradicsom növényeken vegetatív hibrideket állítottunk elő, amelyek most 
már hazánkban is mindenki számára kézzelfoghatóan bizonyítják a micsu-
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rini genetika igazát, és tényekkel cáfolják meg a formalista genetikai elkép-
zeléseket. 

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományok Osztályának Vezetősége, különösen az utóbbi években, 
többször felhívta a figyelmünket az elméleti-módszertani kutatások és a 
micsurini genetika fejlesztésének fontosságára. Az Osztály lehetővé te t te Inté-
zetünkben az alapvető kutatások (növénygenetika, növénybiokémia, növény-
élettan) és a gyakorlatot közvetlenül szolgáló kutatások (növénynemesítés 
ós agrotechnika) párhuzamos és nagyjában egyenlősúlyú művelését. 

Az elmélet és a gyakorlat egysége csak úgy valósulhat meg igazán, ha 
az elmélet u ta t mutat a gyakorlatnak. De erre csak olyan kutató képes, aki 
szenvedélycsen keresi az újat . Munkánkban mindig erre törekedtünk. 

Egyik feltétele annak, hogy kutatásaink a gyakorlat előtt járhassanak, 
a világ szakirodalmának rendszeres tanulmányozása. Ezt lehetővé teszi a 
könyvtárunkba járó nagyszámú szakfolyóirat. 1959-ben a hazai szakfolyó-
iratokon kívül a Szovjetunióból 27, a népi demokráciákból 22 és a tőkés 
országokból 76 szakfolyóiratot kaptunk. 

Az ú j a t szenvedélyesen kereső kutató számára felbecsülhetelen értékűek 
a külföldi tanulmányutak. 

1954—1959 években Intézetünk kutatói a Szovjetunióban, a Kínai 
Népköztársaságban, Lengyelországban, a Német Demokratikus Köztársa-
ságban, Csehszlovákiában, Romániában, Bulgáriában, Jugoszláviában, az 
Amerikai Egyesült Államokban, Ausztriában és Olaszországban voltak 
tanulmányúton. 6 év alatt 24 kutató 47 tanulmányutat te t t 153 hét , tehát 
kereken 3 év időtartammal. 

Értékesek voltak számunkra a külföldi specialisták intézeti látoga-
tásai, akik — amellett, hogy tájékozódtak Intézetünk kutatómunkájáról — 
megosztották velünk legújabb tapasztalataikat. Nem teljes adatok szerint 
1955 óta 607 külföldi — zömmel szakember — fordult meg intézetünkben, 
akik közül 507 a Szovjetunióból és a népi demokratikus országokból érkezett, 
100 pedig egyéb országokból. A számbavett 5 év alatt a legtöbben az NDK-
ból — 140 — és a Szovjetunióból — 75 — jöttek hozzánk. 

Kutatásaink eredményeiről a legkülönfélébb módokon értesültek a gya-
korlatban dolgozók. Előadások, tanfolyamok, intézeti bemutatók, gazdaság 
látogatások és szakcikkek, valamint az irányító szerveknek te t t javaslatok 
út ján ment át a gyakorlatba mindaz, ami erre érett volt a kutatási ered-
mények közül. Megbízható adatok csak az intézet munkatársaitól megjelent 
szakcikkek és könyvek számáról állnak rendelkezésünkre. Ezek szerint az 
elmúlt 10 év alatt 217 jelentős szakcikket és 6 könyvet publikáltunk. Igen 
jó kapcsolataink alakultak ki az elmúlt években az állami gazdaságokkal. 
Tsz. kapcsolatainkon és más hazai kutatási és oktatási intézményekkel való 
kapcsolatainkon javítanunk kell. 

E néhány kérdés elemzésével igyekeztem megmutatni, hogyan valósul 
meg kutatásainkban az elmélet és a gyakorlat egysége, és ugyanakkor meg-
kíséreltem érzékeltetni elméleti és gyakorlati vonatkozásban hozzájárulásun-
kat a szocializmus építéséhez hazánkban. 
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A hazai szótárkiadás helyzete 
P R O P P E R L Á S Z L Ó o s z t á l y v e z e t ő 

A hazai könyvkiadás keretében a szótárkiadás külön poziciót bizto-
sí tot t magának. Annak ellenére, hogy a magyar szótárirodalom igen tisz-
teletreméltó múltra tekinthet vissza, ebben a múltban nincsen egyetlen 
szakasz sem, amely — a könyvkiadás mindenkori helyzetéhez és lehető-
ségeihez arányosítva is — akár csak megközelítené azt a számban és érték-
ben páratlan fellendülést, amelyet a magyar szótárkiadásban 1950-től meg-
állapíthatunk. 

Hazánkban a felszabadulás tette lehetővé azt, hogy a szótárszerkesztés 
és szótárkiadás ú j utakat és módszereket keressen. Csak így tudhatot t egy-
részt eleget tenni a mindinkább szükségszerűen jelentkező igényeknek, más-
részt betölteni azt a történelmi hivatást, amit korunkban a világ népei közötti 
béke és barátság eszméjének megszilárdítása és ennek az eszmének gyakor-
lati megvalósítása egyenesen megkövetel. 

1950-ben ismertük fel ezeknek a problémáknak jelentőségét. Kormány-
rendelet jelent meg, amely a két- és többnyelvű szótárak szerkesztését a Magyar 
Tudományos Akadémia kiadójánál összpontosította. Ezzel az intézkedéssel 
biztosítani kívánta azt, bogy a megjelenő kiadványok igényesek legyenek, 
és tudományos felkészültséggel, alapossággal készüljenek. 

Ebben az időben új utakat kerestünk. Már induláskor célul tűztük ki, 
hogy szótárainknak elsősorban a jelentkező szükségletet kell kielégíteniük. 
Ez alatt azt érijük, hogy olyan szótárakat adjunk ki, amelyekre a tudomány, 
a technika, a kultúra, de nem utolsó sorban a gyakorlat embereinek feltét-
lenül szükségük van. Ügy gondoltuk, már a kezdet kezdetén is, hogy külön 
szótárszerkesztőséget kell felállítani az Akadémiai Kiadó kebelében, amely-
ben több nyelvet beszélő, lehetőleg egyetemi végzettségű szerkesztők dol-
gozzanak olymódon, hogy egy-egy szótár felelős szerkesztője a vállalat keretein 
kívül álló nyelvész professzor legyen. Mivel ez időben nem állottak rendelkezé-
sünkre olyan anyaggyűjtemények, amelyek felhasználhatók lettek volna —-leg-
feljebb módszerében és nyelvi anyagában részben elavultnak tekinthető néhány 
korábbi szótár — ezért a szótárszerkesztőséghez külső munkatársakat kap-
csoltunk. Feladatuk az volt, hogy a szótárszerkesztőség egy-egy tagjának 
vezetésével, meghatározott szakterületről egyrészt összegyűjtsék a magyar 
szóanyagot, másrészt felkutassák ezeknek idegennyelvű megfelelőit. Hasonló-
képpen a szótárilag számításba jövő idegen nyelvek szó- és kifejezésanyagát 
is gyűjtöt te a szerkesztőség. Volt olyan időszak 1950—52 között, amikor 
a szótárszerkesztőségekben 80 szerkesztő dolgozott és a külső munkatársak 
száma meghaladta a 200-at. Egy időben 10—15 szótár szerkesztéséhez kezd-
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tünk hozzá. Ez a módszer csak nagyjában vált be. Rövidesen rájöt tünk arra» 
hogy az ilyen nagy létszámú belső szótárszerkesztőség munkája sohasem lehet 
egybehangolt, a külső munkatársak egymástól elszigetelten dolgoztak, mun-
kájukban nagy volt a hibalehetőség. 

Fejlődésünk második szakaszában kiválogattuk a legjobb tudással ren-
delkező szótárszerkesztőket, ezeket továbbra is foglalkoztattuk, és a szótár-
szerkesztőség nagy létszámát 30 főre csökkentettük. Ugyanilyen szelekciót 
hajtot tunk végre a külső munkatársak között is. 

Szótárszerkesztőségünkben, az egyes nyelveknek megfelelően, szótári 
csoportokat alakítottunk ki. Külön szótári csoportja van az orosz, német, 
angol, francia nyelvnek. Ezek a szótári csoportok 3—-4 főből állnak. A fel-
osztásnak ez a módja egyben biztosította a szótárszerkesztők továbbfejlődését 
is, hiszen állandóan és folyamatosan egy meghatározott nyelv kérdéseivel 
foglalkoznak, rendelkezésükre áll a megfelelő szakirodalom stb. 

A külső munkatársak bevonásánál mindinkább érvényesül az a szempont, 
hogy csak olyan specialisták segítségét kérjük, akik a tudományos életben magulí-
nak már nevet szereztek, az illető idegen nyelvet jól ismerik. Külső munká-
nak tekintjük azt is, ba egyes területek szóanyagának összegyűjtése kapcsán 
tudományos vagy ipari kutatóintézeteket kérünk fel a szókincs kidolgozására. 

A vázolt kollektív munka irányítója a szótár főszerkesztője, aki már a 
szótári munkák megindulása előtt kidolgozza a szerkesztési utasításokat. 6 az, 
aki a szótár tudományos kérdéseit elvi síkon tisztázza, a szótár tárgyi kere-
teit meghatározza, főmunkatársait összeválogatja, velük az anyag gyűjtésének 
és szótári feldolgozásának módszereit behatóan megbeszéli, a nyers kézirat 
előkészítését minden fokon figyelemmel kíséri. A szótár főszerkesztője felelős 
a munka egészóért. A szótárszerkesztőség dolgozói által elkészített —előszer-
kesztett — kéziratot végleges formájában a szótár főszerkesztője alakítja ki. 

Természetesen a szerkesztés során számos olyan lexikográfiái kérdés vár 
megoldásra, amely minőségileg jobbá tehetné kiadványainkat. Ilyen probléma 
többek között : 

a frazeológia kérdése, nevezetesen az, hogy az egyes címszavak mellett 
milyen példa mondatokat, szókapcsolatokat adjunk; 

a tulajdonnevek címszóként szerepeljonek-e külön az egyes szótárakban; 
mennyi nyelvtani, kiejtésbeli, hangsúlyozási tájékoztatást adjon a szótár, 

és milyen formában tegye ezt; 
hogyan jelezze a szavak és egyes szójelentések stiláris, hangulati értékét; 
mennyi régi nyelvi, tájnyelvi, szaknyelvi szót vehet fel anyagába a köz-

nyelv szavai mellett slb. 
A megoldatlan kérdések nagy nehézségeket okozhatnak, és éppen meg-

oldatlanságuk folytán, különböző szótárainkban, a főszerkesztők állásfoglalá-
sától függően szerepelnek. 

A nehézségeken úgy próbálunk segíteni, hogy a kiadó mellett működő 
Szótárszerkesztési Tanács állásfoglalását kérjük ki az egyes kérdésekben. 
A Szótárszerkesztési Tanácsot 1957-ben hívtuk életre. Az Akadémiai Kiadó 
felkért hat nyelvész professzort, akik maguk is jelentős számú szótári művet 
alkottak, hogy vegyenek részt e Tanács működésében. A Tanács hároméves 
fennállása alat t számos kérdésben nyúj to t t komoly segítséget a tervezés, szer-
kesztés és kiadás területén. 

A szervezeti kérdések között szólni kell a Magyar Tudományos Akadémia 
Szótári Bizottságáról. Ez a bizottság ellenőrzi az Akadémia részéről a kiadó 



szótárszerkesztési és kiadási munkáját , az egyes szótárak főszerkesztőinek 
kijelöléséhez a hozzájárulást megadja, és figyelemmel kíséri a hazai szótár-
irodalom teljes egészét. 

Л mai napig 68 két- és többnyelvű szótár jelent meg 91 kiadásban és 
több mint 1,250 000 példányban. Szótárainkból évről-évre újabb kiadásokat 
jelentetünk meg és — a fennálló papír- és nyomdatechnikai nehézségek miatt — 
nem is tudunk eleget tenni az utánnyomási kéréseknek. 

Kétnyelvű szótáraink egy része általános szótár, másik része szakszótár. 
Kiadványaink három típusba sorolhatók: nagyszótár (70 000 címszón felül), 
kéziszótár (40 000—60 000 címszó) és kisszótár (kb. 20 000—30 000 címszó). 
E szótárakhoz társulnak legújabban a szemléltető képesszótárak, valamint a 
műszaki értelmező szótársorozat, amely ugyancsak tartalmaz idegen nyelvű 
értelmezéseket is. Szótáraink közül 17 az orosz nyelvvel foglalkozik, ezek 
közül 10 műszaki és tudományos szakszótár (általános műszaki, orvosi, mező-
gazdasági, katonai, vasúti, autóműszaki), 7 pedig különböző típusú és terje-
delmű általános szótár. 

Az elmúlt évben Alkotmányunk tizedik évfordulójára jelent meg a legújabb 
nagy orosz—magyar szótár, amely 220 000 szótári adatot tartalmaz. Orosz 
szótáraink eddig összesen mintegy 250 000 példányban jelentek meg, ilyen 
módon jelentékeny szerepet vállalva az orosz nyelv ismeretének elterjesz-
tésében és ezáltal a szovjet tudományos és kulturális eredmények hozzáfér-
hetőbbé tételében. 

Más nyelvű szótáraink is jelentős alkotásoknak tekinthetők. Ismeretesek 
német—magyar és magyar—német szótáraink, francia és angol kiadványaink 
is. Kb. egy évvel ezelőtt jelent meg a nagy magyar—francia szótár, amely 
320 000 adatával az élő magyar szókincsnek ez idő szerint legteljesebb szótáro-
zása. A mai napig angol, francia, olasz, spanyol, bolgár, szerb-horvát, albán, 
lengyel, koreai, latin, eszperantó stb. nyelven jelentok meg szótáraink. Készül-
nek a cseh, román, szlovák szótárak. 

Szakszótáraink folyton bővülő sora országunkban nélkülözhetetlennek 
mutatkozik. Műszaki és tudományos (angol és orosz), mezőgazdasági (orosz), 
orvosi (orosz) szakszótáraink már eddig is több kiadást értek meg. Nemrég 
indítottuk meg műszaki értelmező szótársorozatunkat, amely egy-egy magyar 
címszó mellett tartalmazza annak rövid körülíró magyarnyelvű értelmezését, 
valamint orosz, német és angol nyelvi megfelelőjét is. Ezeket az értelmező szó-
tárakat kisebb szakterületekre bontva készítjük el, mint pl. általános mecha-
nikai, vízierőművek, építőanyagok stb. 20 ilyen kisebb kötetet tervezünk. 
Ezekből a kisebb kötetekből fogjuk a későbbi évek során elkészíteni a nagy 
műszaki értelmező szótár három kötetét. 

Az 1959—60. évi tervekből kiemelem az orosz nyelv újtípusú iskolai szó-
tárait. A Művelődésügyi Minisztérium elrendelte, hogy az általános iskolák VIL 
és VIII. osztályai számára egy kb. 5 000 szótári adatot tartalmazó szótárat 
kell készíteni, amelyet tankönyvnek minősítenek. Ugyancsak kötelező lesz a 
szótárhasználat a középiskolákban orosz nyelvet tanulók részére is. Ez a most 
készülő középiskolai szótár már lényegesen nagyobb terjedelmű lesz, mint az 
előbb említett, előreláthatóan 15 000 szótári adatot fog tartalmazni. Tovább 
folytaljuk még hiányzó szótáraink kiadását. Ezek között olyan szótárak is 
szerepelnek, amelyek Magyarországon még nem jelentek meg. A szótárkiadás 
második ötéves tervében kiadjuk a kínai—magyar és magyar—kínai, az. arab — 
magyar és magyar—arab szótárakat. 
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Szeretnék foglalkozni a szótárak újabb kiadásainak kérdésével. A kapi-
talista kiadói gyakorlat az, hogy sokszor hosszú éveken keresztül változatlan 
formában adják ki a megjelent szótárakat. Mi, mielőtt valamelyik szótárunk 
második vagy további kiadását nyomdába adnánk, azt mindenkor kiegészít-
jük, ha szükséges bővítjük. Szótárszerkesztőségünk állandóan figyeli az élő 
beszédet, a napi saj tót , a szakirodalmat és az állandóan keletkező új szavak, 
szókapcsolatok kijegyzésével lehetővé teszi, hogy az újabb kiadások elkészítésé-
nél ezek a korábban nem szótározott nyelvi tények is szerepeljenek. 

Л nyelvfejlődés állandóan megteremti a maga új szavait. Korábbi szótá-
rainkban az ilyen szókapcsolatok pl. mint csúcskonferencia, vagy ostornyeles 
fénycső nem szerepeltek, ismeretlenek voltak. Új szótárainkba ezeket idegen 
nyelven is értelmezve felvesszük. 

Külön szeretném a szótárkiadás nemzetközi kapcsolatainak alakulását 
ismertetni. Már évekkel ezelőtt súlyt helyeztünk arra, hogy bizonyos szótá-
rakat a szocialista országok megtelelő szerveivel való együttműködés kereté-
ben szerkesszünk, és adjunk ki. így megállapodás jött létre a Magyar Tudo-
mányos Akadémia és a Csehszlovák Tudományos Akadémia, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és a Lengyel Tudományos Akadémia, végül a Magyar Tudo-
mányos Akadémia és a Román Népköztársaság Akadémiája között kél nyelvű 
szótárak megszerkesztésére és kiadására. Ezeknek a megállapodásoknak az 
volt a lényegük, hogy az egyik kötetet a magyar fél szerkeszti, és a másik fél 
lektorálja, az ellenkötetet pedig — a kölcsönösség elve alapján — a másik 
fél szerkeszti, illetve lektorálja. Ily módon indultak meg e három nyelv nagy, 
általános szótárainak szerkesztési munkálatai. Elsőnek a lengyel—magyar 
szótár készült el, és jelent meg, a cseh—magyar nagyszótár Prágában most van 
a nyomdában, előreláthatóan 1960. első negyedében jelenik meg. Kapcsola-
tot létesítettünk a Bolgár Tudományos Akadémiával és az Albán Tudományos 
Intézettel is. 

Érdekes együttműködést alakítottunk ki a magyar—koreai szótár szer-
kesztésénél és kiadásánál. Л szótár szerkesztési munkálatait Magyarországon 
végeztük el, bevonva a szerkesztésbe az egyetemeinken tanuló koreai diákokat. 
A lektorálást a Koreai Tudományos Akadémia vállalta. Nehézségeink mutat-
koztak a nyomdai kivitelezésnél, mert nem állottak rendelkezésünkre koreai 
írásjelek. A koreai fél vállalta, hogy a szótár koreai anyagrészét Phenjanban 
kiszedeti, erről levonatot kaptunk, és azután a nálunk kiszedett magyar szöveg-
résszel együtt i t t Magyarországon nyomtuk ki a szótárt. Ötéves tervünkben 
szerepel a koreai—magyar rész kiadása is. 

Igen jó kapcsolatokat alakítottunk ki a Szovjetunió moszkvai szótár-
kiadó vállalatával. Terveink között szerepelnek a közös kiadványok, a kölcsö-
nös szerkesztés és lektorálás is. 

Az 1957-ben Lipcsében megtartott Kiadói Konferencia javaslatai nyo-
mán 1958-ban megállapodást létesítettünk az Ukrán Szövetséges Szocialista 
Köztársaság Kárpátontúl i Területi Kiadójával az ukrán—magyar, magyar— 
ukrán szótárak közös kiadására. Egy-egy kötetet szerkesztünk külön-külön, 
és azt kölcsönösen lektoráljuk. A kötetek szerkesztése befejeződött, a lektorá-
lás most kezdődik el, és terveink szerint a két kötet Magyarországon 1960. első 
felében kerül nyomdába. 

Külön kell megemlékeznem a Verlag Encyklopedievel (Leipzig) kötött 
megállapodásainkról, melynek első fázisaként vállaltuk a német—magyar 
Bildwörterbuch magyarországi lektorálását. Ezt követően megállapodtunk 
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abban, hogy a német kiadó átengedi a Bildwörterbuch-ok rendszerét, és felha-
talmazást ad a felhasználható anyag átvételére is, továbbá átengedi a Német 
Demokratikus Köztársaságban készült illusztráció matricáit. 

Ezen az alapon kezdtük meg magyar—idegen nyelvű illusztrált szótáraink 
szerkesztését és kiadását. Mivel mi magyar—idegen nyelvű szemléltető szótá-
rakat készítünk, és ezekben a magyar életet mutat juk be, természetesen a 
német—idegen nyelvű kötetek anyagából csak kisebb részt vehetünk át. Ebben 
a sorozatban a magyar—német, magyar—francia és magyar—orosz kötetek 
már megjelentek, most készül a magyar—angol és a magyar—olasz rész. 

Esetenkénti nemzetközi megállapodásaink is vannak. A Szovjetunióban 
szerkesztett orosz—magyar geodéziai szótárt a megfelelő szakemberek bevo-
násával az Akadémiai Kiadó készítette el, és most várjuk a végleges kéziratot. 
Megállapodásunk szerint a nyomdai kivitelezés Magyarországon történik. 

Úgy gondoljuk azonban, hogy még csak az elején tar tunk annak, amit 
tulajdonképpen keresztül vihetnénk. Legfontosabb tapasztalatunk eddig az, 
hogy két vagy több ország szótárkiadási együttműködése csakis úgy képzel-
hető el, ha az országok kiadói állapodnak meg a közös munkában. 

Másik megoldandó problémának tart juk a terveknek oly értelmű koordiná-
lását és összeegyeztetését, amely kiküszöböli azt, hogy két vagy több ország 
ugyanolyan tar talmú és jellegű szótári kiadványon dolgozzon. 

Törekednünk kell arra, hogy a kisszótárak, középszótárak és nagyszó-
tárak szókincsét nagyságrendileg megállapítsuk, és nemzetközi kapcsolataink 
révén ezeket azokkal az országokkal közöljük, amelyek nyelvünkről először 
készítenek saját nyelvükre értelmezett szótárakat, 

A nemzetközi kapcsolatokhoz tartozik az is, hogy az egyes kiadók szemé-
lyes érintkezéseiket az eddigieknél sokkal jobban építsék ki. Konkrét munkát 
értenék ezalatt, éspedig azt, hogy a szótárszerkesztőség egy-egy tagja a másik 
ország szótárszerkesztőségében néhány hetet dolgozna konkrét szótári művön, 
ezen keresztül ismerné meg az illető ország lexikográfiái gyakorlatát, és így 
szerzett tudását hasznosítaná saját kiadói szerkesztőségében. 

Befejezésül: a szótárkiadás területén nemcsak egy bizonyos faj ta könyv 
típus kiadásáról van szó. A politikai és ideológiai munka a szótárszerkesztés 
és szótárkiadás "során döntő fontosságú. Érvényesül ez a szóanyag kiválasztásá-
ban, értelmezésében, de abban is, hogy milyen példamondatokat, szókapcsola-
tokat, milyen frazeológiát adunk. Ismeretesek azok a nyugati országokban 
megjelent szótárak, amelyek számunkra ellenséges frazeológiával jelennek meg, 
nem véletlenül és nem politikai célzat nélkül. 

A szótár ne agitációs jelmondatok gyűjteménye legyen. De a mi társa-
dalmi rendszerünknek megfelelően, a mi szocialista életünknek, berendezkedé-
sünknek, jogi és gazdasági rendünknek megfelelő frazeológiát adjon, és ezen 
keresztül is nevelje a szótárhasználókat a szocialista életre. 

A Magyar Tudományos Akadémia az elmúlt években minden segítséget 
megadott, hogy hazánkban a szótárkiadás fejlődése lehetővé váljék. Nyelvész-
professzoraink sok-sok fáradságos munkával vettek részt a szótárírásban, az 
Akadémiai Kiadó szótárszerkesztői hivatásszerűen fogták és fogják fel felada-
tukat . Eme összetevők és még sok más itt fel nem sorolt tényező eredményezte, 
hogy a magyar szótárkiadás ma a világon előkelő helyet foglal el. 
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S Z E M L E 

A Magyar Tudományos Akadémia életéből 

A Társadalmi-Történeti Tudományok 
Osztálya és az Országos Béketanács decem-
ber 16-án, Apáczai Csere János halálának 
300. évfordulóján közös emlékülést ren-
dezett . Az ünnepséget Mátrai László lev. 
tag ny i to t t a meg, majd Bán Imre „Apáczai 
Csere János tudományos fej lődése" cím-
mel t a r t o t t előadást. 

A délutáni ülésen, amelyet a, Pedagógiai 
Bizottság és a Neveléstörténeti Albizott-
ság rendezett , Jausz Béla „Apáczai jelen-
tősége a magyar nevelés tö r téne tében" 
címmel t a r t o t t referátumot. A referátum-
hoz Orosz Lajos „Apáczai gyulafehérvári 
iskolaszervezeti reformterve", Komor Ilona 
„Comenius és Apáczai", va l amin t Földes 
Éva „ А XVII . század, a neveléstudomány 
úttörőinek százada" című korreferá tuma 
hangzot t el. Az ülés Nagy Sándor zár-
szavával é r t véget. 

* 

A Filozófia Intézet december 17-én 
v i tá t rendezet t Sipos János , ,A té r és a 
t uda t viszonyának dialektikus felfogásá-
hoz" című tanulmányáról , amelyen az 
Intézet munkatársa in kívül részt vet t a 
budapesti egyetemek és főiskolák filozó-
fiai okta tó inak egy része is. A vi tá t 
Szigeti József, az Intézet igazgatója fog-
lalta össze, ú tmuta tásoka t a d v a a kérdés 
további feldolgozásához. 

* 

A Földrajz tudományi Kuta tócsopor t 
Tudományos Tanácsa december 14-én 
ülést t a r to t t . Az ülésen foglalkoztak a 
Kuta tócsopor tban folyt vizsgálatok alap-
ján hozot t osztályvezetőségi határozatok-
kal és az ezzel kapcsolatos intézkedések 
tervével. Megvitatták a Kuta tócsopor t 
1959. évi tudományos tevékenységéről 
szóló beszámolót, valamint az 1960. évi 
munkaterve t . 

* 

A Dunántú l i Tudományos In t éze t Tudo-
mányos Tanácsa december 4-én t a r to t t a 

rondes félévi ülését, amelyen a Tanács az 
Intézet 1960. évi tudományos tervét v i t a t t a 
meg. 

Simor Ferenc, az In téze t khmatológus 
tudományos munka tá r sának szervezésével 
és i rányí tásával — jelentős társadalmi 
összefogással —• Pécset t , az 534 méte r 
magas Misina-tetőn, megépült hazánk első 
magaslat i égba j la tku ta tó obszervatóriuma. 
Az állomás nemcsak a szűkebb Mecsek-
vidék, hanem az egész Dél-Dunántúlra 
jellemző időjárási és éghajlat i ada toka t 
szolgáltat ma jd . 

* 

A Néprajzi Bizottság december 17-én 
t a r t o t t ülésén a Magyar Népmesekatalógus 
m u n k á j á t és problémáit , az ú j -Magyarság 
Népra jza tervét, va lamin t a néprajz tudo-
mány I960, évi tómatervé t tárgyal ta meg . 

* 

A Pedagógiai Bizot tság december 4-én 
t a r t o t t ülésén megv i t a t t a Nagy Sándor 
„Közokta tásügyünk és hazai pedagógi-
á n k ú j feladatok e lő t t " című t anu lmányá t , 
és megtárgyal ta egy ú j pedagógiai folyó-
i ra t megjelentetésének kérdését. 

* 

A Matematikai és Fizikai Tudományok 
Osztályának vezetősége december 10-én 
ülést t a r to t t , amelyen az Atommag K u t a t ó 
Intézet , a Matemat ika i K u t a t ó Intézet és 
a Napfizikai Obszervatórium vizsgálatáról 
készült jelentéseket v i t a t t a meg. Az osz-
tályvezetőség ha tá roza toka t hozott mind-
három intézet m u n k á j á n a k megjaví tására 
vonatkozólag, és foglalkozott az intézetek-
ben folyó ideológiai ok ta t á s problémájával . 

* 

A Biológiai és Orvosi Tudományok Osz-
tálya december 16-án osztályülést t a r to t t , 
melyen az MSzMP VII. kongresszusán fel-
merü l t tudománypol i t ikai kérdéseket ós 

3 * 83 



ezen belül az Orvosi Osztályt érintő 
problémákat tárgyalták-* 

December 22-én Szolovjev szovje t pro-
fesszor az Országos Közegészségügyi Inté-
zetben t a r to t t előadást „A virus elleni 
immuni tás tanulmányozása szövetkultú-
r á b a n " címmel. Az előadást számos hozzá-
szólás követte. 

* 

A Kémiai T adományok Osztálya пак 
Fizikai-Kémiai Bizottsága december liavi 
ülésén az 19(50. évi tanszéki tudományos 
kuta tások tervrét v i t a t t a meg, va l amin t 
meghallgat ta Tüdős Ferenc kand idá tus 
beszámolóját a polimerizációs fo lyamatok 
kinetikájáról . 

* 

A Kőolaj- és Szénfeldolgozási Bizottság, 
Nyul Gyula előadásában, megv i t a t t a a 
többfokozatú kenőolajokkal kapcsolatban 
elért kutatási eredményekről szóló össze-
foglalót.. Az összefoglalót a Bizottság meg-
tá rgya l ta és javasolta az osztályköziemé -
nyékben való közlését. A részvevők tájé-
kozta tó beszámolót hal lot tak Korányi 
Györgytől az Európa i Guzdasági Bizot tság 
Gáz Munkabizottságának legújabb tevé-
kenységéről. 

* 

A Szervetlen Kémia i Technológiai Bizott-
ság az 1960. évi tanszéki tudományos 
ku ta tás i torvek mellet t megvi ta t ta a hazai 
technológiai ku ta tás i hálózat központi 
i rányításával kapcsolatos még meglevő 
hiányosságokat. 

* 

A Szilikátkémiai Albizottság megtár-
gya l ta a Vi l i . Összszövetségi Mendelejev-
kongresszus anyagá t , az üveg-, kerámia-
és kötőanyagszekciókban elhangzot t elő-
adásokat . Az üvegszerkezeti és techno-
lógiai előadássorozatot Korányi György 
ismertet te . Az ismertetés a lap ján termé-
k e n y vita a lakul t ki, amely ér in te t te a 

legújabb üveg-kémiai elméletek és vizs-
gálati metodikai kérdések egész sorát. 

A Bizottság foglalkozott a szakterület 
könyvkiadási tervével. A korábban java-
solt Szilikátkémiai sorozathoz több ú j a b b 
témajavas la to t fogadot t cl. 

* 

December 18-án L. H. Freundlin szovjet 
professzor, a kémiai tudományok doktora 
„Kata l i t ikus hidrogénezés fém cink kata-
l izátorral" címmel {ártott előadást. 

* 

A Biológiai Csoport vezetősége decem-
ber 11 -én ülést 1 á r to t t , melyen elsősorban 
az 1959-ben akadémiai támogatással folyó 
kuta tómunkákró l szóló jelentéseket, ill. 
az I960, évi ku ta tás i terveket v i t a t t ák 
meg. Az ülésen a csoport 1959. évi belföldi 
rendezvényeinek értékelésével is foglalkoz-
tak. 

* 

A Biológiai Csoport antropológiui, gene-
tikai, biokémiai, gerontológiai, hidrobioló-
giái, botanikai, zoológiai és funkcionális 
s t ruk tú ra kuta tás i bizottságai üléseket tar-
to t t ak , melyeken fontos napirendi pont-
ként szerepelt az 1959. évi akadémiai támo-
gatással folyó túdományos k u t a t ó m u n k a 
értékelése és az 1960. évi kutatási tervek 
megvitatása. A bizottságok foglalkoztak 
az 1959. évi biológus rendezvényekkel és 
az elmúlt év fo lyamán külföldi t anu lmány-
úton vagy kongresszuson részt ve t t k u t a t ó k 
beszámolójával. 

* 

A Biológiai Csoport december 10-én 
referáló ülést rendezet t . Az ülésen Vártér ész 
Vilmos, az orvostudományok kand idá tusa 
„A sugárbiológia és radioizotópok bioló-
giai alkalmazásának helyzete hazánkban" 
címmel ta r to t t v i ta indí tó előadást. 

* 

December 17-én a Csoport Biofizikai 
anké to t rendezett . Az ankéton Ernst Jenő 
akadémikus t a r to t t bevezető előadást. 

A magyar történetírás és jogtörténetírás 
közös kérdéseiről 

A Magyar Történelmi Társula t a Magyar 
Jogász Szövetség Jogtör ténet i Szakosztá-
lyával karöltve 1959. december 15-én az 
Eö tvös Loránd Tudományegyetem Törté-
ne t tudományi K a r á n előadó ülést t a r to t t , 
amelyen a hazai történészek és jogtörté-

nészek mellett reszt ve t t ek és közreműköd-
tek a csehszlovák jog tudomány képviselői. 

Az előadó ülés ú j a b b lépéssel vi t te előre 
a Magyar Történelmi Társulat ál tal a tör-
ténet- és a jogtör téne t tudomány fórumai 
között kezdeményezett együt tműködést . 
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Ezzél összhangban, a Magyar Tudományos 
Akadémia Állam- és Jog tudományi Bizott-
sága rendezésében 1958. m á j u s havában 
megtar to t t anké t meggyőzően bizonyí-
tot ta , hogy a szocialista jogtörténettudo-
mány megalapozásához, eredményes műve-
léséhez és további előrehaladásához jog-
tudományunk valamennyi ágának a támo-
gatása, sőt a marxista magyar történetírás 
segítése is szükséges. A ké t tudomány-
terület kapcsolatainak szorosabbá tétele 
terén jelentős állomás volt legutóbb a XV. 
századi társadalom- és jogtörténetünkprob-
lémáiról lefolyta tot t együttes ülés. Más 
alkalommal a jogtörténeti szekcióban az 
Országos Levéltár munkatársa i ta r to t tak 
referátumot, s az o t t dolgozó tapasztal t 
jogászok m u t a t t a k fel komoly eredménye-
ket a ku ta tásban . Ezút ta l külföldi jogtör-
ténészek megjelenése és előadása jelezte 
az együt tműködés nemzetközi mére tű fej-
lesztésének távlatai t . Mindezek együtt-
véve a m u n k a fontos szakaszát fqgják át , 
amelynek során befejeződött jogtörténet-
tudományunk program vetése, elkezdő-
dö t t ennek részbeni megvalósítása, s fő 
vonalakban kialakultak a leendő közös 
munka szervezeti feltételei. 

A nagy érdeklődéssel kísért tudományos 
ülést Székely Oyörgy egyetemi tanár , a 
Magyar Történelmi Társulat főti tkára 
nyi to t ta meg. Előállást t a r t o t t a k : Sarlós 
Márton egyetemi tanár ,,A m a g y a r törté-
netírás és jogtörténetírás közös fe ladata i" ; 
Leonard Bianchi, a jogi tudományok 
kandidátusa , a Szlovák Tudományos Aka-
démia munka tá r sa ,,A csehszlovák és a 
magyar jogtörténészek együttműködésé-
nek néhány kérdése"; Varga Endre, az 
Országos Levéltár h. főigazgatója „A föl-
desúri jogszolgáltatás a XVI—-XVII. szá-
zadban" és Sinkovics István egyetemi tanár 
„A feudáliskori paraszt i ipar néhány 
kérdése" címen. 

Sarlós Márton előadása a m a g y a r törté-
netírás és jogtörténetírás kapcsolatainak 
megteremtésével kibontakozó teendők 
között adatokkal világította, meg azokat 
az érintkező témákat , amelyek feldolgo-
zásánál szükség van a kölcsönös támogatás-
ra. A hiányok és hibák okait a b b a n jelölte 
meg, hogy egyfelől a jogtörténelírásnak 
vannak adósságai, másfelől a. történetírás 
nem fordí t kellő figyelmet a jogtudomány 
eredményeire. 

A tör téne t tudomány vizsgálódási körén 
a jogi vonatkozású forrásanyag mellőzése 
folytán jelentős kutatási terület kivül 
marad . Ä történelmi t ankönyv (Magyar-
ország története a feudalizmusról a kapi-
tal izmusra való á tmenet korszakában 
1790—1849) pl. a XVIII . század végén 
ku l tú ránk fellendítésében a szépirodalom, 

a színjátszás, a zene mellet t bőven mél ta t j a 
az építészet, a természet tudomány, a 
m a g y a r nyelvű orvosi irodalom stb. sze-
repót. Ugyanakkor a nyelvúj í tás esz-
közei közülés á l ta lában a hazai művelődés 
kincsestárából kifelej tet te a jogtudományt , 
a jogi i rodalmat , amely pedig ha tékonyan 
já ru l t hozzá ahhoz a nagyjelentőségű vív-
mányhoz, hogy a törvényhozásban a la t in t 
fe lvá l to t ta a magyar nyelv. A mulasztást 
tetézik a tankönyv későbbi fejezetei nem-
zeti ku l tú ránk virágkorának bemutatásá-
nál, amikor ismét sok szó esik az esztétika, 
a képzőművészet, a társadalomtudomá-
nyok (néprajz, filozófia, közgazdaságtudo-
mány) hatásáról, de a jogtudomány teljesen 
k imarad . Hasonló a helyzet a jogtudomány 
n a p j a i n k b a n elért erdményei esetében is, 
mer t a tö r téne t tudományi irodalom fel-
használ ja a népszerű jogtörténeti írá-
sokat , a kifejezetten szakmai- tudományos 
műveke t (pl. egyetemes jogtörténeti tan-
könyv, Jog tudományi Közlönybon meg-
jelent tanulmányok) viszont nem. 

A tör ténet í iásban a jogtudományi szem-
lélet h iánya muta tkozik az 1825—27. or-
szággyűlés bizottsági javaslatainak érté-
kelésében is. A történet i t ankönyv a javas-
la toka t az 1793. évi tervezethez képest 
konzervat ívabb jellegűcknek t a r t j a , noha 
kétségtelen ezek részben haladó vonása, 
m e r t a többi közöt t a Tr ipar t i tum egyes 
tételei ellen i rányulnak. Az előadó a továb-
biakban megemlítet te a feudális földtu-
la jdon ta r ta lmára vonatkozó elemzés hiá-
n y á t (királyi, szentkorona főtulajdonjog 
stb.) . E kategória kialakulása ós megszű-
nése összefüggéseinek tüzetesebb kifej-
tését t a r t j a kívánatosnak, elodázhatat-
lan feladatnak. Téves és pusztán formális 
beállítás, m i n t h a a l í á rmaskönyv 1H. 
rész 30. címe még 1848-ban is érvényben 
le t t volna, minthogy a gyakorlat ezen 
jóval korábban tú lhaladt . E kérdések tisz-
1 ázása elsősorban a jogtörténetírásra hárul , 
amely a feudális földtulajdonjog, a job-
bágy-földesúri viszonyok marxis ta feldol-
gozása tekintetében komolyan elmaradt . 
Ezé r t a jogtörténészeknek ku ta tásoka t 
kell vógezniök az elhanyagolt témákban 
és egyidejűleg bírálat alá vetni a téves ér-
tékeléseket. 

Jellegét tekintve, az olőző előadáshoz 
csatlakozott Leonard Bianchi referá tuma, 
amely a csehszlovák ál lam és jogtörténet 
tárgykörének a m a g y a r állam- és jogtör-
ténethez való viszonyát érintve, u ta l t 
а csehszlovák jogtörténészek 1957-ben 
t a r t o t t ^ konferenciájára. Az o t t meg-
nyilatkozott , azonos elvi alapon meg-
oldást kereső i rány egyike a csehszlovák 
jogtörténet kidolgozásánál a cseh és a 
szlovák nép történelmi kapcsolatait venné 
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zsinórmértékül. -Ezzel összhangban a ma-
gyar jogtörténetből a szlovák sajátossá-
gokat kívánja kiemelni (Árpád és Premys-
lok kora, Zsigmond—Podjebrád György— 
H u n y a d i János—-Corvin Mátyás—Jagelló-
kor , bányajog, szepesi jog stb.). A másik 
elgondolás az t t a r t j a i rányadónak, hogy 
mennyiben ha to t t a magyar ál lam és jog 
a szlovák nép fejlődésére, mennyiben 
kóslcltetto, vagy mozdítot ta elő a társa-
da lmi haladást . Eközben különös figyel-
m e t óha j t szentelni az 1750—1848 között i 
időszákra, a szlovák burzsoá nemzet ki-
alakulására, va lamint a kettős elnyomásra 
az Osztrák—-Magyar Monarchia fennállá-
sáig. Aláhúzta, hogy о feladat csak a ma-
g y a r és a csehszlovák jogtörténészek mar-
x i s t a alapokon nyugvó közös erőfeszítésével 
o ldható meg. Az adódó véleményeltérések 
termékeny v i tákban csiszolódhatnak egy-
séges állásponttá, s széles lehetőség nyílik 
a munkamegosztásra, a teendők össze-
hangolása ú t j á n a párhuzamosságok ki-
küszöbölésére. 

Az együt tműködést annál inkább szük-
ségesnek t a r t j a , mer t nemcsak a szlovák 
nemze t élt évszázadokon keresztül a 
m a g y a r nemzettel egy ál lamban, hanem 
m á s nemzetek is. Ehhez képest az ún. 
utódál lamok jogtör ténct tudománya hason-, 
ló problémák előt t áll, s a magyar jogtörté-
n e t az első világháború végéig a délkelet-
európa i országok jogtörténetének egyik 
központ i kérdését képezi, amelynek alapos 
marx i s t a kimunkálása nemzetközi jelen-
tőséggel bír. A tárgyi feltételekkel (levél-
t á r i anyagok hozzáférhetősége) kapcsolat-
b a n úgy lát ja, hogy a magyar jogtörté-
nészek dolgozzák fel az állam- és jogtör-
téne t központi kérdéseit 1918-ig, míg a 
több i országok kuta tó i a területükön kiala-
k u l t sajátosságokkal foglalkoznának. Az 
egységes felfogás kívánatos azért is, mert 
a témakörünkben folyó tudományos tevé-
kenységet figyelemmel kíséri a burzsoá 
jogtörténctírás, amelynek számára a kel-
lően nem t isztázott kérdések támadási 
felületet nyi tnának. E megfontolásból egye-
nesen adódik a véletlen, szórványos kap-
csolatok tervszerű együttműködéssé fej-
lesztésének gondolata. 

Az előadás figyelemreméltó tá jékozta-
t á s t ado t t a ku t a tómunka tervezéséről, a 
jogtör ténet i publikáció ná luk meglevő 
kedvező feltételeiről, aminek egyik jelen-
tős orgánuma a P rágában kb. 300. oldal 
ter jedelemben megjelenő Právné-hisiőrieké 
Studie. Egyben elismerőleg nyi la tkozot t 
jogtör ténet í rásunk eredményeiről, a jog-
tö r t éne t tudomány művelése érdekébon ki-
f e j t e t t ú t tö iő szervező munkánkról . 

Az ülés második részében hangzot tak el 
a XVI—XVII . századi magyar társada-

lom alapvető osztályaüiuk a földesuraknak 
ós a parasztoknak egymáshoz való viszo-
n y á t egyes vonatkozásokban vizsgáló elő-
adások. Ez utóbbiak, a bemuta to t t néhány 
gazdasági jelenség ós jogintézmény tükré-
ben, fel tár ták a feudalizmus rendszerének 
konzerválását szolgáló béklyók szerepét, 
ós egyidejűleg k imu ta t t ák az annak bom-
lasztására i rányuló tendenciákat . 

Varga Endre á t tekintés t ado t t a földes-
úri jogszolgáltatás egész történetéről , ki-
domborí tva az uralkodó osztály legélesebb 
fegyvere: az úriszók XVI—XVII . század-
ban betöl töt t funkciójá t , ós a láhúzta a 
téma jelentőségét a magyar társadalom-
és jogtörténet szempontjából. A társada-
lom gazdasági a lapjával összefüggésbon 
ismertette a földesúri jogszolgáltatás szer-
vezetét, hatáskörét ós appa rá tusának mű-
ködését a tárgyal t időszakban. Pcradatok-
ból megrajzolta a nagybir tok ós a r a j t a 
lakó jobbágyság életét, a bíróságok el-
nyomó szerepét, va lamint a bir tokai (őrü-
letén kiskirályként uralkodó pallosjogú 
úr helyzetét, a kezében összpontosult és a 
jobbágyság elleni osztályharcban nyomós 
orőtöbbletet biztosító vagyon méretei t . 
A Habsburgokat szolgáló felségsértési-
hütlenségi ügyek fórumaitól el tekintve, a 
XVI—XVII . században a feudális nagy-
urak felett bünte tő ha t a lma t eredményo-
son megvalósító szerv gyakorlatilag nem 
létezett. Ugyanakkor a nagybir tokos a 
sa já t „a la t tva ló i t " vérhatalmú úriszéké-
vel elítélhette, amivel szemben ebben az 
időben fellebbezni nem lehetet t . A jog-
szolgáltatásnyomasztó súlyát a t o r tú ra még 
növelte. 

Az úriszék feladata kettős : a jobbágy 
közvetlen kizsákmányolását segíti elő és 
a terror eszköze, de ez utóbbi terén az 
elsőhöz képest, kevesebb sikert ér el. 
Az úrbéri perek az elnyomás és kizsákmá-
nyolás módszerein kívül, a parasztság 
küzdelmének változatos formái t is példáz-
zák (szolgáltatások megtagadása, földes-
úri t i lalmak kijátszása stb.). Az úrbéri 
jellegű perek összefonódnak a bün te tő 
perekkel, a jogi fogalmak sem t isz tázot tak, 
á cselekmény szabatos jogi meghatározása 
helyett gyakori a nar ra t ív körülírás. A föl-
desúr és a jobbágyok jogvitáiban, még 
inkább emezek ogymásközötti örökösö-
dési és osztályospereiben, s ogyéb (az adós-
sági, kártérítési) ügyekben fe l tá ru l tak az 
előadó e lap hasábja in m á r mél ta to t t ku ta -
tásának eredményei a feudális kor sokáig 
tekintetbe nem v e t t ágazata: a jobbágy-
magánjog köréből. Az úriszéki jegyző-
könyvek jobbágymagánjogi foriásanyaga, 
nemcsak a parasztság életkörülményeire 
nézve, hanem az egykorú szokásjog fel-
dolgozásához is szolgáltat t ámpon toka t . 
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Sinkovics István olőadásában u ta l t a r ra , 
hogy a paraszti i pa r fö formáinak (házi-
ipar, falusi és mezővárosi ipar) fejlődósé-
ben az egész termelési rend változása 
nyomon követhető. Helyzetének megíté-
léso szempontjából igon értékesek az úri-
széki jegyzőkönyvek, mer t némely vonása 
megelevonedik az egyes peresetekben. Rá-
muta to t t , hogy a természeti gazdálkodás 
idejében virágzó házi ipar t a parasztcsalád 
tag ja i együttesen művelték, jórészben a 
mezőgazdaság melléktermékeit dolgozták 
fel a téli időben. DE nomosak s a j á t szük-
ségletre ál l í tot tak elő iparcikkeket, a föl-
desúr já radéko t követel t a termel vényekből, 
vagy meghatározot t robotot í r t elő (pl. a 
földesúr lenének feldolgozását). A nagyobb 
fa lvakban és még inkább a mezővárosok-
ban külön iparosok éltek a társadalmi mun-
kamegosztás eredményeként . A parasz t 
kézműves a fogyasztók számára is termel, 
termékeivel felkeresi más helységek piacát. 
Egyú t t a l kétlaki életet ól, haszonállatokat 
t a r t , kertet művel, élelme egy ró3zót a 
s a j á t gazdaságából teremti elő. A falusi ós 
a mezővárosi kézművesipar között mennyi-
ségi, de egyre i nkább minőségi különbség 
muta tkozik . A mezővárosban több ipar-
á g , egy-ogy iparágban több iparos talál 
o t t hon t , ós a jellegbe tes falusi kézművesek 
(varga, ács) mellet t az o t t hiányzó ipar-
á g a k (ötvös, szíjgyártó) is jelentkeznek. 
A mezővárosokban, főleg a X V I — X V H . 
századtól kezdve, céheket a lak í tanak a 
szabad királyi városok oéhszervezeteinek 
min tá já ra . 

Az előadó kiemelte, hogy a parasztság 
antifeudális ha rcában komoly részt vállal-
t a k a paraszti kézművesek, akik felhasz-
ná l ták az ellenállás magasabb formái t a 
szolgálat megtagadásával együt t . Az áru-
termelés ós a kereskedelem lehetőségei a 
foudális kor i pa rán tú lmutató üzemek 
(vashámorok, üveghuták) kifejlődéséhez 
is vezethettek. A felhalmozódó tőke azon-
ban nem egyszer a feudalizmust erősíti 
azzal, hogy nemesség ós birtokvásárlásra 
fordí t ják. A paraszt i ipar differenciálódása 
mégis arra mu ta t , hogy a magyarországi 
feudalizmus a XVI . században késői sza-
kaszába lépett. 

A zárszóban Székely György mé l t a t t a az 
előadó ülés jelentőségét és a rokontudo-
mányok együttműködésének komoly hala-

dását . U ta l t a r ra , hogy a tör ténet í rás re , 
gébben nem fordí to t t gondot a gazdaság^ 
alap jolensógeinek ku ta tásá ra . E z t pótolva 
jelonlog viszont az a lap kórdóseinok vizs> 
gálata mellet t e lhanyagolja a fe lépí tmény 
fogalomköróbo tar tozó ka tegór iákat (pl. a 
jogot) sőt. ezek olemzósót szükségtelennek 
tekint i . Ér tékesnek t a r t j a a csehszlovák 
ré3zről ha l lo t t ós ná luk a tudományos 
m u n k á b a n érvényesülő tervezést . Rámu-
t a to t t , hogy kívánatos lenne kidolgozni 
az együt tműködés részfeladatait . 

A tapasz ta la toka t összefoglalva, meg-
á l lap í tha t juk , hogy az előadó ülés ke t tős 
oólt valósí tot t meg: ogyfelől a hazai törté-
net- ós jogtör tónot tudomány, v a l a m i n t 
ez u tóbbi tudomány országok közöt t i 
együt tműködésének ú t j á t egyengette, 
másfelől konkré t kuta tás i eredmények fel-
muta tásá ra n y ú j t o t t lehetőséget. Ered-
ménykén t könyvelhet jük el, hogy ez az 
együt tes ülés számottevően bőví te t te az 
együt tműködés keroteit, és az eddigieknél 
jóval választékosabb temat ikára támasz-
kodot t . A közös m u n k a szélesítésének és 
fejlesztésének szolgálatában álló fej te-
getések ismételten hangsúlyozták a szoci-
alista t udomány egyik éltető ölemének, a 
sokoldalú eszmecseréknek és a b í rá la tnak 
az ér tékét . Ugyancsak kidomborodot t a 
m u n k a tervszerű végzésének v i t a tha t a t l an 
előnye, va lamin t bizonyos kuta tás i s tb . 
feladatok kollektív megoldásának jelen-
tősége. Az elhangzott előadások mintegy 
konkret izál ták az együt tműködés t , és ú j 
láncszemekkel fűz ték össze о tudomány-
ágak sok helyen még egymástól indoko-
la t lanul távollovő területeit . 

Az előadó ülést, az elvégzett m u n k a ta r -
t a lmá t magasra értékelve, m á r az együt t -
működés megnyilvánulásának is tokint-
he t jük . Bizonyára csak fokozta volna az 
ülés előnyös vonásait , ha valamennyi el-
hangzot t előadás u t án időt biztosí tunk 
a v i tának. Ez az egyetlen n a p r a 
szorított , s így viszonylag zsúfolt p rogram 
még teljesebb sikerrel zárul, ha több idő t 
szontolünk a lebonyolítására. A Magyar 
Történelmi Társulat ós a Jogtör téne t i Szak-
osztály együttos rendezvényeit a jövőben, 
a korábbi gyakor la tnak megfelelően, vi ta-
ülések fo rmá jában lenne helyes megta r -
tani . 

PEOZE F E R E N C 
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A Műszaki Tudománytörténeti Főbizottság 
tevékenységéből 

Л m a g y a r technikatör ténet i mú l t t á rgy i 
és dokumentációs emlékei veszélybe kerül-
tek a régi idők nemtörődömségén és a há-
borús puszt í tások nyomán. 11 műszaki 
jellegű gyűj temény veszett el -Magyar-
országon. Az 1883-bán alakul t Technoló-
giai Ipa rmúzeum szép gyűj teményét 1923-
!>an az ipariskolák közöt t osztották szét. 
Az Országos Tanszermúzeum, melynek ki-
fejlesztésére a Tanácsköztársaság 1919-be'rr 
sokat áldozott , 1930-ban nyom nélkül el-
enyészet t . Évekig, az első vi lágháború 
előt t és a l a t t napirenden szerepelt a mű-
szaki múzeum ügye. Gyár tmányminta-
múzeum volt a Kereskedelmi Múzeum szép 
épületében az Akadémia utcában sok mű-
szaki anyaggal. Elveszett . A agy kiállítá-
saink, az 1842. évi első ipar-kiállítás, 1878. 
cvi székesfehérvári Országos Kiáll í tás, 
1885, évi Országos Kiáll í tás és az 1896. évi 
Ezredévi Kiállítás anyagából az u tókor ra 
csak a háborús események pusz t í to t ta 
Közlekedési Múzeum marad t . 

Az ál talános műemlékvédelem s ű r ű n 
k iado t t jogszabályai nem gondoskodtak a 
műszaki emlékek védelméről. Az 1S54. évi 
4. sz. törvényerejű rendelet 2. §-ban ki-
mond ja , hogy műszaki emlék minden mű-
szaki jellegű és a tudományos k u t a t á s 
számára történelmi jelentőségű tárgy (mű-
szaki létesítmény, műszaki berendezés, 
mezőgazdasági jellegű műszaki létesítmény, 
műtá rgy , gép, gépalkatrész, szerkezet, ké-
szülék, szerszám, műszer vagy kísérleti 
eszköz), amennyiben az t a művelődésügyi 
miniszter a n n a k nyi lvání t ja . 

A jogszabály minden egyes vállalatot és 
i n t é z m é n y t ar ra kötelezett , hogy a birto-
kában levő műszaki emléket jelentse be a 
Művelődésügyi Minisztérium Önálló Mú-
zeumi Osztálya mellet t működő Műszaki 
Emlékeke t Nyi lván ta r tó és Gyűj tő Cso-
po r t j ának . A rendelet végrehajtási utasí-
t á sában megszabot t határidőig, 1S54. jú-
nius 30-ig az egész ország területéről be-
jelentet tek 50 tárgyat . Az első év m u n k á j a 
m á r mintegy 200 tá rgy bejelentését, ille-
tőleg védelmét eredményezte. A Csoport 
első ténykedéseként kibővíti a fogalmat, és 
megmagyarázza, hogy tulajdonképpen m i t 
is é r tünk műszaki emlék alat t . Műszaki 
emlékeknek nyi lvání tanak a műszaki al-
kotások terén kezdeményező lépéseket és 
első megoldásokat, tudományos elvek ú j 
alkalmazásait , á l ta lában minden olyan 
létesí tményt , melynek m á r közvetlenül a 
születése u t á n a tudomány, illetőleg a 
technika továbbfejlődése szempontjából 

értékelhető kihatásúi voltak. Különböző 
szakminisztériumok és intézmények ille-
tékes szerveivel kapcsolatokat te remt a 
Csoport, és r a j t u k keresztül az alsóbb szer-
vek felszólítást kapnak a b i r tokukban levő 
műszaki emlékek bejelentésére. Számos 
rádióhír, előadás, saj tócikk emlí t kirívó 
eseteket a műszaki emlékek jogszabály 
előtt i védelmének hiányosságairól. 

1955-ben m á r kiadásra kerül a technika-
történeti k iadványok első füzete. Elkészül 
a nyi lvántar tás tizedes számrendszere. A 
Magyar Tudományos Akadémia Műszaki 
Tudománytör ténet i Főbizottsága élére áll 
az elvi i rányí tásnak. A gyűj tésbe intenzíve 
kapcsolódnak be nemcsak a műszaki , ha-
nem a tudományegyetemek és ku ta tó intéz-
mények is. Távolabbi célként a jövő magyar-
Műszaki Múzeumának létesítése áll a gyűj-
tők előtt. Azé a múzeumé, amely fél-
évszázada ál landóan kísért. A gyűj tés min-
den területen rendszeres alapokon történik. 
Megkezdték a gyári katalógusgyűjtemé-
nyek fe lkutatását , előkerülnek a régi ma-
gyar országos kiállítások katalógusai és a 
külföldi nagy műszaki múzeumok tárgy-
mutatói . Ezek a lapján kezdődik meg a 
valóságos detektív munka az egyes mű-
szaki emlékek felkutatására . Nagyon sok 
tárgy, terv és dokumentációs anyag kerül 
így elő. Az 1954. évi törvényerejű rendelet 
hatására indul meg ez évben a Posta és 
Híradástechnikai , a Bányászat i és a Tűz-
oltó Múzeum, m a j d 1956-ban a Kohá-
szati Múzeum szervezési m u n k á j a az 
illetékes szaktárcák anyagi támogatásá-
val. A Csoport felkérésére az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság rendeletileg hívta 
fel az összes vízügyi igazgatóságokat a 
bi r tokukban őrzött műszaki és tör ténelmi 
jelentőségű emlékek bejelentésére. 1956-
barr a gyűj tés legértékesebb tárgyi emlékei 
kerültek a közönség elé a Nemzeti Mú-
zeumban rendezet t I f júsági Kiál l í tás kere-
tében. Helyet kap t ak i t t a nagy m a g y a r 
feltalálók emlékei is. 

A műszaki emlékek gyűjtésébe számos 
rragymúltú vállalat bekapcsolódik azzal a 
céllal, hogy műszaki emlékeit felkutassák, 
megőrizzék, s idővel a Műszaki .Múzeum-
nak ad ják á t . Süss Sándor emlékét idézte 
a 80 éves Magyar Optikai Művek kiállítása. 
Majd megindult a különböző vállalatok 
jubileumainak előkészítése és méltó meg-
ünneplése. I t t mindenü t t helyet kap tak 
műszaki emlékeink. 1956. végére elkészült 
a nagy híradástechnikatörténet i kiállítás 
forgatókönyve és anyaggyűjtése is, sa jnos 
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az 195(5. évi ellenforradalom a terv meg-
valósulását megakadályozta. 

A nap ja inkban folyó gyű j tőmunkák kö-
zül a vízügyi gyűj temény tervszerű fel-
dolgozása a megvalósulás felé halad. A 
Magyar Tudományos Akadémia Műszaki 
Tudománytör ténet i Főbizottsága által el-
i nd í to t t műszaki vonatkozású levéltári 
gyű j t é s t a Csoport tovább fo ly ta t ja , ami 
közel 1000 érdekes régi terv felkutatásához 
vezetet t . A gyártörténeti gyűj temények 
területén is jelentős fejlődés mutatkozik. 
Megindultak az előmunkálatok az 1783-
ban alakult pápai Kluge-félc kékfestő-
üzemnek múzeummá való átalakí tására. 
További nagy vállalatok kapcsolódnak be 
a gyűjtésbe. Kiépülnek a kapcsolatok a 
külföldi műszaki múzeumokkal is. Elsősor-
ban a kassai és a prágai múzeumokkal . Ez 
az év hozta meg a két évvel ezelőtt elkez-
de t t műszaki szakmúzeumok megnyitását , 
melyeknek híre külföldön is elismerésre 
ta lá l t . 

1958-ban a brüsszeli Világkiállításon a 
Csoport gyűj teménye b e m u t a t t a a leg-
régibb magyar műszaki múl ta t , Befejező-
dö t t a g y ű j t ö t t anyag fényképezése, majd 
előtérbe kerül a szükséges raktárhelyiség 
biztosítása. A MÁV Gépészeti Főosztályá-

n a k támogatásával és a Gépipari Tudomá-
nyos Egyesület t ag ja inak közreműködésé-
vel az ország összes régi ' szerszámgépeit 
leltározzák, és fényképezik. A védelem alá 
v e t t tárgyak száma eléri a 3000-et. A ma-
g y a r technikatörténeti mú l t emlékei min-
den területről előkerülnek. Az ipari porce-
lán tó l az erőgépekig, a mezőgazdasági gé-
pek tő l a csillagászati eszközökig, a fizikai 
t á rgyaktó l a régi térképanyagokig. Számba 
vesszük, és védjük nagy feltalálóink Eöt -
vös, Jedlik, Csonka, Kandó , Bánki, Déri—-
Blátby—Zipernovszky ta lálmányai t , vala-
m i n t szocialista ipa runk kimagasló alko-
tása inak prototípusait . 

Általános let t az érdeklődés a műszaki 
m ú l t i ránt . Üzemeink pártfogolják a gyűj-
tés m u n k á j á t , dc még sok feladat vár a 
m a g y a r műszaki szakemberekre. Az eddigi 
működésben vannak hullámbegyek ős völ-
gyek, de büszkének kell lenni mégis a r ra , 
hogy ál lamunk el indítot ta a nagy cél meg-
valósí tását , a Magyar Műszaki Múzeum 
létrehozását , ami t az 1954. évi 4. sz. tör-
vényere jű rendelet életbelépése közeli re-
ménységgé t e t t . A magyar technikusok 
m a g u k é n a k val l ják ezt a jogszabályt, és 
készek örömmel dolgozni annak megvaló-
s í tásáér t . 

SZILÁGYI ISTVÁN 

( 
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N E M Z E T K Ö Z I T U D O M Á N Y O S É L E T 

Beszámoló egy angliai tanulmányútról 

1959július 18 és augusztus 17 között , a Mű-
velődésügyi Minisztérium döntése a lap ján 
módomban volt Angliában t a n u l m á n y u t a t 
tenni . Legfontosabb feladatom az angliai 
felsőoktatásügyi és tör téne t tudományi in-
tézmények tanulmányozása, ezekkel az in-
tézményekkel és egyes angol történészek-
kel a közvetlen kapcsolat felvétele volt . 
E r r e szenteltem angliai tar tózkodásom leg-
nagyobb részét. 

Mint magyar egyetemi oktató, az udva-
riasság szabályainak megfelelően megláto-
g a t t a m a londoni egyetem vicekancellár-
já t , dr. C. F. Harr is- t . (A kancellárság ti. 
tiszteletbeli funkció, amelyet jelenleg a 
királynő any ja tö l t be.) Dr. Harr is nagyon 
kedvesen fogadott , kimerítő válaszokat 
a d o t t egyetemük bonyolult szerkezetére 
és oktató m u n k á j a megszervezésére vonat -
kozó kérdéseimre, ugyanakkor élénken ér-
deklődött a magyar egyetemek m u n k á j a 
i rán t . Befejezésül kérte, hogy a londoni 
egyetem és a s a j á t nevében tolmácsoljam 
legjobb kívánságait az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem rektorának, Or tu t ay 
Gyula professzornak. 

* 

A londoni egyetem Anglia f i a t a labb 
egyetemeinek egyike. Az ipari forradalom-
b a n megizmosodott és az ar isztokrat ikus 
kaszt-szellemmel tel í tet t oxfordi ős cam-
bridgei egyetemektől idegenkedő angol 
burzsoázia a lapí to t ta a nagy par lament i 
reformharcok idején: első egysége, a Uni-
versity College 1826-ban jö t t létre, ö t évvel 
később pedig a King 's College. 1836-ban 
k a p t a meg az egyetem királyi a lapokmá-

nyát , funkciói azonban bosszú ideig csu" 
pán vizsgáztatásra és fokozatok odaítélé" 
sére korlátozódtak. A University of Lon-
don csak 1900 óta működik mai fo rmájá -
ban. Jelenleg azonban m á r Anglia legna-
gyobb felsőoktatási intézménye: az J957-
58-as tanévben 20 388 nappali (az összes 
angol egyetemisták kb. 20%-a), 5478 le-
velező és esti hallgató lá togat ta , 2600 füg-
getlenített aspiránsa (postgraduate)*, 2015 
levelező aspiránsa, 409 egyetemi t aná ra , 
391 docense és több száz más ok ta tó j a 
volt. Az egyetem hét karból (bölcsészeti, 
jogi, teológiai, orvosi, természet tudományi , 
mérnöki és közgazdasági) áll, de az okta-
tási és tudományos munka megszervezése 
több tuca t au tonóm „födera t ív" egységé-
nek —- collegeinek és iskoláinak —• vala-
min t tíz közvetlen irányítása a l a t t álló 
intézetének feladata. 

Első dolgom volt felkeresni a londoni 
egyetem intézményei közül a School of 
Slavonic and Eas t European Studies-t , az 
egyetem szlavisztikai és keleteurópai in-
tézetét. Részletesen megismerkedtem mun-
kájával , elbeszélgettem munkatársa iva l , 
megtekintet tem az intézet 50 ezer kö te tny i 
könyvtórát . Ez az intézet a keleteurópai 
s tudiumok angliai központja , s ezen a 
téren az okta tó és ku ta tó munka fő súlyát 
érthető módon a Szovjetunió tör ténetének 
tanulmányozására helyezik. Magyarország-
gal keveset foglalkoznak: alig van m a g y a r 
vonatkozású irodalmuk, a háború ó t a csak 
hárman kap t ak fokozatot magyar t é m á j ú 
dolgozatért, egyetlen t anáruk v a n a ma-
gyar nyelv és irodalom tárgyköréből és 
egy magyar lektoruk. Az in téze t be is 
lá t ja , hogy ezen a helyzeten jav í tan i kell, — 

* A postgraduate fogalmához ná lunk az aspiráns áll a legközelebb. A ke t tő azonban 
távolról sem azonos. Az ogyetomi ok ta tás Angliában már bá rom éves és a baccalauroatus 
megszerzésére jogosít. Ezt követhet i a szintén három évos postgraduate képzés, amely 
idő a la t t megtör ténhet ik a specializálódás. Ennek elvégzése u t án szerezhető meg a M.A. 
(Magister Art ium) cim, amely lényogoson alacsonyabb a ná lunk honos tudományok kan-
didátusa fokozatnál. 
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ami természetesen nem lehet könnyű fel-
adat , mer t összefügg az intézet egész poli-
t ikai állásfoglalásának kérdésével: A hi-
degháború kezdetével a School of Slavonic 
a n d Eas t European Studies, amelynek ad-
dig meglehetősen baloldali hire volt, beállt 
a szovjet- és kommunistaellenes propa-
ganda-kampányba — számos munkatársá-
nak aka ra t a és érzései ellenére. Ennek a 
hidegháborús fordula tnak döntő lépése 
Andrew Roths te innak, az. ismert marxista 
történésznek a Szovjetunió tör ténete tan-
székéről 1950-ben tör tént eltávolítása voll. 
Az intézet több munkatá rsa a következő 
években szo vjotellencs tanulmányokat szer-
kesztett, orosz és más keleteurópai nyelvi 
tanfolyamokat szervezett az angol had-
sereg számára, tanfolyamokat t a r t o t t ma-
gyar és más disszidensek részére stb. Az 
elmúlt ké t -három évben azonban a nem-
zetközi helyzetben és az angol nép, de 
különösen az angol értelmiség hangulatá-
ban bekövetkezet t változások kézzelfog-
ható ha tás t gyakoroltak az intézet atmo-
szférájára. Benyomásom szerint ma az 
intézet részéről is őszintén ó h a j t j á k a népi 
demokra t ikus országokkal való tudomá-
nyos kapcsolatok felvételét, illetve elmé-
lyítését, hogy történelmük, i rodalmuk ta-
nulmányozása no politikai, hanem tudomá-
nyos alapokon tör ténjék. Természetesen 
ennek továbbra is jelentős akadályai van-
nak. Ebben az összefüggésben meg kell 
említenem dr. G. II. Bolsovcrnek, az inté-
zet igazgatójának élesen kommunistaelle-
nes beáll í tottságát is. Vele fo ly ta to t t mint-
egy háromórás beszélgetésem, bá r teljesen 
korrekt formák között folyt le, lényegében 
az egyetlen olyan hivatalos találkozásom 
volt, amely elejétől-végig éles politikai vita. 
jellegét viselte magán: nem tűztem ki 
ugyan célul dr. Bolsover meggyőzését, de 
nem h a g y h a t t a m válasz nélkül kommu-
nista- és marxizmusellenes támadásai t . 
Sok angol tör ténet tudóssal fo ly ta to t t be-
szélgetésem azonbarr úrról győzött meg, 
hogy dr. Bolsover állásfoglalása ma már 
egyál talán nem tipikus. 

Közelebbről érdekelt a londoni egyelem 
tör téne t tudományi ku ta tó intézete, az 
Ins t i tu te of Historical Research is. Az 
igazgató, J . G. Edwards professzor, és az 
intézet t i tkára , A. Taylor Milne igen barát-
ságosan fogadot t . Minden kérdésemre rész-
letesen válaszoltak, kiadványokkal lát tak 
el, eléggé kimerítő képet kupha t t am inté-
zetük munkájáró l . Az intézet, amely a 
maga nemében egyedülálló Angliában, fel-
építésében és célkitűzéseiben egyaránt sok 
érdekes sajá tosságot muta t . Csak két ál-
landó a lka lmazot t j a van, az igazgató és a 
t i tkár , akiket kis létszámú adminisztrat ív 
appará tus , könyvtárosok stb. támogatnak 

m u n k á j u k b a n . Ellenben tagja az intézet-
nek a londoni egyetem valamennyi colle-
gének és intézetének minden történész ok-
ta tó ja , s tagok lehetnek az egyetem tör té-
nelem szakos aspiránsai és más angol ós 
külföldi egyetemek, levéltárak s tb , Lon-
donban tartózkodó képviselői. (Jelenleg az 
intézetnek I 100 tagja van, ennek 00%-a 
egyetemi oktató.) Ez a sajátos felépítés 
megfelel az intézet célkitűzéseinek: a) i t t 
van az egyetemi történész aspiráns képzés 
központ ja részükre, tie esetleg más 
érdeklődők számára is rendszeres „ku ta -
tási t an fo lyamoka t" és szeminár iumokat 
szerveznek (az elmúlt tanévben számsze-
r int negyvenötöt), konzultációkat t a r t a -
nak az egyetem legkiválóbb t ímárainak 
részvételével; b) az egyetem meglehetősen 
szétszórt és egymástól elszigetelt „föde-
ra t ív" egységeiben — collegeiben és inté-
zeteiben —• dolgozó történészek számára 
egységes központot teremtenek, ahol talál-
kozhatnak , megbeszélhetik közös felada-
ta ikat , problémáikat stb. ; c) kutatás i köz-
pontot n y ú j t a n a k a tagok részére kiváló 
könyvtár ra l (amelynek könyvál lománya 85 
ezer kötet , kizárólag forráskiadványok), 
olvasótermekkel stb. A tör téne t tudományi 
kuta tó in téze t továbbá ké t alapvető sok-
kötetes k iadvány szerkesztéséért felelős: 
az angol grófságok immár több min t egy 
fél évszázada kötetenként megjelenő tör-
ténetéér t és a néhány évvel ezelőtt meg-
indított, Parlament Történetéért a k é t 
legnevesebb angol történész, Sir Lewis 
Namicr és Sir John Neu le irányítása a la t t . 
Végül az intézet évenkénti angol-amerikai 
történész konferenciákat, va lamint külön-
böző vitaesteket, tudományos értekezlete-
ke t és nyilvános előadásokat szervez. 

A londoni egyetem harmadik á l t a l am 
meglá togato t t intézete a lényegében auto-
nom, világhírű London School of Econo-
mies and Political Science, amelynek meg-
alapí tója Sidney Webb, igazgatója pedig 
hosszú éveken keresztül Lord Boveridge 
volt. Mivel az intézet vezetői éppen nyár i 
szabadságon voltuk, az intézet t i tkára , ÍV. 
S. Collings fogadott, t á jékoz ta to t t az inté-
zet munkájáró l , bemuta to t t egyes m u n k a -
társa inak, megmuta t ta az épületet ós a 
könyvtára t , a British Library of Political 
and Economic Science-t. Ez a világhírű 
gyűj temény, amelynek polcain több mint 
I millió könyvtári egység található, a világ 
legnagyobb társadalomi adományi könyv-
tára . Az intézet 2300 hallgatója, 500 aspi-
ránsa, 210 professzora és okta tója a társa -
dalom tudományok valamennyi részlet te-
rületén dolgozik, elsősorban a közgazda-
ság tudomány és a szociológia, továbbá a, 
világtörténelem, gazdaságtörténet, a nem-
zetközi kapcsolatok, jog, néprujz, fö ldrajz , 
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filozófia, s ta t iszt ika stb. területén. Figye-
lemreméltóan nagy jelentőséget tulajdo-
ní tanak a külföldi hallgatókkal való fog-
lalkozásnak: az elmúlt tanévben az inté-
zetnek 942 külföldi hallgatója és aspiránsa 
volt, kb. harmadrészük a Brit Nemzet-
közösség országaiból. Ez egyébként kisebb 
mér tékben a londoni egyetem egyéb inté-
zeteire és collegeire is vonatkozik (az 
1957/58. évben az egyetem 20 000 hallga-
tójából 3500 volt külföldi, közülük 2200 
a Brit Nemzetközösség területéről), sőt a 
londoni egyetemhez tartozik több egye-
temi intézmény az angol gyarmatokon —-
Ibadanban (Nigeria), Makarereben (Kelet-
Afrika), Bri t Nyugat- Indiában és másu t t . 
A br i t -gyarmati imperializmus tanulmá-
nyozásánál a nyíl t erőszak szerepének he-
lyes hangsúlyozása mellett gyakran lebe-
csüljük a fenti és ehhez hasonló módszere-
ket, amelyekkel az angol uralkodó osztá-
lyok engedelmes és teljesen a sa já t befo-
lyásuk a l a t t álló benszülött felsőbb értel-
miségi réteget igyekeznék teremteni. (Amint 
azonban m á r többször bebizonyosodott, 
ezek a kísérletek nem mindig hozzák meg 
a várt eredményt . ) 

Az emlí tet t intézeteken kívül több ízben 
já r tam a londoni egyetem két collegében 
is: a Universi ty College-ben, az egyetem 
legrégibb és mindmáig legnagyobb intéz-
ményében és a Birkbeck College-ben, 
amelynek érdekessége, hogy csak esti 
oktatással foglalkozik. 

Angliai tar tózkodásom alatt három na-
pot tö l tö t tem Cambridgeben is, ahol amel-
lett, hogy több történésszel felvettem a sze-
mélves kapcsolatot, megtekintet tem a. vi-
lághírű egyetemi város nevezetességeit, 
felkerestem az t a három legrégibb colleget 
— a Trini ty, Peterbouse és a Caius Colle-

geket — ahol a történelem oktatása és 
kutatása zömében folyik, és igyekeztem be-
tekintést nyerni munká jukba . 

Mint ismeretes, Angliában nines olyan 
tudományos akadémia, mint Európa más 
országaiban, ezért a tudomány különböző 
területein folyó ku ta tó munka legnagyobb 
része az egyetemeken összpontosul. Létez-
nek azonban egyes magán kezelés ben vagy 
ennek leple alatt a kormány irányítása a l a t t 
működő, nagy befolyással bíró önálló ku-
tató intézetek. I lyen a legújabbkori törté-
m-iem és a világpolitika problémáinak kuta-
tásával foglalkozó, 1920-ban alapított Ko-
vai Ins t i tu te of Internat ional Affairs (ki-
rályi nemzetközi politikai intézet) vagy más 
néven Cha tham House, amelynek mun-
kája , k iadványai mél tán világhírűek. A 
bri t világbirodalmi rendszerben játszott,sze-
repe abból is k i tűnik ,hogy védnöke a min-
denkori uralkodó, jelenlegi négy elnöke kö-
zül pedig három volt miniszterelnök 

(Churchill, Attlee, Eden), va l amin t abból 
is, hogy rokon intézményei a Br i t Nemzet-
közösség minden tagál lamában megtalál-
hatók. Az első világháború u t á n beállott 
bonyolult nemzetközi helyzetben az angol 
burzsoázia felelősségteljes szerepet szánt 
az intézetnek: a sokszorosan megnő t t fel-
adatok megoldásához az angol diplomatá-
ka t és egyéb gyakorlati külügyi szakembe-
reket - gyarmat i tisztviselőket, ka tona-
tiszteket, üzletember-eket, hírszerzőket, új-
ságírókat stb. — megbízható, gondosan, 
szakszerűen, a tudomány követelményei-
nek és módszereinek megfelelően össze-
állított és feldolgozott anyagokkal ellátni, 
továbbá a brit imperializmus célkitűzései-
nek megfelelő külpolitikai „nevelés t" az 
angol értelmiség számára megadni . Az in-
tézet kuta tás i területe az első világháború 
u táni korszak, különösen pedig a legutóbbi 
15 év történetének tanulmányozása . 

Mivel jól ismertem a Royal Ins t i tu te of 
Internat ional Affairs több k iadványát , 
munkájáról , szerepéről ál talános képem 
volt, feltétlenül meg aka r t am ismerni kö-
zelebbről is. Londoni tar tózkodásom a la t t 
többször meglátogat tam. Igazgatója , C. M. 
Woodhouse, aki a háború idején tábornoki 
rangban a görögországi angol katonai 
missziót vezette, igen udvar iasan fogadott . 
(Megjegyzem, hogy látogatásom óta m á r 
lemondott igazgatói állásáról, mivel a 
konzervatív p á r t részéről pa r lament i kép-
viselőnek választot ták meg Oxfordban az 
1959 októberében lezajlott választásokon. 
Utóda Kenneth Younger, a Labour-pár t i 
kormány volt külügyi á l lamt i tkára , aki 
viszont lemondott, képviselői mandá tumá-
ról. Nem látszik azonban valószínűnek, 
hogy valami politikai változás ál lana be 
ezzel az intézet tona l vezetésében.) C. M. 
Woodhouse részletesen válaszolt minden, 
az intézet szerkezetére, céljaira, a ku ta tá -
sok megszervezésére és a folyó m u n k á r a 
vonatkozó kérdéseimre — erőteljesen, de 
nem meggyőzően tagadva azt , hogy bármi 
köze is lenne az angol kormányszervek-
hez — majd végigkalauzolt az in tézet épü-
letében, megmuta t t a különböző osztályait , 
bemuta t t a munka tá r sa i t s tb . Megismer-
kedtem a Royal Ins t i tu te of In te rna t iona l 
Affairs könyvtárával is, amely százezer, a 
világpolit ika kérdéseivel foglalkozó kötet-
ből áll, ezenkívül 542 újságot és folyóiratot 
kap a világ valamennyi országából. E 
könyv tá r mellett az intézet ku t a tómunká -
jának központ ja a sa j tódokumentáeiós 
osztály, ahol m á r 40 év óta t öbb tuca t 
angol ós külföldi lap rendszeres kivágása, 
az. anyagok országonkénti és témaszerinti 
szakszerű osztályozása és gyűj tése folyik. 
Sajnos, nem találkoztam az in tézet leg-
emmensebb munkatársával , Arnokl Toyn-
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bee-vel, do beható és számomra igen érde-
kes beszélgetéseket fo ly ta t t am több m á s 
ku ta tóva l . 

Nagyon sok érdekeset nyú j to t t szá-
momra a .Marx I Louse, ahol ké t ízben több 
órá t tö l töt tem. Ezt u ná lunk jóformán 
ismeretlen intézményt 1933-ban, Marx 
halá lának 50. évfordulóján, emlékének 
méltó megörökítésére a lapí to t ta az angol 
munkásmozgalom baloldali szárnyának né-
hány kiemelkedő képviselője, hogy az 
angol és a nemzetközi munkásmozgalom 
tör ténete marxis ta ku ta tásának angliai 
központ ja legyen. Az angol Kommuni s t a 
P á r t mindmáig vezető szerepet játszik irá-
nyí tásában; tiszteletbeli elnöke J . D. Bor-
nál professzor, a világhírű tudós, az angol 
Királyi Társaság tagja , elnöke pedig 
Andrew Rothstein. Épü le té t számos tör-
ténelmi kapcsolat fűzi össze az angol for-
radalmi és munkásmozgalom történetével, 
Marx, Engels és Lenin forradalmi tevékeny-
ségével. Ezeket a kapcsolatokat vissza 
lobot vezetni egészen 138l-re, amikor i t t , 
Clerkenwell Green-en táboroztak a YVat 
Tyler vezetése a la t t fellázadt parasztok. 
Később ebben az épületben működött a 
chartista mozgalom egyik központja, m a j d 
többször ülésezett az I. Internacionálé Fő-
tanácsa, később pedig i t t helyezték el a z t 
a baloklali nyomdát , ahol először jelen-
te t ték meg angol nyelven Marx művei t , 
m a j d rövid ideig — Lenin közvetlen izá-
nyí tása a l a t t — az Iszkrá t is. Jelenleg eb-
ben az épületben van az angol és a nemzet-
közi munkásmozgalom történetének könyv-
anyagát gyű j tő Marx Memorial L ib ra ry  
több m i n t Í2 000 kötetnyi könyvvel, sok-
ezer brosúrával, újságkötet te l és egyedül-
álló dokumentumokkal . Ebben a valóban 
felbecsülhetetlen ér tékű könyvtárban az 
angol marx is ta történészek igen eredmé-
nyes ku ta tó m u n k á t végeznek, de t ö b b 
polgári tudós is felhasználja a gyűj te -
ményt . 

A Marx IIouso feladataihoz tartozik to-
vábbá előadássorozatok szervezése a lon-
doni munkások és minden érdeklődő szá-
mára a munkásmozgalom történetéről, a 
politikai gazdaságtanról, a marxista filo-
zófiáról, folyó politikai kérdésekről — a 
legkiválóbb marxis ta szakemberek rész-
vételével, s ahogy a lkalmam volt meggyő-
ződni, nem kis sikerrel. A Marx House  
negyedévenként sokszorosított munkabe-
számolót, ké the tenkmt pedig időszerű el-
méleti problémákról szóló nyomta tvány t 
(„Educat ional Commentary") ad ki. Végül 
a Marx House gondoskodik Marxnak a 
bighgatoi temetőben levő s í r jának ápolásá-
ról is. A legnagyobb benyomást reám az a 
valóságos önfeláldozás te t te , amellyel an-
gol elvtársaink ezt a rendkívül fontos m u n -

kát végzik: in tézményük anyagi a lapja a 
lehető legszerényebb, minden adományo-
zott vagy tagdíjként befizetet t shillingnek, 
minden darab a jándékkönyvnek örülnek, 
a munka tá r sak ingyen, társadalmi munká-
ban dolgoznak. 

Eddig beszámoltam azokról az intéz-
ményekről, amelyeknek működését igye-
keztem legalább felületesen megismerni, és 
amelyekkel a lehetőségekhez képest pró-
bál tam bizonyos kezdetleges személyi kap-
csolatot teremteni. Számomra azonban ta-
lán még fontosabbak voltak azok a beszél-
getések, amelyeket több angol történésszel 
fo ly ta t tam, és amelyek folyamán nemcsak 
az engem közelebbről érdeklő szakmai kér-
déseket tá rgyal tam meg, hanem bizonyos 
ál ta lános képet is k a p t a m az angol tör-
téne t tudomány helyzetéről, irányzatairól , 
iskoláiról, a történészek előtt álló felada-
tokról, az egyes területeken folyó munkáról 
s tb. Bár a nyár i szünet időszaka nem éppen 
a legalkalmasabb erre, mégis várakozáso-
mon felül meglehetősen nagyszámú kollé-
gával sikerült találkoznom. Legnagyobb 
részüket m á r ismertem műveik a lap ján , 
és ez kétségtelenül megkönnyí te t te a kö-
zeledést. 

Mindenekelőtt igyekeztem megismerni 
az angol marxis ta történészek m u n k á j á t . 
Meg kellett á l lapí tanom, hogy a nemzet-
közi revizionizmusnak, az SzKP X X . 
Kongresszusát és a magyarországi ellen-
for rada lmat követő, koncentrált támadása 
nem marad t hatás nélkül az angol marxis ta 
történészek csapatára : több igen tehetsé-
ges, de ingadozó embert befolyásolt, és 
a r ra késztetet t , hogy kilépjenek a Kom-
munis ta P á r t soraiból — bár az igazság-
hoz hozzátartozik az is, hogy ezideig egyi-
kük sem fordul t nyíl tan szembe a marxiz-
mussal. Elég ba ebben a vonatkozásban 
Christopher Hill, Rodney Hil ton, E . P. 
Thompson és John Saville neveit említem. 
Ez kétségtelenül megnehezítet te a kom-
munis ta történészek helyzetét, de most 
már meg lehet állapítani, hogy angol elv-
társaink magukhoz tér tek ez u t án a csa-
pás utón. Változatlanul nagy tekintélye 
van a „ P a s t and Presen t" című tudomá-
nyos folyóiratnak, amelyet a kommunis ta 
történészek pártonkívüli marxis tákkal és 
baloldali polgári tudósokkul közösen szer-
kesztenek. Munká jukka l és központi szer-
vük, a Kommunis ta P á r t történész cso-
por t j ának tevékenységével megismerkedve, 
a r r a a következtetésre ju to t t am, hogy 
szakmai tudás, lendületes munka , szorga-
lom, ál talános színvonal és műveltség te-
kintetében sokat t anu lha tunk a ná lunk 
összehasonlíthatatlanul nehezebb körül-
mények között dolgozó angol marxis ta 
történészektől. 
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A kommunis ta történészcsoport négy ki-
emelkedő t ag jáva l ta lá lkoztam. Ezek: Eric 
Hobsbawm, a csoport t i tkára , aki a polgári 
történészek véleménye szerint is a f ia ta l 
angol történész nemzedék legjobbjainak 
egyike, vele fo ly t a to t t többórás barát i 
beszélgetéseim minden tekintetben külö-
nösen értékesek számomra; Andrew Rotli-
stein, akinek nevé t m á r említet tem, taná-
csai és ú tmuta t á sa i nagy segítséget jelen-
te t tek ; Maurice Dobb, a világhírű cambrid-
gei marxis ta gazdaságtörténész és közgaz-
dász és Robert Browning, az ismert bizan-
tinológus, a londoni egyetem egyik leg-
népszerűbb tanára . R a j t u k kívül még két 
f ia ta l marxis ta történésszel is ta lá lkoztam: 
d r . Max Colo cambridgei gazdaságtörté-
nésszel és Henry Collins-szal, a nemrég 
e lhuny t G. D. H . Cole taní tványával . 

Külön szeretném kiemelni az t a nagy 
élményt , amelyet számomra Anglia egyik 
legnagyobb élő tudósával , a nemzetközi 
békemozgalom nagy harcosával, dr . Joseph 
Needham professzorral, a Kirá lyi Társa-
ság tagjával fo ly ta to t t hosszabb beszélge-
tésem jelentett . Dr . Needham rend-
k ívü l bará tságosan fogadott cambridgei 
tanszékén, bemuta t t a munkatársa i t , meg-
tek in the t tem könyvtá rá t , nagy részletes-
séggel t á jékoz ta to t t arról a valóban monu-
mentális , hé t kötetes Science and Civili-
sa t ion in China című müvéről, amelyen 
m á r több éve dolgozik. Harmadik vaskos 
kötete éppen most jelent meg. E z t a mun-
k á t a nemzetközi tudományos közvéle-
mény századunk legnagyobb történelem-
tudományi művének minősítet te. A leg-
nagyobb meglepetést az a tény jelentette 
számomra, hogy ezen a ha tá r t a l an kutató-
m u n k á t kívánó, méreteiben példa nélkül 
álló enciklopédikus művén egyetlen munka-
tá r sa segítségével dolgozik. 

Amellett, hogy számos hasznos megbe-
szélést fo ly ta t t am az angol marxis ta tör-
ténészekkel, igyekeztem szélesebb körben 
megismerkedni a nevesebb polgári törté-
net tudósokkal is. Ezek az eszmecserék 
minden vonatkozásban igen gyümölcsözők 
voltak számomra. Mindenekelőtt meg kell 
említenem R. R . Bet ts , a londoni egyetem 
Közép-Európa tör ténete tanszéke profesz-
szorának nevét, aki többszöri találkozá-
sunk során nemcsak a bennünket közösen 
érdeklő szakmai kérdéseket fejtegette, ha-
nem a legnagyobb őszinteséggel fel tár ta az 
angol tá rsadalomtudományok általános 
problémáit, я igen nagy segítséget n y ú j t o t t 
nekem abban, hogy programomat minél 
eredményesebben teljesítsem, egyes hiva-
talos lá togatásokat előkészített s tb. 

Sikerült továbbá többízben találkoznom 
ké t élvonalbeli, világszerte jól ismert angol 
egyetemes történésszel: Geoffrey Barra-

clough professzorral, a London School of 
Economics világtörténeti tanszékének ve-
zetőjével és a Royal Ins t i tu te of In te rna-
t ional Affairs főmunkatársával , a néme t 
történelem kiváló szakértőjével, aki az el-
múl t években több figyelemreméltó mun-
k á t í r t a történelembölcselet kérdéseiről, 
melyekben szembehelyezkedett а Toynbee 
és а Namier iskolák reakciós nézeteivel. 
A másik E. I I . Carr cambridgei professzor, 
a ké t világháború közötti nemzetközi kap-
csolatok ta lán legjobb szakértője. E . IL. 
Carr sok kötetes Szovjetunió tör téneto 
valamennyi hasonló témájú polgári munka 
közül ki tűnik a szovjet források széleskörű 
felhasználása és a tárgyilagosságra való 
törekvés révén. 

Szakmai munkámhoz kétségtelenül se-
gítséget n y ú j t o t t találkozásom H . Ha le 
Bellot-tal, a londoni egyetem Amerika tör-
ténete tanszékének professzorával is. Ezen-
kívül hasznosak voltak azok a beszélgetések, 
amelyeket több más angol történésszel foly-
t a t t a m . Nagyon barátságosan fogadtak dr . 
Victor Purcell, az újkori távolkeleti tör-
ténelem tanára (Caius College, Cambridge), 
továbbá Anglia ú jkor i történetének ké t 
szakembere: White professzor (Downing 
College, Cambridge) és dr. G. E. A. Best 
(Trini ty House College, Cambridge) és 
mások. 

Érdeklődésemet természetesen nem kor-
lá toztam kizárólag a tudomány kérdé-
seire, hanem igyekeztem — amennyire az, 
idő rövidsége engedte — közelebbről is 
megismerkedni az angol politikai élettel. 
Különösen örülök annak, hogy sikerült 
ba rá t i körben találkoznom olyan világ-
hírű bókebarcosokkal, mint J . D. Bernai 
professzor, a Béke Világtanáes elnöke és 
Paul Robeson, va lamint a gyarmat i népek 
felszabadító harcának egyik kiváló vezető-
jével, Cheddi J a g a n bri t-guayanai minisz-
terelnökkel. Érdekes beszélgetést folytat-
t a m а Labourpár t balszárnyának egyik 
ismert személyiségével, Konni Zilliaeus-
szal. Egyébként is minden szabad perce-
m e t felhasználtam arra, hogy minél töb-
be t beszéljek Anglia polgáraival: munká-
sokkal, a lka lmazot takkal , tanárokkal , ú j -
ságírókkal, ügyvédekkel, még üzletembe-
rekkel is, hogy valamivel jobban meg tud-
jam ismerni gondolatvilágukat, nézetei-
ket, életüket. Minden ú jabb tapasz ta la tom 
csak megerősítette legfőbb általános be-
nyomásomat : azt, hogy Anglia népe irtó-
zik a háborútól , hogy támogat ja a Szovjet-
uniónak a nemzetközi feszültség eloszla-
t á sá t célzó intézkedéseit, hogy a nemzet-
közi helyzet enyhülését és a szocialista 
országokkal való kapcsolatok kiépítését 
k íván ja . 

SZAMUELY T I B O R 

94 



Analógiás számológépek építése és alkalmazása 
az NDK-ban és Csehszlovákiában 

A Magyax- Tudományos Akadémia lehe-
tővé te t te számomra, hogy néhány he te t 
töltsek a Német Demokra t ikus Köztársa-
ságban és Csehszlovákiában, ahol bizonyos 
matemat ika i kérdések mellet t az analógiás 
számológépek elméletét és megépítésének 
m ó d j á t t anu lmányoztam. 

Általános benyomásom az volt, hogy az 
analógiás számológépek építése, alkalma-
zása és elmélete terén nemcsak a Szovjet-
unióhoz és a fej le t t kapital is ta országokhoz, 
de a szomszédos bará t i Csehszlovákiához és 
az NDK-hoz képest is el vagyunk maradva . 
E z annál inkább szembeszökő, mer t hiszen 
hazánk matemat ika i k u l t ú r á j a igen fej-
lett , világviszonylatban is az elsők közé 
tar tozunk. E lmaradásunk oka a számoló-
gép építésben nem matemat ikusa ink „el-
méleti beál l í tot tságán" vagy matemat ika i 
kul túránk „nemzeti jellegén" múlik, ha-
nem azon, liogy a kérdés fontosságát nem 
ismerték fel idejében, cs о t émá t sokáig nem 
támogat ták kellőképpen. E n n e k legszembe-
tűnőbb bizonyítéka, hogy Szegeden Kal-
már László akadémikus vezetésével rövid 
idő a la t t — némi anyagi támogatással — 
megépítettek egy logikai gépet, sőt annak 
elméletét lényegesen tovább is fejlesztet-
ték, ami ál ta l a szegedi gép sokkal jobb, 
m i n t solí külföldi tá rsa . És ezt az eredményt 
egyik „legelméletibb beál l í tot tságú" mate-
mat ikusunk, K a l m á r professzor érte el. 

E rövid beszámolómban elsősorban az 
analógiás berendezésekről lesz szó, hiszen 
ezek tanulmányozása volt a célom; a digi-
tális gépekről csupán futólagosan emlé-
kezem meg. 

Az NDK-ban a legtöbb időt Drezdában 
a Technische Hochschule keretébe tartozó 
Ins t i tu t fü r Maschinelle Rechentechnikben 
töl töt tem (vezetője prof. Lehmann). Meg 
kell jegyeznem, hogy a Technische Hoch-
schule műegyetem ugyan (olyan jellegű, 
m i n t a budapest i Műszaki Egyetem), de 
van matemat ikai és természet tudományi 
kara , ahol nemcsak mérnökképzés, hanem 
matemat ikus- és matematika-szakos tanár-
képzés is folyik. E fakul tás egyik intézete 
az Ins t i tu t f ü r Masobinelle Rechentech-
nik. Hogy a gépi számolástechnikára az 
NDK-ban milyen súlyt helyeznek, kitűnik 
abból is, hogy ez az intézet a matemat ika i 
intézetek között a legjobban felszerelt. 
Csaknem négy teljes emeletet foglal ol, 
munkatársa inak száma megközelíti az öt-
venet . Megfelelő munkahelyekkel ós labo-
ratóriumokkal van felszerelve. Felszerelé-
sét megszemlélve, megkel l ál lapítani, hogy 

az ilyen intézet felszerelése nem csupán 
pénz kérdése, hiszen gépparkja , műszer-
ál lománya nem tar ta lmaz különleges vagy 
különlegesen drága tá rgyakat . Pedig az 
intézetbon elsősorban költséges digitális 
számológépekkel foglalkoznak. I t t építe-
nek ké t digitális gyorsműködésű számoló-
berendezést (mindkettő befejezés előtt áll) 
és egy lassú működésű, kiskapacitású gépet 
demonstrációs és oktatási célokra. 

Az analógiás számológépek közöt t a leg-
érdekesebb egy algebrai egyenletmegoldó 
gép (szerkesztője és megépílőjo H. Adler, 
a Szovjet unióban végzett aspiráns), moly 
alkalmas algebrai egyenletek valós és 
komplex gyökeinek gyors meghatározá-
sára. Az elkészült berendezéseken legfel-
jebb 8-ad fokú egyenletek oldhatók meg. 
Kezelése egyszerű, közvetlenül az együt t -
ha tóka t a d j u k be a gépbe, mely transzfor-
mátoros elven épült, és a gyökök 3 tizedes-
jegy pontossággal határozhatók meg. Ér -
dekes, liogy ez a készülék is a hallgatók 
rendelkezésére áll, éppen úgy min t az előbb 
eml í te t t demonstrációs célra készült digi-
tális berendezés. 

Ugyancsak az intézetben épül egy ana-
lógiás egyenletrendszermegoldó gép, hason-
lóan t ranszformátoros elven. Ez tíz isme-
retlenes egyenletrendszer megoldását teszi 
lehetővé. 

A drezdai Technische Hochschule egyik 
elektrotechnikai tanszékén építet tek egy 
elektronikus in tegrátor t is, melyet több 
példányban is előállítanak néhány ipar-
vál lalat számára . 

Az i l lmenaui elektrotechnikai főiskola 
egyik tanszéke fejlesztette ki az E A R I 
nevű analógiás, t isztán elektronikus diffe-
ronciálanalizátort, mely lineáris ós nem-
lineáris differenciálegyenletek gyors meg-
oldását teszi lehetővé. A gép működési 
ideje 25 ós 100 psoc. műveletenként . Repe-
t i torra l működik, az eredmónygörbe egy 
katódsugárcső ernyőjén jelenik meg. Igaz 
ugyan, hogy e számológép műszaki kivi-
telét és konstrukciójá t több szempontból 
bírálat órlicti, de о cikkben nem ezeket a 
részleteket szeretném kihangsúlyozni, ha-
nem azt, hogy még ezen a viszonylag kis 
egyetemen is felnőhetett , kinevelődött egy 
számban elég tekintélyes matemat ikus , 
fizikus és mérnök gárda, mely analógiás 
difforeneiálanalizátorokhoz ért . A nyer t 
tapaszta la tok a lapján második gépükön 
az elsőn e lkövetet t h ibákat nyilván nem 
fogják megismételni. Egyébként ezen a 
főiskolán dolgoznak egy, főleg optikai szá-
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mítások gépesítésére alkalmas, differen-
ciál analizátoron, melyet az egyik vi-
láglürű néme t opt ikai gyárnak fognak 
szállítani. 

Mielőtt prágai tapasztalataimról szá-
molnék be, röviden néhány oktatási és 
pedagógiai kórdóst és tapaszta la tot sze-
retnék megemlíteni . 

Hazánkban ál ta lános panasz, hogy mér-
nökhallgatóink (ós részben mérnökeink is) 
nem. rendelkeznek kellő számolástochnikai 
készséggel. Elméle tben sokszor igen jól 
t u d j á k a dolgokat , de ha ar ra kerül sor 
(márpedig erre mindig sor kerül), hogy 
valamit numer ikusan ki kell számítani, a 
legtöbben megakadnak , képtelenek a kí-
ván t ada to t meghatározni , vagy jobb eset-
ben, ha a számítás menetére mégis rá jön-
nek, igen türelmetlenül , célszerűtlenül vég-
zik a számítást . A kérdést úgy megoldani, 
hogy a műegyetemi matemat ika i előadá-
sok keretében évi 4—10 órában numer ikus 
és grafikus módszerekkel taní tunk, nyi lván 
nem lehet. Számolni csak az tud, aki a szá-
molást gyakorol ta . E gyakorol ta tás t a 
drezdai Technische Hochschulen úgy old-
ják meg, hogy létesítettek egy számítási 
laboratóriumot, ahol kézi és villanymeg-
ha j tású számológépeken kívül planiméte-
rek, deriviméterek, harmonikus analizá-
torok, egy m á r emlí te t t digitális számoló-
au tomata és egy analógiás egyenlotmeg-
oldó áll a hal lgatók rendelkezésére (nem-
sokára a most épülő egyenletrendszermeg-
oldó is ebbe a labora tór iumba kerül). Min-
den hallgató időközönként egy-egy házi-
feladatot kap, do az t nemcsak elvileg, ha-
nem numer ikusan is ki kell dolgoznia. Sőt 
a hallgató fe lada ta eldönteni, hogy a ren-
delkezésre álló eszközök melyikét fogja 
használni, az t í rásban meg kell indokol-
nia, és a számításhoz hibaszámítást is mel-
lékelnie kell. Amikor szabad ideje van, fel-
keresi a számítási labort , és ot t a szükséges 
gépeken számol. A fe ladatokat persze úgy 
válogat ják össze, hogy minden hallgató 
az összes számológépet használni kényte-
len, így meg tanu l j a a mechanikus, az ana-
lógiás elektronikus gépek használatát , sőt 
a digitális gépek programozását is. 

Egy másik érdekes dolog —- ami szerin-
tem szintén megvalósí tható — hogy villa-
mosmérnök hal lgatók és a lkalmazot t ma-
temat ikus hal lgatók közös diplomamun-
k á t kapnak . A t éma műszaki részét a 
mérnökjelölt , a ma temat ika i problémát a 
matematika-szakos hallgató dolgozza ki. 
Ezzel a mérnökök egy részének ma tema-
tikai ku l tú rá ja növekszik, jobban megért ik, 
és l á t j ák a ma tema t ika alkalmazhatóságát , 
az a lkalmazot t matemat ikusok műszaki 
érzéke, az ipar i matemat ika i problémák 

meglátásának képessége erősen fejlődik. 
Részben ennek is köszönhető, hogy ma 
m á r az N D K - b a n nemcsak hogy minden 
a lkalmazot t matemat ikus t el t u d n a k he-
lyezni, hanem a gyárak és ipar i ku ta tó -
intézetek részéről meglehetősen nagy ke-
reslet is muta tkozik a lka lmazot t ma tema-
t ikusok iránt . Az egyik nagy néme t válla-
la tná l meglá togat tam a m a t e m a t i k a i osz-
tá ly t , mely négy ma temat ikus t foglalkoz-
t a to t t , és még többet is fogla lkozta tnának, 
ha lenne elég szakemberük. 

Az NDK-ban te t t lá togatásom u t á n 
Prágában t anu lmányoz tam az analógiás 
számológépeket. Az volt a benyomásom, 
hogy Csehszlovákia még a németeknél is 
előbbre van ezen a téren. A kibernet ikai 
és automatizálási intézetben l á tha tó gépek 
pusz ta felsorolása is imponáló: ké t saját 
építésű működő digitális számológépük, 
egy elektromechanikus differenciálanali-
zátoruk, egy elektronikus differenciálana-
lizátoruk, egy parciális differenciálegyen-
let megoldó hálózatuk, egy t ranszformá-
toros egyenletrendszer megoldójuk és há-
rom (különböző típusú) s tochaszt ikus fo-
lyamato t előállító gépük van . Ezek elő-
áll í tásán és üzemeltetésén igen sok mér-
nök és matemat ikus dolgozik. Kiemelem, 
hogy a gépek egyikét-másikát sorozatban 
is gyá r t j ák az ipar és népgazdaság külön-
böző ágai számára, és mindegyik műkö-
désben is van. 

Alkalmam volt a meglá togato t t intéze-
tek könyvtá rában is dolgozni. Ezekben a 
szakkönyvekon és folyóiratokon kívül be-
tekintés t nyerhet tem a nagy világcégek 
katalógusaiba. Megállapí that tam, hogy a 
digitális gépek mellett az analógiás beren-
dezéseknek nagyobb szerep ju t . Igen sok 
félig analógiás, félig digitális berendezés ki-
dolgozásáról szereztem tudomás t . 

Végezetül még egy prob lémát említek 
meg. Felvete t tem azt a kérdést , nem lenne-e 
jobb lemaradásunkat kész berendezések és 
gépek vásárlásával behozni ahelyet t , hogy 
i t thon kísérleteznénk ilyenek építésével. 
Mind a csehszlovák, mind a német kollé-
gák egyöntetű véleménye az volt, hogy a. 
kész gépek vásárlása elkerülhetetlen, de a 
kérdést ez egymaga nem oldja meg. A fej -
lődés i rama óriási, készen vásárol t gépeken 
ú j elveket kipróbálni nem mindig lehet, 
nem is szólva arról, hogy a kész gép csak 
bizonyos problémáknak ado t t módszerrel 
való megoldására alkalmas. Vásárolt gépek 
mellet t építéssel is kell foglalkozni, mer t 
ha ezt nem tesszük, ez egyet jelenton e 
azzal, hogy a számolástechnika о f o n t o s 
ágával való foglalkozásról lemondunk. 

F E N Y Ő I S T V Á N 
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A moszkvai agrárgazdasági konferencia tapasztalatai 
A szocialista országok agrárgazdaságiam 

intézetei 1959. augusztus 25-tóí szeptember 
2-ig t a r to t t ák konferenciájukat Moszkvá-
ban. .Magyarország részéről az MTA Mező-
gazdasági Üzemtani Intézete ve t t részt a 
konferencián. 

A konferencia folyamán négy ha ta lmas 
témakör kuta tás i módszerei, problémái, az 
elért eredmények, valamint a résztvevő 
intézetek ku ta tómunká jának tapasztala-
tai, témái kerültek megvitatásra. 

A témakörök a következők voltak: 
1. A munkaszervezés és munka javada l -

mazás baladó formái. 
2. Az önköltségszámítás és önelszámolás 

módszerei a kolhozokban és termelőszövet-
kezetekben. 

3. A terméselhelyezés és a rajonizálás, 
valamint a gazdálkodási rendszerek kér-
dései a szocialista országokban. 

4. A föld gazdasági értékelése. 
E ha ta lmas programot a rendelkezésre 

álló rövid idő a la t t сзак korszerű szerve-
zéssel lehetett sikeresen lebonyolítani. A 
szervező m u n k á t végző intézet, az Össz-
szövetségi Agrárgazdaságiam Tudományos 
Ku ta tó Intézet , a feladatot sikeresen ol-
dot ta meg. 

A konferencia programját néhány hó-
nappal előbb megküldték a résztvevő fe-
leknek. Minden egyes témáról a koordináló 
intézet készített beszámolót, amelyhez fel-
használta a témával foglalkozó országok 
legutolsó eredményeit. Az összefoglaló be-
számolókon kívül a t émában részt vevő 
felek korreferátumokat , illetőleg az inté-
zetek munkájáró l beszámolókat készítet-
tek. Ezeket az anyagokat , t ehá t a témáról 
készített összegező beszámolókat, a kor-
referátumokat , valamint az intézeti be-
számolókat a moszkvai intézet összegyűj-
töt te, sokszorosította, és a résztvevőknek 
megérkezésükkor á tnyú j t o t t a . 

A konferencia kifejezetten munkajel legü 
volt, ezt a résztvevők korlátozott Számá-
val, a felesleges — az érdemi m u n k á t gátló 
— reprezentáció száműzésével biztosítot-
ták. A szolid rendezés és a viszonylagosan 
rövid idő ta r tam kedvezően befolyásolta 
természetesen a konferencia rendezésének 
költségeit is. 

Érdemes azt is megemlíteni, hogy az elő-
adók rövid 10 perces beszámolóját nem 
hozzászólások, hanem kérdések követ ték. 

Ezekkel a módszerekkel s ikerül t elérni, 
hogv a ki tűzöt t programot színvonalas 
vilák, megbeszélések mellett is sikerült 
teljesíteni. Gondolom, ezeket a tapasztala-
tokat hazai vonatkozásban is célszerű lenno 
alkalmazni. 

A ku ta tó intézetek munkaszervezésében 
а szovjet, а csehszlovák ós a magyar inté-
zet tapaszta la ta a lapján , ú j felfogás kerü l t 
előtérbe. Az eddigi elaprózott ku ta tások 
helyet t a kevesebb témát kutató, nagyobb 
munkaszervezeti egységek bizonyultak 
eredményesebbeknek. Ez az elv az in tézet 
nagyságától függően különbözőképpen je-
lentkezik. Többszáz főt (pl. a moszkvai 
intézet 700 főt) foglalkoztató intézetben 
célszerű a legfontosabb témákra szervezni 
nagyobb osztályokat (15—-30 fő). A kisebb 
intézetekben a kuta tás i területek, a problé-
makörök szerint célszerű nagy osztályokat 
kialakítani (pl. a prágai 150 fővel dolgozó 
intézetben ké t osztály, a magyar 80 fővel 
dolgozó intézetben három osztály műkö-
dik). Az osztályokon belül a témák, illető-
leg a feladatok változása, alakulása szerint 
célszerű kisebb —- nem állandó jellegű, 
rugalmasan átszervezhető — Csoportokat 
létrehozni. 

Figyelemre méltó az a több oldalról — 
Szovjetunió, Bulgária, Lengyelország — 
elhangzott megállapítás, hogy az alap-
kuta tások elhanyagolása gá t j ává vált a 
tudományos előrehaladásnak. Ez t a kér-
dést ál landóan figyelemmel kell kísérni, és 
erőfeszítéseket kell tenni, hogy a tudomá-
nyos vagy gyakorlat i vonatkozásban leg-
fontosabb problémák területén feltét lenül 
folyjon szervezett a lapkuta tás . 

Nagyon tanulságos a konferencia állás-
foglalása a különböző nemzetközi szerve-
zetek m u n k á j á b a való bekapcsolódás, ille-
tőleg részvétel kérdésében. A konferencia 
ogyértelműen nagyon fontosnak t a r t o t t a , 
hogy a szocialista országok képviselői részt 
vegyenek a nemzetközi szervezetek mun-
ká jában . 

* 

A konferencia különösen nagy jelentő-
séget tu la jdon í to t t a munkaszervezés és a 
munka ja vadai mazds forrná i tanulmányozásá-
nak, mind a kolhozok, mind a mezőgazda-
sági termelőszövetkezetek vonatkozásában. 
A ku ta tómunkának elsődleges feladata, 
hogy olyan progresszív szervezési és java-
dalmazási fo rmáka t t á r jon fel, amelyek 
messzemenően támaszkodnak a tagok 
anyagi ösztönzésére a közös gazdaság meg-
erősítése vonatkozásában, ós növelik a 
munka termelékenységét. 

A Bolgár Népköztái-saságban fo ly ta to t t 
kuta tások megál lapí tot ták a traktoros-
szántóföldi, és az úgynevezet t t raktoros-
komplex, valamint a vegyes brigádok szer-
vezésének hatékonyságát . A szőlőtermelő, 
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zöldségtermelő, gyümölcstermelő, gyapot-
termelő, dohánytermelő és más rajonok-
ban kiválóan bevált a specializált brigádok 
szervezése. 

A Szovjetunióban végzett ku ta tások 
eredményeképpen fény derült ú j , progresz-
szív munkaszervezési formák jelentősé-
gére, mint amilyenek az egységes traktoros-
szántóföldi és a traktoros-komplex brigá-
dok, a kapás kul túrák termelésére szerve-
zet t komplexen gépesített munkacsapa-
tok stb. Egyérte lmű a garantá l t pénzbeni 
fizetség és a mezőgazdasági m u n k á k érté-
kelésénél a lkalmazot t egységes besorolási 
rendszer kiemelkedő hatása . (Az észak-
kaukázusi területen a kolhozok 70%-a, 
Ukra jnában pedig 30%-a munkaegység 
nélkül dolgozott m á r 1659-ben.) Kidolgoz-
t ák a munkanormázás egyszerűsített mód-
szerét. 

A konferencia úgy vélekedett , hogy a 
munkaszervezés ós javadalmazás formái t 
elsősorban a gazdaságok méretétől, a 
technikai ellátottságtól, termelési i ránytól 
és más helyi körülményektől függően kell 
ku ta tn i . 

A javadalmazással kapcsolatos ku ta tó 
munka területén elsősorban a garantá l t 
munkajavadalmazás , valamint a termékek 
önköltségétől, mennyiségétől és minősé-
gétől függő munkabérezés vizsgálata a 
legjelentősebb. Ezekkel kapcsolatosan el-
sődleges fontosságú a garantál t munka-
javadalmazás és az állami üzemek munka-
bére tar ta lmi közeledésének elősegítése. 

A munkajavadalmazás és munkaszer-
vezés progresszív formáinak azok ítélhe-
tők, amelyek a konkrét körülmények közöt t 
lehetővé teszik a legkisebb élő és tárgyia-
sul t munkafelhasználás mellett a legna-
gyobb területi hozam elérését. 

A mezőgazdasági önköllscqtzámílásstü kap-
csolatos ku t a tómunkának igrn nagy a 
népgazdasági jelentősége. Az elvégzett ku-
ta tómunka a lapján megállapítható, hogy 
az önköltségszámítással kapcsolatos alap-
vető módszertani kérdések megoldódtak, 
figyelembe véve a résztvevő országok mező-
gazdasági fejlettségének sajátosságait . 

A jelenlegi időben a kolhozokban, ter-
melőszövetkezetekben a munkaegységekre 
kiosztott jövedelem nemcsak a munkará-
fordítás költségeit tar ta lmazza. A munka-
egységre k iadot t jövedelem színvonalát be-
folyásolia a különbözeti I., illetőleg külön-
bözeti II. földjáradék, az árak alakulásától 
függő nyereség, veszteség, a kisegítő mel-
léküzemektől kapo t t jövedelem és a gazda-
ság ésszerű, illetőleg helytelen vitelével kap-
csolatos megtakarí tás , vagy túlzot t köl-
tekezés. 

A kolhozokban és a termelőszövetkeze-
tekben a mezőgazdasági termékek ön-

költsége objekt ív gazdasági kategória, és 
pénzben fejezi ki a termékek termeléséi с  
fordí tot t üzemi költségeket. A munkará-
fordítások pénzbeni kifejezése a munka-
bér, amely szocialista értelemben — a 
szocialista ál lam által meghatározva — a 
munka minőségétől ós mennyiségétől füg-
gően a dolgozók személyi szükségletét ki-
elégítő társadalmi termék egy részét fe-
jezi ki. 

A kolhozokban és termelőszövetkeze-
tekbon — bár ezek szocialista t ípusú üze-
mek — a munkabé r színvonalát nem az 
ál lam határozza meg. Ugyanakkor az ön-
költségszámítás folyamán mégis szükséges 
egy ilyen színvonal megállapítása, ameny-
nyiben enélkül nem lehet megállapítani a 
munkaráfordí tás pénzbeni kifejezését, ami 
viszont az egyik legfontosabb költségelem. 

A kolhozok, illetőleg termelőszövetkeze-
tek termékei önköltségének kiszámítása 
során célszerű az állami gazdaságok részére 
megállapí tot t bérszínvonallal számolni. Így 
az egész szocialista mezőgazdaságban be-
tart ható a szocialista bérezés alapelve •—-
egyenlő munkáé r t egyenlő bér t—,amelytő l 
a termelőszövetkezeti üzemekben most még 
igon gyakran el térnek. 

A szövetkezeti üzemek — bár szocialista 
üzemek — különböznek az össznépi állami 
üzemektől, a termelőeszközök és a termelt 
termékek társadalmasí tásának színvonalá-
ban lelhető különbségek következtében. 
Ennek eredményeképpen ezek az üzemek 
Szabadon oszt ják fel jövedelmüket, és töb-
bek között joguk van meghatározni tag-
jaik bérezését. Ugyanakkor az üzemek 
anyagi felelősséget viselnek n ráfizetésért, 
és sa já t erőből kötelesek fedezni, illetőleg 
megtéríteni a ráfizetéseket. Következés-
képpen a kolhoz- és szövetkezeti tagok 
között kiosztott jövedelem magasabb, ille-
tőleg alacsonyabb lehet a szocialista állam 
által megállapítot t társadalmilag szüksé-
ges bérszínvonalnál. Ugyanakkor az ezzel 
kapcsolatosan szétosztott nyereség, ille-
tőleg a, t iszta jövedelem egy része nem be-
folyásolhatja az önköltség színvonalát, mer t 
ez elferdítené az önköltség gazdasági lé-
nyegét, mint a termelési költségek pénz-
beni kifejezőjét. 

A gazdasági önelszámolás bevezetése a 
kolhozokba, illetőleg a termelőszövetkeze-
tekbe nem kíván valamilyen sajá tos ön-
kcltségszámítást. Ez ugyanis alkalmatlan 
lenne az ál lam és a kolhozok közötti gaz-
dasági viszony szabályozására, valamint a 
vállalatok gazdasági tevékenységének elem-
zésére, részben pedig a t iszta jövedelem, 
illetőleg a nyereség mértékének a megálla-
pítására, az önköltség a lakulásának dina-
mikájára , a tervezett és a tényleges ered-
mények összevetésére. 



Az üzemen belüli önelszámolás során az 
egyes önelszámoló egységek eredményei-
nek értékelésénél célszerű a termelési költ-
ségek egy részére korlátozódni, nevezetesen 
azokra, amelyek a brigádtól függnek, ós cél-
szerű mind a tervben, mind az értékelő 
beszámolóban egységesen a tervezet t rá-
fordítási értékeléssel számolni. 

Figyelémbevóve a szocialista tábor or-
szágai közötti szorosabb együt tműködést , 
mely lehetővé teszi a társadalmi munka-
megosztás szélesebb alkalmazását , az ér-
tekezlet szükségesnek t a r t j a a szocialista 
tábor termékei önköltségének összehason-
lító vizsgálatát, illetőlog az ehhez szüksé-
ges módszer kialakítását . 

Az értekezlet úgy vélte, hogy а legfőbb 
önköltségszámítással kapcsolatos metodi-
kai kérdések m á r eldőltek, ezért az ön-
költségszámítás módszereinek tökéletesí-
tése mellett a továbbiakban az önköltség-
csökkentés lehetőségeinek a fel tárása a 
legfőbb feladat. 

A mezőgazdasági vezetésnek ós gyakor-
la tnak egyaránt egyik legégetőbb problé-
m á j a a mezőgazdasági termelés elhelyezése 
és specializdlása. 

A mezőgazdasági termelés ésszerű elhe-
lyezését és specializálását a szocialista or-
szágokban egyöntetűen m i n t az ország ter-
melőerői komplex elholyezésének rész-
kérdését szemlélik, amely a szocializmus 
gazdasági a laptörvényének és a népgazda-
ság tervszerű, arányos fejlődése törvényé-
nek felel meg. Az egyes termékek és ágaza-
tok ésszerű elhelyezésének, a mezőgazda-
sági üzemek helyes specializálásának segít-
ségével nagymértékben előmozdítható a 
munkatermelékenység és a termelés volu-
menének a fokozása, a költségek csökken-
tése. A mezőgazdasági termelés ésszerű el-
helyezésének kri tériuma végeredményben 
szintén a területre ju tó maximális termelés 
a legkisebb ráfordítások mellett — elvben 
ha tározható meg. 

Az értekezlet hangsúlyozta, hogy a föld 
minél ha tékonyabb kihasználása érdeké-
ben célszerű tanulmányozni az e téren 
muta tkozó tar ta lékokat . Ezzel kapcsola-
tosan igen jelentős a földkataszter elké-
szítése, mely lényegében a földterület mi-
nőségi és mennyiségi számbavételéből és 
gazdasági értékeléséből áll. 

CSETE LÁszi.ó 

А IX. Nemzetközi Botanikai Kongresszusról 
A nemzetközi botanikai kongresszuso-

ka t á l ta lában négy évenként t a r t j á k a vi-
lág különböző metropolisaiban. A leg-
utóbbi, а VIII. 1954 júliusában Párizsban 
volt. А IX. -e t a szokásnak megfelelően 
1958-ban kellett volna megtar tani . Ez t 
а kongresszust azonban a botanikusok 
' Iharles Darwin szellemének is aka r t ák szen-
telni azzal, hogy születésének 150., ,,A 
fa jok eredete" c. munká jának pedig 100 
éves évfordulóját megünneplik, ezért csalt 
1959-ben rendezték meg a kanadai Mont-
reálban. 

A kongresszust a közbeeső öt óv a l a t t 
igen gondosan előkészítették. A kongresz-
szus elnöksége m á r 1958 közepén a világ 
minden botanikai és tudományos intéze-
téhez előzetes tá jékozta tás t és körlevelet 
küldöt t , amelyben felszólították а világ 
összes botanikusai t , hogy eme nagyjelen-
tőségű találkozón vegyenek részt, és lehe-
tőleg előadást is ta r t sanak. 

A kongresszus tulajdonképpen 10 napig 
t a r to t t , előtte azonban mintegy 17 kirán-
dulás t rendeztek, részint a Nagy Tavak 
vidékére, vagy az erdészetileg fontos terü-
letekre, a Sarkvidék tá ja i ra , a hegyvidé-
kekre, valamint Dél-Ontarióba az egyik 
nemzeti pa rkba és a Niagara-vízeséshez. 
Ugyancsak kirándulásokat, rendeztek a 

kongresszus t a r t ama a l a t t és a ltongresz-
szus u táni időkben is. 

A kongresszus megnyitásáig módom volt 
Montroál városát megismerni, de főként a 
nagyhírű botanikusker te t tanulmányozni . 

Mont.rcál városa a Szt. Lőrinc folyó 
mentén terül el, lakóinak száma csaknem 
másfél millió. Környezete hegyes-dombos 
vidék. A város is kezdetben hegyen épült , 
egykor királyi dominium volt, innen is 
származik a neve: m o u n t royal, vagy 
Montreál. Óriási ü temben fejlődő és épülő 
igazi világváros, ahol a régi egyszerű, 
földszintes házak mellet t hatalmas, 20—25 
emeletes paloták emelkednek. Némelyik 
épületkolosszus földszintjén, de igen 
sokszor az első-, második sőt ha rmadik 
emeletén is hata lmas á ruházak rendkívül 
változatos és gazdag árú bőségét csodál-
h a t j a meg az ember. Es t e a főutcák, a 
Sherbrooke Street vagy a St. Catherine 
Street változatos neonfényei, reklámpla-
ká t ja i szinte megbűvölik az idegent. Meg-
lepő a mi viszonyainkhoz mérten a roppan t 
nagy drágaság. Mégis az élelmezés viszony-
lag olcsó, de a lakás igen drága. A fizetés-
nek 30—-40% -át kénytelenek lakbérre 
fordítani . 

A botanikuskort — amelynek tanulmá-
nyozására közel egy napo t szenteltem — 
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óriási k i t e r j edésű (75 ha), ós a város szélén 
t e r ü l e l . Tula jdonképpen ú j a b b létesít-
m é n y , amelye t a kanada i Victorin bota-
n i k u s a lapí to t t , és l egú jabb fo rmá jában 
1931-ben ad tak á t a közönségnek. Maga a 
főépüle t , amelyben a különféle tudomá-
n y o s intézmények v a n n a k elhelyezve, való-
b a n impozáns. Megkapó a 150 méternél is 
hosszabb, 8—10 mé te r magas fő-pálmaház, 
amelyből számos oldalszárny ágazik ki. 
A botanikusker te t még mos t is, ál landóan 
épí t ik . Alpinétumán a ha t a lmas sziklákat 
m o s t rendezik el, benépesítésük is most van 
fo lyamatban . Arboré tuma és az üvegházak 
t a r t a l m a rendkívül gazdag. A trópusi 
erdőrészletben a Nepethések ha ta lmas 
kancsói százával csüngenek alá, de az 
cp iphy ta növények is zsúfolva töltik meg 
az üvegházba beál l í to t t és parafakéreggel 
bevont törzseket. Fe l tűnően gazdag az 
üvegház kaktusz-, azalea- ós begonia-gyűj-
temónye. Az azaleák százfélesége, pompás 
virágzása valóban elbűvölő. A kaktusz-
részlegben .Mexikó s iva tag ja iban képzeli 
az ember magát, a t rópusi részlegben pedig 
Valóságos őserdőben. A nagy, kb. 150 
m é t e r bosszú ha ta lmas üvegház összeköt-
te tésben van a többi, min tegy 20 d b üveg-
házzal, amelyek mindegyike zsúfolva van 
a legváltozatosabb növényféleségekkel. 
E m e növénygazdagsággal a montreál i 
botanikuskert valóban megérdemli a világ-
hírnevet . Kedvessé teszi a fő-üvegház bejá-
r a t á t az ál landóan mozgó vízimalom is. 

Hétköznap aránylag kevés ember láto-
g a t j a a kertet, ezzel szemben szombaton, 
de különösen vasá rnap annyi a kíváncsi 
látogató, hogy a jegypénztárnál 50—60 
méteres sorok várakoznak. Ebben a ha-
ta lmas füvészkertben hangversenyterem, 
t ö b b büfé, kocsikázási és egyéb szóra-' 
kozási lehetőségek is vonzzák a látoga-
tóka t . 

Magában a füvészker tben én — mint egy 
botanikuskert igazgatója — a prak t ikus 
berendezéseknek, termelési módoknak, te-
nyésztési el járásoknak többféle vál tozatá t 
tanulmányoztam. A füvészker t vezetőségé-
vel a jövőben élénkebb csereösszeköttetést 
is létesítünk. 

* 

A tanulmányi kirándulások célja az 
volt , hogy K a n a d a ősi, érdekes növény-
világát, egyik ha ta lmas nemzeti pa rk já t , 
de emellett K a n a d a fe j le t t mezőgazdasági, 
főként növénytermesztési ku l tú rá já t , a 
fa rmok életét megismerjük. Az ontarioi 
kirándulás augusz tus 10-én kezdődött . 

Az első nap dé lu tán ján Ot tawában, az 
egyetem épületében csodáltuk meg a most 
épülő egyetem gazdag felszerelését, hatal-

mas könyvtá rá t ós gazdag laboratór iu-
mai t . 

A második napon különféle érdekes 
növénytá jakon j u t o t t u n k el az Algonkin 
Nemzeti Parkba , amelynek ősi növényzete 
többszázezer év ó ta szinte érintetlen álla-
po tban van, legfeljebb az elég gyakori 
erdőtüzek okoztak benne változást . Az 
egész őserdőt repülőgéppel is megnéztük, 
megcsodáltuk a sokszáz f jordszerű képződ-
ményt . Óriási ér intet len ál lományban nő 
i t t a cukor juhar , amelynek nedvéből ipari-
lag is értékes cukro t nyer tek. Ér téké t az is 
m u t a t j a , hogy Ontario címerében is benne 
van a cukor juhar levél. Vadvizeiben még 
hódok tanyáznak, erdeiben pedig farkasok, 
medvék élnek. A szarvasok oly szelídek, 
hogy kézből lehet e te tn i őket. 

Külön állomás vol t Dól-Ontarióban 
Guelpb környéke is, ahonnan egy egészen 
más t á j a t , különféle f a rmoka t l á toga t tunk 
meg, a helyszínen győződve inog a mező-
gazdaság gépesítésének nagy jelentőségéről 
és a fe j le t t agrotechnikáról. 

Innen rándu l tunk ki a világhírű Niagara 
vízeséshez, amelynek félelmetes nagysze-
rűsége mindanny iunka t elbűvölt. É z t a 
megdöbbentő szépséget csak látni lehet, 
de leírni és lá ta t lanul elképzelni alig. 

Guelplii ta r tózkodásunk u t án Toronto, 
Hamil ton és Kings ton egyetemi városok 
intézményeit t ek in te t tük meg, m a j d a 
csodálatosan szép és változatos Szt. Lőrinc 
folyó ezer szigete közöt t elbajózva érkez-
t ü n k vissza Montreálba, ahol másnap meg-
kezdődött a kongresszus. 

A kongresszuson 67 nemzetnek mintegy 
4000 képviselője v e t t részt. A pontos meg-
oszlást nem tudom, de úgy lá t tam, leg-
többen jöt tek az Egyesül t Államokból és 
Kanadából . Több országból 15—20 kép-
viselő is megjelent . A szociabsta t ábor 
országai közül a Szovjetunió, Lengyel-
ország, Csehszlovákia és hazánk képvisel-
t e t t e magát . A kongresszusra közel 2000 
előadást jelentet tek be. E z t a rengeteg elő-
adás t csakis kisebb szekciókban lehe te t t 
megtar tani . A kongresszus munkamene té t 
14 szekcióra osztot ták. A nomenkla túrá i 
szekció működését m á r a kongresszus 
tula jdonképpeni megkezdése előtt 4 nappa l 
megkezdte ós a megnyitásig be is fejezte. 
Ezen a növények elnevezésének különböző 
problémáit v i t a t t á k meg. Egy ál landó 
bizottság a kongresszus a l a t t a szervezés 
munká la ta i t végezte el, igen nagy hozzá-
értéssel. 

Mind a 14 szekció előadásaira elmenni 
teljes lehetetlenség volt, mer t hiszen azo-
k a t az egyetemi városrész és egy főiskola 
ha ta lmas épületeinek, ill. épülettömbjeinek 
más ós más tantermeiben t a r to t t ák . Az elő-
adások hivatalos nyelve az angol és francia 
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volt, do voltak, akik német nyelven ad tak 
elő. 90%-ban azonban angolul beszéltek. 
Az előadások t a r t ama szigorúan 13 pere-
ben volt megállapítva, amihez 2 porc 
hozzászólást engedélyeztek. Ha valaki elő-
adásában a vetítéssel együt t 15 percig 
beszélt vagy bemuta to t t , elesett a t tó l a 
jogától, hogy előadásához hozzászóljanak. 
Ez a szigorú módszer nem igen alkalmas 
arra , hogy egy-egy fontos problémát ala-
posan megvitassanak. I t t legfeljebb igen 
rövid beszámolókról lehete t t szó, amelyek-
ből a tudós világ egyes kuta tás i területek-
ről ér tesülhetet t ugyan, de annak részletes 
kifejtése, szemléltetése m á r ma jdnem lehe-
tetlen volt. I lyen módszer mellett a tudó-
sok inkább a megjelent dolgozatokra és 
azok rövid ismertetésére vannak ráuta lva , 
ez azonban csak részben elégítheti ld az 
érdeklődőket. 

Az általános szekció a kongresszus egy-
séges munká já t foglalta össze, pl. a kong-
resszus megnyitását , a különféle fogadá-
sokat, díszdoktori avatásokat , vagy a 
mindenkit érdeklő előadásokat. I lyen köz-
ponti, mindenki t érdeklő előadás volt 
Kursanov szovjet professzor f rancia nyelvű 
előadása Darwin munkásságának jelentő-
ségéről. 

A második szekció a növényország álta-
lános fejlődéstörténetének problémájával 
foglalkozott. A rendszertannal kapcsola-
tosan több összefoglaló előadás hangzot té i . 

A harmadik szekcióban főként a mosza-
tokra vonatkozó előadások szerepeltek. Az 
egyik előadásban egy philadelphiai ku ta tó 
(O. Claus) a magyar aggteleki barlang 
alga vegetációját ismertet te. 

A negyedik szekció a gombák problé-
máit, az ötödik a növénybetegségeket tár-
gyalta, itt különösen a vi ruskutatások vol-
t a k előtérben. 

A hatodik szekcióban főként a mohokkal 
foglalkoztak, a nálunk is ismert inns-
brucki Gams professzor pl. a primit ív 
mohok szisztematikájáról értekezett . 

A hetedik, mikrobiológiai szekcióban a 
t a l a j mikroorganizmusai szerepeltek, a 
nyolcadik szekcióban főként а növények 
morfológiájával és ana tómiá jáva l kapcso-
latos problémákat v i t a t t ák meg. Ez a 
szekció a paleontológiái részleggel is szoros 
kapcsolatban volt, előadásaikat többször 
együttesen t a r to t t ák meg. 

A kilencedik szekcióban a növények 
földrajzi elterjedése ós a kromoszóma szám 
közötti kapcsolatokat vi lágítot ták meg. 

A tizedik, vagyis a paleontológiái szekció 
volt az, amely i ránt szerző különösebben 
érdeklődött, és amelyen igen sok érdekes 
előadás hangzot t el. Így pl. foglalkoztak 
azzal a kérdéssel, hogy az edónyes növé-
nyek monophyletikus vagy polyphyletikus 

származásúak-e. Külön délután foglalkoz-
tak a zárva termők származásával és fejlő-
déstörténetével. A oliikagói Just: az élő 
és holt Cycadaceae anatómiájával kapcso-
la tban jelen cikk szerzőjének munká i t is 
ismertet te . 

Fel tűnő vol t ebben a paleontológiái szek-
cióban, hogy aránylag sok spóra- és pollen-, 
de annál kevesebb anatómiai dolgozatot 
m u t a t t a k be. Szerző: „Die Entdeckung der 
Urkormophyten in Ordovieien" címen tar -
to t t a meg előadását, melyben kifej te t te , 
hogy a Kozlowszki lengyel professzor á l ta l 
ordoviciumi mészkőből kipreparál t apró, 
alig 2—10 m m nagyságú növénykék k é t 
ősi t ípus t képviselnek, amelyek % devon-
kori Ps i lophytáknál is egyszerűbb szerve-
zetűek; részint a mai lombosmohokhoz 
(Musci), részint a mai má jmobokboz 
(Hepaticae) hasonlí tanak, ezért kap t ák 
részint a Museiphyton, részint a Hepaticae-
phyton elnevezést. 

A tizenegyedik, vagyis a növényélet tani 
szekcióban hangzot t el a legtöbb előadás, 
több mint 360. I t t az élet tan legkülönbö-
zőbb területeiről számoltak be a ku ta tók . 

A t izenket tedik az ökológiai szekció volt , 
amelyben a növény és a környezete közötti 
kapcsolatok törvényszerűségeit világítot-
ták meg. Ugyancsak ebben a szekcióban 
tárgyal ták meg a különböző növényszocio-
lógiai problémákat , va lamint az egyes 
növények növényföldrajzi elterjedését, és 
különböző növényföldrajzi térképeket is 
ismertet tek. Ugyancsak i t t foglalkoztak 
a különböző területek növénytakarójának 
a fokozatos kialakulásával, lávaterületek 
benépesülésével, az egyes országok növény-
földrajzi problémáival, a mikroklíma ha tá -
sával a növényzet kialakulására stb. 

A t izenharmadik szekció az örökléstan 
ós a se j t t an összefüggéseit t anulmányozta . 
A sej t f i nomabb alkotórészeinek, sej tmag-
nak és protoplazmának a szerepét az örök-
léstaniján, a baktériumok se j tmagja inak 
f inomabb szerkezetét, a különféle kimérá-
kat , a radioakt ív anyagok ha tásá t az 
öröklésre, a kromoszóma fraginentációt , 
a kromoszómák számát és szerkezetét 
fej lődéstörténeti vonatkozásban, a poly-
ploidia szerepét a fejlődésben, a te t ra-
ploid a lakok kitenyésztését а mezőgazda-
ságban s tb . 

A t izennegyedik szekció az erdészeti 
botanika főbb kérdéseit v i t a t t a meg. Első-
sorban az erdészeti fák betegségeit és az 
ellenük való védekezés mód ja i t ismertet-
ték, do számos előadás hangzot t el az erdő 
ta la jának kémiájáról , valamint a fák és 
cserjék r i tmikus növekedéséről. 

Mindezen szekciók mellet t az egyik 
kisebb részlegben a bolanika tör ténetével 
foglalkozó előadásokat l ehe te t t meghal-
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gatni , m a j d pedig —• bár ez a szekció csak 
éppen Montreálban kezdett megalakulni 
— a nemzetközi botanikuskertek problé-
m á i t és a nemzetközi magcsore forgalmát 
v i t a t t a meg, kiemelve mindenüt t a bota-
nikusker teknek nagy tudományos és ne-
velő szerepét. 

E rövid ismertetésből feltehetően kitű-
nik, hogy egy-egy ilyen nagy nemzetközi 
kongresszuson hányféle probléma merül 
fel, és hányféle eddigi problémára kapunk 

megnyugtató választ. De ezeknek a kong-
resszusoknak nemcsak az előadások adnak 
nagy jelentőséget, hanem az a közvetlen 
kapcsolat is, amely ilyenkor a világ tudósai 
között kialakul. A személyes ismeretség, 
a személyes vitatkozás sokkal közelebb 
hozza a ku ta tóka t egymáshoz, kölcsönös 
segítséget nyú j t anak egymásnak egy-egy 
probléma megoldásában. 

G LIEGUSS P Á L 
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A TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG HÍREI 

Vj doktorok és kandidátusok 
1959. december 

I . 

A Tudományos Minősítő Bizottság 
PÁL LÉNÁRDot „Atomreaktorokban le-

játszódó láncreakciók valószínűségszámí-
tási elmélete" című disszertációja a lapján 
— opponensek: Gombás Pál akadémikus, 
Jánossy Lajos akadémikus, Rényi Alfréd 
akadémikus — a fizikai tudományok dok-
torává; 

P E R É N Y I I M R É T „Településtervezés" c. 
disszertációja a lapján opponensek: Ma-
jor Máté lev. tag, Vásárhelyi Boldizsár, 
a műszaki tudományok doktora, Rados 
Jenő, a műszaki tudományok doktora — 
a műszaki tudományok doktorává; 

SZABOLCS ISTVÁNt „ A vízrendezések és 
öntözések hatása a tiszántúli talajkcpződcsi 
fo lyamatokra" című disszertációja alap-
ján — opponensek: Ballonegger Róbert , a 
mezőgazdasági tudományok doktora, Lázár 
Vilmos, a mezőgazdasági tudományok 
doktora, Pre t tenhoffer Imre, a mezőgazda-
sági tudományok doktora, — a mezőgazda-
sági tudományok doktorává minősítette. 

II. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
A L M Á R IVA.N1, „ A gamma Orionis B 2 

óriáscsillag légkörének kvant i ta t ív elem-
zése" című disszertációja a lapján — op-
ponensek: Marx György, a fizikai tudo-
mányok doktora, Dezső Lóránt , a fizikai 
tudományok kandidátusa — a fizikai 
tudományok kandidátusává; 

A L M A ss Y G Y Ö R G Y Ö Í „Felület i f inomság 
mérése mikrohullámok ú t j á n " című disz-
szertációja a lap ján — opponensek : Ist-
vánffy Edvin, a műszaki tudományok dok-
tora, Hof fmann Tibor, a fizikai tudomá-
nyok doktora, — a műszaki tudományok 
kandidátusává; 

A R A D I NÓRÁt „Ré t i I s t v á n " című disz-
szertációja a lap ján — opponensek: Gen-
tkon Is tván, a művészettörténeti tudo-
mányok kandidátusa , Radocsay Dénes, a 

művészet tör ténet i tudományok kandidá-
tusa — a művészet tör ténet i tudományok 
kandidátusává ; 

A U G U S Z T I N ViNcÉt „A kanyaró- tüdő és 
a kanyarós tüdőszövődmények röntgen-
képe és jelentősége" c. disszertációja alap-
ján — opponensek: Görgényi-Göttche 
Oszkár, az orvostudományok doktora , 
Geffert Károly, az orvostudományok kan-
didátusa — az orvostudományok kandi-
dá tusává ; 

B A C K H A U S Z RicHARDot „Géldiffúziós 
antigénanalízis" c. disszertációja a l ap ján 
— opponensek : Goreczky László, az orvos-
tudományok kandidátusa , Kesztyűs Lo-
ránd, az orvostudományok kandidá tusa 
-— az orvostudományok kand idá tusává ; 

B Í R Ó GYÖRGYöt „Bakter iopbagok sze-
repe a víz egészségügyi minősítésében" c. 
disszertációja a lapján — opponensek: 
Weiszfeiler Gyula, az orvostudományok 
doktora, Alföldi Lajos, az orvostudomá-
nyok kandidátusa — az orvostudományok 
kandidátusává ; 

B O G S C H A L B E R T e t „Retroperitoneális és 
mediastinális pneumostrat igrapbiás vizs-
gá la tok" című disszertációja a lapján — 
opponensek: Ratkóezy Nándor, az orvos-
tudományok doktora, Erdélyi Mihály, az 
orvostudományok kandidátusa — az or-
vostudományok kandidátusává; 

C S Ó K Á S J Á N O s t „El já rás metánkoncent-
ráció folyamatos meghatározására" című 
disszertációja a lapján — opponensek: Stc-
gona Lajos, a műszaki tudományok kandi-
dátusa , Sebestyén Károly, a műszaki tu-
dományok k a n d i d á t u s a — a műszaki (geo-
fizikai) tudományok kandidátusává; 

D E Á K B Á L t „Akroosteosklerosis" című 
disszertációja alapján—• opponensek: Rat-
kóezy Nándor, az orvostudományok dok-
tora, Schulhof Ödön, az orvostudományok 
kandidátusa, — az orvostudományok kan-
didátusává; 

D É V A Y JózsEFet „Vál tóáram depolari-
zációt növelő ha tása nyugvó higany-
e lekt ródon" című disszertációja a lap ján — 
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opponensek: Pungor Ernő, a kémiai tudo-
mányok doktora , Dóri Márta, a műszaki 
tudományok kandidá tusa — a kémiai tu-
dományok kandidá tusává ; 

D É V É N Y I I S T V Á N t „Pajzsmirigy és mel-
lékpajzsmirigy homoiotransplantiós vizs-
gá la tok" című disszertációja a lap ján — 
opponensek: Kovács Kálmán, az orvos-
tudományok kandidátusa , Takács Lajos, 
az orvostudományok kandidátusa — az 
orvostudományok kandidátusává; 

D I E N E R ZOLTÁNÍ „ U j tetrahydroiso-
chinolin és pliónylalkylamin származékok 
pliarmakológiai vizsgálata, különös tekin-
tettel a ha tás és vegyiszerkezet összefüggé-
seire" című disszertációja a lapján —- op-
ponensek: Issekutz Béla akadémikus, Mé-
hes Gyula, az orvostudományok kandi-
dátusa —- az orvostudományok kandidá-
tusává; 

F A R K A S M i K L Ó s t „Affin-összefüggő terek 
direkt tá rgyalása" című disszertációja 
alapján - opponensek: Varga Ottó lev. 
tag, Soós Gyula , a matemat ika i tudomá-
nyok kandidátusa — a matemat ika i tudo-
mányok kandidá tusává : 

FIAM BÉI .ÁÍ „Ada tok A sugárhatást kö-
vető korai a lvadászavar kérdéséhez" című 
disszertációja a l ap ján —- opponensek: Ge-
rendás Mihály, a biológiai tudományok 
kandidátusa , Szenes Tibor, az orvostudo-
mányok kand idá tusa —- az orvostudo-
mányok kandidá tusává ; 

F Ü L Ö P T A M Á S Í „ A csecsemőhalandóság 
Szabolcs-Szatmár megyében (19o4—-1955)" 
című disszertációja a l a p j á n — opponensek: 
Petényi Géza lev. tag, Kádá r Tibor, az 
orvos tudományok kandidátusa — az or-
vostudományok kandidá tusává; 

GAGYI P Á L F F Y A N D R Á S Í „A gyöngyös-
oroszi ólom-cinkércek nehézszuszpenziós 
dús í tása" című disszertációja a lap ján —-
opponensek: Halász András, a műszaki 
tudományok kandidátusa , Mart iny Károly , 
a műszaki t udományok kandidátusa — a 
műszaki (bányászati) tudományok kandi-
dá tusává ; 

GORDOS I S T V Á N t „ A politechnikai képzés 
alapkérdései" című disszertációja a l ap ján 
—- opponensek: Bori I s tván , a Pcd. Tud. 
In t . tud . munka tá r sa , Duró Lajos, a 
neveléstudományok kandidátusa, Szarka 
József, a neveléstudományok kandidá tusa 
— a neveléstudományok kandidá tusává; 

J E L E I N E K H A R R Y t „Kísérleti ada tok a 
vénafal regenerat iójának patho-morpho-
logiájáról" című disszertációja a lap ján — 
opponensek: Endes Pongrác, az orvostudo-
mányok kandidá tusa , Csaba György, az 
orvostudományok kand idá tusa— az orvos-
tudományok kandidá tusává ; 

K E M É N Y T i B O R t „Diétás és an t imeta -
bolites aminosavhiány hatása az Ehrl ich f. 

ascites carcinoma fehérjcanyagcseréro" с.  
disszertációja a l ap j án—opponensek : Vég-
helyi Péter, az orvostudományok dokt ora, 
Szólcessy Vilmosné, az orvostudományok 
kandidátusa — az orvostudományok kan-
didátusává; 

K I R Á L Y T i B O R t „A védelem és a védő 
szerepe a bünte tő e l j á rásban" című disz-
szertációja a lap ján — opponensek: Móra 
Mihály, a jogi tudományok kandidátusa , 
Névai László, a jogi tudományok kandi-
dátusa—• az állam- és jogtudományok kan-
didátusává ; 

K Ó S A ANDRÁst „A variációszámítás 
magasabbrendű diszkontinuus problémáira 
vonatkozó szükséges fel tételek" című disz-
szortációja a lapján —- opponensek: Tan-
dori Károly, a matemat ika i tudományok 
doktora, Rapesák András, a matemat ika i 
tudományok kandidá tusa —- a matemat i -
kai tudományok kandidá tusává ; 

KOVÁCS Győzőt „A szentimental izmus 
a magyar irodalomban Kölesey-ig" című 
disszertációja alapján—- opponensek: Bóka 
László lev. tag, Tóth Dezső, az irodalom-
tudományok kandidá tusa — az irodalom-
t udományok kandidá tusává ; 

K U R U C Z JÁNOSt „Adatok a kaverna 
környezetének pathologiájához" című 
disszertációja a lap ján —- opponensek : 
Ha ranghy László lev. tag, Berenesi György, 
az orvostudományok kandidá tusa — az 
orvostudományok kandidá tusává ; 

L Á N Y I M i K L Ó s t „Atypusos mykabakté -
r iumok jelentősége a tüdőgyógyászati gya-
kor la tban" című disszertációja a lap ján — 
opponensek: Weiszfeiler Gyula, az orvos-
tudományok doktora, Földes I s tván , az 
orvostudományok kandidátusa —- az orvos-
tudományok kandidá tusává ; 

MATOLCSY G Y Ö R G Y ő t „Adalékok a fosz-
fátészter-inszektioidek kémiájához és nö-
vényvédelmi felhasználásához" című disz-
szcrtációja a lapján —• opponensek: Веке 
Dénes, a kémiai tudományok kandidátusa , 
Terényi Sándor, a mezőgazdasági tudomá-
nyok kandidátusa — a mezőgazdásági 
tudományok kandidá tusává; 

N A G Y I S T V Á N ! ,, Korszerű feszültséggyors -
szabályozó nagytel jes í tményű turbógenc-
rá torok számára" című disszertációja alap-
ján — opponensek: Mándi Andor, a mű-
szaki tudományok doktora, Vitályos 
László, a műszaki t udományok kandidá-
tusa — a műszaki tudományok kandidá-
tusává ; 

SALI E . u i L t „A magyarországi erdők 
főbb jellemzői" című disszertációja alap-
j á n — opponensek: Magyar János, a mező-
gazdasági tudományok doktora, Keresztesi 
Béla, a mezőgazdasági tudományok kan-
didátusa — a mezőgazdasági tudományok 
kandidá tusává ; 
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SZABÓ KÁLMÁNT „ T e r v s z e r ű s é g " c í m ű 
disszertációja a l a p j á n — opponensek: Gerö 
Tamásné, a közgazdasági tudományok 
kandidátusa , Huszár Is tván, az MSzMP 
K.B. Államgazd. osztályának munka tá r sa 
— a közgazdasági tudományok kandidátu-
sává; 

SZABI') DEZSŐI „ A v á r o s i k ö z l e k e d é s 
sebességének forgalmi problémái" című 
disszertációja a lap ján —- opponensek : 
Vásárhelyi Boldizsár, a műszaki tudomá-
nyok doktora, Kádas Ká lmán egy. t anár 
— a közlekedéstudományok kandidátu-
sává ; 

TATÁK JÁNOSt „Ve lence i g r á n i t p l u t o n 
szerkezetvizsgálata radiometr iás módszer-
re l" c ímű disszertációja a l ap ján— opponen-
sek: Egyed László, a fö ldésásvány tan i tudo-
mányok doktora, Szénás György, a műszaki 
tudományok kandidátusa — a műsz aki 
(geofizikai) tudományok kandidátusává; 

VVELESZ HuuOLFot „Vas-réz p o r k o h á 
szati ötvözetek duzzadása" című disszer-
tációja a lapján — opponensek: Millner 
T ivada r lev. tag, Széki Pálma, a műszak i 
tudományok kandidá tusa — a műsza-
ki tudománvok kandidátusává nyilvání-
t o t t a . 

4 
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K Ö N Y V S Z E M L E 

Moesáry Lajos válogatott írásai 
A bevezető tanu lmányt írta, a válogatást végezte és jegyzetekkel,ellátta : 

Kemény G. Gábor. Bibliotheea. Budapest , 1958. 799 1. 

Újabban gyakran szőnyegre kerül a 
magyar nacionalizmus történetének marx-
ista vizsgálata. Egyre jobban megvilágo-
sodik ugyanis, hogy az elmúlt másfél év-
század magyar történelmének az osztály-
viszonyok alakulása mellett legdöntőbb 
meghatározói a hazai politika nemzetiségi 
vonatkozásai voltak. A XIX. sz. magyar 
történelmének két legnagyobb sorsfordu-
lója: 1848/49 és 18(57 mindenesetre ezt 
példázza. A közbülső évek eseményei sem 
muta tnak ezzel ellentétes képet. Az emlí-
te t t két tényező hatása ekkor is elsődleges 
volt, csak nem egyenlő mértékű; az utóbbi 
nyíltabban érvényesült. A kiegyezés meg-
valósult formája is jelentős mértékben 
ebben leli magyarázatát . Éppen ezért 
amiként a dualizmus korának tragédiája 
is valahol 18(51 tá ján , az 18(i7-bon is meg-
levő erőviszonyok voltaképpeni elrendező-
désekor kezdődik, akképpen az első világ-
háborút előkészítő magyar nacionalizmus 
táptalaja is a szabadságharcot követő első 
évtizedben, amikor hazai politikusaink 
nagyobb részben hibájukból és kisebb mér-
tékben történelmi kényszerhelyzetünkből 
következően nem tudtak, illetve nem is 
akartak szembe nézni elődeik, valamint 
önmaguk korábbi, vétkes mulasztásaival. 

Voltak persze kivételes egyéniségek, akik 
helyt álltak, bár a többség talmi értékű 
meggyőződésből, vagy égbekiáltóan hazug 
elvek alapján, avagy puszta önérdekből 
akarva-akaratlanul is az össznomzeti tra-
gédiát készítették elő. Moesáry Lajos 
(1826—1916), akit nemzetiségi kortársai 
méltán neveztek „fehér holló"-nak, ezen 
kevesek közé tartozott . Manapság még 
csak gyanítható, bár maradéktalanul igaz 
(ós hogy lá t juk, nagyrészbon Kemény G. 
Gábor érdeme), hogy ő többet t e t t a 
dunavölgyi népek végleges egymásra-
találása érdekében, mint sok magyar és 
nem magyar kortársa együttvéve. 

Moesáry kivételes egyéniség volt. A 
reformkor elején született. Lá t ta 1848/49 

t ragikumát; nz önkényuralom idejcn szár-
mazása ellenére könyvet í r t a magyar 
nemesi életforma halál táncáról; megérte 
l8(57-et: Eötvös, Kemény és Csengory 
elhibázott nemzetiségi politikáját; részese 
volt a dualizmus válságának és elkesere-
det t szemlélője a balkáni okkupációnak; 
megérte az első világháborút — mindazt 
a borzalmat —, melyektől jóelőre óva 
intet te nemzetét. 

Már régen „fel kellett volna fedezni". 
De jobb későn, mint soha. És jobb meg-
fontoltan, alaposan, mint Kemény G. 
Gábor tette, mint elhamarkodva. 

E kiadvány egyesíteni igyekszik a jó 
antológia legfőbb ismérveit és ugyanakkor 
a monografikus feldolgozás jellemzőit is. 
Ami az elsőt illeti: Moesáry beszédeit, 
hírlapi cikkeit és levelezését (kivétel nél-
kül a nacionalizmus és a patr iot izmus 
tárgyában), a róla alkotott rendőrségi és 
közelmúltban fogalmazott véleményeket 
egyszerűen el kell olvasni. Akik még nem 
éreznék, hogy jelenünk részben adva v a n 
az előidőkben, mindazoknak különösen. 
Voltaképpen ez vonatkozik a bevezetőre 
is, bár i t t némi megjegyzések szükségesek. 

Kemény G. Gábor vállalkozásának meg-
vannak a maga, a marxista tájékozódás 
szempontjából egyenesen úttörő érdemei 
ós noha jóval kisebb mértékben, jellemző 
hibái is. Az utóbbi t illetően pl. nem tudni : 
műfaj i tekintetben mi volt a vállal-
kozás célja? A bevezető t anu lmány 
ugyanis nem éri el a hagyományos, nagy-
lélogzctű, tudományos feldolgozások ma-
gaslatait ( l . a balközép párttal kapcsola-
tos megállapításait, melyek adósak marad-
nak Moesáry és о párt, illetve о pár t és a 
korszakos vonatkozások kimunkálásával), 
más tekintetben viszont messze tú lmuta t 
az ún. népszerűsítő, — néha sajnos a kuta-
tás kezdeteinek szánt vállalkozásokon, pl. 
bő és korrekt tárgyismeretével, az apró-
lékos részvonatkozások gondos felkutatá-
sával stb. 
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Érthető ez a kettősség. Főleg azért, 
mer t úttörő munkáról van szó. És nemcsak 
annyiban, hogy a felszabadulás óta szinte 
senki sem vállalkozott Mocsáry életművé-
nek tüzetes feldolgozására, hanem annyi-
ban is, hogy tör ténet tudományunk az 
önkényuralom és a dualizmus korának 
szintetikus, marxis ta feldolgozásával még 
mindmáig nem készült el. 

Bizonyára e ténynek tulajdonítható, 
hogy Mocsáry egyik legfontosabb, az 
1850-es évek m a j d mindegyik probléma-
köréhez kapcsolódó röpiratának, ,,A ma-
gyar nemzetiség"-nek elemzésekor Kemény 
G. Gábor alig.ád hangot sa já t meggyőződé-
sének, pedig ha több figyelmet fordít erre 
a munkára, bizonnyal közelebb ju to t t 
volna annak megválaszolásához is, hogy 
Mocsáry tör ténet i ós nem szubjektív 
vonatkozásokban vajon miért lett „hűt-
len" osztályához, a nemességhez? Az sem 
kétséges, hogyha jobban kidolgozta volna 
a korszakos összefüggéseket, nem állí t ja, 
hogy a „helyi önkormányzat" , a „közigaz-
gatási reform" kérdésében a megyei nemes-
ség olyan haladó volt, min t azt Mocsáry 
vélte. Mert nem kétséges: az egyébként 
tisztán látó Mocsáry r i tkán téves ítéleteire 
ez a legjellemzőbb. Kemény G. Gábor és 
Mocsáry egyaránt tévedtek; mindketten 
túlbecsülték a „helyi önkormányzat"-ot, 
mint a megyei ellenállás lehetőségét, mort 
nom vették figyolembe, hogy annak végre-
haj tója a mogyoi nemesség volt! 

Igaz persze, hogy emo kisebb-nagyobb 
elrajzolások szervesen következnek az 
egyébként igen nagy feladatból: a magyar-
országi nemzetiségi kérdés múltszázadi 
történetének felvázolásából. És ez a fel-
adat fe lülmúlhatná egy ember teljesítő-
képességét. A jolen esetben ez mégsem 
következett be, s ez kizárólag a szerző 
érdeme. Ha ugyan vi tathatóan értékeli is 

az ún. „keleti kérdés"-t, részben az is e 
nagy feladatnak tulajdonítható. 

Ë megjegyzéseket annál is inkább meg 
kell tenni, mert olyan művel állunk szem-
ben, amelyik rangos értékeiből következően 
igényeli a polémiát. 

Kemény G. Gábor egy-két esettől elte-
k in tve nem törekszik konvencionális meg-
oldásokra. A legjobb bizonyítékkal erre az 
1868-as nemzetiségi törvénnyel kapcsola-
tos megállapításai szolgálnak. Világossá 
teszi az olvasó előtt, hogy egy korábbi idő-
szakban Eötvös Józsefnek az Ueber die 
Gleichberichtigung der Nationali täten in 
Oesterreich-tôl (1850) megmutatkozó ret-
rográd nézetei miként vezettek „A nem-
zetiségi kórdós" című röpiratáig (1865), 
m a j d az általa sugalmazott nemzetiségi 
törvényig; de arra is fényt derít, hogy a 
dualizmus megváltozott, megrosszabbo-
do t t viszonyai között miért lehetet t haladó 
gesztus az öreg, magára m a r a d t Mocsáry 
harca az 1868-as törvény alkalmazásáért, 
amelyet egyébként a magyarországi nem-
zetiségiek ekkori vezetői ugyancsak prog-
ramként fogadtak el, s amelyet — mint 
Eötvös egykori pol i t ikáját —- évekkel 
korábban maga Mocsáry sem helyeselt. 

Nem véletlen ez a nem egy tekintetben 
megmutatkozó finom árnyalás. Szerves 
következménye Kemény G. Gábor gazdag 
ismeret-anyagának, felkészültségének, ame-
lyek talán egy nagyobb Mocsáry-monog-
ráfia , avagy a XIX. sz.-i magyarországi 
nemzetiségi kérdés szintetikus feldolgo-
zását ígérik. Hiszen nem kétséges: bár a 
szóbanforgó kötet bevezetője néhol keve-
sebbet nyúj t , min t amennyi t várni lehet 
tőle, mégis, messze többet ad m i n t ameny-
ny i t a hasonló jellegű vállalkozásoktól az 
eddigiekben megszokhatott az olvasó. * 

SOMOGYI S Á N D O R 

A. M. JAGLOM — I. M. JAGLOM — A. J a . HINCSIN: 

Az információelmélet matematikai alapjai 

Műszaki Könyvkiadó. Budapest , 1959. 128 1. 5 ábra 

Az információelméletnek, mint a való -

színűsógszámítás egy fejezetének mate-
matikai megalapozása — és részben kidol-
gozása —- lényegében az utóbbi évtized 
eredménye. Ez az ú j és érdekes tudomány 
eredetileg a híradástechnika területén kelet-
kezett, ma m á r azonban igen széleskörűen 
alkalmazzák, többek között a matemati-
kától olyan —- látszólag —• távoleső terüle-
teken is, m i n t a nyelvtudomány, vagy a 
pszichológia. 

I Ia valamilyen jelenséget megfigyelünk, 
például valamilyen kísérletet elvégzünk, 
akkor e témára vonatkozó ismereteink 
gyarapodnak. Erre azt mondjuk , hogy a 
jelenség megfigyelésével információt nyer-
tünk . Az információelmélet legfőbb fel-
adata (legáltalánosabb értelemben vett) köz-
lemények továbbításánál nyer t információ 
mennyiségének mérése, de tárgykörébe tarto-
zik az információ továbbítása (televízió, 
radar), az információ tárolása (ez például 
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számológépek kapacitásával kapcsolat-
ban felmerülő probléma), vagy az infor-
máció átalakítása (például bonyolult szöve-
geknek egyszerűbb jelek segítségével való 
közlése, m i n t a távírás). 

Az információelmélet éppen sokrétű 
alkalmazási lebetősége mia t t kerül t egyre 
inkább az , érdeklődés középpont jába. 
Shannon a lapvető, ú t törő művét ("A ma-
themat ical theory of communicat ion" Bell 
Syst . Techn. Jou rn . 27(1948) 379—423 és 
623—656.) követően számos tudományos 
munka jelent meg, amelyek többnyire 
gyakorla t i problémákat tárgyal tak. Első-
sorban Hincsin volt az, aki Shannon a lap-
vető gondolatai t elméletileg megalapozot t á 
te t te , precíz matemat ika i formába öntöt te . 

Az eddig magyar nyelven megjelent 
információelméleti irodalom jórésze főként 
gyakorlat i alkalmazásokkal foglalkozott, 
és nem az információelmélet pontos ma te -
mat ika i megalapozásával. A most ismer-
tetésre kerülő mű elsősorban ezt a h i ány t 
igyekszik pótolni. A könyv érdekes és 
élvezetes olvasmány azok számára is, ak ik 
a ma temat ikában kevésbé járatosak, sőt 
célja is a könyvnek, hogy éppen az ilyen 
kevesebb felkészültséggclrcndelkcző olvasó-
ka t megismertesse az információelmélettel, 
ami anná l is inkább lehetséges, mivel — 
m i n t az t a szerzők előszavukban mog-
jegyzik, — az információelmélet legegy-
szerűbb gyakorlat i alkalmazásai a modern 
technikában megmagyarázhatók olyan 
olvasóknak is, akiknek csak minimábs 
matemat ikai és technikai előismeretei 
vannak . De nem marad hiányérzete a m ü 
á t tanulmányozása u tán a ma temat ikus 
olvasónak sem, mort a könyv bővelkedik 
pontos matemat ika i levezetésekben is, 
ha pedig hiányzik a precíz bizonyítás, 
ez a hiány egyrészt nem megy a továbbiak 
megértésének rovására, másrészt ál talá-
ban pótol ja ezt vagy egy vázlatos gondolat-
menet , vagy valamely utalás arra, hogy 
hol ta lá lható meg az o t t szereplő áll í tás 
igazolása. A könyv egészében világos, jól 
érthető, amihez hozzájárul a gondos fordí-
tás is. (A könyv teljes megértéséhez szük-
séges előismeretek egyébként megtalál-
ha tók В. V. Onyegycnko — A. Ja. Hincsin : 
„Bevezetés a valószínűségszámításba" (Mű-
vel t Nép Könyvkiadó, Budapest , 1954.) 
c ímű művében. 

A könyv ké t főrészből áll. Az első rész 
a lapfogalmakkal és gyakorlati a lkalmazá-
sokkal, a második rész az entrópia elméleté-
vel foglalkozik. 

Az első részben a bevezető u tán az entró-
pia és az információ fogalmával ismerke-
d ü n k meg, és noha az információ ál ta lános 
definícióját csak később vezetik bo a szer-
zők, m á r i t t r á m u t a t n a k az entrópiával 

való kapcsolatára. Számos példán keresz-
tü l világít ják meg az entrópia, min t 
a határozatlanság, bizonytalanság foká-
nak mértékét. Csak a legegyszerűbb esetre 
vezetik be az entrópia Sbannon-féle fogal-
má t ; ez azt a bizonytalanságot jelenti, ami 
egy véletlen kísérletben rejlik addig, amíg 
az t el nem végeztük, és meg nem t u d t u k 
az eredményt. — E z u t á n az összetett ese-
mények ent rópiá já t és a feltételes entrópia 
fogalmát definiálják, és számítanak ki 
ezekre vonatkozóan néhány igen fontos 
összefüggést, amelyeket szemléletes jelen-
tésük kiemelésével tesznek nyilvánvalóvá. 
Egy a kísérletben ta r ta lmazot t , ß kísérletre 
vonatkozó információ mennyisége általáno-
sabb fogalom, az t m u t a t j a meg, hogy 
mennyire csökkenti le á t lagban az a kísér-
let megvalósulása a ß eredményének hatá-
rozatlanságát (mennyi ú j a t t u d u n k meg a 
ß kísérlet eredményéről, ha elvégezzük 
az a kísérletet). 

A könyv i t t is és a későbbi fejezetekben 
is számos olyan példát és feladatmegoldást 
tar ta lmaz, amely első pi l lanatra csupán 
játékos gondolkodtatásnak tűnik, valójá-
ban azonban ezek igen értékes gyakorlatok 
a bevezetett újszerű fogalmak megértésé-
hez és elmélyítéséhez, ugyanakkor néme-
lyek fontos gyakorlat i problémák egysze-
rűbb átfogalmazásai, amire a szerzők külön 
fol is h ívják az olvasó figyelmét. (Hamis 
pénzdarabok meghatározása mérlegelés-
sel, logikai feladatok megoldása az infor-
máció fogalmának fel használása val. ) 

A következő fejezet á t t ek in tés t n y ú j t az 
információelmélet alkalmazásáról közle-
mények továbbí tásának fe ladatai ra ; első-
sorban a kódolás-elmélet legfontosabb 
kérdéseire kapunk i t t választ . Például mi 
egy kód gazdaságossága (kód az átvitel-
technikában az a szabály, amely minden 
egyes továbbí tandó közleményhez meg-
különböztethető jelek valamilyen kombi-
nációját rendeli), mi a legelőnyösebb 
kód. I t t derül ki, hogy az előző, látszólag 
játékos foladatok megoldásai azonosak 
nehezebb, gyakorlat i problémák megoldá-
saival. 

Mint az előző fejezetekben, először i t t 
is csak az ún. diszkrét, zavarmentes átvi-
tel esetét tárgyal ják, t ehá t felteszik, hogy 
a továbbí tandó közlemény jelei meghatáro-
zo t t időközökben egymás u t á n érkeznek, 
és az átvitelnél nem vesznek el, és nem tor-
zulnak el (nem vész el információ). Még 
ogy további egyszerűsítő feltétel, liogy a 
közlemény egymás u t á n következő jelei 
kölcsönösen függetlenek, a második rész-
ben azonban, a Markov-láncokkal kapcsolat-
ban említés tör ténik az á l ta lánosabb eset-
ről is. Előfordulhat — és ez az ál ta lánosabb 
—, hogy bizonyos zavarok következtében 
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az átvitelnél elvesznek, megváltoznak, 
vagy esetleg csak módosulnak az egyes 
továbbítandó jelek. A szerzők megmutat-
ják, hogyan lehet megadni egy olyan átviteli 
csatorna matemat ika i leírását, amelyben 
zavarok is lehetnek. — Majd a Shannon-
féle kódolási té te l t bizonyít ják be egy 
egyszerű speciális esetben, egy Kolmogorov-
tól származó gondolatmenettel. 

A könyv második részében a valószínű-
ségszámítás entrópia fogalmát tárgyal-
ják, főleg Shannon említet t munkájára 
támaszkodva, de kihámozva az elméletet 
a gyakorlati részletekből, és matematikai-
lag pontosabbá, néha helyesebbé téve az 

egyes tételeket, definíciókat; az elméleti 
megalapozás u t án a kódolás-elmélet egyik 
legegyszerűbb problémáján muta t j ák be 
az entrópia-fogalom gyakorlati alkalmazá-
sát. 

,,Az információelmélet matematikai 
a lap ja i" számos érdekes és jól alkalmaz-
ható részletére i t t nem térhetünk ki. Fen t i 
mű az első olyan magyarnyelvű ismer-
tetés, amely a nehezen érthető formulákat 
leegyszerűsítve komoly segítséget n y ú j t 
az információelmélet megértéséhez és tanul-
mányozásához mind az elméleti, mind a 
gyakorlatibb érdeklődésű olvasóknak. 

BOGNÁR J Á N O S N É 

DOBY GÉZA: 
Növényi biokémia 

Akadémiai Kiadó. Budapest, 1959. 655 1. 

A magyar biokémiai irodalom a közel-
múltban értékes ú j művel gyarapodott . 
Doby Géza: Növényi biokémia c. munkája 
a biokémia olyan területét öleli fel, mely 
idáig a kiváló és gazdag magyar biokémiai 
irodalom legelhanyagoltabb ága volt. 

A növényi biokémia összefoglaló szak-
irodalma vüágviszonylatban som mond-
ható túlságosan gazdagnak. Leggyakrab-
ban növényfiziológiai munkák egyes feje-
zeteiben találjuk meg a fejezetek tárgy-
körébe vágó biokémiai problémák tárgya-
lását, vagy a növényi biokémia egyes 
fejezeteit dolgozták fel önálló munka for-
májában. 

Nem kis mértékben ilyen körülmények-
nek köszönhető, hogy Czapek ! 922-bon 
megjelent három kötetes növényi biokémi-
á j a és Kostitcsev 1926-ban német nyelven 
megjelent könyvének első kötete, ma jd 
Bonner 1950-ben megjelent és a szakkörök-
ben nagy elismerést a ra to t t „P lan t bio-
chemistry" с. m u n k á j a után, mely elsőnek 
foglalta össze a három évtizedes fejlődés 
eredményeit, az olvasó nagy érdeklődéssel 
veszi kezébe az első magyar nyelven megje-
lent modern növénybiokémiai kézikönyvet . 

A 655 oldalas mű beosztásban nem követi 
a hasonló tárgyú könyvek szokásos felosz-
tását , hanem, mint a szerző bevezetőjé-
ben említi, anyagát úgy sorakoztatja, 
„hogy az anyagcserefolyamatok okszerű 
sorrendje szembetűnjék". 

A könyv három részből áll. Az első rész-
ben a növényben végbemenő felépítő 
folyamatokat és ezek anyagait tárgyalja, 
a második rész a lebontási anyagcserét, 
a harmadik rész pedig az anyagcserefolya-
matok összefüggéseit ismerteti. 

A könyv a növény biokémiai irodalom 
hata lmas anyagá t dolgozza fel. E téren 
sokban felülmúlja a hasonló terjedelmű 
szakkönyveket, melyekben nem ritkaság, 
hogy a feldolgozott irodalom egy-egy nyelv-
területre és időszakra korlátozódik. 

Különös értéke a műnek, hogy a szerző 
— aki a növényi biokémia közel ha t évtize-
dének ismerője és kiváló művelője — az 
egyes problémák ismertetését krit ikusan 
tárgyalja, figyelemmel a jelenlegi korszerű 
felfogás kialakulásának történetére és előz-
ményeire. Rávilágít a megoldandó felada-
tokra, u t a t m u t a t a növényi biokémia kuta-
tási problémáiban. 

A könyv a magyar növény biokémiai 
kuta tásnak teljes bibliográfiáját adja . Elő-
ször foglalja össze annak a világviszony-
latban is megbecsült növénybiokémiai 
iskolának eredményeit, mely a szerző köz-
vetlen munkájáva l és vezetésével számos 
értékes eredménnyel gazdagította, főként 
a növényi enzimológia és nitrogénaiijug-
csere irodalmát. 

Doby Géza, aki munkásságának három 
évtizedét a mezőgazdasági felső-oktatás 
szolgálatában töltötte, min t az agrokémia 
egyetemi tanára , könyvében sehol sem 
t éveszti szem elől, hogy a növényi biokémia 
mint tudomány a mezőgazdaságon keresz-
tül kapcsolódik a gyakorlathoz. Könyvét 
nemcsak biokémikusok, fiziológusok for-
gat ják haszonnal, hanem azok a mező-
gazdasági szakemberek is, akik a magasabb 
színvonalú gyakorlat érdekében készek 
visszanyúlni az elméleti alapokhoz. 

GÁSPÁR LÁSZLÓ 

110 



TARTALOMJEGYZÉK 

Kónya Albert—Erdei Ferenc : Az, országos t áv la t i tudományos kuta tás i terv ki-
dolgozása és a kutatások koordinálása 4.9 

Kárteszi Ferenc: Bolyai János halálának századik évfordulójára 63 
Rajki Sándor : Elmélet és gyakor la t a Mezőgazdasági K u t a t ó Intézet munká j ában 7i 
Propper László : A hazai szótárkiadás helyzete 77 

Szemle 

A Magyar Tudományos Akadémia életéből 83 
A magyar történet írás és jogtörténetírás közös kérdéseiről (Pecze Ferenc) 84 
A Miiszaki Tudománytör ténet i Főbizottság tevékenységéből (Szilágyi István) 88 

Nemzetközi tudományos élet 
Beszámoló egy angliai t anulmányút ró l (Szamuely Tibor) 90 
Analógiás számológépek építése és alkalmazása az N D K - b a n és Cseh-

szlovákiában (Fenyő István) 95 
A moszkvai agrárgazdasági konferencia tapasztalatai (Csete László) 97 
A IX. Nemzetközi Botanikai Kongresszusról (Oreguss Pál) 99 

A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 103 

Könyvszemle 

. Moesáry Lajos válogatott írásai (Somogyi Sándor) ](I7 
A. M. .Jaglom — I. M. Jag lom -A. J a . Jlinesin: Az információelmélet mate-

matikai alapjai ( Bognár Jánosné) 108 
Doby Géza: Növényi biokémia (Gáspár László) 110 



С О Д Е Р Ж А Н И Е 

А. Конья и Ф. Эрдеи: Разработка государственного перспективного плана науч-
ных исследований и координация научно-исследовательских работ 49 

Ф. Картсси: К столетней годовщине со дня смерти Я. Больяи 63 
Ш. Райки : Теория и практика в работе Сельскохозяйственного Исследовательского 

института '. 71 
Л. Проппер: Издание словарей в Венгрии 77 

Обзор 

Из жизни Венгерской Академии наук '.. 83 
Общие вопросы венгерской историографии и истории права (Ф. Пере) 84 
О деятельности Комиссии по истории технических наук (И. Спладьи) ... 88 

Международная научная жизнь 
Научная командировка в Англии (Т. Самуэли) 90 
Конструкция и применение на практике аналогических арифмографов в 

Германской Демократической Республике и в Чехословакии (И. Феньё) 95 
Об опыте конференции по экономике сельского хозяйства в Москве (Л. Чете) 97 
О IX. Международном конгрессе по ботанике (П. Грегуш) 99 

Сообщение Высшей квалификационной комиссии 103 

Обзор книг 

Избранные труды Л. Мочари (LU. Шомодьи) 107 
А. М. Яглом—И. М. Яглом—А. Я. Хинчин, Математические основы теории 

информации (Я. Богнар) 108 
Г. Доби, Растительная биохимия (Л. Гашпар) 110 

S Ü M .M А I К E 

A. Kónya ot F. Erdei : Etabl issement du p lan perspectif de l ' É t a t des recherches 
scientifiques et la coordination des recherches 49 

F. Kárteszi : Le centenaire de la m o r t de János Bolyai 63 
S. Rajki : Théorie e t prat ique dans l 'act ivi té de l ' Ins t i tu t de la Recherche Agrono-

mique 71 
L. Propper : Sur la publication dos dictionnaires en Hongrie 77 

Revue 

De la vie de l 'Académie des Sciences do Hongrie 83 
Les problèmes communs de l 'historiographie hongroise e t de l 'histoire du 

droit (F.Pecze) 84 
De l 'activité de la Commission de l 'histoire des sciences techniques 

( I . Szilágyi) 88 
Vie internationale scientifique 

Un voyage d 'é tudes on Angleterre (T. Szamuely) 90 
Construction e t application des machines à calculer analogiques dans la Ré-

publique Démocrat ique Allemande et en Tchécoslovaquie (1. Fenyő) 95 
Les résultats de la conférence agronomique à Moscou (L. С sete) 97 
Le IX 0 Congrès In terna t ional de Botanique ( P . Greguss) 99 

Rappor t du Comité do qualif ication scientifique 103 

Compte rendu de livres 

Écrits choisis de Lajos Mocsáry (S. Somogyi) 107 
A. M. Yaglom, I . M. Yaglom et A. J . Hint chine, Les fondements mathéma-

tiques de la théorie des informations (Mme J. Bognár) 108 
Géza Doby, Biochimie végétale ( L . Gáspár) 110-



C O N T E N T S 

A. Kónya and F. Erdei : Perspective P lan for Nat ional Scientific Research, and 
Co-ordination of t he Research Work 49 

F. Kárteszi : On the Centenary of János Bolyai 's Dea th 63 
h'. liajki : Theory and Pract ice in the Work of the Agricultural Research Ins t i tu te 71 
L. Fropper : Publishing of Dictionaries in Hunga ry 77 

Review 

From the Life of the Hunga r i an Academy of Sciences 83 
Common Problems of Hungar ian Histor iography and Legal History (F. Feeze) 84 
Act ivi ty of the Committee for His tory of Technical Sciences ( I . Szilágyi) 88 

Internat ional Scientific Life 
On a S tudy Tour in England (T. Szamuely) 
Construction and Application of Analogical Calculators in the German 90 

Democratic Republic and in Czechoslovakia ( I . Fenyő) 96 
Evaluat ion of the Conference on Agrar ian Economy in Moscow (L. Csele) 97 
I X t h Internat ional Congress on Botanies (P. Creguss) 99 

Communication of the Committee for Scientific Qualification 103 

Book Review 

Selected Works of La jos Mocsáry (S. Somogyi) 107 
A. M. Yaglom — I. M. Yaglom—A. J . Hinchin, Mathematical Basis of the 

Theory of Informat ion (Mrs J. Bognár) 108 
Géza Doby, Vegetable Biochemistry (L. Gáspár) 110 

I N H A L T 

A. Kónya und F. Erdei : Ausarbeitung des s taat l ichen Perspektivplanes der wissen-
schaft l ichen Forschung und die Koordinierung der Forschungsarbe i ten . . . 49 

F. Kárteszi : Zum 100. Todestag von János Bolyai 63 
S. Rajki : Theorie und Praxis in der Tätigkeit des Landwirtschaft l ichen Forschungs-

ins t i tu ts 71 
L. Propper : Die Lage der lexikalischen Verlagstätigkeit in Ungarn 77 

Berichte 

Aus dem Leben der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 83 
Gemeinsame Probleme der ungarischen Geschiehts-schreibung und der 

Rechtsgeschichto (F. Pecze) 84 
Über die Tätigkeit des Ausschusses f ü r die Geschichte der technischen Wissen-

schaften ( I . Szilágyi) 88 
Internat ionales wissenschaftliches Leben 

Über eino Studienreise in England (T. Szamuely) 90 
Konstrukt ion und Anwendung analogiseher Rechenmaschinen in der 

Deutschen Demokratischen Republ ik und in der Tschechoslowakei 
( I . Fenyő) 95 

Ereignisse der landwirtschaft l ichen Konferenz in Moskau (L. Csete) 97 
I X . Internat ionaler Ivongress fü r Botanik (P. Greguss) 99 

Mitteilung des Ausschusses fü r Wissenschaftliehe Qualifikation 103 

Buchbesprcchu ng 

Ausgewählte Schrif ten von Lajos Mocsáry (S. Somogyi) 107 
A. M. Jaglom — I . M. Jaglom — A. J . Hintscliin, Mathematische Grund-

lagen der Informationstheorie (Frau J. Bognár) 108 
Géza Doby, Pflanzenbiochemie (L. Gáspár) 110. 



I 
1 

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki szerkesztő : Farkas Sándor 
A kézirat a nyomdába érkezett : 1960. T. 23. — Terjedelem : 5,50 (A/5) ív, 1 ábra 

1980.50681 - Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György 



MAQYAR  
TUDOMÁNY 
А м Л Д У ÁR T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A ÉRTESÍTŐJE 

1960. 3. S Z Á M 



M A Q Y A R T U D O M Á N Y 
A M A Q Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A É R T E S Í T Ő J E 

L X V 1 1 . K Ö T E T . — Ü J F O L Y A M , V . K Ö T E T 3 . S Z Á M . 
1 9 6 0 . M Á R C I U S 

S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G 

Ceűrös Zoltán, Ernst Jenő, Hevesi Gyula, Jánossy Lajos, Somos András, Sőtér István, 
Szabó Imre, Trencsényi-Waldapfel Imre (főszerkesztő), Zólyomi Bálint 

S Z E R K E S Z T Ő K 

Rejtő István, Szántó Lajos 

A Magyar Tudományos Akadémia központi folyóirata, a 

M A Q Y A R T U D O M Á N Y 

a kttlönböző tudományágak általános érdekű kérdéseivel, a 
bazai és nemzetközi tudományos élet fontosabb eseményei-
nek ismertetésével, valamint tudományos művek bírálatával 

foglalkozik. 

Évente 12 szám jelenik meg (esetleg több szám egy füzetbe 
összevonva), számonként kb. 3 nyomdai ív terjedelembon. 

Előfizetési ár 1 évre 60,— forint. 

Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest V., 
Alkotmány u. 21. — Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 
05-915-111-46), külföldi megrendelések „Kultúra" Könyv 
és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest VI., Népköz-
társaság útja 21. — Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám : 

43-700-057-181) útján eszközölhetők. 

Szerkesztőség: Budapest V., Széchenyi rkp. 3. Tel.: 119—287. 
Kiadóhivatal : Akadémiai Kiadó, Budapest V., Alkotmány u. 21. 



Az organikus és a szentkorona-államelmélet 
a magyar jogtörténetírásban* 

SARLÓS MÁRTON, az állam- és jogtudományok doktora 

A szellemtörténeti irány a felszabadulás előtti évtizedben kialakított 
egy teokratikus és faji jellegű új szentkorona-államfelfogást. Hat esztendővel 
ezelőtt avval jellemeztem ezt az új szentkorona-tant, hogy a Verbőczi-féle köz-
jogi misztikumot telítette egyházi-vallási misztikummal — a szentkorona biro-
dalmi eszme és a királynélküli királyság elméleti megalapozásával — a revíziós 
irány felszításával, és így állította ezt a szentkorona-tant a Horthy-fasizmus 
szolgálatába.1 Tévedtünk, ha azt hit tük, hogy ez az új elmélet kihalt. Revíziós-
irredenta részének újjáélesztője ugyan még nem akadt, de az egész elméletet 
alapvetően összefoglaló munkáról, Eckhart Ferenc szentkorona-eszmetörténe-
téről,2 — szellemtörténeti jogtörténet írásunk e csúcsteljesítményéről — leg-
újabban külföldi szaklapban hirdette magyar szakférfiú, Bónis György állami 
levéltáros, a jogi tudományok kandidátusa, hogy e mű pozitivista irányzatú és 
a „materialista történetfelfogás periódusában is helytálló".3 Azt az Eckhart-
tanulmányt, amely az új elméletnek egyik fővonását, az Árpád-kori magyar 
királyság faji eredetű tekintélyuralmi jellegét megalapozta,4 akként jellemzi 
Bónis György, hogy ez megismertette a külfölddel „jogtörténetünk új felfogá-
sát".5 Az új elméletnek Eckhart könyvében foglalt másik fővonása, a tomista 
organikus államszemléletnek a Hármaskönyvvel való elegyítése, — ugyancsak 
alapul szolgált legújabban egy jelentős történeti tanulmányban annak a meg-

* A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Jogász Szövetség által, a Magyar 
Népköztársaság Alkotmánya életbelépésének 10. évfordulójára rendezett Jogász-
konferencián, 1959. augusztus 28-án clhangz.ott előadás anyagából. 

1 Egyetemes Állam- és Jogtör ténet (szerk. SARLÓS MÁRTON ) . Egyetemi jogvzet 
1954/55. tanév, I. félév Bp. 1954. Litogr. Kézirat . 13. 1. 

2 ECKHART F E R E N C : A szent korona-eszme története. Bp. 1 9 4 1 . E m u n k á t a kö-
vetkezőkben így jelölöm meg: Eckhart , 1941. 

3 BÓNIS GYÖRGY : „In memóriám. Eckha r t Ferenc." Zeitschr. der Sav. St i f tung für 
Recbtsgescbiehte. Genn . Abt. 75 Bd. Weimar 1958, 600 (Megilleti a kegyeletes csönd az. 
elhunytakról szóló megemlékezéseket. Nem jól szolgálja azonban az. Eckhart Ferenc emlé-
két megillető kegyeletet a nekrológ-író, ha min t Bónis György, az e lhunyt kiváló gazda-
ságtörténeti és parasztságtörténeti működésének érdeme szerinti mél ta tása helyett — 
kiragadja az elhunyt életművének néhány eltévelyedését, és megkísérli azoknak provo-
ka t ív feldicsérésévol utólagos igazolásukat, sőt talán felélesztésüket!?) — noha egyes 
ilyen tévelygések továbbfejlesztésében 1945 előtt sa já t tevékenységével is részt vett.) 

4 ECKHART F E R E N C : LOS constitutions Hongroise e t Polonaise au moyen age. Lwow. 
1934. (A varsói 1933. évi augusztus havi nemzetközi történészkongresszusi előadás.) 

5 BÓNIS GYÖRGY i . m . 5 9 9 1. 

1 Magyar Tudomány 1900/3. 111 



állapítására, hogy ez az organikus államszemlélet ténylegesen élt és érvényesült 
a magyar XV. században.6 A magyar állam és jogtörténet tömérdek megoldat-
lan feladata mellett kénytelenek vagyunk tehát a XIII. századbeli skolasztika 
e modern utótermékével is foglalkozni, kizárólag az államfelfogásra szorítkozva 
és mellőzve ezúttal a szentkorona-elmélet birtokjogi és társadalmi vonatkozá-
sainak a tárgyalását. 

Polgári irodalmunk a szentkorona-államtant úgy tünte t te fel, mint egy-
séges, Verbőczi óta változatlan, sajátos magyar államelméletet. A valóságban 
a Hajnik Imrétől eredő szentkorona-tan elnevezés alatt három egymástól alap-
vetően különböző államfelfogás szerepel. Az első a Verbőczi nevéhez fűződő, 
szerződéses, rendi jellegű államfelfogás. A második a Hajnik—Timon-léle 
burzsoá-alkotmányos szentkorona-tan, amely szerint király és nemzet egyek 
a szentkoronában. A harmadik, ezektől újból eltérő elmélet, a szellemtörténeti 
szentkorona-tan, amely Eckhart nevéhez fűződik. Burzsoá-nacionalista tudo-
mányunk is, az ellenforradalom tudománya is a Hármaskönyv patinájával 
burkolta a maga külön szentkorona-tanát. 

I. 

Verbőczi valójában az állami főhatalmat a nemesség részére foglalja le, 
de e tant szétszórtan, különböző Címekbe foglalva ismerteti. A nemesség ere-
detéről ós a fejedelmi hatalom eredetéről, (I. 3.) a nemesség jogairól, (1. 4. és 9.) 
és a törvényhozás módjáról (II. 4.) szóló Címekbői kell összeállítani, mi a hely-
zet a legfőbb állami hatalom tekintetében. Mintha célzatosan kívánta volna az 
áttekintést megnehezíteni, a királyi hatalom jogászi megsemmisítését elfedni. 
Nézzük, mi e szabályok tartalma az államhatalom eredetéről, alanyáról, gya-
korlásáról. 

Verbőczi szerint a pogány korban a magyarok kapitányokat, rectort, 
vezért (dux) választottak kormányzókul (directores). Ezeknél volt a bírásko-
dás, vezérlés, törvényhozás joga. (I. 3.2; Omnis potestas condendae legis et 
constitutionis apud eos lüerit, II . 3.1). Amikor azonban a katolikus hitre áttér-
tek, és Istvánt önként királyukká választották és koronázták, a nemesítés és 
birtokadományozás joga a koronára szállt át, „in jurisdictionem sacrae coronae 
regni hujus et per consequens in principem, ac regem nostrum, a communitate, 
et communitatis ab auctoritate, simul cum imperio, et regimine translata est." 
(I. 3.6) Hasonlóképpen mondja később, hogy ezen kívül a törvényhozó és az 
igazságügyi hatalom is átruháztatot t az ország (hujus regni) szentkoronájának 
joghatóságára és következésképp a törvényes királyra (II. 3.2). 

A fejedelmet a nemesek választják, a fejedelem pedig a birtokadományo-
zással nemesít. í gy a nemesek e részesítéssel és kapcsolattal (per quandam 
participationem et connexionem immediate praedeclaratam) a szentkorona 
tagjainak tekintetnek (I. 3.7; I. 4.). 

A nemesek csak a törvényesen megkoronázott király hatalma alatt álla-
nak (I. 4.1; I. 9.4). A király „mielőtt a feje a szent diadémával megkoronáztat-
nék" (priusquam suum caput sacro diademate coronaretur) esküt köteles 
tenni II. Endre deeretumának a megtartására (I. 9.6). 

6 MÁLYUSZ E L E M E K : A magyar rendi állam Hunyadi korában. Bp. 1 9 6 8 , 16 , 9 8 — 
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I 
Ha a király a 11. Endre dekrétumában kifejezett nemesi jogok ellenére 

cselekedni merészelne, akkor a nemeseknek joguk van hűtlenségi per nélkül 
ellenállni és ellentmondani (I. 9.6). 

A fejedelem semmi rendelkezést nem tehet saját akaratából és önkényesen 
(proprio motu et absolute), ami az egész magyar nép régi szabadságainak sérel-
mére lehetne, hanem csak a nép (populus) összehívása és megkérdezése után 
(II. 3,3—5). 

Ezek azok a tételek, amelyek Verbőczi államelméletét magukban foglal-
ják. Külön alany a király és külön alany a népnek nevezett nemesi communitas. 
Ez a szemlélet lényegéljen azonos a középkori általános rendi államfelfogással. 
Alapelemei: a hatalomátruházás a communitas részéről — a szerződés a meg-
választott- uralkodó és a nemesi communitas között — és a nemesi ellenállási 
jog. A szerződési forma megnyilvánulásai: a királyválasztás — amelyet 
szükségszerűen megelőz a Verbőczi által külön meg sem említett választás előtti 
feltételek megállapítása. Törvényesen megkoronázott (legitime coronati) feje-
delmet. emleget Verbőczi (I. 4.1, valamint I. 9.4) és a XV. század történelmi 
tanúsága, hogy Albert óta minden királlyal, I. Ulászlóval, V. Lászlóval, I I . 
Ulászlóval hitlevélnek nevezett választási kapitulációt í rat tak alá a rendek, 
II. Ulászló pedig gyermek fia megkoronázásakor volt kénytelen 1508-ban hit-
levelet kiállítani. A Hármaskönyvben megállapított szerződési forma: válasz-
tás, koronázás, eskü és az evvel kapcsolatos külön jogalanyiság megfelelt a XV. 
századbeli történelmi előzményeknek is és az általános európai rendi államfel-
fogásnak is. A hatalomátruházás módjánál azonban eltért Verbőczi az általános 
felfogástól: a nemesi communitas a hatalmat nem a királyra, hanem a szent-
koronára ruházza, A szentkoronában egyesül minden államhatalom, és a neme-
sek a szentkorona „tagjai", — tehát a főhatalom részesei. A történelmi alapo-
kat erre megtalálhatta Verbőczi abban, hogy 1401-ben Zsigmond fogságba veté-
sének félévi tar tama idején a rendek (főurak) a szentkorona joghatósága nevé-
ben kormányoztak, továbbá az Г. Ulászló megkoronázása alkalmával kiállított 
nevezetes 1440. július 17-i oklevélben, amelyben pedig a rendek kijelentették, 
hogy az ő akaratuktól függ a koronának minden „jelképisége, misztériuma és 
ereje". 

A koronának, mint az államhatalmat magában hordozó jelképnek, ez a 
beiktatása arra alapot adhatott , hogy ez elméletnek Hajnik utóbb szentkorona-
tan elnevezést adjon. A koronának ilyen közbeiktatásával még jobban hang-
súlyozást nyer az az elv, hogy a hatalom a rendeknél van — egyébként azon-
ban a korona nem a király, hanem a „regnum" koronája, és ez a beiktatott 
szerepe nem érinti azt a valóságos helyzetet,hogy az államhatalom gyakorlása 
a két külön jogalany, — a király és a nemesi communitas szerződésén alapszik. 

A király és a rendek szerződése törvénytárunkban formailag is megjelent 
Albert 1439. évi dekrétumával.7 Nincs terem arra, nem is tartom szükségesnek, 
hogy a szerződéses rendi államfelfogás e korbeli érvényesülését bővebben ki-
fejtsem, hiszen a közkeletű történelmi munkák ezt fölöslegessé is teszik. Csak 
Eckhart Ferencet idézem, aki 1931-bon, amikor még szellemtörténetírásunk is 

7 Régi a lkotmánytörténelmünk egyértelmű megállapítása, liogy e törvénnyel 
a lkotmányunk ú j fordulatot kapot t : a király és nemze! közötti szerződéses állapot tör-
vénybe iktatását . Lásd: L A D A N Y I G E D E O N : A magyar királyság alkotmánytörténete a 
szatmári békekötésig. Debrecen 1 8 7 2 . I. köt. 2 6 0 , 2 6 8 1.; továbbá: F E R D I N Ä N D Y G E J Z A , 
Az arany bulla. Bp. 1899, 131. 1. 
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a Hajnik—Timon-féle szentkorona-tan alapján állott,— ekként jellemezte XV. 
századbeli alkotmányunkat: „Király és rendek (regnum, azaz ország), mint kü-
lön jogalanyok állanak egymással szemben és egymás mellett. Kötnek egymás-
sal szerződéseket, nemcsak a választás alkalmából (Zsigmond, I. Ulászló, 
Mátyás a lázadó főurakkal, II. Ulászló), hanem a törvényhozásban is találko-
zunk a két jogalany szerződésével."8 E szerződési alapokon 1. Ulászló óta az 
1440 évbeli országgyűlési manifesztumnak az az elve, hogy a hatalom a nemesi 
communitastól ered, — történelmi valóság gyanánt tényleg érvényesült, és ezt 
a történelmi valóságot formulázta Verbőczi a Hármaskönyvben. Ez a szerző-
déses alap pedig merő ellentéte az organikus államfelfogásnak. 

Az 1526 évbeli királyválasztástól kezdve a szentkorona-államhatalomnak 
a fogalma a magyar politikai életben és szemléletben többé nem szerepelt. 
A Habsburgok abszolút uralmi törekvéseivel szemben azonban a rendeknek 
sikerült legalább formailag megőrizni azt a kétoldalú szerződési államfelfogást, 
amely az Albert 1439 évi dekrétumával az alkotmányba törvény alakjában is 
beilleszkedett. A királyválasztási jog, koronáztatási és hitlevélkiadási kötele-
zettség, majd később az örökösödési törvények megalapozták a király és nemzet 
közti szerződéses,—a pacta conventa államfelfogást, amely a magyar politikában, 
különösen a XVIII. század vége óta folyt alkotmányos küzdelmekben uralko-
dott. Elég utalni arra, hogy az 1790/91-i országgyűlésen, sőt az 1849-iki debre-
ceni nemzetgyűlésen, még a függetlenségi nyilatkozatban is ezt a pacta con-
venta államfelfogást hangoztatták, — ugyanúgy, mint később Széchenyi 
döblingi munkáiban, a Bitekben és a Disharmonie und Blindheit с. kéziratában, 
valamint Deák is az 1861. év i országgyűlési feliratokban. Legutoljára az 
1867:X1I. te. bevezetése és 2. §-a állapította meg,hogy az 1723.évi örökösödési 
törvényekbe iktatott pragmatica sanctio ünnepélyes alapszerződés, amely „a 
felséges uralkodóház és Magyarország közt létrejött". 

Nem valami nem is ismert szentkorona-államfelfogás, hanem a király 
és nemzet közti szerződésen alapuló rendi jellegű államfelfogás volt a magyar 
alkotmányos életben élő és elfogadott államszemlélet évszázadokon át a rendi 
korszakban és 1867-ig. 

II. 

A burzsoá-alkotmányos Magyarország 1867. évi kiegyezési törvényébe 
még belekerülhetett Deák Ferenc régebbi fogalmazása szerinl a rendi korszak 
pacta conventa-felfogása, — az uralkodóház és a nemzet szerződő felekként 
való szembeállítása. Hajnik Imre ezt a rendi államelméletet a burzsoá alkot-
mány-elméletben nem használhatta. E helyett megpróbálta felhasználni a Hár-
maskönyv szentkorona-terminológiáját modernizált formájában. Már 1867-ben 
megjelent művében előfordul az a megállapítás, hogy a magyarságnak az ázsiai 
őshazából hozott közszelleme létre hozta a társadalomnak a közjogi kapcsát. 
Ez a „közjogi kapcsa az új társadalomnak a királyt és nemzetet együttesen 
jelképező szent korona", — ennek az alapja pedig az, hogy „az ország, a szent-
korona a főtulajdonosa a hazai földnek".9 Nyilvánvaló, hogy a szavak a Hár-

8 ECKHART FERENC: A m a g y a r alkotmányfejlődés. Bp. 1931, 15. 1. 
9 HAJNIK IMRE : Magyarország az Árpád-királyoktól az ősiségnek megállapításáig 

és a hűbéri Európa. Pest. 1867, 104. és 100. 1. 
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maskönyvből valók, — dt' az értelmük egész más, mert ott a korona nom a nem-
zet és a király együttes jelképe, hanem az ország koronája, és a nemesség teszi 
azt a választott király fejére, de ezzel nem szűnik meg a király és nemesség 
külön léte, a nemesség ellenállási joga. Későbbi munkájában új fogalmat terem-
tett meg Hajnik: az országgyűlésen, ahol „a koronát fején viselő fejedelem és a 
szentkorona tagjai együtt voltak jelen, volt jelen a szent koronának egész teste 
(totum corpus Sacrae Regni Согопае)",10 

Nem volt szerencsés gondolata a tudós Hajnik Imrének ez a „totum cor-
pus S H ( '" , — egy fogalom, amelyről Bartoniek Emma megállapította, hogy 
„e kitételt sem Verbőczinél, sem más középkori írásműben nem találta meg", — 
ugyanúgy, mint azt már Ferdinándy 1917-ben megírta.11 Ehhez a kitalált 
totum corpus-fogalomhoz gyártották utóbb az organikus államszemléletet, — 
bár Hajnik is, Timon is megmaradtak egyébként a Verbőczi terminológiájánál, 
és sohasem beszéltek a „szentkorona fejéről", — hanem úgy, mint Hajnik ,— 
Timon is a „szent koronát fején viselő királyt" emlegette, mint aki a „szent-
korona tagjaival" együtt alkotja a közjogi egységet, a szentkorona testét.12 

Timon ugyan az 1440. évi országgyűlési manifesztum alapján a szentkorona 
misztériumából a korona „megszemélyesítését" vezette le, de ti l takozott az 
egyházi organikus szemlélet ellen, kizárólag közjogi fogalmat, a király és nép 
egységét lát ta a szentkorona-tanban. 

Ez a Hajnik-féle szentkorona-elmélet megőrizte a burzsoá-nacionalista 
tudomány részére az ezeréves alkotmányos jelleget a középkori terminológiá-
val, — egyszersmind alkalmasnak látszott a Habsburg-uralom osztrák centra-
lizációs törekvéseivel szemben az ősi magyar külön államiság hangsúlyozására.13 

III. 

Л szellemtörténeti irány szentkorona-államelméletét Eokhart Ferenc fog-
lalta össze két munkájában.14 Lényege ez új elméletnek, hogy a középkori 
Magyarországon két egyházi eredetű eszme terjedt el és haladt párhuzamosan: 
]. a koronaeszme a királyt, a királyi hatalmat, az államot szimbolizáló koronáról, 
és: 2. az organikus államtan, amely szerinte nálunk а XIV—XV. században álta-
lánossá vált. A két eszmét tudatosan egyesítette Verbőczi a szentkorona tanban.15 

Az eszmeegyesítés alapjául vett , egyházi eredetűnek mondott korona-
eszme már kialakult történetét Eckhart kiegészítette olyképp, hogy az egyházi 
eredethez hozzátett egy új vonást: a faji jelleget. Alább külön foglalkozom az 
ennek alapján az Árpád-kori magyar királyi hatalmat faji jellegű tekintély-

1 0 HAJNIK IMRE : Egyetemes Európai Jogtörténet A középkor kezdetétől A francia 
forradalomig. Bp. 1874, 210. 1. 

11 BARTONIEK EMMA : Corona és Regnum, Klny, Bp. 1934 . 17. 1.; FEKUINÁNDV 
GEJZA: A szent korona. Budapest i Szemle 1 9 1 7 . 1 9 9 köt . 1 8 1 . 1 . 

1 2 TIMON ÁKOS : Magyar alkotmány és jogtörténet. VI. kiadás. Bp. 1919, 519, 
523, 524. 1. 

1 3 SARLÓS .MÁRTON: A szellemtörténeti i rány és a magyar jogtörténetírás. Jogtudo-
mányi Közlöny. 1956, 103. 1. 

14 Ezek: ECKHART FERENC, A szentkorona-eszme története. Bp. 1 9 4 1 : továbbá: 
The l lolv Crown of Hungary, by FRANCIS ECKHART . Bp. 1941, Klny. a Hungarian Quar-
terly 1940. XII . számából. 

15 Az eszmeegyesítési elmélet szellemtörténeti előzményeiről: SARLÓS MÁRTON, 
A „Szent Korona Tan" kialakulásához. Jog tudomány i Közlöny, 1959, 357. 1. 
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uralmi királysággá átalakító szellemtörténeti irodalommal. Előbb azonban tisz-
tázandó, milyen organikus államtant állított Eckhart Szentkorona-története 
a magyar XIV-—XV. században élőnek, majd beolvasztottnak a Verbőczi 
szentkorona-tanába. 

Eckhart könyvében több mint tíz oldalon ismerteti „Az organikus állam-
eszme" című fejezet előbb az egyházi organikus szemléletet, amely szerint 
„az egyház Krisztus misztikus teste, corpus mysticum Christi", „Az egyház 
misztikus testének a 1'eje Krisztus", tagja minden hívő és „egyenlővé teszi 
őket a pápától, Krisztus helytartójától . . . való függés". Ezt az organikus 
szemléletet — mondja tovább — a „középkor gondolkozása az állami közös-
ségre is alkalmazta". Amint isten a világ felett, — „úgy uralkodik a monarcha 
a corpus politicum felet t is, amelynek ő a feje. A fej pedig a tagok felett áll, nem 
belőlük származik, nem tőlük nyeri uralmát". Az egész emberiség közösségét 
Isten a makrokozmosz mintájára teremtette és „a monarchikusán uralt egységes 
állam (corpus mysticum, universitas, respublica)" egységét ebből a magasabb 
egységhői vezetik le. Mindezekben Aquinói Tamásnak az államszemléletét is-
merteti Eckhart könyve mint az organikus szemléletet, és külön hangsúlyozza 
is, hogy az államnak „ez az organikus szemlélete volt általános állambölcselők-
nél és államvezetőknél", „mint a középkori műveltségnek, az uralkodók kan-
celláriáiban jól ismert és gyakran alkalmazott járuléka".16 

E középkori tomista szemléletben azonban zavarosan összefonódva sze-
repeltek abszolút ikus és demokratikus eszmék, tanítások arról, hogy a rossz 
fejedelmet a nép eltávolíthatja, továbbá a zsarnokságról, a tömegbe helyezett 
főhatalom elvéről. Voltak tanításai Aquinói Tamásnak arról is, hogy az organiz-
mus tagjainak a zsarnoki uralommal szemben meg van a joguk a forradalomra.17 

Az ilyen tanításokról a neotomista államfelfogás azt taní t ja , hogy sem a közép-
kori, sem a modern államra nem alkalmazhatók, mindezek nem tartós vonásai 
a katolikus államelméletnek, és így Troeltsch szerint mellőzhetők.18 Mellőzi 
mindezek ismertetését a helyütt Eckhart könyve is. így azután Eckhartnál 
kevésbé a XIII. századbeli skolasztikus organikus államfelfogás, mint inkább 
a XIX. századi neotomista organikus szemlélet szerepel mint olyan, amely a 
magyar XV. században élt és Verbőczinél egybeolvasztásra került. Mellőzi 
Eckhart annak az ismertetését is, hogy Aquinói Tamás organikus államszem-
lélete minden kuszáltsága, zavarossága, ellentmondása mellett nyílt és egy-
értelmű, világos és határozott a tekintetben, hogy az állam és az egyház közti 
viszonyban az állam a vallásos célnak, — a világi hatalom az egyháznak, tehát 
a pápaságnak alá van rendelve, —„a fölség elvét- kilöki sarkából és áthelyezi 
a fejedelemről a pápára. És ez a XIII. század politikájának az utolsó szava", 
— Paul Jane t szavai szerint. A tomista organikus elmélet velejét pedig 
Troeltsch úgy fejezi ki : tekintélyi vezetése a természettől kialakult csoportoknak 
a végső vallásos célok felé, — a vezető tekintély pedig az egyház és a tetőponton 
a pápa.19 

1 6 ECKHART , 1 8 4 1 ; 1 6 0 , 1 6 3 , 1 6 7 , 1 6 9 . 1. 
1 7 P A U L J A N E T : A politikai t udomány története. Bp. 1 8 9 1 . 1. kct . 4 9 1 , 4 9 2 

5 0 0 , 5 0 1 . 1. 
18 E R N S T TROELTSCH : Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen 

Tübingen, 1823, 340 és 341. 1. 
19 P A U L J A N E T , i. in. 5 0 4 , 5 0 5 1.: Troeltsch, i. m. 3 4 2 , 3 2 0 . 1.: továbbá ugyanígy az 

Eckhar t által az ismertetésnél használt GIERKE, OTTO: Johannes Althusius und die Ent -
wicklung der naturrechtl ichen Staatstheorien. Breslau, 3. kiadás, 1913. 61, 62. 1. 
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Ez а XIII. században a pápaság által uralomra jut ta tot t államfelfogás 
végképp elbukott a XIV. század első éveiben a VIII. Bonifác pápa és IV. Fülöp 
francia király között folyt- küzdelmek során. Az Althusiusról szóló munka 60— 
62 oldaláról veszi Eckhart a tomista felfogás ismertetését, de nem szól arról, 
hogyan folytatja Gierke ez ismertetést a 63. oldalon: „Azonban a teokratikus 
eszme már a középkorban tartós gyengülést és végül felbomlást szenvedett" 
(endliche Zersetzung). „Az antik irodalomtól befolyásolt filozofikus államtan 
fokozatosan elvonta a talajt az elmélettől". Még Páduai Marsilius tanításai-
ban, — az államalakulásnál az isteni akarat megmarad végső oknak, de hátra-
lép a „causa remota" szerepébe, a főhatalmat az összesség, az „universitas" 
kapta közvetlenül istentől, és a communitas ruházza át a hatalmat az ural-
kodóra. 

Az államfelfogás területén is bevonul a skolasztikus filozófia örökségébe 
a humanista irányzat, „a teokratikus gondolat örökébe mindenütt az állam-
szerződés tana lépett — (írja Gierke) — . . . a XIII. század vége óta a filozófiai 
államtan azt az axiómát állította fel, hogy minden uralom jogalapja az önkéntes 
és szerződéses alávetés az uralom alat t i összesség részéről".20 „A népösszességet 
universitas-nak tekintik, — az uralkodóban az universitas ipsa ténykedik. 
Az uralkodóban és a népgyűlésben megtestesíteni vélt jogalanyokra szakadt 
az állam, és ezek jogai körül folyt a vita. Ha az uralkodó mellett a népet jog-
alanynak tekinlik, akkor ez alatt nem lehet már csak a fő kizárása miatt sem 
az egységként szervezett egész testet érteni".'21 

Eckhart könyvében tehát az a XIII. századbeli (modernizált) tomista 
organikus államszemlélet szerepel, amely Gierke, — és minden e kérdésekkel 
foglalkozó más szerző, Paul Janet, 11. W. Carlyle — megállapítása szerint a 
XIV—XV. században már kihalt, illetőleg döntően átalakult éppen az egyház-
nak és a pápaságnak a visszaszorulásával összefüggésben. Nem lehet feltéte-
lezni, hogy Verbőczi éppen VHI. Bonifácnak az Anjouk uralomra ültetése körül 
Magyarországon is érvényesíteni kívánt pápai igényeivel kapcsolatban a pápai 
felfogást az államhatalomhoz való viszonyról ne ismerte volna. Bizonyosan 
ismerte VIII. Bonifác pápa Unam Sanctam bullájának az elméletét az egyházi 
és világi hatalom két kardjáról, amelyet Krisztus egyenesen a pápára bízott, 
és nyilván a pápai hatalomnak ilyen igényeit, két-kard-elméletét visszautasítani 
volt hivatva Verbőczinek a magyar királyi hatalom eredetéről a Hármas-
könyvbe foglalt történeti elbeszélése. Verbőczi szerint a hatalom a koronára, — 
az ország koronájára —, tehát nem a pápa vagy a király koronájára — és ezúton 
a királyra szállt (a communitate et communitatis ab auctoritate, simul cum impe-
rio et regimine translata est) — tehá t a pogány communitas a királyi hatalom 
forrása és nem az egyház, nem a pápa. Nem mintha Verbőczi ateista lett 
volna, — de az ő kora már túl volt az Aquinói Tamás-féle tanításokon és az 
Unam Sanctam kél-kard-elméletén, a XIV. század óta elterjedt ú j tanítások-
nak, Occam-nek az az elve érvényesül az ő hatalmi elméletében, amit Gierke 
úgy ismertet, hogy „impérium a Deo et tarnen per homines",22 — de nem „me-
diante Ecclesia" •— hanem isten akaratából egyenesen a pogány communitas-
tól származik. 

2 0 GIERKE, i. m . 64, 76—78. 1. 
21 U. о. 137, 138. ]. 
22 U. о. 630. 1. 20 jzt. 
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Eckhart Ferenc könyve a pogány eommunitastól eredő hatalomátruhá-
zásnak az értelmét és jelentőségét a szellemtörténetírás halmozott módszereivel 
próbálja nullifikálni. A nemesség eredetéről szóló 3. Címnek a célja szerinte 
kizárólag „az una eademque libertás tételének" az igazságát bizonyítani.23 

Ez a felfogás Fraknóitól ered, akinek úgy látszik szintén nem tetszett az, hogy 
Verbőczi a korona hatalmát a pogány communitas átruházására vezeti vissza.24 

A szellemtörténész kutatót az intuitív megérzés, a múlt ember gondolatainak 
az átélése „vezeti" a történeti megismerésnél. Eckhart Ferencet nem érdekelte 
a HK I. 3. Címének magyarázatánál, hogy e Cím feliratát már a bécsi első 
1517. évi kiadásban maga Verbőczi így szövegezte meg: „De exordio nostrae 
Nobilitatis. Et quomodo regimen in Principem nostrum Iranslatum sit."25  

Eckhart szerint azonban, amikor Verbőczi ezt a 3. Címet írta és a Turóczi-
krónikából a történeti részeket átvette, akkor a nemesi egyenlőség „lebegett 
a szeme előtt, és nem arra gondolt, hogy a közösség nagy politikai hatalmát 
hangoztassa, hogy a népfelség elvének adjon kifejezést, s ilyen módon politikai 
elméletét vázolja vagy a történetíróknál található elmélethez csatlakozzék. 
Ezt leginkább az a mód, bizonyítja (az én aláhúzásom S. M.), ahogyan Verbőczi 
a szöveget át ír ja, s átírás közben annak egy részét mellőzi, kihagyja." így keresi 
egy oldalon keresztül Eckhart azt, hogy mit gondolt Verbőczi, amikor ki-
hagyta a 3. Címben foglalt Turóczi-krónikabeli történeti elbeszélésből azt a 
részt, hogy a régi közösség a választott kapitányokat tisztségükből letette, ha 
elégedetlen volt. Ennek az elhagyását Mályusz Elemér észlelte először,26 akire 
Eckhart is hivatkozik. Végkövetkeztetése pedig Verbőczi gondolkodásáról, 
hogy ez a kihagyás azért történt, mert: „ezen a helyen, ahol az una eademque 
libertás bizonyításáról volt szó, a közösségnek az államhatalom gyakorlóival 
szemben fennálló joga nem érdekelte őt" ( Verbőczit).27 

Mellőzi ez a szellemtörténeti kutatói módszer elsősorban azt a tényt, hogy 
ennek a 3. ( ímnek a feliratába maga Verbőczi külön hozzáírta a hatalomnak a 
fejedelmünkre való átruházás módját. De mellőzi ez a módszer a jogtudományi 
eszközöket is a H K e részének a magyarázatánál. Verbőczi maga írta meg azt 
is, hogy az 1507: XX. tc. alapján— II. Ulászlótól azt a megbízást kapta, hogy 
az ország szétszórt törvényeit „mintegy egy testté összegyűjtse" (Praefatio 
Autoris). Ugyanott megírta Verbőczi azt is, hogy: „senki se hitesse el önmagá-
val, mintha én magamnak akkora hatalmat tulajdonítottam volna, hogy ú j 
törvényeket merjek hozni és betoldani, hanem én csak azt amit elődeimtől 
kaptam . . . egy könyvbe gyűjtöt tem." A magyar törvények között pedig 
olyan elő nem fordult, hogy a megválasztott királyt letenni is lehetne. — Egy 
ilyen országgyűlésen kívüli új tétel királyi jóváhagyását Verbőczi aligha remél-
hette volna, — egyszerűen azért sem, mert a király letétele helyett a magyar 
törvények ismertek egy más eszközt: a nemesi ellenmondás és ellenállás jogát. 
Ezt pedig Verbőczi az I. 9. 6. §-ába be is iktatta. A nemesi közösség elmozdítási 

2 3 ECKHART , 1 9 4 1 , '201. 1. 
24 FRAKNÓI VILMOS: Verbőczi Is tván életrajza. Bp. 1899, 88. lapon: „ A magyar 

nemesség eredetének törléneti megvilágításánál . . . egyedül az a cél lebegett szemei előtt, 
hogy a nemosség egyenlőségének t a n á t szilárd alapokra fektesse." 

25 A Cím e felirata a Szegedi-féle „Werbőczius I lh is t ra tus" , Kolozsvár, 1752 kiadás 
57. lapjáról való. Ennek Verbőezitől és az első kiadásból származásáról: Dr. ILLÉS JÓZSEF, 
Bevezetés a magyar jog történetébe. Bp. 1910, 14]. 1. 

2 6 MÁLYUSZ ELEMÉR: A Z Eokhart-vi ta . Századok, 1931, 41 ti. 1. 
2 7 ECKHART , 1 9 4 1 , 2 0 4 . 1. 
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jogáról szóló krónikás elbeszélést ezért kellett elhagynia Verbőczinek, lia az élő 
jogot akarta összeírni. 

A szentkorona organikus szemléletét ezek után Eckhart a nemesek 
szentkorona-tagságában látja. E szólásmód római jogi eredetét más helyütt 
kimutattam, — de legjobban tanúsítja Eckhar t könyve, amidőn a XII. század-
beli híres bolognai római jogász, Irnerius nyomán idézi a törvényhozó népről: 
„Universitas, id est populus, hoc habet officium singulis hominibus, quasi 
mernbris providere."28 (Az én aláhúzásaim.S. M.) Nemtomista organikus szem-
lélet, hanem a római jogász szólal meg Verbőcziben, hogy amidőn a koronában 
szimbolikusan egyesíti a nemesi communitas tagjainak az összhatalmát, — 
akkor ennek a hatalomnak a részesei, a communitas tagjai a képletes korona-
hatalom tagjainak is tekintetnek. Részességnek magyarázta 1798-ban a szent-
korona-tagság értelmét Schwartner, („daher die Gestzesformel, dass ein Edel-
mann ein Theil der heiligen Reichskrone sei (pars Sacrae Regni Coronac"). 
A szentkorona tagságot Széchenyi is így fogta fel, azt írván, hogy „azon nagy 
becsületért, hogy a szentkoronának része. . . vagyok".29) Sőt így magyarázta 
a szentkorona-tagságot a szentkorona-tan megteremtője, Hajnik Imre is. 
Szerinte a szentkorona minden birtok gyökere, csak aki ilyet bír, „lehet egy-
szersmind e hatalomnak részese, vagy amint azt kifejezték, a szentkorona tagja 
(membrum S. regni Coronae)". Eckhart ezt a mondatot könyvének 319. olda-
lán Hajnik művéből nem idézi, hanem csak a rákövetkezőt. („Akinek birtoka 
stb.") Ezt követőleg kihagyja Eckhart Hajniknak azt a szövegben következő 
tételét, hogy akinek nom volt a koronától eredő birtoka, az „nem lehetett a 
szentkorona tagja, azaz önálló részese a szentkorona életének". Ennek elha-
gyása után, újból Hajnik erre következő mondatát idézi Eckhart. („Csakis 
ott . . . stb.). Az idézések ilyen válogató módszerével elve, — eltűnik az, hogy 
Hajnik beszél ugyan a szentkorona egész testéről, de nem a tomista organikus 
államfelfogás, hanem magyar közjogi felfogás szemszögéből és a szentkorona 
tagját a szentkorona részének értelmezi.30 

így adatot t meg a szellemtörténeti iránynak, hogy beolvassza a Hármas-
könyvbe azt a modernizált XIII. századbeli teokratikus organikus állameszmét, 
amely már a XIV. század elején a pápai főhatalmi törekvésekkel együtt Európa-
szerte elbukott, amelynek az egyházi szupremáciát hirdető tanításait Verbőczi 
egyenesen megtagadta, eis amelyre a magyar közéletben, publicisztikában és 
jogtudományban a szellemtörténeti irány előfutárjainak föllépéséig senki nem 
is gondolt. 

A szellemtörténeti szentkorona-tanitásnak faji eredetű tekintélyuralmi 
jellege Eckhart Ferencnek 1933. évi varsói történészkongresszusi előadásán 
kapott először nyilvánosságot. Ez előadás utóbb megjelent egy francia nyelvű 
brosúrában: „Les constitut ions Hongroise et Polonaise au moyen age." (Lwow, 
1934.) Ennek a tanulmánynak a lényege szerint a magyar alkotmányt a lengyel 
alkotmánytól elsősorban a királyi hatalom korlátlansága különbözteti meg. 
Ennek igazolására idézi az 1147. évi keresztes hadjárat alkalmával Magyar-
országon átvonuló Freisingeni Ot1ó püspöknek 1. Frigyes császár életrajzába 
foglalt észrevételeit. Ehhez hozzákapcsolta egy 1929-ben megjelent angol 

28 U. o. 209. 1. 
2 9 SCHWARTNEK, MARTIN , Statistik dos Königreichs Ungarn, Post (1798), 306. 1.; 

Széchenvi István, Stádium, Lipcse 1833, 74. 1. 
2 0 H A J N I K , i . m . 2 0 9 , 2 1 0 . 1. 
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munkából (Riezanovsky : Customary of the Mongol Tribes, Harbin, 1929) 
Dzsingisz kán törvénykönyvének egy szakaszát a kán hatalmáról. Ezek alap-
ján megállapítja e tanulmányban Eckhart, hogy a magyar király hatalma 
a mongol kánokéhoz hasonlóan korlátlan volt, s „ez a királyi hatalom a XIV. 
századig teljes épségben (intégrité) meg is maradt ." (3. o.) Ez a magyar alkot-
mány különös jellemzője a lengyellel szemben. Erről a tanulmányról írta Bónis 
György, hogy a szerző, Eckhart Ferenc „bemühte sich die neue Auffassung 
unserer Rechtsgeschichte auch dem Auslande bekannt zu machen". Valóban, 
fordulat volt ez a megállapítás, amelyet Freisingeni Ottó közel másfél évszázad 
óta hazánkban ismeretes müvéből még eddig egyetlen magyar történész és 
jogász le nem vont. Nyomban magáévá tette azonban e megállapítást Bónis 
György a forrásként szolgált angol mű ismertetésében. A szentkorona-eszméhez 
Eckhart úgy kapcsolta hozzá az ú j jogtörténeti fordulatot, hogy a Bartoniek 
Emma korábbi korona-eszmetörténetét kiegészítette a következőképp : 
„A magyar alkotmányfejlődést. . . a királyi hatalom nagy ereje jellemzi, s ez 
túlnyomórészhon a magyar nemzet török faji jellegére vezethető vissza."31 

Még jobban kidomborította ezt a faji jellegen alapuló erős királyi hata lmat 
Eckhart Ferencnek egy ugyancsak a külföld részére szánt angol tanulmánya 
1941-ben.32 

Ezzel megtörtént a szellemtörténeti irány ú j szentkorona-misztikumának 
elméleti, tudományos kettős megalapozása. A királyi hatalom tekintetében két 
lábon áll ez az új misztikum, az egyházi jellegű eredet és tartalom mellett a tü rk 
faji jellegen. A Freisingeni—Dzsingisz-kán párhuzamnak és a keleti faji jelleg-
ből folyó erős királyi hatalomnak gondolata továbbfejlesztést kapott köztör-
téneti oldalról is. Freisingeni Ottó elbeszélése alapján Bécsből eredt a nomád-
pásztori deszpotizmusnak az Árpád-kori királyi hatalomra való első alkalma-
zása. A századeleji osztrák centralista irányú Timon-bírálók egyike, Harold 
Steinacker volt az, aki e gondolatot először kifejtette. Szerinte az abszolút, sőt 
deszpotikus monarchikus hatalom felelt meg a turáni nomád pásztorkodás 
eredeti politikai diszpozíciójának. Steinacker bizonyította ezt először Freisin-
geni Ottóval, és fel is hívta a magyar tudományos világot arra, hogy „a magyar 
jogtörténelemnek fel kell adnia az ősi alkotmányosság legendáját . . . lássa be, 
hogy csak a korlátlan hatalom te t te lehetővé a királyságnak, hogy a népet 
megtérítse". Szerinte csak a XIII. sz. elején következett be a gazdasági és rendi 
viszonyok folytán, hogy „a királyság hagyományos hatalmi teljességének 
(althergebrachte Machtfülle) el kellett tűnnie, és a korlátolt királyságnak helyt 

adnia."33 

Steinackernek ez a felfogása Eckhart és Bónis nyomán újjászületett és 
kiterebélyesedett nálunk már az 1930-as években. Beér József 1934-ben egy 
német nyelvű tanulmányban szélesen fejtegette a nomád társadalombeli 

3 1 ECKHART 1 9 4 1 , 3 4 . 1. 
32 The Holy Crown of Hungary , JBV FRANCIS ECKHART . Bp. 1941. (Kny a Hungar ian 

Quarterly-bői.) Ebben: „The other factor which is responsible for the fact t h a t the con-
ception of the crown appears in far more varied foim in the practice of the Hunga r i an 
Royal Chancery than in other European (onirics, is the different character of Hun gar ys 
political organism f rom the ollieis. The evolution of the Hungar ian constitution is charac-
terised by the groat s t rength of royal power and this can mainly be ascribed to the Hunga -
rian nation's Turci racial character ." (2—3. 1.) 

3 3 HAROLD STEINACKER : „Über Stand und Aufgaben der ungarischen Verfassungs-
geschiehto". Wien, 1907, Gl, 62, 64. 1. 
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uralom korlátlanságát, — ahol az egész állam sorsa az uralkodón múlik, és ha 
ez meghal, új „Führer" teremt új társadalmat. Szerinte is ide vezethető vissza 
a magyar királyság XI—XII. sz.-beli „kétségtelen abszolutizmusa". Bizonyí-
tot ta ezt ugyancsak a Freisingeni Ottó—Dzsingisz-kán párhuzammal és ennek 
forrásaként Eckhart Ferencre (Magyarország Története, 1933. 39. 1.) hivat-
kozott.34 Eckhart viszont a szentkorona-történetben (35. 1.) Deér József e 
művét jelöli meg forrásként. Felkapta az elméletet és párhuzamot Váczy Péter 
egy ugyancsak német nyelvű tanulmányban (Die erste Epoche des Ungarischen 
Königtums, Bp. 1935.). Deér pedig 1938-ban egy új magyar könyvének két 
fejezetében is fejtegette e lényegében Steinacker—Eckbarl-féle elméletet, az 
új kornak megfelelő stílusvirágokkal díszítve. Ennek veleje Deérnél az, hogy: 
„a tekintélyi elv, patrimoniális kormányzás, fejedelmi utódlás gondolata ... a 
pogány múltból örökölt ősi vérségi képletekben leli magyarázatát". Freisingeni 
Ottó szövegét és a Dzsingisz-kán párhuzamot ezúttal forrásmegjelölés nélkül 
idézi Deér József és az elméletet mindjár t aktualizálja is a következőképpen: 

,,A magyarságnak ősi, magával hozott politikai ideológiája deszpotikus, sőt 
„parancsuralmi" természetű volt . . . körülbelül úgy, ahogy ezt a felfogást a Mának 
bizonyos tekintélyi államberendezései tükrözikd'35 

A köztörténetírásba így behatolt jogtörténeti „új felfogás" kölcsönhatása-
képp Bónis György 1939-ben megjelent újabb tanulmányában Váczy-nak és 
Deér-nek éppen ez utóbb említett két munkájáról és éppen a nomád eredetű 
királyi hatalom szempontjából, nagy elismeréssel és egyetértéssel emlékezett 
meg. Váczy Péter „érdemének" mondta Bónis annak a gondolatnak a kieme-
lését, hogy a lovas nomád-magyarság „autokratikus formája" tovább él a 
keresztény királyságban. Megdicsérte ugyan e gondolatért Deér József „szép 
munká já t " (értsd: Pogány magyarság, keresztény magyarság" c. művét), 
egyúttal megemlékezett arról is, liogy Váczynak és Deérnek e két „kiváló 
tanulmánya" felhasználja az ő Századokbeli Freisingeni—Dzsingisz-kán pár-
huzamát. Itt már magának igényelte Bónis a XII. sz.-beli német püspök és 
a mongol kán korszerű ikresítésének az apaságát.36 Úgy látszik, Deér József 
e műve különösen mély nyomokat hagyott Bónis Györgyben, mert évek inúlva, 
1944-ben „az utóbbi évek egyik legszebb történeti könyvének" nevezte éspedig 
egyenesen azért, mert Deér kimutatta, hogy az ősi magyar uralkodó eszme = lovas-
nomád erős hatalom + mélységes kereszténység.37 A Horthy-korszak végnapjai-
ban pedig megalkotta Bónis György a jogtörténeti elméleti és kritikai összefog-
lalást is. Teljesítette így Steinackernek 1907-ben a magyar jogtörténészekhez 
intézett felhívását az „ősi alkotmányosság legendájának" gyökeres felszámo-
lása iránt, Bónis Györgynek 1944-ben Kolozsvárott megjelent tanulmánya 
összefoglalta az új felfogást, — az 1958-ban emlegetett „neue Auffassung der 
ungarischen Rechtsgeschichte" lényeges tartalmát, amelyet Bónis nyomán a 
következőkben vázolhatok : 

Az ősi magyar uralkodó eszmény a lovasnomádok közt kifejlődött erős 
uralom. Ezt az ősi uralkodó eszményt csorbította a rendiség kialakulása, aini-

3 4 D E É R JÓZSEF : „Heidnisches u n d Christliches in der al tungarischen Monaicliie" 
Bp. 1934; 98, 99, 100, 107. 1. 

3 5 D E É R JÓZSEF : „Pogánv magvarság, keresztény magyarság". Bp. 1 9 3 8 ; 1 2 3 , 
1 2 4 , 1 3 6 . 1. 

3 6 BÓNIS G Y Ö R G Y : „Szent Is tván törvényének önállósága". Bp. 1 9 3 9 . 9. és 10. 1. 
3 7 BÓNIS G Y Ö R G Y : „A történeti a lko tmány" , Hitel, Kolozsvár, 1944. évf. 334, 

335. 1. 
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nek első jelei a XIII . sz.-ban mutatkoztak. A középkor végén „a korona tana . . . 
az Árpád-kor örökségének, az erős királyi hatalomnak megromlott állapotát 
tünteti fel." Később, a Habsburgok hosszú uralma alatt a királyi hatalom teljes-
sége, az Árpád-kor öröksége helyreállt, — habár idegen uralkodó kormányo-
zott. (íme: a Steinacker-féle althergebrachte Machtfülle !) 1790 után a francia 
forradalom hatása alatt „a királyi hatalom igazi csorbítását az úgynevezett alkot-
mányos kor hozta meg". Ennek következtében а XIX. sz. a Horthy-korszakra 
„megcsonkított, ősi tartalmából kivetkőztetett királyi hatalmat hagyott . . . 
örökségül". Legújabban, az 1920-as törvényekben ugyan „erős demokratikus 
irányzat" érvényesült, de ezt visszaszorította Horthy személyi tekintélyének 
növekedése, és így arra lehet következtetni,hogy a fejlődés „megerősíti az állam-
főnek egykori dicsőséges státusát". 

így vélte Bónis György 1944 nyarán Kolozsvárott.38 Kérdés, vajon ezt az 
1944-beli „új felfogást jogtörténetünkről" kívánja-e feléleszteni 1958-ban egy 
nekrológ ünnepélyes külszíne alatt ? 

A magyar jogtörténet és közjog hagyományos alkotmánytudatának azt 
a revízióját, amelyet Steinacker az osztrák centralizmus nevében 1907-ben 
követelt, így teremtették meg a maguk módján a Horthy-fasizmus ideológiai 
szükségletei az új szellemtörténeti szentkorona-elmélettel és annak célszerű 
továbbfejlesztésével. Meg kell állapítanom azonban, hogy a faji eredetű erős 
királyi hatalomról szóló Freisingeni—Dzsingisz-kán anekdotát és a Stein-
acker—Eckhart—Bónis-elméletet már a Horthy-korszakban megcáfolta, és 
visszautasította Bartoniek Emma és Holub József.39 

Befejezésül egy-egy mondat e háromféle magyar államtanról: a Ver-
bőczi-féle, utólagosan szentkorona-tannak elnevezett* államtan kristálytiszta, 
középkori, rendi jellegű hatalomátruházásos és szerződéses államszemlélet, 
amelyben a szentkorona közbeiktatása csak megerősíti a pápai-egyházi hata-
lomszármaztatás kirekesztésének és a nemesi népfelségnek a gondolatát. 

A polgári Magyarország szentkorona-tana új, burzsoá alkotmányos 
elméletet alkotolt, megteremtve a Verbőczinél ismeretlen, a Hármaskönyvvel 
ellentétes fikciót a királynak és nemzetnek a szentkoronában való egységéről. 

A Horthy-fasizmus szellemtörténeti szentkorona-tana belső ellentmondá-
sos, egyszerre faji és egyszerre katolikus jellegű, neotomista tekintélyuralmi 
államelmélet. Az előbbivel megegyezik abban, hogy középkori rekvizitumok 
felhasználásával ölti fel az „örök magyar" nemzeti álruhát. Megegyezik a sovi-
nizmus felszításában is, avval a különbséggel, hogy az előbbi ezt a sovinizmust 
az önálló magyar államiság eszméjének, a szellemtörténeti szentkorona-tan pe-
dig az irredentizmusnak a szolgálatába állította. 

38 U. o. 334—338. 1. 
3 9 BARTONIEK E M M A : A magyar király választási jog a középkorban. Századok. 

193(5, 308; Holub József: A magyar alkotmánytörténelem vázlata . Pécs, 1944, (57 és 68. 1. 
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Haeckel és Virchow 
(A materializmus és az idealizmus harca 

a biológiai tudományokban) 

FARKAS LÁSZLÓ,a filozófiai tudományok kandidátusa 

A z elmúlt esztendőben a Szőj vetunióban és a népi demokratikus orszá-
gokban, de a kapitalista világ országaiban is, számos tanulmány látott nap-
világot, amely az élő világ fejlődésének kérdéseivel, közelebbről a darwiniz-
mussal foglalkozott. 

1959-ben emlékezett meg ugyanis a haladó tudomány Darwin alapvető 
művének, a Fajok eredete megjelenésének 100. évfordulójáról, Lamarck jelen-
tős elméleti munkájáról a „Philosophie zoologique"-ról, amely 1809-ben, 
tehát 150 évvel ezelőtt látott napvilágot és az elmúlt évben emlékeztünk a 
darwinizmus harcos védelmezőjére és továbbfejlesztőjére, az 1919-ben — 
40 esztendeje — elhunyt német materialista biológusra, Ernst Haeckel re. 

A darwinizmusssal foglalkozó tanulmányok számának növekedését ezek 
az évfordulók csak részben magyarázzák, valójában ez a tény csupán egyik 
jele a burzsoázia és a proletariátus között folyó ideológiai harc kiéleződésének. 
A dialektikus materializmus egyik legjelentősebb természettudományos pillére 
a darwinizmus, a darwinizmus védelmezésének szilárd fegyvere a dialektikus 
materializmus. Az osztályharc átfogja a természettudományok területét is, és 
ezen a területen a filozófia közvetítésével eszmei párbaj folyik a munkás-
osztály és a burzsoázia világnézete között. Nem véletlen tehát, hogy a darwin-
izmus és az antidarwinizmus összeütközésében megalkuvás nélküli és kímé-
letlen harc folyik az idealizmus és a materializmus képviselői között is. A dar-
winizmus és antidarwinizmus között, a materializmus és idealizmus között 
antagonisztikus ellentmondás feszül, ami mögött antagonisztikus osztályérde-
kek húzódnak meg. A munkásosztály, melynek szubjektív érdeke egybeesik a 
történelem objektív dialektikájával, fenntartás nélkül védelmezi a valóság 
mozgástörvényeit feltáró tudományokat és e törvények feltárásának elméleti 
eszközét, a dialektikus materializmust. A hanyatló burzsoázia viszont, amely-
nek szubjektív érdekét a történelem objektív fejlődési útja keresztezi, az idea-
lizmus fegyveréhez nyúl, hogy megtévessze a dolgozó tömegeket, megszilár-
dítsa osztályuralmát, és késleltesse elkerülhetetlen bukását. 

A burzsoázia számára a klerikális reakció „tekintélyével" támogatott 
tudományellenes, nyíltan idealista áramlatok mellett igen komoly segítséget 
nyújt a marxista köntösben rejtőző filozófiai revizionizmus és „a természet-
tudományos harmadik utasság". Ebben»a vonatkozásban igen hasznos és tanul-
ságos Haeckel és Virchow életművének összehasonlító tanulmányozása — nem 
kifejezetten természettudomány-történeti szempontból, hanem elsősorban 
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azért, mivel egyrészt a virchowianizmus, mint antidarwinista tanítás, ma is élő 
és fékező áramlat a biológiai és az orvostudományokban, másrészt mivel az 
alapjában darvvinista, illetve materialista haeckeli tudományos hagyaték 
koránt sincs kellő mértékben kiaknázva az idealizmus és a metafizika, a vallá-
sos világnézet és a teleológia elleni küzdelemben. 

A marxizmus klasszikusai — mindenekelőtt Engels és Lenin — nyomaté-
kosan felhívták a figyelmet Haeckel természettudományos munkáinak jelen-
tőségére, általában a természettudományok legújabb eredményeinek elméleti 
filozófiai feldolgozásának szükségességére, hisz a természettudomány „szüli 
a dialektikát". 

Érthető, hogy a szociáldemokrácia opportunista vezetői (Bernstein) 
évtizedeken keresztül elrejtették Engelsnek a természet dialektikájára vonat-
kozó kéziratát, és érthető, hogy a modern filozófiai revizionizmus egyik ismert 
képviselője Lefebvre kétségbe vonja a dialektika objektivitását. „A dialektika 
abszolút objektivitása, amelyet a dialektikus materializmus szükségszerűen 
tételez (postulée), újra és újra kérdésessé válik, mint filozófiai tézis".1 

A burzsoáziát ugyanis nyugtalanítja a dialektika objektivitásának igazo-
lása, még akkor is, ha az csupán a természet területére vonatkozik. A természet 
objektív dialektikájának elismerése ugyanis óhatatlanul kiszélesedhet a társa-
dalom leküzdhetetlen dialektikájának elismeréséig, más szóval a fajok átalaku-
lásának elismerésétől, a társadalmi-gazdasági alakulatok átalakulásának, az 
osztálytársadalom elkerülhetetlen pusztulásának elismeréséig. 

A reakciós burzsoáziát, a burzsoáziával közös vérkeringés út ján szoros 
kapcsolatban levő egyházat, valamint a burzsoáziát kiszolgáló filozófia képvi-
selőit elsősorban a haeckeli biológia materialista tar talma nyugtalanította, ez 
háborította fel, és késztette kíméletlen ellentámadásra. Hiszen az „egész pro-
fesszori filozófiának ós teológiájának „szent" tanítását tiporja sárba Haeckel 
könyvének minden oldala".2 

Engelsnek Haeekelre vonatkozó megjegyzései (A természet dialektikája, 
Anti-Dühring és Levelei) mellett, Leninnek a haeckeli materializmust elemző 
gondolatai (Materializmus és Empiriokriticizmus) iránytűként szolgálhat 
Haeckel egész életművének elemzéséhez és értékeléséhez. A marxizmus klasszi-
kusainak megállapításai a haeckeli koncepció jelentőségére és fogyatékosságára 
egyaránt reflektorfényt vetnek. 

Haeckel és Virchow életútjának párhuzamos és összehasonlító vizsgálata, 
barátságuk és elhidegülésük és végül szenvedélyes összecsapásuk okainak elem-
zése feltárja a politikai állásfoglalás, a filozófiai szemlélet és az általános bioló-
giai koncepció összefüggését és kölcsönhatását. Elévülhetetlen érdeme Haeckel-
nek, hogy minden támadás ós fenyegetés ellenére hosszú életpályáján töretlenül 
kitartott természettudományi materializmusa mellett. 

Virchow fejlődésében viszont három, egymástól élesen el nem választ-
ható periódust különböztethetünk meg: 1. haladó periódus a 40-es évek végé-
től az 50-es évek elejéig (a társadalmi haladás támogatása, a természet materia-
lista szemlélete, amelyhez ösztönös dialektika párosul); 2. eklektikus periódus, 
amely néhány év után átmegy 3. a reakciós periódusba. (A porosz junker állam 
kiszolgálása, idealista, antidarwinista, metafizikus szemlélet.) 

1 LEFÈBVHE: Les problèmes actuels du marxisme. Par is , 1958. 123. 1. 
2 V. I. L E N I N Művei 1 4 . köt. Bp. 1954. 364. 1. 
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Kimutatható, hogy ez a három periódus több-kevesebb késéssel és „visz-
szaeséssel" jellemzi Virchow politikai, filozófiai és általános biológiai nézetei-
nek fejlődését, valamint a sejteiméletről vallott felfogását. A liberális kispolgári 
családból származó fiatal Virchowot az 1848-as német forradalom a berlini 
barikádokon találja, a munkások mellett és velük együtt, fegyverrel a kézben 
harcol az önkényuralom, a porosz reakció ellen.3 

A német burzsoázia megrémült a munkások erejétől, és elárulta a forra-
dalmat, elárulta szövetségeseit és kezet fogott a porosz junker-arisztokráciával. 
A forradalom bukása után a tehetséges Virchowot, aki politikai passzivitásba 
vonul, a würzburgi és berlini egészségügyi kormányzat, miután ígéretet te t t , 
hogy radikális politikai nézeteit nem fogja hangoztatni orvosi tevékenysége 
során, fontos feladatokkal bízta meg. Eklektikus álláspontját, politikai ingado-
zását jellemzi egy 1851 februárjában kelt levele, amelyben még a köztársaság 
iránti vágyakozásának utolsó lángjai melegítenek, de ugyanakkor fellelhetők 
a megalkuvás előkészítésének első lépései: „rem ragaszkodom egy olyan köz-
társasághoz — írja —, amelynek élén választható elnök áll, hanem elfogadok 
királyi házból származó elnököt." 

Haeckel szintén kispolgári család gyermeke. Szembenállása a politikai 
reakcióval, a császári-királyi uralommal már igen korán megmutatkozott. 
A szászországi Merseburg, ahol a fiatal Haeckel nevelkedett és a jénai tarto-
mány, ahol első tudományos lépéseit megtette, szabadabb társadalmi-politikai 
környezetet biztosított fejlődésére, mint Virchow számára Berlin, amely 
a XIX. század hatvanas, hetvenes éveiben fokozatosan a reakciós porosz 
junker állam centrumává alakult át. 

A vallásos és tekintélyt tisztelő nevelés hatása alól néhány év alatt fel-
szabaduló Haeckel, ugyanabban az időben, amikor Virchow (akinek egyébként 
ekkor Haeckel tanítványa volt) „királyi" köztársasági elnökről álmodozik — 
apjához radikális hangú sorokat ír Wiirzburgból: „Az osztrák császár jelen-
léte nem lehet nagyon kellemes számodra, kedves öregem; szívesebben fel-
falnád őt csakúgy, mint valamennyi junkert. Azonban mindez emészthetetlen 
anyag; mint az alvadt fehérje . . . Vigyázz magadra."4 

A hatvanas években, de különösen a hetvenes évektől kezdve Virchow 
leveti álellenzékieskedésének még az álarcát is, és nyíltan támogatja a bismarcki 
reakciós kül- és belpolitikát. Támogatja a porosz államot Ausztria elleni ter-
jeszkedő politikájában, valamint a Franciaország elleni háborújában. Az Auszt-
ria elleni háborút a porosz nép ,,becsülettény"-eként aposztrofálja; a párizsi 
kommün értékelésében pedig egy véleményen van mind a német, mind a fran-
cia burzsoáziával, valamint az azokat kiszolgáló klérussal. 

Bár Haeckel sem értette meg a társadalom szocialista átalakulásának 
szükségességét, és elhatárolta magát a forradalmi munkásmozgalomtól, sőt az 
első világháborúban a német sovinizmus szele őt is megérintette, állásfoglalása 
korántsem fonódott össze olyan egyértelműen a politikai-társadalmi rekció-

3 Az 1848-as felső-sziléziai éhtífusz járványról szóló jelentésének befejező részében 
a következő sorokat ta lá l juk: „az egész világ t ud j a — ír ja Virchow •—, hogy a mi időnk 
proletariátusa lényegében a gépek bevezetésével és tökéletesedésével van összekap-
csolva. . . az emberi géniusz ezen túl az emberi nem elnyomorodását fogja szolgálni?" 
. . . „ a tőke és a munkaerő a legkevésbé sem kell hogy egyenjogú legyen és nem szabad 
többé az élő erőt a holt tőkének alávetni ." (Dr. med. I lenry E. SIOERIST: Die Geschichte der 
Medizin 251—52. 1.) 

4 USCHMANN: E . Haeckel, Forscher, Künstler, Mensch. Jena, 1954. 5. 1. 
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val (nem is beszélve az egyházról, amelynek végig szenvedélyes és vesze-
delmes ellenfele volt), mint Rudolf Virchowé. Ilaeckel és Virchow között 
az egyre éleződő szakmai s világnézeti harcban a burzsoázia és a klérus 
Virchow oldalán állt. Míg a materializmust és a darwini tanításokat védő 
liaeckol ellen megindult hajsza és rágalomhadjárat élete ellen elkövetett 
sikertelen merénylethez vezetett, addig Virchowot 80. születésnapja alkal-
mából Vilmos császár sajátkezű levélben üdvözli, és sajátmaga értesíti az 
általa adományozott magas kitüntetésről. A 80 éves Virchowot „királyok 
és hercegek, kollégák és kispolgárok üdvözölték — azonban az öntudatos 
munkásosztály hiányzott az üdvözlők közül."5 Nem véletlen, hogy nálunk 
Magyarországon is a császári és királyi „éra", majd a Horthy-fasizmus idején 
a hivatalos kormányzat támogatta és erőltette az antidarwinista Virchow 
kultuszát és ugyanakkor elhomályosította, sőt támadta , üldözte a darwiniz-
must és a darwinizmust védelmező és továbbfejlesztő, a klerikális reakciót 
leleplező haeckeli tanításokat. 

A vallásos puri tán orvostanhallgató Haeckel mesterének, Virchownak 
materialista, felvilágosult nézeteit fenntartással és nyugtalansággal fogadja. 
Helyesen értékeli Virchow világnézetét, amikor apjának 1853-ban írt levelében 
kifejti, hogy a jeles kórboncnok materialista szemlélet alapján tárgyalja elő-
adásának anyagát, tekintve, hogy a lelki tevékenységet az idegsejt inherens 
tulajdonságának ta r t ja , és magát az életet it sejterő eredményének fogja fel, 
míg a sejterő végsősoron a molekulaerőkkel van kapcsolatban. Ami e megálla-
pításban figyelemre méltó az az, hogy Virchow filozófiai nézete egy-két éves 
„késéssel" marad el politikai ingadozása, illetve megtorpanása mögött. Még 
1856-ban is azt fejtegeti, hogy: az idealista és a szenzualista, illetve naturalista 
irányzat közötti vita még megengedhető volt, míg ismeretessé nem vált a tér-
beli különbség a gondolkodás és az érzéki orgánum közö t t . . . A fiziológia újabb 
eredményének a fényében ez a vita — fűzi hozzá Virchow — eldöntöttnek 
tekinthető a szenzualizmus, a naturalizmus javára. Virchow itt lényegében 
a filozófia alapvető kérdésének materialista megoldásához közeledik, amennyi-
ben a gondolkodás másodlagosságának tételét, azt a materialista tanítást iga-
zolja, hogy a gondolkodás az agy meghatározott területének (a gondolkodás 
„orgánumának") a teméke. 

Ezekben az években Virchow elhatárolja magát tanítójának, J. Müller-
nek, a híres fiziológusnak, az érző idegek specif ikus energiájáról vallott szubjek-
tív idealista elképzeléseitől. Ennek az elképzelésnek idealizmusa abban állt 
„ . . . h o g y hajlandó volt tagadni, hogy érzeteink az objektív valóság kép-
másai".6 A spekulatív filozófia — írja 1856-ban Virchow — „a legnagyobb 
nehézséggel találja magát szemben, amikor a gondolkodásnak az érzéshez és 
ez utóbbinak a külső dolgokhoz való viszonyát kísérli meg feltárni".7 

Ezekben az években Virchow filozófiai fejlődésére Feuerbach materia-
lizmusa volt jelentős hatással. Meg kell jegyezni, hogy Virchow olvasta Engels 
korai politikai munkájá t : A munkásosztály helyzete Angliában c. művét, amely 
a fiatal Virchow politikai és világnézeti állásfoglalásán kimutatható nyomokat 
hagyott. Különös nyomatékkal kell kiemelni, hogy Virchow felismeri a gondol-
kodási folyamat aktív jellegét, visszaható tevékenységét, ez a visszaható tevé-

5 F E L I X B O E N H E I M : Virehows Werk und Wirkung. Berlin, 1957. 7. 1. 
6 V. I. LENIN: Materializmus és empiriokritieizmus. Bp. 1948. 311. 1. 
7 VIRCHOW: Einheitsbestrehungen. Berlin. 1956. 12. 1. 
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kenység — a cselekvést „meghatározó" tevékenység nem önkényes és nem 
szertelen — folytatja Virchow —, hanem a felmerült szükségletek, a célszerűség 
és a moralitás követelményei alapján megy végbe. Azonban arra a kérdésre, 
hogy mi határozza meg a „szükségleteket", a moralitás követelményeit, a pol-
gári horizonton túl nem látó Virchow képtelen válaszolni. 

A haladó polgári világnézet mindazonáltal lehetővé teszi számára, hogy 
az „Aufklärung" síkjáról bírálat tárgyává tegye az egyházi reakciós szerepét, 
elhatárolva magát a szabad akarat idealista-vallásos elképzeléseitől: „Az ember 
a külső feltételeinek a produktuma"8 — állapítja meg. Virchow a hegeli— 
schellingi objektív idealizmust azért bírálja, mert a vallásos világnézethez 
hasonlóan, a valóságtól független szellemiséget feltételez. 

A valóság jelenségei a természeti szükségszerűséggel megmagyarázhatók 
és megérthetők; a vallásos elmélet szerint pedig a véletlen, a megmagyaráz-
hatatlan jelenség kérdése megoldódik azzal a tétellel — jegyzi meg Virchow 
némi iróniával —, hogy „minden mögött isten célirányosan berendezett biro-
dalma áll". 

Az „Einheitsbestrebungen" 1856-os kiadásában az 1849-es kiadáshoz 
képest azonban bizonyos visszaesés tapasztalható, ez a visszaesés kifejezettebbé 
válik az 50-es évek végén megjelent tanulmányaiban. Úgy tűnik : filozófiai „le-
maradása" a politikai szemlélethez képest fokozatosan csökken. A materializ-
mustól való elszakadásához elsősorban Kant filozófiai koncepciója jelent elmé-
leti segítséget. Az agnoszticizmus és a teleológia jeleivel mind sűrűbben lehet 
találkozni műveiben, beszédeiben9 és eljut a materializmus egyértelmű bírálatá-
hoz. A materializmusnak elsősorban azért tesz szemrehányást, mert kísérletet 
tesz arra, hogy átlépje a jelenségek határát. A tapasztalat szabta vonalon túl 
megengedhetetlen területre lép és „rendszert konstruál". A pozitivizmus, 
agnoszticizmus ismert hangja ez. Nem lehet csodálkozni azon, hogy az egyház 
iránti ellenszenve lassan-lassan elhalványodik, sőt segítségére siet, és azt java-
solja, hogy az egyház tartson lépést a tudományok eredményeivel: „a reformá-
ciónak permanensnek kell lennie"; az új csak addig tűnik veszélyesnek, amed-
dig új! A „kauzalitás" elismerése — fűzi t,ovább gondolatmenetét Virchow — 
(és ebben igaza van) még nem materializmus. (Ezt különben Kant már bebi-
zonyította). „Hol volt valaha olyan filozófia, ami idealistább lett volna, mint 
a mai természettudomány?"10 

Virchow e gondolatmenettel a kantianizmus talajára helyezkedő mülleri 
fiziológiai idealizmusból táplálkozó természettudományra gondol. Haeckel 
éppen ezt a „természettudományi" idealizmust bírálja egy ideig személyi él 
nélkül — a hetvenes évektől kezdve viszont, amikor Virchow a politikai reak-
cióra és az egyházra támaszkodva frontális támadást indít a darwinizmus és a 
materializmus ellen, a vita szenvedélyes és személyes formát ölt. A dolgok 
logikája oda vezetett, hogy éppen Haeckel (akinek materializmusa nem kis-
mértékben Virchow tanításának eredményeképpen csírázott ki) vált a reak-
cióssá, az antidarwinistává fejlődő Virchow egyik legbarcosabb ellenfelévé. 

Haeckel világnézetének és biológiai szemléletének progresszív irányban 
fejlődő pályája keresztezi a retográd irányban mozgó Virchow életútját . 
Haeckel élete utolsó napjáig harcolt az egyoldalú empirizmus ellen. Általános 

8 VIRCHOW: Einheitsbestrebungen. Boriin, 1856. 12. 1. 
8 VIRCHOW: Vier Reden über Krauksein und Lotion Boriin, 1862. 
111 VIRCHOW: Vier ttodon . . . 22. 1. 
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morfológia с. első, jelentősebb elméleti munkájában nár harcos materialista, 
darwinista és antiklerikális gondolkodóként lép fel. Nem engedi át — mint 
ahogy ezt Virchow tette — a „transzcendens" területet az egyháznak, a tudo-
mányos megismerés elé nem állít tilalomfákat. Virchow felfogásával ellentét-
ben az általánosítást, a törvényszerűség felkutatásának fontosságát, a szintézis 
jelentőségét hangsúlyozza. Nem véletlen tehát következetes harca a teológikus 
szemlélettel szemben. Ebben a vonatkozásban nemcsak Virchow nézetét, hanem 
Virchow és sa já t nagyrabecsült volt mesterének, Müllernek azt a feltevését is 
bírálta, amely szerint minden organizmus alapját egy idea képezné, és ennek az 
ideának alapján a szervezet minden alkotó része célszerűen lenne berendezve 
és összehangolva. A teleologikus „idea" koncepció egyenesen a '„teremtő isten" 
feltételezéséhez, a lélek „transzcedentális" eredetének elképzeléséhez vezet. 

Haeckel szerint a pszichikai működés forrása az agy működésében van. 
„Minden pszichikai működés anyagi alapját, ami nélkül az el nem képzelhető, 
egyelőre pszichoplazmának nevezzük. . . Felfogásunk — következtet Haeckel — 
ebben az értelemben materialisztikus".11 

Egyébként Virchow és Haeckel egyaránt hivatkoznak Kantra, min t arra 
a bölcselőre, akinek filozófiai gondolatai szerintük egybeesnek saját világnéze-
tükkel. Ez a pretenció igaz is, meg nem is. Az kétségtelen, hogy mind a két 
természettudós életművében kimutatható Kan t hatása, de mind a kettő ugyan-
akkor hűtlenné is válik Kanthoz. Virchow jobbfelé a „spekulatív", a „rajongó", 
a Berkeley-ié\e (ahogy Kant fejezné ki magát) idealizmus felé, Haeckel pedig 
a természettudományi (nem következetesen dialektikus) „fiziológia" átszőtte 
materializmus felé halad.12 

Kant a polgárság sokarcú filozófusa, annak a német polgárságnak filo-
zófusa, amely bizonyos határon belül sóvárogja a változást, a feudális kötelé-
kek szétszakítását, de ugyanakkor filiszter és konzervatív, a forradalmi prole-
tariátustól való rettegés következtében hajlik az arisztokráciával való gyáva 
megalkuvásra. A kantianizmus alkalmas eszköz a burzsoázia számára akkor, 
amikor és ameddig érdekelt a tudományok, a technika, a termelőerők fejlesz-
tésében, de ugyanakkor hasznos ideológiai fegyver a dialektikus materializmus 
és a történelmi materializmus elleni harcához. 

Az újkantiánus Adickes Virchowot Haeckellel szemben Kant nevében 
védi meg Kant contra Haeckel című vitaírásában. I t t helyesen állapít ja meg, hogy 
Haeckel világnézete, ill. „monizmusa" lényegében materializmus, és bizonyos 
fokig igaza van abban is, hogy Haeckel ós Kant eszmei rokonságát tagadja , 
igaz, hogy Adickes maga a „jobb felé" javí tot t Kantra gondol. Kant elutasítja 
Berkeleyt. Az újkantiánus Adickes viszont azt tar t ja , bogy Berkeley és Fichte 
véleménye, amely szerint a nem szellemi természet csupán mint a szellemi 
lény tudat tar talma bír egzisztenciával. . . szigorúan nem utasítható el.13 

11 HAECKEL: V i l á g p r o b l é m á k . B p . 1905. 98. 1. 
12 K a n t ismeretelméletéből ki indulva egyesek arra a helytelen következtetésre 

jutnak, „hogy a természet tudomány alapja metafizikai, és hogy az ember a voie születet t 
tér és idő érzékelési formával a jelenségek egy részét felismerheti ugyan, a mögöt te levő 
„Ding an sich"-et , magát a lényeget azonban nem tud ja felfogni." (ERNST 11 AEOKEL: 
Az Élet csodái. Bp. 1911. I. köt. 17. 1.) 

13 ADICKES: K a n t contra Haeckel. Berl in, 1901. 88. 1. — Adickes A neokant iá-
nizmus zászlaja a l a t t nemcsak Virchowot öleli magához, hanem a II. Internacionálé 
opportunista képviselőit is, akiket megdicsér azért , mivel ők is belátták, hogy a mar-
xizmus a „spekulat ív filozófia" egyik ága, és K a n t felé orientálódnak (uo. 138. 1.). 
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Haeckel valójában többet merített a nagy panteisták rendszeréből, mint 
a kanti bölcseletből. Ő maga ismételten hivatkozik Brúnóin, Spinozám és 
Goethére. (Természetesen a haeckeli monista pantheizmus nem azonos a korai 
burzsoázia érdekét tükröző pantheizmussal.) Haeckel végeredményben maga is 
leszámol a személyes istennel és az isteni törvényekkel. „Isten maga a termé-
szettörvény, öntudatlan és megváltozhatatlan" és elveti a theomisztika tételét, 
amely szerint „Isten örök, és úgy működik, mint a mulandó természet terem-
tője". A szubsztancia „szentháromságát" állítja szembe a kereszténység 
„szentháromságával": a matériát, az energiát és a pszichomát (érzékenység). 
A szubsztancia e három atributuma örök, teremthetetlen és elpusztitha-
tatlan.14 

A legegyszerűbb vegyi vagy fizikai folyamat — nem is beszélve a bioló-
giai folyamatokról — sem lenne szerinte érthető az érzékenység konstanciájá-
nak feltételezése nélkül. Haeckel filozófiai módszerének fogyatékosságáról 
tanúskodik ez a feltételezés. 

Haeckel materializmusa minden fogyatékossága ellenére jelentős eszköz 
volt a haladást képviselő gondolkodók és bizonyos határon belül a munkás-
mozgalom számára, A haeckeli materializmust rendszeresen kifejtő Welträtsel 
körül páratlan szenvedéllyel lángolt fel az ideológiai harc. „Az a vihar, amelyet 
Ernst Haeckel Welträtsel című könyve valamennyi civilizált országban kel-
te t t — írta Lenin —- rendkívül szemléltetően mutat ta , hogy a filozófia minden 
társadalomban pártszempontokat követ, másfelől élesen kifejezésre ju t ta t ta 
a materializmusnak az idealizmus és az agnoszticizmus ellen folytatot t harca 
igazi társadalmi jelentőségét."15 

A termelőerők fejlesztésének követelménye, a gyorsan fejlődő ipar és a 
kereskedelem újabb és újabb feladatokkal ostromolja a természettudományo-
kat . Igaz, hogy a polgári bölcselők és természettudósok figyelmét elkerülte az 
a tény, hogy . . . „még ez a „tiszta természettudomány is mind célját, mind 
pedig anyagát csak a kereskedelemnek és iparnak, az ember érzéki tevékeny-
ségének köszönheti."16 

A fejlődés gondolata behatol a biológiai tudományokba. Nem véletlen, 
hogy a XVIII. század közepe tá ján szinte egy időben mutatja ki K a n t a nap-
rendszer történetiségét és az embriológus K. F. Wolf pedig a preformizmus tart-
hatatlanságát. A fejlődés gondolatát a burzsoázia addig támogatja, ameddig a 
feudális megkötöttségek elleni harcában ez segítséget jelent, és amíg a termelő-
erők és magának a kapitalista termelés fejlesztésének szolgálatába tud ja állí-
tani. A fejlődés gondolata azonban nyugtalanítóvá válik, mikor felmerül a 
tömegek tudatában az osztályuralom múlandóságának gondolata is. Az idealiz-
mus felé hajló konzervatív és reakcióssá váló burzsoáziát ezen felül még az is 
nyugtalanítja, hogy az anatómiai és a fiziológiai fejlődés elismerése végsősoron 
az anyag visszatükröző képessége fejlődésének gondolatához vezet, másszóval 
a tudat anyagi eredetének, származékonyságának, másodlagosságának gondo-
latához, és végül az élet és az ember természeti eredetének igazolásához. 

A burzsoázia álláspontja a darwini fejlődéselmélettel szemben ezért ellent-
mondásos és változó: nyugtalansága az idők folyamán félelemmé és gyűlöletté 
erősödik. A fiatal Virchow művei a német polgárság haladó szárnyának érdekét 

14 HAECKEL: V i l á g p r o m b l é m á k . B p . 1906. 
15 V. I. LENIN: Materializmus és empiriokriticizmus. Bp. 1949. 357. 1. 
16 MARX—ENGELS: A német ideológia. Bp. I960. 27. 1. 
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tükrözik. Az élővilág fejlődésének elve jut kifejezésre pl. az Einheitsbestrebun-
genbcn (1849), ahol az idealista vallásos elképzelésekkel szemben az élet, a sejt 
természeti eredetének tanítását védelmezi. Az embert nem szakítja ki ebből az 
általános fejlődési láncolatból. Rendkívül tanulságos azonban ebben a vonat-
kozásban is összehasonlítani az Einheitsbestrebungen 1849-es és 1856-os kiadá-
sát. Az 1856-os kiadásban ugyanis az „életerő" fogalma megjelenik egyelőre 
„eklektikus" tartalommal.. Ahogyan múlnak az évek, az „életerő" fogalma 
úgy telítődik meg Virchownál teleologikus, miilleri tartalommal. 

Ugyanakkor Haeckel töretlen következetességgel harcolt az „életerő" 
(vis vitális) fogalma ellen, amely összeegyeztethetetlen az ő pantheizmusával, 
„monizmusával" (természettudományi materializmusával). Ahogy a filozó-
fiában az anyag elsődlegességének elismerése (a tudattal szemben) elhatárolja 
a materialistát az idealizmustól, a biológiai tudományokban a darwinizmus 
álláspontjára való helyezkedés elválasztja a természettudományi materialis-
tát , az idealista, az áltudományos biológiától. 

Haeckel nagy szolgálatot tett a biológiai tudományoknak és a materia-
lista világszemléletnek azzal, hogy megvédelmezte a darwinizmust a reakciós 
támadásokkal szemben, és ezen túlmenőennem egy vonatkozásban gazdagította 
és továbbfejlesztette. Haeckel gazdag tudományos anyagra támaszkodva lék-
tette le biológiai „ceterum censeo"-ját, azt a tételt , amely szerint az organiz-
mus ontogeniája a filogeniának, azaz az egyed fejlődése, a fajfejlődésnek rövid 
rekapitulációja („biogenetikai alaptörvény"), a monéra hipotézist, azaz a sejtté-
válásról szóló taní tás t és a gasztrea hipotézist, amely szerint minden többsejtű 
állati szervezet fejlődésének meghatározott szakaszán átmegy a gaszt rula stá-
diumon. A többsejtűek közös ősi formája, típusa ezen hipotézis szerint a mai 
ürbelűekhez hasonlított, 

Haeckel e tételeivel csapást mért minden preformista és teleologikus 
elképzelésére. Az anyag és az energia megmaradásának elvéből kiindulva 
cáfolta meg az „immateriális erő" létezését . Az „immateriális erővel" — mely 
a kreacionizmus, a teleologikus hipotézisek szükségszerű feltevése — „az 
emberi tudomány nem tud mit kezdeni."17 

Haeckel viszont komoly hibát követett el akkor, amikor az állatvilág 
fejlődéstörvényeit önkényesen kiterjesztette az emberi társadalom történe-
tére. Ő maga sem vette észre, hogy: „az állat legjobb esetben a gyűjtésig ju t 
el, az ember termel."18 Haeckel a szociáld'arwinizmus útvesztőjét nem kerülte el. 

Virehow maga egyre jobban eltávolodik a darwinizmustól, és a 70-es 
évektől kezdve a fejlődés elméletének konok ellenfelévé válik. A darwinizmust 
bizonyíték nélküli spekulációnak ós dogmának tekinti. A darwinizmusról — 
szerinte — legfeljebb csak annyit szabad mondani, hogy: „ez az én véleményem, 
az én feltevésem, az én spekulációm". Ilyen megfontolások alapján tett javas-
latot Virehow a kormányzatnak arra, hogy a darwinizmus oktatását ne engedé-
lyezzék az iskolákban, ahova csak a „pozitív" tényeket, a „tapasztalati anya-
got" szabad bevinni, de nem az „időelőtti" szintézis eredményeit. Kereken 
kimondja,hogy az egyházi tanításokat helytelen lenne a leszármazás „dogmájá-
val" helyettesíteni. Érthető a reakció, az idealizmus és az egyház képviselőinek 
öröme és ujjongása, amikor a nagytekintélyű tudós (hírhedt müncheni beszédé-
ben, 1877) ezeket a gondolatokat „tudományosan" és részletesen „megindo-

17 HAECKEL: Natürliche Schöpfungsgeschichte. Berlin, 1902. 8. ]. 
18 F. ENGELS: A természet dialektikája. Bp. 1 £52. 317. 1. 
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kolta". Örömük betetéződött, mikor Virchow arra a végső konklúzióra jutot t : 
„nem taní that juk és nem tekinthetjük a tudomány vívmányának azt, hogy az 
ember a majomtól vagy valamely más állattól származott volna".19 A dar-
winizmus megtagadásában azonban Virchow túlságosan messzire ment; 
a fejlődés gondolata olyan mély gyökereket vert a biológiában, hogy az ilyen 
nyers frontális támadásnak nem volt egyértelműen pozitív visszhangja a Vir-
chowot támogató biológusok között. Még Virchow védelmezői között is akad-
tak „okosabbak", akik nem „tagadták" meg a darwinizmust, „csupán" a fej-
lődés okának kérdésében nyilvánítottak külön véleményt (idea, életerő, isten), 
másrészt az ember fejlődésével kapcsolatban csupán a „lelket", a szellemi 
tevékenységet „emelték" ki a fejlődés általános folyamatából. Az efféle „dar-
winizmussal" az egyház nem egy képviselője értett és ért ma is egyet. 

Haeckel érdeme, hogy a hivatalos körök és az egyház osztatlan támoga-
tását élvező Virchow tudományellenes nézeteit — a saját személyét ért táma-
dások és rágalmazások ellenére —, kíméletlen bírálat tárgyává tette. 

Általános biológiai szemléletük és filozófiai nézeteik ellentétes kibonta-
kozása lényegileg meghatározta Virchow és Haeckel álláspontját a sejtelmélet 
vonatkozásában is. Virchow az Einheitsbestrebungen (1849) kiadásának 8. 
lapján egyértelmű határozottsággal kijelenti, hogy a sejt nem egycsapásra 
jelenik meg előttünk, hanem egy egymásra következő láncszemekből álló 
folyamat eredményeképpen. A munka 1856-os kiadásából ezt a bekezdést 
teljesen kihagyta! Virchow tudományos tevékenységének első éveiben magáévá 
tette Schleiden és Schwann sejtelméletének egyik fontos tételét, azt ti. bogy a 
sejt nemcsak sejtből, hanem szerves képzőmasszából, citoblasztémából kelet-
kezhet — ezt az elméletet pályája későbbi szakaszában háttérbe szorítja, majd 
teljesen feladja, és a sejtelméletet egy metafizikus és idealista sejtdogmával 
(Haeckel találó kifejezése) helyettesíti. Ennek a sejtdogmának központi pillére 
az a feltételezés, hogy „a sejt csak sejtből" eredhet. 

Haeckel viszont kiterjesztette a „biogenetikai alaptörvényt" a sejt vizs-
gálatára is — azaz azon álláspontot védelmezte, hogy a sejt ontogenezise reka-
pitulálja a sejt filogenezisét, másszóval, hogy a sejt a szervetlen világ termé-
szeti fejlődésének az eredménye, és hogy jelenleg is fennállnak az élet nem sejtes 
formái. Haeckel élő molekulák jelentőségével rendelkező részecskéket, plaszti-
dulákat tételezett fel, amelyek konglomerátumából áll elő az élő protoplazma, 
a plasszon. A monéra a sejtszerkezettel még nem rendelkező primitív élőlény, 
nem más, mint egy plasszon-darabka. Haeckel szerint a plasztidulák öntudat-
lan emlékező tehetséggel és érzékenységgel rendelkeznek, sőt egyetértett 
Verwornnal abban, hogy a legegyszerűbb ősszervezetek öntudatlan pszichikai 
folyamattal rendelkeznek.20 Ezek a feltevések a dialektikus fejlődés folyamatos-
sága mellett annak diszkrét voltát szem elől tévesztik, és érthetően folynak 
Haeckel monizmusából, melynek értelmében a szubsztanciának három atribu-
tuma, a materia, az energia és a pszichoma örök és teremthetetlen. Annyiban 
igaza volt, hogy a pszichét nem teremtették, de tévedett, amikor nem 
vette észre, hogy az érzékenység és a psziché az anyag, közelebbről 
az élőanyag visszatükröző képessége fejlődésének egy-egy minőségi állomása. 
Érdekes i t t megemlíteni: Haeckel azon a nézeten volt, hogy az ember szellemi 

1 9 S U D H O F F : R. Virchow und die deutschen Naturforseher V e r s a m m l u n g e n . 
Leipzig, 1922. 211. 1. 

2 0 HAECKEL: V i l á g p r o b l é m á k . 157. 1. 
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fejlődésének ontogenezise szintén végighalad az elődök jár ta úton, illetve 
„sűrí tve" rekapitulálja, megismétli az ősök filogenetikus szellemi fejlődését. 

Haeckel a fejlődést, mind az anatómiai, mind a fiziológiai és pszichikai 
fejlődést a külső környezeti feltételekhez való alkalmazkodásban és az alkalma-
sabbaknak a fennmaradásában, a szerzett tulajdonságok örökletessé válásában 
látja.2 1 Éles és megsemmisítő bírálat tárgyává teszi azokat az elméleteket, 
amelyek az öröklődést a test egy meghatározott izolált részecskéjéhez kötik, 
és amelyek lényegében a tulajdonságok állandóságának a gondolatához, a 
környezet szerepének elhanyagolásához vezetnek. „Alapjában véve minden 
ilyen öröklődési elmélet a „test a testből" „vér a vérből" téma variációja. 
Éppen csak azzal a különbséggel, hogy a tudomány haladásával ez a téma így 
módosul: „sejt a sejtből", „plazma a plazmából", „sejtmag a sejtmagból", 
„kromoszóma a kromoszómából" alakul. És amikor az öröklődés e materiális 
hordozója nem elégítette ki a hozzá fűzött reményeket, egy sereg képzelt 
hordozót agyaltak ki: gemulákat, idioplazmákat, csíra-plazmákat, determi-
nánsokat, . ,22 (Ma ehhez a felsoroláshoz hozzá kell fűzni a géneket.) 

Virchow nemcsak az öröklődésnek végső hordozóját lát ta a sejtben, 
hanem minden életjelenségnek is, legyen az fiziológiás vagy pafhológiás. 
Ebből az elvi meggondolásból kiindulva fejtette ki a sejt pathológiáját, azaz 
a betegségek lokális jellegéről szóló tant , amely jelentős részeredményei 
mellett komoly elméleti fogyatékossága miatt egyre inkább gátjává vált a 
biológiai és az orvostudományok fejlődésének, megnehezítette és ma is nehe-
zíti a micsurini tanítás és a pavlovi nervizmus eredményeinek behatolását az 
említet t tudományokba. Virchow az Einheitsbestrebungen 1849-es kiadásában 
még helyteleníti, hogy egyesek a betegséget ,,a test egy meghatározott részé-
hez kötik" (36.1.). Néhány évvel később azonban kijelenti, hogy a betegség 
nem a szervezet totalitásának az állapota, hanem a szervezet meghatározott 
részének az elváltozása. Virchow szerint csak azóta létezik tudományos patho-
lógia, amióta felismerték, hogy organizmuson belül kisebb vagy nagyobb 
csoportok „külön életet" képesek élni. 

A sejt jelentőségének egyoldalú metafizikus eltúlzása a külső környezet 
szerepének lebecsüléséhez vezette Virchowot. Míg az 1840-es évek végén a 
biológiai és társadalmi környezet hatását állította előtérbe, addig később a 
metafizikusán értelmezett konstitueionális faktorokat tolta a figyelem elő-
terébe. Nem véletlen, hogy később ezen az úton olyan messzire haladt, hogy 
Semmelweis és Koch tanításairól a fertőzés jelentőségét illetően lekicsinylően, 
megvetően nyilatkozott.23 

Virchow élete út ja is igazolja a marxizmus azon sarktételét, hogy a tár-
sadalmi lét a- társadalmi tuda t forrása, hogy ez utóbbi tükrözi és követi a 

21 G. V. PLATONOV: A fa jok keletkezéséről szóló tan filozófiai problémái. Magvar 
Tudomány 1959. 3. sz. 125—139 1. 

2 2 TIMIRJAZEV: A történeti szemlélet a biológiában. B P . 1 9 4 9 . 2 4 0 . 1. 
23 Nem egy természet tudós és orvos viszont idejében felismerte Semmelweis 

tevékenységének kivételes j e len tőségé t : így a nőgyógyász Kuge lmann — Marx K á r o l y 
b a r á t j a —, Semmelweisnek biztató, bátorí tó, levelet küldöt t és leveléhez mellékelte, 
nagyrabecsülése kifejezéséül, J e n n e r n e k történet i jelentőségű könyvét a himlő elleni 
védőol tásról (F. Boenheim : id. mft 22. 1.). Lister, — aki Pas teur mellett a fer tőt leni tés 
e lvének kidolgozásával fo r rada lmas í to t t a a sebészetet — ki je lentet te : Semmelweis 
nélkül az én tevékenységem nem érne semmit . A legtöbbet az ú j sebészet Magyar-
ország nagy f iának köszönheti. (Uo. 315 1.) 
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társadalmi lét mozgását. Bármilyen bonyolult és ellentmondásos is Virchow 
életútja, bármilyen késések és inkongruenciák jelentkeznek is politikai, 
filozófiai és biológiai nézetei tekintetében, végeredményben kimutatható, 
hogy annak a német burzsoáziának a mozgását követi, amelynek lépéseit, bár 
nem kis óvatossággal és fenntartással, a XIX. század közepéig a haladás, a 
feudalizmus elleni harc gondolata vezérelte, de amely a 48-as forradalmat 
cserbenhagyta, és a dolgozó tömegek rovására kezet fogott a porosz arisztok-
ráciával. A haladó irányban indult Virchow végül maga is a porosz junker 
állam szolgálatába szegődött. Virchow esetében az idealizmus és a metafizika, 
a konok antidarwinizmus és a politikai megalkuvás közös fókuszban találkoztak 
és felerősítették egymást. A természettudományi materializmus, a harcos 
darwinizmus, viszont Ilaeckel esetében idealista, reakciós társadalmi néze-
teinek és szerepének hatásfokát jelentősen csökkentette. 

Az idealizmus és a metafizika a természettudomány kerékkötője. Az 
ösztönös természettudományos materializmus — mint Haeckel példája is 
igazolja — nem teljesen megbízható iránytű minden zsákutca, minden útvesztő, 
minden csapda kikerülésére. A klasszikus darwinizmus fogyatékosságainak 
leküzdése és minőségileg magasabb fokra emelése azért sikerülhetett a szoci-
alizmus talaján kibontakozó micsurini biológiának, a szovjet darwinizmus-
nak, mert egyértelműen támaszkodott és támaszkodik a marxista filozófiára, 
mert elméleti alapja kettős gránitpilléren nyugszik: a dialektikus és a tör-
ténelmi materializmuson. 
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A hazai kibernetikai kutatások 
TARJÁN REZSŐ, a műszaki tudományok doktora 

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a múlt évben foglalko-
zott a kibernetikai kutatások magyarországi helyzetével. Minthogy a téma 
joggal tar that igényt a magyar tudományos közvélemény érdeklődésére, az 
alábbiakban röviden át tekint jük a Magyarországon jelenleg folyó kibernetikai 
kutatások helyzetét, 

I. 

Kibernetikai tárgyú vagy ezzel kapcsolatos kutatások hazánkban — 
noha elszigetelten és sokszor nem tudatos formában — már az 1950-es évek 
elején megindultak. A kutatásokat nálunk csakúgy, mint a Szovjetunióban 
és a többi népi demokratikus országokban eleinte az értetlenség és az ismert 
dogmatikus álláspont erősen megnehezítette. A fordulat 1955-ben következett 
be, amikor a Szovjetunióban Sz. L. Szoboljev, A. J. Kitov és A. A. Ljapunov1 

félreérthetetlenül tisztázták a kibernetikai kutatások módszertani jelentőségét. 
Ennek nyomán hazánkban is megindult a fejlődés. 

195G májusában a Magyar Tudományos Akadémián Lissáк Kálmán, 
Bartha István akadémikusok és e beszámoló írójának referátumai alapján — 
néhai Fogarasi Béla akadémikus részvételével — zártkörű vita folyt a kiberne-
tika biológiai, filozófiai, ill. műszaki vonatkozásairól. A vit a végkövetkez-
tetését a következőkben lehet összefoglalni: azt a kérdést, hogy a kibernetika 
önálló tudomány-e vagy sem, egyelőre korai felvetni; a kibernetikának egysége-
sen meghatározható tárgya, jellegzetes problémái egyelőre még nem alakultak 
ki. Ami a kibernetikára, mint tudományos kutatási irányzatra a legjobban 
jellemző, az a műszaki, biológiai, fiziológiai és matematikus szakemberek rend-
kívül szoros, szerves együttműködése, bonyolult, magasan szervezett rendsze-
rek működési elveinek és viselkedésének a tanulmányozására. A vita részt-
vevőinek véleménye megegyezett abban, hogy a külföldi tapasztalatok alap-
ján az ilyen komplex együttműködés mindenképpen rendkívül hasznos és 
nemcsak tudományosan érdekes, hanem gyakorlatilag, sőt népgazdaságilag is 
jelentékeny haszonnal járó eredményeket hozhat. Ezért a jelenlevők kívána-
tosnak tartották, hogy az együttműködés a hazai szakemberek között minél 
barnaral)b megszerveződjék. 

1 Sz. L. S Z O B O L J E V — A . J . K I T O V — A . A . L J A P U N O V : A kibernetika fő vonósai. 
Voproszi Filoszofii, 1955. april. 3. 
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Nem sokkal később, 1956. szeptember 1-én a Magyar Tudományos 
Akadémia Elnöksége megszervezte a Magyar Tudományos Akadémia Kiber-
netikai Kuta tó Csoportját, amely az ellenforradalmi események miatt csak 
1957 áprilisában tudta működését érdemben megkezdeni. Az azóta eltelt több, 
mint három esztendő nemzetközi tapasztalata azt bizonyítja, hogy a kiberne-
tikának mint önálló tudományos irányzatnak a létjogosultságát ma már nem 
lehet vitatni. Ezt bizonyítja egyebek között az a tény, hogy még 1956-ban 
megalakult a belgiumi Namurban a Nemzetközi Kibernetikai Szövetség (Asso-
ciation Internationale de Cybernétique), amely az elmúlt óv szeptemberében 
igen nagy számú résztvevővel már II. nemzetközi kongresszusát rendezte meg. 

A kongresszus egyik tapasztalata az volt, hogy a kibernetika meghatáro-
zása körüli viták a tényleges eredmények mellett egyelőre a háttérbe szorulnak. 
Ennek oka nyilván a rendkívül gyorsütemű fejlődésben van, amely miatt a 
kibernetika tartalmi rendszerezése, a többi tudományágakhoz való viszonyá-
nak a tisztázása egyelőre aligha lehetséges. A tudományos kutatók egy része, 
ha a definíció kérdése szóba kerül — talán inkább kényelmi okokból mint 
alapos megfontolás alapján — Wiener eredeti definícióját2 fogadja el, aki sze-
rint — mint ismeretes — a kibernetika az élő szervezetben és a gépekben tör-
ténő vezérlésnek és kommunikációnak az elmélete. Abban mindenesetre vala-
mennyi szerző megegyezik, hogy a kibernetika egyik legfontosabb problémája 
olyan magasan szervezett automatikus rendszerek tulajdonságainak elméleti 
és kísérleti vizsgálata, amelyek valamilyen formában információkat dolgoznak, 
ill. használnak fel vezérlésre. Ennek megfelelően pl. Sz. L. Szoboljev és ,4. A. 
Ljapunov3 mindazokat a műszaki, matematikai, s egyéb diszciplínákat, mint 
pl. a játékelméletet, operációkutatást stb., amelyek az ilyen bonyolult rend-
szerek vezérlési folyamatainál szerepet játszhatnak és haszonnal alkalmazha-
hatók, a kibernetika területéhez is sorolják, ami természetesen nem zárja ki, 
hanem egyenesen feltételezi, hogy ezekkel a területekkel mint önálló tudomány-
területekkel is foglalkozzanak. 

Az elmondottak alapján nem lehet csodálkozni azon, hogy az elmúlt 
három esztendő során Magyarországon a különböző helyeken folyó kibernetikai 
vagy ezzel kapcsolatos kutatások egyelőre még nem alkotnak egységes szem-
pontok szerint szervesen összehangolt kutatási területet. Ehhez nyilván még 
hosszabb időre van szükség; ennek megfelelően a Magyar Tudományos Akadé-
mia Elnökségének határozata arra mutat rá, hogy országos szintű, aktív koordi-
nációra van szükség, amely nemcsak a már folyó kutatásokat hangolja össze, 
hanem az ország anyagi erőforrásaihoz mérten új , alapkutatás-jellegű, ugyan-
akkor azonban a népgazdaság számára is fontos kutatómunkák megindítását 
is kezdeményezi. 

A nehézségek ellenére is elmondható, hogy hazánkban az elmúlt három 
év alatt helyileg három súlypont alakult ki: Budapesten, Szegeden és Pécsett. 
A budapesti kutatások elsősorban az elektronikus számológépek műszaki vonat-
kozásaival, a kibernetika matematikai problémáival és különböző, főként nép-
gazdasági alkalmazásokkal kapcsolatosan folynak; Szegeden a kutatások fő 

2 N. WIENER: Cybernetics, or control and communication in the animal and the 
machine. 

3 Sz. L . S Z O B O L J E V — A . A. L J A P U N O V : Kibernet ika és természet tudomány. A ter-
mészettudományok filozófiai kérdéseivel kapcsolatban tar to t t össz-szövetségi konferen-
cia anyagai. Moszkva, 1958. 
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iránya logikai, míg a Pécsett működő csoport a fiziológiai vonatkozásokkal 
foglalkozik. Anélkül, hogy a teljességre igényt tartanánk, az eddig elért leg-
fontosabb eredményeket az alábbiakban lehet összefoglalni. 

II. 

A legkiemelkedőbb eredmény, amely az ellenforradalom óta hazánkban 
e téren megszületett, kétségtelenül az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
Kibernetikai Kutató Csoportjában az elmúlt év végére befejeződött az M-3 
jelű elektronikus számológép építése. 

Minthogy az elektronikus számológépek működési elveit egy korábbi 
cikkben már ismertettük4 erre most nem térünk ki. Az M-3, amelyet a ( 'soport 
munkatársai 1959 tavaszán a Bolyai Társulatban tar tot t előadóülésen ismer-
tettek, a kettes számrendszerben dolgozik. Ebben csak kétféle számjegy, a zé-
rus (0) és az egyes (1) van; minden számot ezek alkalmas kombinációjával fejez-
nek ki, hasonlóképpen, mint a nekünk szokásos tízes számrendszerben bár-
mely számot a tízféle számjegy (0,1,2,. . . 9) kombinációjával fejezünk ki. Az 
egyetlen különbség abban van, hogy a kettes számrendszerben, minthogy keve-
sebb szimbólummal dolgozik, valamely szám leírásához mintegy 3,3-szer annyi 
helyértékre van szükség, mint a szokásos tízes számrendszerben, a szám tehát 
hosszabb számjegysorozatból áll. A kettes számrendszer használata azért 
előnyös, mert a gépet műszakilag erősen leegyszerűsíti és működését is meg-
gyorsítja; a lel h as ználó részére semmi hátrányt nem jelent, minthogy a számo-
kat a szokásos tízes számrendszerben közlik a géppel, amely a kettes számrend-
szerbe, ill. vissza történő átalakításokat már maga haj t ja végre. Az M-3 31 
bináris helyértékkel dolgozik, amelyből egy a szám előjelét reprezentálja, a 
többi pedig a tulajdonképpeni számot. A tízes számrendszerben ez nyolcjegyű 
számnak felel meg, ami gyakorlati célokra elegendő. 

A gépnek az a része, amely a tulajdonképpeni számításokat végzi, az 
ún. aritmetikai egység viszonylag gyors: két nyolcjegyű szám összeadásához 
mindössze 40 /<sec-re (egy psec a másodperc egymilliomod része) л ап szükség. 
Az adatok betáplálása a postai táviratozásnál is használatos perforált szalagról 
történik, amelyen az egyes számjegyeket alkalmas lyukkombinációk ábrázol-
ják; az eredményeket a gép által A'ezérelt villamos írógép a tízes számrendszer-
ben írja le. 

A gép viszonylag gyors aritmetikai egységének a- kihasználását két 
tényező korlátozza; ezek azzal függnek össze, hogy a gépnek az ún. „memória"-
egysége, \*agyis az a része, amely a számításhoz szükséges kezdő adatokat, a 
számítások közbenső eredményeit, valamint a leírásig a л-égeredmenyeket is 
tárolja, egy ún. mágneses dob. Ez tulajdonképpen különleges magnetofon, 
amelynél a mágneses bevonat a rendes magnetofonoktól eltérően nem szalagon, 
hanem egy percenként 3000 fordulattal forgó henger felületén \ran elhelyezve; 
az adatok „beírása" ill. „kiolvasása", ami a rendes magnetofonnál a felvétel-
nek, illetve visszajátszásnak felel meg, különlegesen kiképzett magnetofon-
fejek segítségÓ4-el történik. Az említett két tényező közül az egyik az, hogy a 
dobon mindössze 1024 számot lehet elhelyezni, a másik pedig, hogy az az idő 

1 T A R J Á N R.: A kibernetika fő problémái. Magyar Tuclcmány, 1650. I—3. sz. 
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ami a beíráshoz, illetve a kiolvasáshoz szükséges (az ún. „várakozási idő") 
viszonylag bosszú: átlagosan 10 millisecundum. Ezért pl. két szám tényleges 
összeadásának az időszükséglete (a két szám „lehívása" a memóriából, a tulaj-
donképpeni összeadás, majd az eredmény elhelyezése a dobon) több, mint 
30 millisecundum. Emiat t a gép átlagos működési sebessége aránylag lassú: 
átlagosan 30 tényleges aritmetikai művelet másodpercenként. 

A Csoport terveiben kétirányú bővítés is szerepel: egyrészt egy gyors-
működésű ferrit-tároló építése, a Szovjetunióból érkező dokumentáció alap-
ján, amelynél a várakozási idő mindössze 10—15 mikrosecundum ami meg-
felel az aritmetikai egység működési sebességének. A tárolási kapacitás bővíté-
sét szolgálja az ugyancsak szovjet gyártmányú URAL számológép mágnes-
szalagos tárolójának az M-3-hoz történő adaptálása is, amelyen 40 000 szám 
lesz elhelyezhető. A mágnesszalagról való leolvasás lényegesen gyorsabb, mint 
a perforált szalagról. így a gép átlagos műveleti sebességét másodpercenként 
1500 műveletre remélik fokozni. Ezek elkészülte után a mágneses dob a belső 
és a külső memória között a szükséges átmenetet, illesztést fogja biztosítani. 

Mint a korszerű technika annyi más eszköze, ez a gép is a Szovjetunió 
baráti segítségével épült meg. Ez nemcsak a teljes dokumentációnak ingyenes 
rendelkezésre bocsátásában, hanem abban is megnyilvánult, hogy a Csoport 
tagjainak lehetővé tették az eredeti gép működését a helyszínen tanulmányozni 
és nagy segítséget kaptunk a szükséges alkatrészek egy részének természetben 
történő biztosításával is. Ezzel első ízben nyílt meg hazánkban a lehetőség egy 
sor olyan elméletileg és a népgazdaság számára is egyaránt fontos probléma 
megoldására, amelyeknek feldolgozása korábban, az asztali számológépek, 
vagy akár lyukkártyás számológépek lassúsága miatt is egyszerűen lehetetlen 
volt. 

Mint ezt hivatkozott korábbi cikkünkben már kifejtettük, az elektronikus 
számológépek működését az a program határozza meg, amelyet a matematiku-
sok minden egyes problémára külön előre kidolgoznak és a számítások kezdő 
adataival együtt előre elhelyeznek a gép memória-egységében. Az M-3 gyakor-
lati alkalmazásbavételének előkészítése érdekében a Kibernetikai Kutató 
Csoport matematikusai már az építéssel egyidejűleg előre kidolgozták azoknak \ 
a legfontosabb numerikus módszereknek a programjait, amelyekre a várható 
feladatokkal kapcsolatosan előreláthatóan szükség lesz. Ezek nagyjából bárom 
nagy csoportra oszthatók: az első csoportba a sűrűn használt ún. elemi függ-
vények (pl. log X vagy sin X stb.) tartoznak. A gép ezeket, eltérően az emberi 
számítási módszerektől, nem táblázatokból keresi ki, hanem ha valamilyen 
értékre szükség van, félbehagyja a fő számítási menetet, kiszámítja a szükséges 
értéket, majd visszatér a tulajdonképpeni számításokhoz. A másik csoportba 
a műszaki és tudományos számítások tipikus esetei tartoznak; i t t elsősorban 
különböző differenciál-egyenletekről (közönséges és parciális differenciál-egyen-
letek) van szó, amelyek megoldására egy sor különböző numerikus módszer 
létezik, mindegyik a maga jellegzetes alkalmazási területével. A harmadik 
csoport a különböző közgazdasági (népgazdasági-tervezési) és üzemgazdasági 
feladatok tartoznak, amelyekre az jellemző, hogy megoldásukhoz vagy igen 
nagyszámú ismeretlennel bíró lineáris egyenletrendszereket (az ismeretlenek 
száma általában legalább 40—50, de nem egyszer ennek tízszerese is lehet) 
kell megoldani, vagy más, matematikailag hasonló technikát igénylő problé-
mákról van szó, mint pl. az ún. lineáris programozás esetében, amelyekről még 
szó lesz. 
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Mint ismeretes, a programok elkészítése rendkívül hosszadalmas és igen 
sok hibalehetőséget magában rejtő munka. Ezen kétféleképpen lehet segíteni; 
az egyik az ún. szubrutinok módszere, amelynek lényege abban áll, hogy azokat 
a részletszámításokat, amelyek sokféle problémánál egyaránt előfordulnak 
(mint pl. a log X vagy sin x kiszámítása), előkészítik és ún. szubrutin-könyv-
tára t alakítanak ki, amelyekből a mindenkor konkréten adott probléma prog-
ramja egyszerűen és gyorsan elkészíthető. Részben ezt a célt szolgálják a Kiber-
netikai Kutató Csoportban előre kidolgozott programok is. A tulajdonképpeni 
megoldás azonban, amelynek mind gyakorlatilag, mind tudományosan is nagy 
jelentősége лап, a programnak magával a számológéppel történő automatikus 
kiszámoltatása. Egységes módszer ebben a tekintetben már csak azért sem ala-
kulhat ki, mert az egyes számológépek utasításrendszerei különbözőek és így 
a konkrét módszereknek is a gép utasításrendszerétől, elsősorban az utasítás-
ban szereplő címek számától függően különbözőnek kell lenni. Az M-3 automa-
tikus programozásának kérdéseivel Kalmár László le\'. tag, az MTA Matema-
tikai Kutató Intézete Szegeden működő Matematikai Logikai és Matematikai 
Gépek Elmélete Osztályának a vezetője foglalkozik. Munkájának eddigi 
részeredményeiről Ljapunov professzor felkérésére a Moszkvában megjelenő 
Problemi Kibernetikiben megjelenő gyűjteményben is be fog számolni. 

Itt kell megemlíteni azt a jelfogós számológépet is, amelyet a budapesti 
Műszaki Egyetem Vezetékes Híradástechnikai Tanszékén Kozma László, a 
műszaki tudományok doktora tervezett és a Magyar Tudományos Akadémia 
Műszaki Tudományok Osztályának anyagi támogatásával 1958 nyarán feje-
zett be. A gép, amely teljesen önálló tervezésű és műszakilag sok szellemes, 
eredeti megoldást tartalmaz, rendeltetésszerűen oktatási célokat szolgál. 
A számjegyek bevitele billentyűzet segítségével manuálisan történik. Л gép 
egycímű, párhuzamos üzemű, automatizált tizedesponl beállítású, ún. fixen 
programozott gép, amelynél a programot a lyukkártya-elvhez hasonlóan rönt-
genfilmre perforálják, amelyet azután a gép a megfelelő sorrendben automati-
kusan olvas le. Az eredmények kiírása házilag villamos vezérlésűvé átalakított 
írógép segítségével történik. A gép gyakorlati alkalmazásbavételét elsősorban 

j a kis, mindössze 12, egyenként nyolcjegyű szám befogadására alkalmas, jel-
fogókkal instrumentált tároló korlátozza. Ennek ellenére ugyanolyan automati-
kusan működő, programvezérelt számológép, mint nagyobb elektronikus test-
vérei és — eltekintve az utasítás-módosítástól — mindazokat a műveleteket el 
tud ja \égezni, mint az elektronikus gépek. A tárolási kapacitás korlátain belül 
kis volumenű gyakorlati számítások elvégzésére is (pl. táblázatok készítése) 
alkalmas, mint ahogy néhány esetben ez egyes tanszékek számára már meg is 
történt. 

Ugyancsak a budapesti Műszaki Egyetemen, a Villamosmérnöki Kar 
Matematikai Tanszéken, Fenyő István tanszékvezető docens, a mate-
matikai tudományok kandidátusának vezetésével megépült egy legfeljebb 
hatodfoku algebrai egyenlet komplex gyökeit analógiás módszerrel meg-
oldó elektromos modell, amely pl. automatikus rendszerek karakterisztikus 
egyenleteinek a vizsgálatára használható. 
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VIII. 

Mindaddig, míg а/. M-3 lesz az egyetlen elektronikus számológép az or-
szágban, a gép fő feladata előreláthatóan az marad, hogy olyan népgazdasági 
jelentőségű, nágy mennyiségű numerikus számítást igénylő feladatok megoldá-
sát segítse elő, amelyek az elvi jelentőség mellett közvetlenül is nagy népgaz-
dasági haszonnal járnak, línnek megfelelően a Kibernetikai Kutató Csoport-
ban Aczél István vezetésével külön osztály foglalkozik azzal, hogy az M-3 
alkalmazásbavételét népgazdasági és üzemgazdasági problémák kidolgozására 
előkészítse, Az osztály munkatársai közül elsősorban Krelcó Béla, a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem docense részben témafeltáró, részben 
metodikai jellegű vizsgálatokat végeztek, a matematikai módszereknek nép-
gazdasági problémákra való alkalmazásával, ill. olyan megfogalmazásával kap-
csolatosan, hogy azok a rendelkezésre álló konkrét géppel megoldhatók legye-
nek. így pl. vizsgálatokat végeztek a vaskohászat programozásával, a szén 
és más tüzelőanyagok szállításának optimális megszervezésével kapcsolatosan, 
a papírgyártás optimális termelési programjának a meghatározására stb. 
A konkrét népgazdasági haszon mellett ezek a vizsgálatok tudományos szem-
pontból az említett népgazdasági tevékenységek matematikai modelljének a 
megkonstruálását segítik elő. 

Matematikai módszerek szempontjából a most említett feladatok ún. 
lineáris programozási feladatok. Lényegében véve arról van szó, hogy külön-
böző, egymástól kölcsönösen függő gazdasági tevékenységeket úgy kell össz-
hangba hozni, hogy valamilyen alkalmas, jól meghatározott gazdasági mutató 
(pl. az önköltség vagy a tiszta gazdasági eredmény) optimális (pl. az önköltség 
a lehető legkisebb) legyen. Másként kifejezve: pl. egy üzem termelési program-
ját úgy kell meghatározni, hogy adott gépkapacitás, anyagellátás és munkaerő 
esetén az önköltség a lehető legkisebb legyen. Innen a „programozás" elnevezés. 
A „lineáris" elnevezés arra utal, hogy a számításoknál első közelítésben feltéte-
lezik, bogy az önköltség az egyes költségtényezők lineáris függvénye, vagyis azok-
kal egyenesen arányos. Ez persze az általános esetben nem áll fenn, pl. ha az üzem 
kénytelen túlórákat is igénybe venni, amelyekért progresszíve emelkedő bért 
kell fizetni; a lineáris programozási módszer tehát az általános, matematikai 
programozási módszereknek egy speciális esete. A módszer azonban a gyakor-
latban előforduló kérdések jelentékeny részében igen jó eredménynyel alkal-
mazható és sokszor egészen nagyméretű népgazdasági megtakarításhoz vezet. 

Az ilyen problémáknak egy tipikus esete, amelyre a módszert széles kör-
ben és igen jó eredménnyel alkalmazzák, az ún. szállítási probléma. Ennek 
lényegét legjobban a következő példán érthetjük meg: Képzeljük el, hogy egy 
megye területén három téglagyár (А, В és (' gyárak) лап, amelyek rendre 
900 000 db, 400 000 db. illetve 800 000 db téglát gyártanak bizonyos időszak-
ban. A gyárak a téglákat öt 'építkezésre szállítják, amelyek szükséglete (1) 
300 000 db, (2) 500 000 db, (3) 400 000 db, (4) 600 000 db, (5) 300 000 db. 
A téglagyárak összes termelése tehát éppen fedezi az építkezések összes szük-
ségletét. Ez persze a valóságban általában nem áll fenn, a példában azonban 
ettől az egyszerűség kedvéért eltekintünk. Minthogy az egyes építkezések az 
egyes gyáraktól különböző távolságra vannak, népgazdasági szinten az összes 
szállítási költség attól függ, hogy melyik téglagyár hová mennyi téglát szállít. 
Az egyes relációk szállítási költségeit 1000 darabonként önkényesen választott 
egységekben az alanti táblázat tüntet i fel: 
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Téglagyáruk (l) 00 (3) (4) (5) 
Összes 

kapacitás 
1000 db 

Szállítási költsóg/1000 db 

(A) 10 20 5 9 10 9 
(B) 2 10 8 30 0 4 
(C) 1 20 1 10 4 8 

Összes szükséglet 1000 db 3 5 4 « 3 21 

Ilyen és hasonló problémákat a szállítási szakembereknek nap mint nap 
meg kell oldani; ebben persze nagy segítséget jelent a tapasztalat. Ha azonban 
ugyanezt a kérdést számítással oldják meg, a megtakarítás sokszor meglepően 
nagy. Az imént említett példában pl. egyszerű próbálgatással meggyőződhe-
tünk arról, hogy egy lehetséges szállítási terv a következő: 

O) (2) (3) (4) (5) Összes 
szállítós 

(A) 3 5 1 0 0 9 
(B) 0 0 3 1 0 4 
<C) 0 » 0 « 5 3 8 

3 5 4 6 3 21 

Ennek a szállítási tervnek az összes költsége a fenti költségtételek alap-
ján 25 100 egység. IIa azonban kiszámítjuk az optimális megoldást a követ-
kező szállítási tervhez jutunk: 

0) 00 (3) (4) (3) szállítás 

(A) 0 0 4 5 0 9 
(B) 0 4 0 0 0 4 
(C) 3 1 0 1 3 8 

3 5 4 6 3 21 

Ennél a változatnál, amely az optimum, az összes szállítási költség csak 
15 000 egység, vagyis az előbbi, próbálgatással felállított szállítási tervhez 
képest mintegy 40 % megtakarítást jelent. Л valóságban természetesen nemcsak 
a tégláról, hanem pl. szénről, vagy az őszi csúcsforgalom idején gabona- vagy 
cukorrépa-szállításról is lehet szó. Érthető tehát, hogy az ilyen módszereknek 
a népgazdaság szempontjából óriási jelentősége van. 

Az ilyen és hasonló típusú problémák megoldási módszerei hasonlóak a 
lineáris egyenletrendszerek megoldási módszereihez; a gyakorlatban azonban 
a megoldást erősen megnehezíti, hogy az ismeretlenek száma igen nagy: az 
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iménti egyszerű, mesterségesen megkonstruált példában 15 ismeretlenről volt 
szó. A megoldáshoz mindenképpen igen gyors működésű elektronikus számoló-
gépek kellenek; még ezek használata esetén is nem egyszer több órás munkára 
van szükség. Döntő fontosságú tehát olyan matematikai megoldási módszere-
ket találni, amelyek a szükséges számítási módszereket leegyszerűsítik és a 
számítások mennyiségét lehetőleg csökkentik. I t t fontos szerepe van azoknak 
a gráfelméleti tételeknek, amelyeket még König Dénes ért el és Egervári/ .Jenő 
alkalmazott a lineáris egyenletrendszereknél előforduló mátrixokra. Ennek 
alapján az ún. „hozzárendelési problémát" viszonylag egyszerűen lehet meg-
oldani. A hozzárendelési probléma az általános szállítási problémának egy spe-
ciális esete és attól abban tér el, hogy minden egyes termelőhely egy egységet 
állít elő és azokat azonos számú felvevőhelyre úgy kell elosztani, hogy valami-
lyen költség a lehető legkisebb legyen. Az Egerváry-féle tételeken alapuló 
módszereket a nemzetközi szakirodalomban általában „magyar módszer"-
nek nevezik. Legutolsó munkáiban Egerváry az emiitett eredményeit, 
amelyek még 1931-ből származtak, továbbfejlesztette az általános szállítási 
problémára és olyan módszert adott meg, amely az egyébként igen nagy 
volumenű numerikus munka jelentős lecsökkentésére alkalmas. 

A most említett problémák elsősorban üzemgazdasági jellegűek. Országos 
szempontból még fontosabbak a közgazdasági jellegű problémák. Ezek matema-
tikai módszerekkel történő tárgyalására már több, mint 100 éve folynak kísér-
letek, elsősorban abban az irányban, hogy egy adott népgazdaság egészének 
matematikai modelljét felállítsák. Az orosz származású, jelenleg az Egyesült 
Államokban élő közgazdász, W. Leontyev6 által kidolgozott modell tulajdonkép-
pen a Szovjetunióban a húszas évek közepén kifejlesztett ún. sakktábla-mód-
szernek a matematikai megfogalmazása. Ennél a modellnél az adott népgazda-
ságot olyan bontásban, amelyet a vizsgálat célja megkövetel, szektorokra (pl. 
szénbányászat, szerszámgépgyártás, textilipar stb.) bontják. Az. export, 
import és a háztartási szolgáltatások, illetve a fogyasztás (mint munkaerőt 
termelő szektor) külön szektorok. Az egyes szektorok termelését — eltekintve 
az átfutó raktár i tételektől — a többi szektorok használják fel, tehát az egyes 
szektorok kölcsönösen függenek egymástól. 

Ha feltételezzük, hogy a termelési technológia a v izsgált időszak alat t 
(pl. egy év) nem változik, továbbá, hogy az egyes szektorok termelése (output) 
a különböző ráfordítások (input) lineáris függvénye (ami persze csak első köze-
lítésben igaz), a modell lineáris egyenletrendszerre vezet, amelynek megoldása 
lényegében az adott technológiával, illetve össztermeléssel összhangban levő 
termékelosztást adja, de egy sor más vonatkozásban is (pl. tervszámok meg-
állapítása, tervmódosítások következményeinek áttekintése, árrendszer helyes-
sége stb.) hasznos következtetéseket lehet levonni. A gyakorlatban legalább 
40, de inkább 100—200 szektoros bontások használatosak. Minthogy pl. egy 
100 ismeretlenes egyenletrendszer megoldásához nagyságrendileg egymillió 
szorzásra van szükség, érthető, hogy a megoldáshoz manuális módszerekkel 
hozzá sem érdemes fogni. Az első tényleges numerikus vizsgálatokat éppen az 
elektronikus digitális számológépek kifejlődése tette lehetővé; egy-egy na-
gyobb probléma numerikus feldolgozásához, esetleg több változatban, még az 
elektronikus sebességek mellett is 8—10 üzemórára lehet szükség. Noha a 

5 IV. LEONTYEV: The s t ruc t ine of the ameriean economy 1913—1939. Second 
Edition. Oxford Univ. Press, New York, 1953. 
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Leontyev-modell felte véseicsak erősen közelítő jellegűek, jelentősége éppen a 
szocialista tervgazdálkodás részére kézenfekvő: lehetővé teszi, hogy becslések 
helyett közelítően pontos számítások alapján lehessen gazdasági terveket készí-
teni, a szükséghez képest több alternatívában, amelyekből azután az optimális 
változatot viszonylag egyszerűen ki lehet választani. Л KKCs Alkalmazási 
Osztálya részben az Országos Tervhivatallal, részben pedig az Arhivatallal 
együttműködve az ilyen irányú problémáknak gépi megoldását is előkészíti. 

Örvendetes jelenség, hogy legújabban a matematikai közgazdaságtani 
kérdések iránti érdeklődés mind a közgazdák, mind pedig a matematikusok 
részéről erősen megnőtt, aminek egyik következmények a matematikusok és 
közgazdák közötti együttműködés fokozatos kiépülése. Ennek egyik látható 
megnyilvánulási formája pl., hogy az MTA Közgazdaságtudományi Intézeté-
ben matematikusokat is foglalkoztatnak, az MTA Matematikai Kuta tó Inté-
zetében pedig nemrégiben közgazdasági-matematikai csoportot szerveztek. 
Az első hazai elméleti eredmények Bényi Alfréd ós Bródy András egy, 1956-os 
közös munkájában találhatók,6 amelyben árrendezési kérdésekkel foglalkoz-
nak. A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetében 
Bródy András a Leontyev-modell mátrixánál a legnagyobb sajátérték lehet-
séges közgazdasági értelmezését vizsgálja, Kondor György pedig egy cukoripari 
szállítási problémát, a lineáris programozási módszer továbbfejlesztését jelentő 
quadratikus programozással oldott meg. Bródy András legújabb munkájában7 

ugyancsak a Loontyev-modoll alapján kimutatta, hogy a vállalati szinten elért 
megtakarítás nem minden esetben jelent egyszersmind népgazdasági megtakarí-
tást is. It t kell megemlíteni azt is, hogy Krekó Bélának és Bácskai Zoltánnak 
1957-ben „Bevezetés a lineáris programozásba" címmel közös, színvonalas 
könyve jelent meg. 

Érdekes és fontos kezdeményezést jelont a Közlekedés- és Közlekedés-
építéstudományi Egyesület által ez év márciusában rendezett, külföldi részt-
vevők jelenlétében megtartott közlekedés-kibernetikai ankét, amelynek leg-
fontosabb előadását a Szovjetunióban már kísérleti üzemben levő, teljesen 
automatizált, vezető nélküli mozdonyról 1. J. Akszonov professzor tartotta, 

j A magyar résztvevők a kibernetika közlekedési alkalmazásainak egy-egy terü-
letén történő alkalmazási lehetőségeit vizsgálták meg. Az ankét jelentősége 
elsősorban abban áll, hogy egy sor ú j érdeklődő, tehetséges szakemberre irányí-
tot ta a figyelmet; a legfontosabb eredményét abban lehet összefoglani 
hogy a kibernetika és ezen belül az elektronikus számológépeknek a közleke-
désben való alkalmazása érdekében megfelelő kormányzati intézkedések elő-
készítése kezdődött meg. 

örvendetes tényként kell regisztrálni azt a körülményt is, hogy -— noha 
még nem a szükséges szervezettséggel és intenzitással — megindult az elek-
tronikus számológépekkel kapcsolatos oktatási tevékenység is. A szegedi 
Tudományegyetemen Kalmár László lev. tag rendszeres programozási szemi-
náriumokat, ill. „Automatikus számológépek programozása" címmel előadáso-
kat ta r t ; a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi 
Karán Sándor Ferenc, a Kibernetikai Kutató Csoport tudományos munkatársa 

" BRÓDY A . — B É N Y I A.: Az árrendezés problémájáról. Az MTA Mai. Kut . In t . 
Közi. I. (I960) 3. sz. 325—33«. 1. 

7 BRÓDY A.: Vállalati és pénzgazdasági megtakarí tás. Az MTA Mai. Kut . I n t . 
Közi. IV. (1959) 1. sz. 11 14.1. 
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ta r to t t 1958 első félévében külső előadóként előadásokat. A Kibernetikai 
Kutató Csoport munkatársai 38 előadásból álló programozási tanfolyamot tar-
tottak igen nagyszámú résztvevővel; a tanfolyam anyagáról a résztvevők szá-
mára jegyzet is készült, amely az M-3 programozásán kívül a gép leírását is 
tartalmazza. Az elektronikus számológép műszaki kérdéseinek az oktatása 
fakultatív tárgyként az 1959/60-as tanévtől kezdve a budapesti Műszaki Egye-
temen a híradástechnikai tantervben is helyet kapott . 

Az oktatási munkát erősen megnehezíti, hogy megfelelő magyarnyelvű 
szakkönyv (eltekintve a szerző által a Mérnöktovábbképző Intézetben ta r to t t 
bevezető jellegű előadások jegyzeteitől) egyelőre nem áll rendelkezésre, az 
idegen nyelvű, számológépekkel foglalkozó könyvek túlnyomó része pedig 
a szerkezeti elemeket, a logikai struktúra kérdéseit nem általánosságban, hanem 
legtöbbször egyetlen konkrét gép kapcsán tárgyalja; így természetszerűleg 
előtérbe helyezik azokat a megoldási módokat, amelyek az illető gépben alkal-
mazást nyertek. Ennek a tapasztalatnak az alapján a műegyetemi előadások 
programját úgy állították össze, hogy mind az egyes szerkezeti elemekkel, 
mind pedig a logikai struktúrával kapcsolatosan azok a kérdések kerüljenek 
előtérbe, amelyek valamennyi számológépnél közösek és a számológépeken 
kívül más alkalmazásokban, mint pl. az elektronikus telefonközpontokban és 
a különböző fa j tá jú numerikus vezérléseknél is alkalmazhatók. Az előadások 
tapasztalatainak felhasználásával e beszámoló írója „Elektronikus kapcsolás-
technika és gyakorlati alkalmazásai" címmel kézikönyvként is használható 
tankönyvön dolgozik, amelynek tematikája felöleli a kapcsolási és tárolási 
feladatok elektronikus instrumentálását, majd ezek alkalmazását az elektro-
nikus számoló- és adatfeldolgozó gépekben, elektronikus telefonközpontok-
ban, valamint termelési és irányítástechnikai feladatok végrehajtására szol-
gáló automatikus rendszerekben. 

IV. 

A bevezetőben már említettük, hogy az információ mennyiség fogalma 
egyike a kibernetika központi fogalmainak. Minthogy az információ elmélet 
legfontosabb mondanivalóit az említett korábbi cikkben már ismertettük, 
ezúttal a részletekre nem térünk ki és csak annyit említünk meg, hogy az infor-
máció-mennyiség mértékét —, amelyet a termodinamikai entrópiával való 
azonossága miatt entrópiának is neveznek — kétféle átviteli módra szokás 
megadni: az egyiknél az átvitel időben folytonos jelek segítségével történik, 
mint pl. a rádióban a zenei átvitelnél, a másiknál pedig ún. diszkrét, tehát idő-
ben egymástól elkülönített (impulzusok) út ján, mint pl. a távírónál. Az infor-
máció-mennyiség mértékét mindkét esetben hasonló felépítésű formula adja 
meg, de az egyik esetben integrálról, a másik esetben pedig összegről van szó. 

Az információ-mennyiség fogalmát, mint a hivatkozott cikkben említet-
tük, Szilárd és Hartley korábbi munkái alapján 1949-ben Claude Shannon, az 
ismert amerikai matematikus vezette be; meghatározása azonban matematikai 
szempontból nem volt elég szabatos. A kérdés matematikailag is teljesen szaba-
tos tárgyalását diszkrét átvitel esetére A. J. Hincsin szovjet matematikus adta 
meg. RényiAlfréd akadémikus egy Balatoni Jánossa\ közös dolgozatában8 a foly-

8 RÉNYI A . — B A L A T O N I J . : AZ entrópia fogalmáról. Az MTA Mat. Kut . Int . Közi. 
I. (1956) 1 - 2 . sz. 
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Ionos át vitellel kapcsolatosan ad szabatos meghatározást és egy fontos új fogal-
mat, a valószínűségszámítási entrópia fogalmát vezeti be. Ezt a dolgozatot 
azóta németre is lefordították. Egy újabb dolgozatban9 az entrópia dimenzió-
jával kapcsolatos újabb tételekel bizonyít és tisztázza a kapcsolatot Ko/mogo-
rov által 1956-ban bevezetett e-entrópiával. Egy sajtó alat t levő dolgozatában 
Erdős Pál lev. tag egy régebbi számelméleti tételének a felhasználásával a 
llincsin—Fagyejev tételnek eddig ismert bizonyításánál lényegesen egyszerűi) 
ben bizonyítja be, hogy az információ-mennyiség Shannon-féle definíciója 
diszkrét esetben az egyetlen, amely az ismert posztulálunióknak megfelel. 
Eredményeiről a prágai II. Nemzetközi Információelméleti Konferencián is 
előadást tar tot t . 

Mint ismeretes, BriUouin volt az, aki egy sor dolgozatában és 1956-ban ч  
megjelent könyvében10 felhívta a figyelmet arra, hogy az információ-elméleti 
entrópia és a termodinamikai entrópia közötti analógia nemcsak formális, 
hanem az információ-mennyiség ténylegesen negatív entrópiát jelent. 

Az információ-elmélet fizikai vonatkozásaival hazánkban Fényes Imre, 
a fizikai tudományok doktora foglalkozik. Most publikáció alat t levő új ered-
ményeinek a lényege a következő: A termodinamikai, ún. Gibbs-féle paradoxon 
feloldását a jelenleg általános elfogadott felfogás abban lát ja, hogy ez csak 
a klasszikus statisztikai mechanikában lép fel. A klasszikus statisztikai mecha-
nika azonban a valódi kvantum-mechanikai statisztikának csak egy közelítése; 
ez utóbbiban viszont, amely a mikro-viszonyokat pontosan ábrázolja, a Gibbs-
féle paradoxon nem lép fel. 

E felfogással szemben megmutatható, hogy a Gibbs-féle paradoxon а/, 
információ-elméleti keverési entrópia alkalmazásával már a klasszikus statisz-
tikában is elveszti paradox jellegét, minthogy különböző „kontrollálási" fel-
tételek mellett ugyanannak a rendszernek is különböző entrópiát kell tulaj-
donítani. Fényes Imre másik eredményében megmutat ja, hogy a mérési infor-
mációnak az entrópiát csökkentő hatása, a Brillouin-féle módszerhez képest 
egyszerűbben és fizikailag is konzekvenseid) módon is megadható. Az erről 
szóló, Brillouinnel vitába szálló cikkének kézirata jelenleg készül. 

V. 

Szoros kapcsolata van a kibernetikának a matematikai logikával is. 
A matematikai logika, mint a neve is mutat ja , a logikai kérdéseket matemati-
kai módszerekkel tárgyalja. A legegyszerűbb esetben — ez az ún. itélet-kal-
kulus — minden egyes állítást egyetlen betűvel (pl. A = az asztalnak négy 
lába van) jelölnek és azt vizsgálják, hogy ha különböző állításokat egymással — 
pl. az „És" vagya „Vagy" kötőszóval — összekapcsolunk, m i n t á z ún. logikai 
konjunkció, illetve diszkonjunkció esetén — az összetett állítás igaz vagy hamis 
volta, az ún. logikai értéke, amelyet 1 -el, illetve 0-ával is szokás jelölni, hogyan 
függ attól, hogy maguk az összekapcsolt állítások igazak vagy hamisak vol-
tak. 

9 A. RÉNYI: On tin- (I meiision and entropv of probability distributions: Acta Math, 
lom. X. Faso. 1 2. (J969) 193 215. I. 

10 L. BRILLOUIN: Science and information-theory, 1956. 
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Az a körülmény, hogy bármilyen bonyolult kijelentés csak igaz, vagy 
hamis, a logikai értéke tehát csak 1 vagy 0 lehet, már mintegy 100 évvel ezelőtt 
kézenfekvővé te t te , hogy olyan gépeket szerkesszenek, amelyek bonyolult 
logikai kifejezések logikai értékét „számítják ki" tehát megállapítják, hogy 
az összetett kijelentés igaz, vagy nem igaz. A lehetőséget erre elvileg az adp i 
meg, hogy egy sor olyan — részben mechanikus, részben elektromos vagy 
elektronikus — eszköz létezik, amelyek két és csak két különböző állapot egyi-
kében lehetnek, ezek közül az egyik 0-val, a másik pedig az ] -gyei azonosítható. 
Aégeredményben ezen alapulnak az elektronikus digitális számológépek is. 
Vz első ilyen logikai gépet, amely a kor technikájának megfelelően még mecha-
nikus eszközökkel működött, Stanley Jevons még 1870-ben szerkesztette. 
Azóta ezek a gépek gyakorlatilag is egyre nagyobb fontosságra tesznek szert. 

A logikai problémák instrumentálásának a kérdésével hazánkban első-
nek Nemes Tihamér, a műszaki tudományok doktora foglalkozott, aki — ko-
rábbi kísérletek után — 1953-ban elkészítette egy logikai gép mechanikus 
modelljét és megadta az elektronikus kivitel alapelveit is.11 

A Mérnöktovábbképző Intézetben előadássorozatot tar tot t a különböző 
logikai gépekről, ill. kibernetikus állatmodellekről, erről jegyzetet adott ki,12 

majd ennek alapján könyvet írt „Kibernetikai gépek" címmel, amely az Aka-
démiai Kiadónál jelenik meg. A könyv részletesen tárgyalja nemcsak a ma már 
lörténelmi érdekességü mechanikus kivitelű logikai gépeket (Jevons, Marquand 
stb.) és a szűkebb értelemben vett logikai gépeket, de felöleli az elektronikus 
számológépek vezérművét mint logikai gépeket, a fordító- és játszó gépekel 
a különböző biológiai funkciókat modelláló készülékeket és foglalkozik a mes 
terséges betűolvasó, alakfelismerő és hang után író gépek működési elveivel is. 

A logikai problémák instrumentálása terén a legjelentősebb hazai kísér-
leti eredmény az a logikai gép, amelyet Kalmár László lev. tag tervezett és 
Muszka Dániel segítségével kivitelezett. Ez az első ilyen típusú hazai modell. 
A gép felépítésében az ismert Eerranti-féle első típusú logikai gép elveit követi, 
tehát az elemi logikai műveleteket ún. dugaszolható dobozok formájában 
instrumentálja. Építését 1956 őszén a KKCs anyagi támogatásával kezdték 
meg, majd az MTA Matematikai Kuta tó Intézete megfelelő osztályának meg-
alakulása után ennek keretében fejezték be. Lényeges és szabadalomra is be-
jelentett újdonsága abban áll, hogy az elemi logikai műveletek instrumentá-
lására szolgáló dugaszolható dobozok kizárólag huzalokat tartalmaznak. Ez-
által lehetséges, hogy a logikai változókat nem egy kontaktus (vezetékpár), 
hanem egy váltóérintkező (vezetékhármas, hárompólus) reprezentálja. Ha a 
változó logikai értéke „igaz", a középső érintkező az alsó, ellenkező esetben 
pedig a felső vezetékkel van fémes összeköttetésben. Az 1. ábra pl. a négyes 
logikai konjunkció ily módon történő instrumentálását mutat ja . Könnyen 
meggyőződhetünk arról, hogy a kimenő vezetékhármasnál a középső vezeték 
akkor és csak akkor lesz az alsó vezetékkel vezető-összeköttetésben, lia a 
középső vezetékek mind a négy bemenő vezetékhármasnál ugyanilyen álla-
potban vannak, ahogy ez a logikai konjunkció definíciójának megfelel. Hasonló 
módon, tisztán huzalozás segítségével instrumentálhatók a többi elemi logikai 
műveletek is. 

11 T. NEMES: Logical machines for recognizing class and causal relations genetic-
al ly. Acta Techn. Vol. VII. (1953) No 1—2. 317 1. 

12 N E M E S T.: Logikai gépek. Mérnöktovábbképző Intézet. No 3355. 1955. 
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A gépet, megfelelő kapacitásra kiépítve, egy sor gyakorlatilag is fontos 
feladat megoldására is fel lehet használni. Egyik fontos alkalmazási területe 
pl. (késleltetés nélküli) jelfogó rendszerek kísérleti vizsgálata abból a szem-
pontból, hogy az előírt kapcsolási feltételeknek megfelelnek-e. A gépet a szerző 
itthon és külföldön, így a Szovjetunióban, az 1958. évi edinburghi Nemzet közi 
Matematikai Kongresszuson13 és a namuri II. Nemzetközi Kibernetikai Kong-
resszuson14, valamint Kínában nagy érdeklődés mellett ismertette. 

A jelfogó-rendszerek kísérleti vizsgálataival kapcsolatosan Péter Rózsa, 
a matematikai tudományok doktora végzett fontos — sajnos egyelőre még nem 
publikált — vizsgálatokat, amelyekről az 1956 szeptemberi balatonvilágosi 

Matematikai Kollokviumon számolt be. A jelfogó-érintkező rendszereket álta-
lában az előbb említett ítélet-kalkulus módszereivel szokás tárgyalni. Péter 
Rózsa megmutatja, hogy a jelfogó-érintkező rendszereket más módon, neveze-
tesen a rekurzív függvények elméletével is lehet tárgyalni. 

Dömölki Bálint, az MTA Kibernetikai Kutató Csoportjának fiatal mate-
matikusa a véges automatáknál fontos szerepet játszó eseményfogalomra adott 
az eddiginél szabatosabb megfogalmazást, amelyről 1957-ben a Bolyai János 
Matematikai Társulat szegedi jubiláris vándorgyűlésén számolt be. Ebben az 
esetben is kívánatos volna az eredmények mielőbbi publikálása. 

Az eddig hazánkban, illetve külföldön épült logikai gépek minden elő-
nyük mellett azzal a hátránnyal járnak, hogy csak az előbb ismertetett ítélet-
kalkulusban felmerülő problémákat ludják megoldani. Az ítélet-kalkulus 
azonban, minthogy a kijelentések egyes részei között nem tesz különbséget, 
csak viszonylag egyszerű logikai problémák szabatos megfogalmazására, 
illetve megoldására alkalmas. Ha azonban olyan kérdésekről van szó, mint a 
következtetés (szillogizmus), ahol pl. ilyen kijelentések fordulnak elő: „minden 
ember (halandó)" vagy pedig „van olyan ember, aki. . . " stb. az egyszerű ítélet-
kalkulus felmondja a szolgálatot ós új módszerekre van szükség. Ezek a mód-
szerek, már az ún. predikátum-kalkulushoz vagy logikai függvénykalkulushoz 
tartoznak, amely egyrészt különválasztja egyszerű kijelentésben az alanyt 
és állítmányt, másrészt két fontos műveleti jelet, ún. kvantorokat vezet be. 

13 L. KALMÁR: Problems concerning 1lio conductivity s ta tes of multipoles. In te rn . 
Congress of Mathématiciens, Edinburgh, 1958. 

1 4 L . KALMÁR: A now principle for the construction of logical machines I K Congrès 
Internat ional de Cybernétique, Ntvmur 1!)58. JX. 3—10. 
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Az egyik az ún. univerzális kvantor, amely azt jelöli, hogy az utána következő 
kijelentés minden alanyra (a logikai változó minden értékére) igaz; a másik 
az ún. egzisztenciális kvantor, amely azt jelenti, hogy van olyan alany (logikai 
változó), amelyre az utána következő kijelentés igaz. Tudományosan érdekes 
és nagy jelentőségű kérdés olyan gépnek a szerkesztése, amely nemcsak az 
ítélet-kalkulus, hanem a logikai függvény-kalkulus problémáinak a gépi meg 
oldására is alkalmas. Ha az ítélet-kalkulus céljaira szolgáló gépet első típusú 
logikai gépnek nevezzük, a logikai függvény-kalkulus céljaira szolgáló gép 
nyilvánvalóan egy második típusú logikai gép lesz. Egy saj tó alatt levő dolgo-
zatában15 e beszámoló szerzője megmutatja, hogy a második típusú logikai 
gép tulajdonképpen egy speciális digitális automata és megadja a legfontosabb 
műszaki követelményeket is, amelyek a tényleges konstrukció alapját képez 
hetik. 

Könnyen belátható, hogy a második típusú logikai gépek —, liaa kiinduló 
tételek, a legitim következtetési szabályok, a bebizonyítandó tétel és a bizonyí-
tás menete adva van — megfelelő program kidolgozásával felhasználhatók a 
bizonyítás ellenőrzésére. Bizonyítások konstrukciójára azonban csak akkor 
alkalmazhatók, lia a programba eleve bizonyos heurisztikus elveket építenek 
be — amint ezt néhány újabb eredmény1 6 ,1 7 bizonyítja. A programozás (tehát 
végeredményben egy deduktív jellegű művelet) szükségessége azonban ebben 
az esetben is változatlanul megmarad. 

Ennek következtében könnyen belátható, liogy mind az első, mind pedig 
a második típusú logikai gépek lényegében deduktív jellegűek, abban az érte 
lemben, liogy csak programozott- kétértékű logikai műveleteket tudnak 
végrehajtani. Valamely bizonyítás első konstrukciója, az ún. „sejtés" azonban 
a legtöbb esetben nem deduktív, hanem induktív úton történik, amelynél nagy 
szerepe van a Pólya18 értelemben vett plauzibilis okoskodásnál". Ehhez az élő 
idegrendszer asszociatív készsége szükséges, amelynek fiziológiai alapja, ameny-
nyire ismeretes, alakok, sőt egész szituációk hasonlóságának felismerése. 
Szerző egy korábbi dolgozatban19 kimutat ja , hogy a jelenlegi digitális automa-
ták erre elvileg képtelenek. Azok az — egyelőre még hipotetikus — gépek, 
amelyek logikai problémákat induktív módszerekkel tudnak megoldani, nyil-
vánvalóan a logikai gépek harmadik osztályát jelentik; szerkezeti elemeik 
tulajdonságai miatt nourális automatáknak lehet őket nevezni. Ha a neuronok 
néhány legfontosabb tulajdonságát —, amelyek elektronikus eszközökkel 
viszonylag könnyen instrumentálhatók is — posztuláljuk és a „hasonlóság" 
fogalmát oly módon általánosítjuk, hogy a hasonlóságnak nemcsak a ténye, 
hanem a mértéke is definiálható legyen, meg lehet adni egy olyan organizációt 
(neurális hálókat), amelyek az alkalmas receptorokból eredő hatásokat irradiálni 
tudják; ennek alapján közös részhálók segítségével — az általánosított definí-
ció értelmében — hasonlóságot tudnak érzékelni. Ezen felül reverberációs 
elven memória feladatokat is el tudnak látni. Az irradiációs képesség és a 
memória azonban együttesen az asszociációnak, végső soron tehát a feltételes 

16 R. TARJÁN: On logical machines. Acta Techn. Saj tó a la t t . 
1 6 A . N E W E L L — H . A . S I M O N : The logic theory machine. I R E Transactions on Inf . 

Theory. Vol. IT-2 (Sept. 1956.), 1. még a szerzők későbbi dolgozatait is. 
17 H. L. GELERUTER: Realizat ion of a Geometry Theorem Proving Machine 

UNESCO ICIP paper No I . 6. 6. (June. 1969.). 
18 G. PÓLYA: Mathematics a n d plausible reasoning I—II . ]. főként a H. kötetben. 
19 R. TARJÁN: Neuronal au toma ta , Cybernetica, Vol. 1. (1958) No 3. 189 — 196. 1. 
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reflexek kialakulásának és a tanulásnak is az alapja. A neurális automaták 
egyik érdekes tulajdonsága, amely a fentiekből következik, hogy őket a szoká-
sos logikai úton történő programozás helyett kondicionálni kell. 

Szerző ezekről a problémákról, ill. az időközi eredményekről 1957-ben 
a moszkvai Állami Egyetem Kibernetikai Szemináriumában, 1958-ban pedig 
az edinburghi Nemzetközi Matematikus Kongresszuson20 és a II. Nemzetközi 
Kibernetikai Kongresszuson21 t a r to t t előadásokat, amelyek a kongresszusi 
Actában fognak megjelenni. 

VII. 

A neurális automaták problémái átvezetnek a biológiai problémákhoz, 
ezeken belül a kibernetika egyik legfontosabb problémájának, az agykéreg és 
általában a központi idegrendszer logikai struktúrájának, a jelzésátvitelnek a 
mechanizmusához, valamint az élő szervezetben végbemenő folyamatok sza-
bályozási problémáihoz. Mint ismeretes, éppen az ilyen, részben biológiai, 
részben műszaki természetű vizsgálatokból alakult ki a jelenlegi értelemben 
vett kibernetikai témakör is. Ezen a területen a Pécsett dolgozó csoportnak 
vannak nemzetközi viszonylatban is kimagasló eredményei. 

Szentágothai János lev. tagnak 1944 óta folyó vizsgálatokkal22 sikerült 
a szemmozgató izmok és a labirintus közötti neurális kapcsolatok anatómiai 
és logikai s t ruktúráját tisztázni: az eredmények az oculomotorikus izmokon 
kívül általánosan, kettős izompárokkal csuklósan mozgatott szervek mozgási 
mechanizmusára is alkalmazhatók: a megadott logikai s truktúra ugyanis 
magyarázatot ad arra a fontos körülményre, hogy az izomnégyesben egy adott 
izom a társaihoz viszonyítva a szükséghez képest egyszer szinergista, máskor 
pedig antagonista funkciókat tud ellátni. Ez az anatómiai vizsgálatok szerint 
specifikusan gátló idegsejtek közbeiktatása révén lehetséges. Műszaki szem-
pontból az így kapott vezérlőrendszer viszonylag bonyolult ugyan, de rend-
kívül flexibilis és megfelelő eszközökkel instrumentálva -—-, ami minden nehéz-
ség nélkül lehetséges — pl. a radioaktív preparátumoknál használt manipulá-
toroknál közvetlenül hasznosíthatónak is látszik. A megfelelő matematikai 
modell megadására, amely pl. a stabilitási feltételek tisztázásához szükséges, 
a beszámoló írója folytat jó eredménnyel kecsegtető, de még le nem zárt vizs-
gálatokat. 

Az idegrendszeri információátvitelnél döntő szerepe van a neuronális 
ingerületátvitelnek. Ezzel kapcsolatban Rónyi Alfréd és Szentágothai János 
közös munkájában2 3 az ingerületátvitelre olyan valószínűségszámítási mate-
matikai modellt sikerült megadni, amelynek alapján nyert eredmények a kísér-
leti eredményekkel igen jól megegyeznek. 

20 R. TARTÁN-: Neuronal au tomata . I I ' Congrès In terna t ional de Cybernétique, 
N a m u r 1968. IX. 3—10 

2 1 R . T A R J Á N : On the ins t rumenta t ion of Logical problems. In ternat ional Congress 
of Mathématiciens, Edinburgh, 1968. 

2 2 SZENTÁGOTHAI ,T. : Á íabir inthus kapcsolatai a szommozgató izmokkal. Orvos-
képzés, 1944. évi 1. füzet . 

2 3 R É N Y I A.—SZENTÁGOTHAI ,T. : Az ingorületátvitel valószínűsége az egyszerű kon-
vergens kapcsolású interneuronális synapsis-modellben. (Előzetes közi.) Az MTA Mat. 
K u t . In t . Közi . I . (1956) 1—2. sz. 83—91. 1. 
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Rendkívül érdekes eredményekre vezettek Szentágotai Jánosnak és 
Székely Györgynek, a számfeletti végtagok beidegzésével kapcsolatos vizsgálatai. 
A számfeletti végtagok beidegzésével kapcsolatosan rendkívül finom kísérleti 
technikával végrehajtott vizsgálatok egyértelműen igazolják, hogy a normális-
tól eltérő helyen (pl. egy csirkénél a háton) beültetett végtagból is érkeznek 
be információk az agykéregbe; a válaszreakciók, ill. a válaszreakciókat kiváltó 
ingerek már a valódi végtaghoz futnak vissza. Az eddigi feltevésekkel szemben, 
amelyek szerint az idegrendszer a különböző receptorokból származó ingereket 
főként topológiai elvek alapján diszkriminálja, ezek a kísérletek arra látszanak 
utalni, hogy a különböző receptorokból származó ingerek valamiféle specifikus 
kódot is tartalmaznak (ami egyelőre persze még ismeretlen), amelynek alapján 
a szervezet a válaszreakciókat kiváltó ingereket helyesen tud ja irányítani. 
Ugyancsak rendkívül érdekes eredményeket értek el az optikai orientáció 
mechanizmusának a tisztázásával kapcsolatban. Gőtéken embrionális korban 
végrehajtott szemfelcserélések .segítségévad sikerült kimutatni a negatív vissza-
csatolás szerepét az optikai orientációban.24 Erről a problémáról Szentágothai 
János 1956 októberébon Moszkvában tar tot t nagy érdeklődést kiváltó elő-
adást. A vizsgálati módszerekről Székely Győző külön monográfiában25 számolt 
be. A legújabb eredményekről megfelelő filmfelvételek bemutatásával a Ma-
gyar Élettani Társaság ez évi vándorgyűlésén számoltak be. 

Lissák Kálmán akadémikus 1956. évi dolgozatában26 elemzi a kiberneti-
tikai módszerek jelentőségét a neurofiziológia számára. Orvosi szempontból 
hasonlítja össze egymással a szabályozó mechanizmusok és az élő szervezetet 
szabályozó mechanizmusainak a működését és rámutat a ket tő között fennálló 
funkcionális analógiák mellett a lényeges különbségekre is. Igen kívánatos 
volna ugyanilyen tudományos alaposságú összehasonlítás a műszakiak szem-
pontjából is, amelynek tanulságai a műszaki gyakorlatban is jó eredménnyel 
lennének használhatók. Legújabb vizsgálatainál munkatársaival, Flerke Bélá-
val, Mess Rétóval és Halász Istvánnal együtt a neuroendokrin és a humorális 
szabályozások mechanizmusát vizsgálja; ezek részletes ismertetése azonban 
túlságosan messzire vezetne. Rendkívül fontos volna ezen a téren a műszaki 
és főként a matematikus szakemberek bekapcsolása is, hogy a kísérletileg 
feltárt összefüggések formalizálása és gyakorlati alkalmazása megkísérelhető 
legyen. 

A pécsi csoport ezen a téren elért és a szűkebb orvosi körökön kívül is 
érdeklődésre számot tar tó eredményeiről ez év májusában sikerült kétnapos 
kibernetikai kollokviumon számolt be. Ezen a kollokviumon mutatták be 
azt a mű-katicabogarat is, amelyet Szegeden az MTA Matematikai Kuta tó 
Intézete munkatársa, Muszka Dániel épített a feltételes reflexes modellálására. 
Ez is a negatív visszacsatolás elvén alapul, de műszaki részleteiben eltér az 
eddig ismert megoldásoktól. A modellt az Elet és Tudományban, ill. a Ter-
mészettudományi Közlönyben népszerű formában ismertették. Az eddigi ta-
pasztalatok alapján most újabb modell tervezése folyik, amely járművezető 
auiomata céljaira volna felhasználható. 

2 4 J . SZENTÁGOTHAI—GY. SZÉKELY : Elementary Nervous Mechanisms, underlying 
optokinetic nesponses. Acta Physiol. Vol. X. 1950. No 43—55. 

25 SZÉKELY G Y . : A kísérleti embriológia vizsgáló módszerei. A Kísérletes Orvos-
tudomány Vizsgáló Módszerei III. 939—1027. 1. 

2 6 LÁSSÁK K. : Kibernet ika A neurofiziológia szempontjából. Magyar Tudomány 
195(1. 4—6. sz. 181 - 190. 1. 
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V I I I . 

Végeredményben megállapít ható, hogy a hazai kibernetikai kutatások 
a legutóbbi években gyorsütemű fejlődésnek indultak, sok esetben pedig nem 
zetközi viszonylatban is számottevő eredmények születtek. Ennek egyik 
bizonyítéka a nemzetközi kapcsolatok örvendetes fejlődése. Első helyen kell 
megemlíteni ebben a vonatkozásban azokat az együttműködési szerződéseket, 
amelyeket az MTA Kibernetikai Kutató Csoportja a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának négy kutatóintézetével, valamim egy ipari kutatóintézettel 
kötött . Együttműködési szerződés áll fenn az MTA Matematikai Kuta tó Inté-
zete és a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Automatizálási és Tele-
mechanikai Intézete között is, amelynek keretében tervbe vették a jelfogó-
hálózatokkal kapcsolatos bizonyos elméleti problémák közös megoldását is. 
1959 júniusában a KKCs-ből hárman vettek részt az UNESCO által Párizsban 
tari ott nemzetközi adatfeldolgozási konferencián. A Nemzetközi Kibernetikai 
Szövetségnek három, a British Computer Societynek pedig egy magyar 
tagja van. 

Az eredmények mellel 1 azonban rá kell mutatni arra is, hogy egy sor 
területen a kutatások még csak alig, vagy egyáltalán nem indultak meg, annak 
ellenére, hogy részben olyan kérdésekről van szó, amelyeknek kutatása — leg-
alább is egyelőre — nem igényelne nagyobb anyagi ráfordítást. Ezek közül 
első helyen a gépi fordítás kérdéseit kell említeni, amelynek már jelentékeny 
nemzetközi irodalma, komoly elméleti és kísérleti eredményei vannak, sőt 
a gyakorlat i jelentőségre való tekintettel a gépi fordítás kérdéseire nemzetközi 
szervezet is létesült. Kgy másik terület, aminek rendkívül nagy gyakorlati 
fontossága van, a termelési folyamatok számológépekkel történő vezérlése. 
A gyakorlat szempontjából itt két területnek van kimagasló jelentősége: az 
egyik a numerikus szerszámgép vezérlés, amely az eddig alkalmazott módszerek-
kel szemben a kis sorozatú gyártás kérdését rendkívül flexibilis és egyszerű 
formában oldja meg; a másik, a folyamatos üzemű termelő folyamatokra (vegyi 
üzemek) vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban mind a Szovjetunióban, mind 
pedig az Egyesült Államokban kiterjedt elméleti és egyre nagyobb mértékben 
kísérleti vizsgálatok is folynak. Az ilyen irányú tudományos kutatómunka 
megindítása olyan mértékben, amennyire erőnkből telik, annál is inkább fon-
tos és szükséges, mert szervesen hozzátartozik az automatizálásra való áttérés 
előkészítéséhez, ami az új ötéves terv egyik fontos célkitűzése. Gyakorlatilag 
senki sem foglalkozik hazánkban azokkal a fontos társadalomtudományi és 
filozófiai kérdésekkel, amelyeket a kibernetika felvet (pl. a teljes automatizálás 
társadalmi kihatásaival), amelyekkel pedig a II. Nemzetközi Kibernetikai 
Kongresszuson külön szekció, az 1958 októberében Moszkvában megtartott 
össz-szövetségi filozófiai értekezleten pedig külön előadás foglalkozott. A tár-
sadalomtudományi és filozófiai problémák hazai kutatását kétségtelenül meg-
nehezíti, hogy a társadalomtudományokkal, ill. filozófiával foglalkozó kutatók 
és a műszaki, matematikus, fiziológus szakemberek között eddig még nem t u-
dott olyan gyümölcsöző együttműködés kialakulni, mint a kibernetika egyéb 
területein. Remélhető azonban, hogy a Magyar Tudományos Akadémia hatá-
rozata értelmében megszervezendő országos méretű koordináció ezen a nehéz-
ségen is segíteni fog. 
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Bánki Donát emlékezete* 
RÁCZ ELEMÉR egyetemi tanár 

J \ Budapesti Műszaki Egyetem régi adósságát törlesztette, amidÖH 
az Egyetem aulájában, a már megörökített nagynevű professzorok szobrai 
sorában leleplezte világhírű professzorának, Bánki Donátnak mellszobrát, aki 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, s egyben korának egyik 
legnagyobb alkotó gépészmérnöke volt. A róla szóló megemlékezés, amely 
tudományos eredményei mellett igen sokrétű műszaki alkotásaira is ki 
terjed, bizonyára idegenül hangzott volna a régi Akadémia falai között. 
A felszabadulás utáni Tudományos Akadémia azonban akkor, amikor a mar 
xista ideológiának az elmélet és gyakorlat dialektikus egységére vonatkozó 
alapelve szellemében létrehozta az előző időkben szóba nem jöhető Műszaki 
Tudományok Osztályát, a gyakorlati műszaki feladatok elméleti alapokra 
támaszkodó magas színvonalú megoldását a tudomány rangjára emelte. 

* 

Bánki Donát 1859. június 6-án született a Veszprém megyei Bakony 
bankon, ahol édesapja körorvos volt. Az 1848—49. évi szabadságharcot honvéd 
főorvosi minőségben végigharcoló apa a szabadságharc leverése után, a nemzeti 
elnyomás éveiben, mély hazaszeretetre nevelte hat gyermekét. E nevelésből 
fakadó igaz hazafiság érzése késztette később a már ismert nevű Bánkit, 
hogy Stodolámúi, a gőzturbinák elmélete és fejlesztése terén alapvető munkás 
ságot kifejtett világhírű zürichi professzornak kitüntető meghívását lemondja, 
és a nagyobb lehetőségekkel biztató, a zürichi műegyetemen felajánlott tanári 
állást ne fogadja el. „Hazafias kötelességemnek tartom — írta válaszlevelé-
ben -— hogy a budapesti műegyetemen maradjak és szolgáljam hazám kulturá-
lis és gazdasági fejlődését." 

Középiskoláit Pápán, majd a budapesti V. kerületi főreáliskolában vé 
gezte és utána a műegyetem gépészmérnöki karára iratkozott be. I t t tanulmá-
nyait az 1880/81. iskolai évben fejezte be, diplomáját azonban meglepő módon 
csak jóval később, 1893-ban szerezte meg. 

Bánki érdeklődését már műegyetemi hallgató korában elsősorban a belső-
égésű motorok ragadták meg. Harmadéves korában a gázgépek tárgyköréből 
írt dolgozatával elnyerte a Műegyetem 100 forintos pályadíját. Ez a tanul 
mány „A gázgépeknél használandó legcélszerűbb méretek és keverékek meg-
állapítása" címen a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyében 1880-ban, 
egy évre rá pedig német nyelven a „Civilingenieur"-ben jelent meg. 

* A Magyar Tudományos Akadémián 1969. december 14-én elhangzott meg-
emlékezés. 
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E sikeres pályamunka következményeként Horváth Ignác, a mechanika 
professzora Bánkit IV. éves korában tanársegédi beosztásban maga mellé 
vette. 

Az egyetemi évek után az Allamvasútak Gépgyárának alkalmazásába 
kerül, de már egy év múlva, 1882-ben, későbbi rendkívül sikeres gépészmérnöki 
működésének színterére, a Ganz és Társa Vasöntő- és Gépgyárhoz lép át. I t t 
első feladatként az épülőfélben levő elevátor befejezését bízták rá, amit a gyár 
vezetőségének legteljesebb megelégedésére végzett el. Az elevátor építésével 
kapcsolatban kifej tet t kiváló munkája eredményeként Mechwart András, 
a Ganz gyár vezérigazgatója, az akkori magyar műszaki élet egyik kimagasló-
alakja rábízza sa já t találmányú forgóekéjének kifejlesztését. Ebben az időben 
szerkeszti a szíj feszültség hatására működő, eredeti elgondolású dinamométe-
rét, amelyért a Magyar Mérnök és Építész Egylet 1887-ben az alapítójáról 
elnevezett „Hollán dí j" második fokozatával tüntet te ki. 

Sokoldalú Ganz-gyári tevékenységét két évre megszakítja, és az 1891— 
92. években a Műegyetem gépszerkezettani tanszékére kerül, mint konstruktőr. 
A Műegyetemmel való közelebbi kapcsolat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
1893 elején végül is megszerezze gépészmérnöki diplomáját. 

Ezután ismét elfoglalja a Ganz-gyárban ideiglenesen otthagyott állását, 
ahol rábízzák egy akkor létesített ú j osztály vezetését, amelynek a gáz- és-
petróleum motorok kifejlesztése és gyártásának meghonosítása volt a feladata. 

Bánki tehát most közvetlen kapcsolatba került korábbi éveinek kedvelt 
érdeklődési témájával , de már megelőzőleg, amikor megtudta, hogy Csonka 
János, a műegyetemi gépműhely vezetője gázmotorok szerkesztésével és készí-
tésével foglalkozik, azonnal csatlakozott hozzá. Kapcsolatuk rendkívül gyü-
mölcsözőnek bizonyult, mert Bánki kitűnő elméleti felkészültségét és kiváló-
intuitív érzékét tökéletesen kiegészítette Csonka bőséges gyakorlati tapasz-
talata. 

Első két közös (1888-ban), az „Újítás gázgépeknél", majd „Újítás gáz-
és petróleummotorokon" című szabadalmuk, a gázmotorokon akkoriban álta-
lánosan alkalmazott kihagyásos szabályozás tökéletesítésére irányult. 

1893-ban szabadalmaztatják nagysikerű gáz-, illetőleg petróleumkala-
pácsukat, amely a kisebb gyártelepeken hamarosan elterjedt. Sikerére jellemző, 
hogy a legnagyobb német gyárak egyike, a dessaui BAMAG gyár is gyártot ta , 
és az 1896. évi berlini Ipari Kiállításon be is mutat ta . 

Л Ganz gyár a 90-es évek legelején kezdett a gázmotorok gyártásával 
intenzíven foglalkozni. Ebben igen nagy szerep jutot t Bánkinak, a belsőégésű 
motorok kiváló szakértőjének, akinek szava a gyártandó típusok megválasz-
tásában és az egyes típusok konstruktív kialakításában különös súllyal esett 
latba. 

1892-ben jelenik meg a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyében 
első feltűnést keltő dolgozata: „A gázmotorok elmélete". A magyar szakiro-
dalomban kevés értékesebb és eredményeiben nagyobb hatású munka jelent 
meg akkoriban, mint Bánkinak ez az értekezése. A Magyar Mérnök és Építész 
Egylet méltányolva jelentőségét az 1893. évi Hollán-díj első fokozatával 
jutalmazta e tanulmányt . 

Bánki ebben a dolgozatában a belsőégésű motorok elméletének néhány 
olyan alapvető törvényszerűségét fogalmazta meg, amelyeket az akkori szak-
irodalom és gyakorlat még nem látott eléggé világosan. A belsőégésű motorok 
elmélete és a vonatkozó kísérletek között tapasztalható ellentmondásokat főleg 
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annak tulajdonította, hogy az akkori elmélet a gázmotorok megítélésekor csu-
pán a bennük lejátszórió körfolyamat termikus hatásfokára fordította figyelmét. 
Bánki hangsúlyozta először a termikus hatásfok mellett a mechanikai hatásfok 
fontosságát is. 

Ezt szem előtt tartva bizonyította be, hogy azok a módszerek, amelyek 
a gőzgépeken a fajlagos gőzfogyasztás csökkenésére vezetnek — pl. amilyen 
elsősorban az expanzió kiterjesztése több hengerre való megosztás út ján -
gázmotorok esetében éppen a mechanikai veszteségek növekedése miatt nem 
vezethetnek célhoz. Kimutatta azt is, hogy ugyancsak a mechanikai hatásfok 
romlása telle lehetetlenné annak a számtalan elméletileg kigondolt különböző 
körfolyamatnak a sikeres megvalósítását is, amelyeket akkoriban a fajlagos 
fogyasztás csökkentése érdekében eszeltek ki. 

Bánki e dolgozatában - vizsgálatai összefoglalásaként — az Otto-rend-
szerű gázmotorokra vonatkozóan azt a fontos szerkesztési alapelvet mondta 
ki végkövetkeztetésképpen, hogy az ilyen motorok hőkihasználását nem az 
expanzió kiterjesztésével, hanem a kompresszió növelésével lehet fokozni. 

Bánki tudományos beállítottságára jellemző, hogy eme alapvető meg-
állapításait csak akkor közölte, amidőn azokat német és angol motorokon 
végzett saját kísérletei is igazolták. 

Л nagy kompresszióval együtt járó tüzelőanyag fogyasztás csökkenést, 
egyébként Bánki az irodalomban addig ismertetett kísérletek kiértékelésével 
is igazolta és kimutat ta , hogy az Otto-—Crosley gépek csekély fogyasztását 
nem a felhasznált gáz nagy fűtőértéke okozta — amint az akkor általánosan 
elterjedt vélemény volt —, hanem az e gépeken alkalmazott, akkoriban arány-
lag nagy kompresszió (5,36 atm). 

A llollán-díjat odaítélő bizottság többek között az alábbi szavakkal mél-
tal.ta a dolgozat jelentőségét: „A szerző ilyen módon, azáltal, hogy a gázmoto-
rok elméletéhez új adalékokat fűz, az elmélet és gyakorlat között felmerült 
eltéréseket eltünteti, nagy szolgálatot tesz a műszaki tudománynak. A munka 
értékét kiválóan növeli az, hogy a szerző a gyakorlat ban elterjedt sok felfogásról 
kimutatja, hogy helytelen és helyreigazítja azokat". 

Bánki ez időben Csonkával közösen kifejlesztett egy másik talámányt is, 
amelyet jelentősége alapján gyakran a belsőégésű motorokra vonatkozó vala 
mennyi többi találmánya elé szoktak helyezni. Ez az újszerű és a motortech-
nika szempontjából rendkívüli fontosságú szerkezet a karburátor volt. 

A 90-es évek táján a gázmotorok tüzelőanyaga főleg a világítógáz, majd 
később a generátorgáz volt. A világítógáz használata a gázvezetékhez való 
helyhezkötöttséget jelentett. A járműmotorok csak akkor fejlődhettek ki, 
amikor megoldódott a nagy fűtőértékű folyékony tüzelőanyag (petróleum, 
benzin, alkohol) motor üzemanyagként való felhasználásának lehetősége. 
Ennek megvalósítását éppen a Bánki—Csonka-féle karburátor tette lehetővé. 
E szerkezet első alkalmazása tehát kétségtelenül döntő jelentőségűnek nevez 
hető az autóipar, majd később a repülőipar fejlődése szempontjából. 

A karburátor feltalálását a németek — és részben a francia szakirodalom 
is — Maybachmik, a Daimler gyár főmérnökének tulajdonítja. Maybach 1893. 
augusztus 17-én nyúj to t ta be karburátorra vonatkozó szabadalmát, míg 
Bánki és Csonka fél évvel korábban, 1893. február 11-én szabadalmaztatták 
szerkezetüket és az erre vonatkozó beadványukban először használták a „Car-
burât or" elnevezési. 
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Ezzel az igazán nagy jelentőségű találmánnyal kapcsolatban Bánkinak 
és Csonkának — amellett, bogy anyagi eredményt sem tudtak vele elérni — 
sajnos még az az erkölcsi elégtételük sem volt meg, hogy a szakirodalom a kar-
burátor feltalálását az ő nevükhöz fűzte volna. Elsőbbségüket jóval később 
egy amerikai gyár ugyan megvédte, de nem azzal a céllal, hogy a két magyar 
feltaláló alkotó tehetségét elismertesse, hanem hogy versenytársai szabadalmi 
igényeit letörje. 

A karburátor feltalálása után Bánki csakhamar hozzálátott, hogy a nagy 
kompresszió előnyeinek elméleti úton való felismerésére vonatkozó eredményeit 
a gyakorlatba átültesse. Л kísérletek folyamán azonban hamarosan kiderült, 
hogy a nagy kompresszió alkalmazásának akadályai nem csekélyek. 

A fő nehézség abból származott, hogy az akkori tüzelőanyagok csekély, 
40 alatti oktánszáma miatt a kompresszió növelésével „korai gyújtás" követ-
kezett be. Ennek megakadályozására a komprimálandó keverék erőteljes hű-
téséről kelleti gondoskodni. Bánki a keveréknek a hengerfalon át történő 
intenzívebb hűtését a hengerfal és gáz közötti rossz hőátadás miatt, másrészt, 
mivel csak a kompresszió folyamán akart hűteni, nem tar tot ta célravezetőnek, 
Iranern a hűtést úgy érte cl, hogy a szívó löketben finoman elporlasztott vizei 
is szívatott a hengerbe. A víz a kompresszió löketben elpárolgott, így a meleg 
egy részét elvonta és a hőfok túlságos növekedését megakadályozta. Л tüzelő-
anyag és a víz porlasztását igen ötletesen egybeépített kettős karburátorral 
végeztette. 

1898-ban szabadalmaztatta vízhefecskendezéses motorját és a Ganz-gyár 
osaklramar elkészített egy 20 lóerő teljesítményű Bánki-motort. A motor ben-
zinfogyasztása a gyári mérések szerint teljes terhelésnél 230 gramm voll 
lóerő-óránként . A házi mérések ellenőrzésére a gyár belföldi és külföldi'szak-
értőket kért fel. A budapesti műegyetemről K. Jónás Ödön és Schimanek Emil, 
a Felsőipariskoláról Táborszky Ottó igazgató, külföldről pedig Eugen Mayer 
göttingeni professzor végzett kísérleteket a motorral. Л kísérletek fényesen 
igazolták azokat a meggondolásokat, amelyekből Bánki vízbefecskondezéssel 
működő motorjának megszerkesztésénél kiindult. Eredményeit több jelentős 
cikkében publikálta, így a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyében 
„A Diesel-motor és a hőmotorok" címen. 

Különböző kompresszióviszony és különböző bevezetett hőmennyiség 
felvételével minden lehetséges változatra meghatározta a termikus és mechani-
kai hatásfok változását, majd az összhatásfokot, A számításokat a hőbevezetés 
három különböző módjára: állandó térfogat és állandó nyomás melletti, vala-
mint izotermikus hőbevezetés esetére végezte el. Л hőbevezetés módjának 
befolyására nézve megállapította, hogy a hatásfokra ennek mindaddig nincs 
túlságosan nagy befolyása, míg az az állandó térfogat (robbanó motor) és az 
állandó nyomás (lassú égésű motor) mellett történő hőbevezetés határai között 
marad. Az с határokon kívül eső izotermikus hőbevezetés viszont aránytalanul 
kisebb hatásfokot eredményez. 

Rudolf Diesel „Theorie und Konstruktion eines rationellen Wärmemo-
tors" című híres, még 1893-ban megjelent tanulmányában—, amelyről egyéb 
ként Stodola azt írta, hogy az az igazságnak és tévedésnek tarka keveréke -— 
egyik elvi követelményként az izotermikus hőbevezetést jelölte meg, mivel 
a G'arnot-ciklus szerint működő motort akarta megvalósítani. Dieselnek erre 
irányuló kísérletéi nem vezettek sikerre, s később az igen erős német ipari 
tőke hathatós támogatásával kifejlesztett, s addig nem ismert jó hatásfokkal 
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dolgozó Diesel-motorokban — amint azt Bánki 1897-ben több nagy német 
Diesel-motor gyárban te t t tanulmányútja alkalmával megállapította — az égés 
nem izotermikusan, hanem állandó nyomás mellett megy végbe. így az elért 
kitűnő eredményeket az addig sehol sem alkalmazott nagy kompressziónak 
(35—40 atm.) kellett tulajdonítani. 

Föntebbi dolgozatának összefoglalásaként Bánki kimondotta, hogy 
a Diesel által lassú égetéssel elért jó hatásfokokat robbanó-motorral is meg lehet 
valósítani a vízbefecskendezéssel biztosítható nagyobb kompresszió révén. 

A Bánki-motor mégis félelmetes versenytársra talált a Diesel-motorban 
és —, bár a Bánki-motor egyszerűsége, különösen a légbefúvással működő 
Diesel-motorokkal szemben nyilvánvaló — a küzdelemből a Diesel-motor kc 
riilt ki győztesen. 

A rohamosan fejlődő Diesel-motorok széleskörű elterjedésének kétség 
kívül egyik érthető oka volt az is, hogy tüzelőanyagként a jóval olcsóbb nyers-
olajat hasznosítják, de elöntő szerepe a verseny eldőltében mégis a kapitalista 
termelési viszonyok azon áldatlan törvényszerűségének volt, amely az ú j talál-
mányok kifejlesztésében a gyengébb tőkét visszahúzódásra kényszeríti az 
erősebbel szemben. A magyar gyáripar tőkeereje pedig — különösen, miután 
a Bismarck-féle vámpolitika hazánkat iparilag úgyszólván teljesen kiszolgál 
t a t t a Ausztriának — nem versenyezhetett a Diesel-motor kifejlesztésében jó 
üzletet látó és ezért igen jelentős érdekeltséget vállaló hatalmas német ipari 
tőkével. 

Bármilyen mostohák voltak is ezek a körülmények a Bánki-motor elter-
jedése szemponl jából, Bánki érdemeit a belsőégésű motorok fejlesztése terén 
semmivel sem csökkentik. A nagy összefoglaló szakmunkák ott említik nevét 
a motortechnika úttörői sorában és a müncheni „Deutsches Museum"-ban, 
a technika haladásának mérföldköveit jelző alkotások között az első Diesel-
motor közvetlen szomszédságában ot t találjuk a Bánki-motort és Rudolf 
Diesel képe mellett ott függ Bánki Donát arcképe is. 

Említésre méltó, hogy a Bánki által kezdeményezett vízbefecskendezés 
jóval később, a versenyautók motorjain, de főként a nagy teljesítményű 
rcpülőmotorokon ismét alkalmazásra talált, a motor teljesítményének rövid 
ideig tartó átmeneti fokozására a s tar t végrehajtásakor, illetve légiharc 
közben. 

1898 végén nagy változás következett be Bánki életében. Addigi ki 
magasló tudományos és gépszerkesztői munkássága elismeréseképpen a Mű-
egyetem meghívása alapján a megüresedett Gépszerkezettani Tanszékre őt 
nevezik ki tanárnak. Ezzel lényegében le is zárult Bánki munkásságának a bel 
sőégésű motorok fejlesztésére irányuló korszaka, 

Másfél év múltán, 1900-ban, az akkor megüresedett Hidraulika és Hidro 
gépek tanszékét vette át. Bánki igen nagy lendülettel és az őt jellemző lelki-
ismeretességgel fogott hozzá e ránézve addig meglehetősen idegen tárgykör 
kritikai feldolgozásához, majd továbbfejlesztéséhez. A századforduló idején 
mindjobban tér t hódító gőzturbinák elméletét rögtön felveszi előadásai anya-
gába és kiterjedt elméleti és kísérleti kutatómunkába fog a gőzturbinákban le 
játszódó folyamatok eddig nem eléggé tisztázott kérdéseinek kiderítésére. 

A gőzturbinatervezők abban az időben, a gőzturbinákra vonatkozó szak 
irodalom alapján a sebességi háromszögek megszerkesztésére és a fokozatokban 
lejátszódó folyamatok értékelésére csak a súrlódásmentes áramlás összefüggé-
seit alkalmazták. Maga Stodola „Die Dampfturbine" című klasszikus művének 
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1904-ben megjelent második kiadásában ugyan a súrlódási veszteséget már — 
az egy fokozatra jutó teljes hóesés bizonyos százalékában •—- figyelembe veszi, 
de ez a tárgyalásmód nem alkalmas arra, hogy ennek alapján a veszteségek 
eredetét részletesen vizsgálni és azokat céltudatosan csökkenteni lehetne. 

Bánki a „Gőzturbinák szerkesztési alapelvei" című, a Magyar Mérnök és 
Építész Egylet Közlönyében 1905-ben, majd „Grundlagen zur Berechnung von 
Dampfturbinen" címen a „Zeitschrift für das gesammte Turbinenwesen" 
című folyóiratban 1906-ban megjelent alapvető jelentőségű dolgozatában első-
ként bontja szét a súrlódási veszteséget az álló- és futólapátozásra, amikor 
bevezeti a cp és y> sebességtényezőket. 

A klasszikus akciós fokozat hatásfokát a szétbontott súrlódási veszteség 
figyelembevételével határozza meg. A hatásfoknak súrlódásmentes áramlás 
esetére vonatkozó, addig általánosan használt képletében az ot t szereplő 4-es 
tényezőt a 2 <p2 (1 -j- y>) szorzattényezővel helyettesíti, ami az áramlási jelen-
ségek sokkal mélyebb elemzését tette lehetővé. Bánkinak a hatásfokra leveze-
te t t e képletét Stodola, könyvének 3. kiadásában, a forrás megjelölésével közli, 
de a további kiadásokban sajnálatos módon Bánki nevét már nem említi. 
Annál meglepőtt és némi elégtételt is nyúj t Bánkinak, hogy Zsiriczkij szovjet 
professzor az 1950-ben megjelent „Aviazionnie gazovie turbini" című könyvé-
ben hivatkozik rá és a gázturbina fokozat kerületi hatásfokára vonatkozó kép-
letet, mint Bánki-formulát említi meg. 

Bánki e nevezetes dolgozatában kimutat ta , hogy minél nagyobb egy 
akciós nyomás fokozaton belül a kerületi sebesség csökkentése érdekében alkal-
mazott sebességfokok száma, annál kisebb ennek legkedvezőbb hatásfoka, 
valamint, hogy a fokozatok számának növelése nem vezet közvetlenül hatás-
fokjavulásra, sőt legtöbb esetben a hatásfok romlik ezáltal. 

A szakirodalomtól eltérő igen eredeti módon tárgyalja Bánki e tanulmá-
nyában a reakciós fokozatok hatásfok-viszonyait. Felismerte, hogy ebben az 
esetben a sebességtényezők alkalmazása nem célravezető, ezért a veszteséget 
a sebességmagasságra vonatkozó „veszteségtényezővel" fejezi ki. Elgondolásá-
nak helyességére az a körülmény is rámutat , hogy a kísérleti intézetek a külön-
féle reakciós lapátozások laboratóriumi vizsgálata alkalmával ma is ezt a vesz-
teségtényezőt adják meg. 

Bánki úttörő munkát végzett a turbinalapátok súrlódási veszteségének 
kísérleti meghatározása terén is. Az akciós futólapátozás sebességtényezőjét 
szellemes kísérlettel úgy állapította meg, hogy külön-külön megmérte a teljes 
lapátozás és a félbevágott lapátozás impulzus erejét. Ezek számértékének isme-
retében a vonatkozó egyszerű összefüggések figyelembevételével a y> sebességi-
tényezőt úgy számíthatta ki, hogy a r égképletben a körülményesebben mér-
hető gőzsebesség már nem szerepelt . Ez az igen ötletes módszer is szembe-
tűnően dokumentálja a kísérletező Bánki rendkívüli leleményességét. 

A gőzturbinák elméletére vonatkozó kutatásainak eredményeit Bánki 
az 1905-ben Liège-lben ta r to t t bányászati-gépészeti kongresszuson is előadta 
és előadásával osztatlan elismerést aratott . Ez irányú jelentős munkássága 
mindenkorra előkelő helyet biztosított számára a gőzturbinák elméletének 
fejlesztői sorában. 

1908-tól kezdve erősen érdeklődik a még alighogy megvalósult repülés 
iránt és előadásaiban is kitért a repülés akkor ismert elméleti kérdéseire. Külö-
nösen az automatikus stabilizálás problémája ragadta meg figyelmét és már 
1909-ben szabadalmaztatja stabilizálorát. A szerkezet lényege a repülőgép 
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törzsében hossz- és keresztirányban elhelyezett egy-egy higannyal töl töt t és 
két végén membránnal lezárt csőalakú érzékelő elem. Ha a repülőgép hossz 
vagy keresztdőlése megváltozik, a membránokra ható nyomáskülönbség azok 
deformációját idézi elő. Ezt a deformációt ezután közvetítő elemek út ján 
hidraulikus szervomotor elosztójához vezette, majd a szervomotor a magas-
sági, illetőleg csűrőkormánylapok megfelelő irányú kitérítésével helyesbítette 
a gép helyzetét. Bánki e szerkezetében szellemesen alkalmazta a vízturbinák 
szabályozásában akkor már ismert visszavezetés elvét. 

Automatikus stabilizátorát igen újszerű elgondolással egy vasúti motor-
kocsi tetejére szerelt, gömbcsuklóba ágyazott Bleriot-típusú repülőgépen pró-
bálta ki, de a szerkezet nem működött kielégítően, ugyanúgy, mint ahogy nem 
váltak be az akkoriban rendkívül nagy számban tervezett más hasonló szer-
kezetek sem. 

Bánki tisztán elméleti munkásságát — mint a hidraulika és hidrogépek 
tanára — elsősorban az áramlástan területén fej te t te ki. Az áramlástan a folya-
dékok és gázok mechanikájával foglalkozik, tehát lényegében mechanikai 
stúdium. Az áramlástan múlt század végi művelői közül a legtöbben azon álta-
lános mechanikai szemlélet követői voltak, amely még Lagrange hatalmas 
szellemiségének hatására alakult ki, s amely az analitikai mechanikának a 
mechanikai jelenségek felfogására ós tárgyalására vonatkozó módszereiben 
jut kifejezésre. E felfogás szerint bizonyos mechanikai axiómákra támaszkodva 
minden mechanikai probléma matematikai alakba öltöztethető, differenciál-
egyenletekkel írható le és ezután a probléma megoldása már a differenciál-
egyenlet integrálásával egyértelmű. Tehát bármely mechanikai feladat mate-
matikai problémaként kezelhető, s így a mechanikának nincs szüksége semmi-
féle megfigyelésre, kísérletre és laboratóriumra sem. Ez a felfogás végül oda 
vezetett, hogy e szemlélet követői a mechanikát a gyakorlati élettől elszakít va, 
teljesen elméleti síkon művelték. 

Az a nagy siker, amivel a megelőző századforduló nagy tudósai Lagrange 
elképzeléseit az égi mechanikában és a matematikai fizikában alkalmazták, 
vitathatatlannak tüntette fel ennek a rendszernek a helyességét. így a XIX. 
század kimagasló tudósai: Laplace, Cauchy, Ljapunov és a többiek valamennyien 
Lagrange módszerét követték klasszikus műveikben. 

Elvétve azonban néhány olyan probléma is adódott, melyeket semmi-
képpen sem lehetett Lagrange rendszerébe illesztve tisztázni. így pl. Ranlcin-
nak és Reynoldsmúi kísérletekre volt szükségük mechanikai feladataik megoldá-
sához. Ezeket az eseteket azonban alárendelt jelentőségű kivételeknek tekin-
tették és a mechanika továbbra is tisztán elméleti, tisztán matematikai tudo-
mány maradt. 

Ilyen szemlélet alapján jöttek létre azok a kétségkívül igen nagy tudo-
mányos értéket képviselő elméleti hidrodinamikai művek is, amelyek az ún. 
ideális folyadék áramlásának törvényszerűségeit foglalták össze, de amelyek-
nek eredményeit a legritkább esetben sikerült összhangba hozni a gyakorlati 
áramlási jelenségekkel és amelyek a meginduló repülőtechnikának sem tudtak 
segítséget nyújtani . 

Bánki a mechanikai jelenségek tárgyalásának e skolasztikus felfogását—, 
amely az elméletet élesen elválasztotta a gyakorlattól — elutasította magától 
és tudományos munkásságában mindig arra törekedett, hogy elméleti ered-
ményei és kísérleti megfigyelései között megteremtse az összhangot. Erre indí-
tot ta őt igazi, a gyakorlat követelményeit mindig szem előtt tar tó mérnöki 

4 Magyar TiidomAny 1960/8. 159 



gondolkodásmódja, amely tudományos működésében is állandóan megnyilat 
kozott. 

Ennek a felfogásnak így adot t hangot a „Folyadékok mozgása haj l í tot t 
csatornákban" című 1912. december 16-án felolvasott akadémiai székfoglaló-
értekezésében : 

„Az elvont tudományos vizsgálatok gyakran foglalkoznak olyan lehet-
séges, vagy lehetségesnek feltételezett jelenségekkel, melyeknek feltételei a 
valóságban nincsenek meg és ilyen esetekben mérnöki szempontból nagyfon-
tosságú feladat az eltérések kimutatása az elméleti és valóságos jelenségek 
között és az elméleti eredmények korrigálása gyakorlati szempontból, fgy 
tudjuk, hogy az elméleti hidrodinamika, mely pedig Euler és Lagrange óta 
a felsőbb mennyiségtan legszövevényesebb eszközeivel épült fel, mérnöki 
számításokra csak a gyakorlati hidraulika korrekció módszerével alkalmazható, 
mert elsősorban ideális, azaz súrlódás nélküli, összenyomhatatlan és légmentes, 
cseppfolyós folyadékokkal foglalkozik, amilyenek a valóságban nincsenek, de 
amennyiben másodsorban a súrlódásokat is figyelembe veszik, a korrekció 
mégis szükséges, mert a folyadékok nyúlósságát nem fejezheti ki elég szigorú 
matematikai form u 1 ázással. ' ' 

E dolgozatával kapcsolatban igen élénk tudományos levelezésbe és 
vitába került az áramlástan akkori legkiválóbb művelőivel, így PrandtlAiú, 
Camerer-rel, Lorentz-cel és másokkal. Elméleti megfontolásainak alátámasztá-
sára rendkívül szellemesen összeállított kísérleteket végzett és ezek folyamán 
először használta az áramlási sebesség nagyságának és irányának megállapí-
tására a mérőgolyócskát. Mérési eredményei eltérést mutattak a klasszikus 
hidrodinamika alapján számítható értékektől, aminek oka nyilván az áramlás-
nak a görbületben bekövetkező s a súrlódás hatására visszavezethető leválása 
volt. Bánkinak érdeme, hogy ezeket a leválásokat, mint „veszteglő tömegeket" 
felismerte és az elméleti és kísérleti eredmények között mutatkozó eltérést 
a Bernoulli-egyenletben alkalmazott helyesbítő tagokkal igyekezett kiegyen-
líteni. Ezek a korrekciók azonban — különösen mai szemmel nézve — nem 
mondhatók egészen kifogástalanoknak. 

Igen érdekes dolgozata jelent meg 1909-ben ugyancsak a német Mérnök 
Egylet folyóiratában, amelyben Bach kísérletei alapján a Borda—Carnot 
tétel helytelen alkalmazására muta t rá a labirint-tömítések esetében. 

1916-ban került kiadásra műegyetemi elméleti előadásainak egész anya-
gát felölelő „Energia átalakulások folyadékokban" c. műve. E közel harminc 
ív terjedelmű nagy jelentőségű munka értékét nagyban emeli az az egységes 
tárgyalási mód, amellyel a szerző az összenyomhatatlan és összenyomható 
folyadékok áramlásának törvényszerűségeit egyöntetűen az energiaszemlélet-
ből vezeti le. 

A Magyar Mérnök és Építész Egylet Bánki e művét, amely valóban a 
hazai műszaki irodalom büszkesége volt, a Cserháti-pályadíjjal és a legnagyobb 
egyesületi kitüntetéssel, az Egyesület aranyérmével jutalmazta. 1922-ben 
a berlini Springer cég is megjelentette Bánki könyvét, amely a külföldi szak-
körökben is feltűnést ós osztatlan elismerést keltett. • 

Igen nagy vesztesége a magyar műszaki irodalomnak, hogy a könyv 
második kötete, amelyben Bánki a szivattyúk, kompresszorok és gőzturbinák 
szerkesztését kívánta tárgyalni, s amely így előadásainak gyakorlati vonat-
kozású anyagát foglalta volna össze, Bánki 1922. augusztus 1-én bekövetkezett 
halála miatt már nem jelenhetett meg. 
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Hidraulikai tanulmányai közül meg kell említenem még az 1904-ben 
megjelent „Szivattyúventilek szerkesztése" o. dolgozatát, amelyben — előző 
évi találmánya alapján — a gyorsjárású dugattyúk szelepeinek legkedvezőbb, 
legkisebb áramlási ellenállást okozó kialakításával foglalkozik. Ez a cikke 
azonban — bár igen célravezetően tárgyalja a kérdést — csakhamar vesztett 
jelentőségéből, mivel ebben az időben a többfokozatú, nagynyomású centrifu-
gáiszivattyúk már kezdték kiszorítani a dugattyús szivattyúkat. 

Bánki, felismerve a fejlődés irányát , azonnal hozzálátott a centrifugái-
szivattyúkban lejátszódó jelenségek mélyebb elemzéséhez és csakhamar meg-
jelent „Nagynyomású centrifugáiszivattyúk fokszámának megállapítása" 
c. tanulmánya, amelyben e géptípus legelőnyösebb fokozatszámának megálla-
pítására ad útmutatást . 

Bánki hidraulikai működésének egyik legsikeresebb és legismertebb ered-
ménye a Bánki-féle vízturbina. Turbinája különleges helyet foglal el a turbinák 
családjában, mert határesetet képez a réstúlnyomással működő és a réstúlnyo-
más nélküli turbinák között. Bánki maga is határturbinának nevezte el azért, 
mert a víz, mint energiahordozó a járókerék csatornáit éppen kitölti anélkül 
azonban, hogy a csatornákban túlnyomás keletkezne. 

Különlegessége a turbinának, hogy a járókerék, amely két párhuzamos 
körtárcsa közé fogott lapátokból áll, kétszeres átömlésű. Л víz vezetőcsatornán 
át a kerületen lép be és a lapátozáson áthaladva a turbinakoszorú belsejében 
szabadsugárként folytatja út ját , majd a lapátozáson mégegyszer áthatolva 
ugyancsak a külső kerületen távozik. Л másodszori átömlés lehetővé teszi, 
hogy az első átömlés után még viszonylag nagy kinetikai energia egy részét 
felhasználja, miáltal a kilépési veszteség csökken. Számszerűen a második át-
ömlés a hatásfoknak mintegy 15%-os növekedését jelenti az egyszeres átömlés-
hez képest. A víznek a kerék kerülete mentén történő bevezetésével sikerült 
elérni azt, hogy a kerékátmérő lényegében független a vízmennyiségtől, ami 
a turbina szerkesztésébe bizonyos egyszerűsítést hoz. Ez az előny azonban 
a lapátok szilárdsági viszonyai miatt nem hasznosítható teljes mértékben. 

A kisteljesítményű turbinák tar tományában a turbina rendkívüli egy-
szerűsége ellenére hatásfok szempontjából versenyképes más turbinatípusok-
kal, amit egyszerűségéből következő olcsósága és kis súlya csak még nyomaté-
kosabban húz alá. 

A Bánki-vízturbina igen nagy érdeklődést váltott ki szakkörökben, 
számos külföldi tanulmány is nagy elismeréssel foglalkozott vele, aminek jel-
lemzésére csak Eschcr zürichi tanár egy mondatát idézem: „Az új vízturbina 
hatásfok tekintetében az emberileg lehetőt teljesíti." 

A tudományos elismerés itthon sem maradt el, bár elkésett. Az MTA 
1927-ben — sajnos már Bánki halála után — a 2000 pengős Akadémiai Nagy-
jutalommal tüntette ki „Új vízturbina" c. értekezését, mint az évtized leg-
jobb magyrnr nyelvű műszaki tárgyú dolgozatát. 

Napjainkban ismét az érdeklődés előterébe kerültek a törpe erőművek 
és ebből a szempontból a Bánki-turbinára még jelentős szerep várhat. A tur-
bina jelentőségét az igazolja legjobban, hogy a Szovjetunióban, Németország-
ban — és tudomásunk szerint Franciaországban is — ma is sorozatban gyárt-
ják, sőt az Egyesült Államokban is mutatkozik érdeklődés. Az Oregon állam-
beli egyetem két tanára Maclcmore ós Merrifield, a Bánki-turbinával végzett 
kísérleteiről, „The Bánki Water Turbine" címen, 1949-ben számolt be. 

* 
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Bánki Donát rendkívül sokoldalú gépészmérnöki alkotó tevékenységének 
csak azokat az eredményeit tekintettük át, amelyek meg is valósultak és 
amelyek jelentős szerepet töltöttek be a gépészeti tudomány vohatkozó ágá-
nak előbbrevitelében. Száznál több tudományos értékű dolgozata közül is 
csak azokat említettük meg, amelyek a bennük elért eredmények folytán a 
hazai és külföldi tudományos körök osztatlan elismerését váltották ki és bizto-
sították számára a világhírnevet, 

Nem ismertettük részletesen és csak egy mondatban említjük meg Bánki 
nak azokat a nagykoncepciójú tervezeteit és javaslatait, amelyeket a kissár 
mási földgáznak a fővárosba vezetésével, majd az országos vízgazdálkodással 
kapcsolatban, valamint az aldunai vízierőmű létesítésére és a Vaskapu szabá 
lyozására vonatkozóan dolgozott ki. E nagyszabású tervek megvalósítását 
a közben kitört első világháború ugyan meghiúsította, de ezekben is teljes 
mértékben megnyilvánul Bánki rendkívüli alkotó készsége. 

Mint műegyetemi tanát , oktató munkáját kiválóan lát ta el. Előadá 
sait igen nagy gonddal készítette elő ós osztotta be. A fejlődésnek megfelelően 
állandóan ú j fejezetekkel bővítette és közben saját érdekes kísérleteiről és 
elméleti eredményeiről is beszámolt. Bár előadásmódja kissé száraz volt, 
mondanivalójának értéke és érdekessége teljes mértékben lekötötte hallgatói 
figyelmét. 

Tanári működésének egyik legnagyobb eredménye volt, hogy a gépész-
mérnöki képzésben kitérj esztette a laboratóriumi gyakorlati oktatást , amelyet 
akkoriban még csak a mechanikai technológia területén tar tot tak indokolt 
nak. 

Az ú j műegyetemi épület általános terveinek kidolgozásakor sikerült egy 
kalorikus és hidraulikus laboratórium létesítését is a tervbe felvétetnie. Ezzel 
kapcsolatban a Műegyetem Tanácsa Bánkit Berlinbe küldte az ottani Műszaki 
Főiskola laboratóriumi gyakorlatainak tanulmányozására. Az ot t szerzett-
tapasztalatok alapján kezdte meg a felépült laboratóriumban a hallgatók gya-
korlati képzéséi. Nagy súlyt helyezett a hallgatók üzemi gyakorlatára és meg 
kívánta, hogy azokról írásban számoljanak be. A laboratórium berendezésekor 
nagy gondot fordított arra, hogy ott kutatómunkát folytathasson és az arra 
alkalmas hallgatókat előkészíthesse a tudományos munkára. 

Ezek az irányelvek, amelyeket Bánki 22 éves tanári működése folyamán 
oktatói tevékenységében követett, ma is teljes mértékben helyesnek bizo-
nyulnak. 

Eredményekben gazdag pályafutását áttekintve, kirajzolódik előttünk 
a múltból a zseniális gépszerkesztőnek, a kiváló tudósnak, a sokoldalú kísér-
letezőnek, a nagyszerű tanárnak és az ifjúság nagy barát jának hatalmas alakja. 
Születésének századik évfordulója valóban nem múlhatott el anélkül, hogy mély 
t isztelettől áthatva meg ne emlékezzünk munkásságáról és az egyetem aulájá-
ban elhelyezett szobrával ne állítsunk örök példaképet a jövő gépészmérnök-
generációi elé. 
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VEREBÉLY LÁSZLÓ 
1883—1959 

1959. november 22-én elhunyt Verebély László professzor, azMTA lev. 
tagja, a magyar műszaki tudományos élet egyik neves képviselője. 

Verebély László 1883 augusztusában született Budapesten. A budapesti 
Műegyetemen 1906-ban szerzett kitűnő minősítésű gépészmérnöki oklevelet. 

Tanulmányúton volt több európai országban és az Amerikai Egyesüli 
Államokban és ez alatt — 1906 és 1910 között — a Westinghouse pittsburgi 
gyárának próbatermében a nagynevű Lamme mellett dolgozott. Megszerezte 
külföldön az elektromérnöki oklevelet. Európába visszatérve Karlsruheban 
Arnold professzor mellett dolgozott. 1911-ben lépett be a Ganz-féle Villamos-
sági Gyárba mint a próbaterem főnökének helyettese. 

1913-ban Kandó Kálmán meghívta Verebélyt az Olasz-Westinghouse 
Vado-i gyárába vezető mérnöknek, ilyen módon, Kandó Kálmánnal szoros 
kapcsolatban működve, részt vett az Olasz Államvasutak villamosítási munká-
jában, amely a világ első országos nagyvasúti villamosítása volt. 

1914-ben az első világháború kitörésekor bevonult katonának mint tar-
talékos tiszt. 1917-ben Bécsbe vezényelték az AEG Union vasútosztályára, 
ahol 1918-ban már az osztály helyettes főnökévé nevezték ki. 1918 óta isméi 
itthon, mint a MÁV villamosító irodájának megszervezője Kandó Kálmánnal 
szoros kapcsolat ban működött és részt vett az első 50 periódusú villamos mozdo-
nyok tervezésében, kikísérletezésében és egyúttal a hegyeshalmi fővonal 
villamos vontatásának előkészítésében. 

Felismerve az együttműködő országos villamos energiaelosztó hálózat 
kiépítésének a szükségességét, első kiépítendő nagy országos erőműnek a bán-
hidait jelölte ki Budapest főváros és a hegyeshalmi vonal villamosítása szük-
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ségleténok fedezésére. Mint az építést irányító szakbizottság előadója, az építést 
ellenőrző irodát vezette. 

Ezt követően javaslatot dolgozott ki a második országos erőműnek, 
a mátrainak létesítésére. 

1929-ben nevezték ki a budapesti Műegyetem nyilvános rendes tanárává 
az újonnan felállított villamos művek és vasutak tanszékére. I t t berendezte 
az ország első nagyfeszültségű laboratóriumát, ahol különleges készülékek 
szerkesztésén kívül villámkutatással foglalkozott, kezdetben a laboratórium-
ban, később a Tudományos Akadémia céltámogatásával létesített országos 
szervezet ú t ján . 

1937-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. 
1936—1938-ig a Gépész- és Vegyészmérnöki Kar dékánja, majd a gépész-
mérnöki osztály elnöke volt. 1945-ben, a felszabadulás után a Műegyetem első 
rektora. 

Társadalmi munkában is tevékenyen részt vett. 1925—1938-ig a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület ügyvezető elnökhelyettese, majd 1938—41-ig 
elnöke és utóbb társelnöke volt. 

Az Energia Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottságának alapításá 
tói kezdve húsz éven át volt elnöke és az utóbbi tíz és egynéhány évben a 
CIGRE-nek, a nagy villamos hálózatok nemzetközi konferenciája Magyar 
Nemzeti Bizottságának volt elnöke. 

Mindvégig szakértője volt a MAY villamosítási osztályának, ma jd a 
Bánya- és Energiaügyi Minisztérium energia kollégiumának és az Erőmű 
tervező Iroda szakértő bizottságának. 

Nagy irodalmi munkásságot fej tet t ki. Hót műve jelent meg könyvalak 
ban, amelyek közül legjelentősebb alkotása a villamos erőátvitel négykötetes 
alapvető munkája. Ezenkívül 38 komoly tudományos munkája és több, mint 
100 kisebb cikke jelent meg. 

Szakmai munkásságáért a Magyar Mérnök- és Építész Egylet dí ját , 
továbbá a Kandó-érmet és a nagy aranyérmet, s a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület jubileumi Zipernovszky-érmét kapta. 1953-ban Kossuth-díjjal és 
a Munka Érdeméremmel tüntet ték ki. 

Verebély mint igazi tudós, az igazságot kereste kísérletei és tanulmányai 
során. Lelkesedett mindazért, amit szépnek és jónak ta r to t t . Előadásai amel-
lett hogy szabatosak és világosak, mindig szenvedélyesek is voltak és ezáltal 
a hallgatóság figyelmét lekötötték. Lelkesítette az ország villamos energia-
gazdálkodása tökéletes megoldásának a kérdése, lelkesítette a villamos nagy-
vasúti vontatás és különösen a Kandó-féle 50 periódusú nagyfeszültségű 
váltakozó áramú vontatási rendszer, amelynek nagy előnyeiről meg volt győ-
ződve és ezt sok éven át propagálta, 

Élete legvégéig dolgozott. Legutóbb könyvei ú jabb kiadását készítette 
elő. Halála gátolta meg abban, hogy ezeket a munkáit befejezze. 

Temetésén a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok-
Osztálya és az egész magyar műszaki tudományos élet nevében mély fá jda-
lommal bucsúztunk tőle, akivel évek hosszú során együtt dolgoztunk, akinek 
működését közelről láttuk és hallottuk, akinek alkotásait fejlődésükben figyel 
tiik és nagyra becsültük. 

F O N Ó A L B E R T 
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S Z E M L E 

A Magyar Гudományos Akadémia életéből 

A Magyar Tudományos Akadémia El-
nöksége j anuár 29-i ülésén foglalkozott az 
idei nagygyűléssel ós elhatározta, hogy azt 
április 10—14-0 között rendezi meg. A 
nagygyűlés központi gondolata: az Aka-
démia 10 éves tevékenységének értékelése 
népi demokráciánk 15 éves fejlődése kere-
tében, a szocialista építés tudományos ós 
•ezen belül akadémiai feladatai a második 
ötéves te rv irányelvei, a távla t i tudomá-
nyos kuta tás i terv és ál talában az MSzMP 
VII. kongresszusa ú tmuta tása a lapján . 

A nagygyűlés keretében megtar tás ra ke-
rülő közgyűlésnek különös jelentőséget ad 
nz, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
újjászervezése óta eltelt tíz év hazai tapasz-
talatai , a szocialista ós a népi demokrat ikus 
országok tudományszervezésében kiala-
ku l t ú j fejlődési i lányok napirendre tűzték 
a z Akadémia feladatainak — ál ta lában a 
tudományos élet országos i rányítása meg-
szervezésének kérdéseit. E problémákat a 
közgyűlés részletesen meg fogja v i ta tn i és 
a z Elnökség az alapszabály részletes módo-
sí tását fogja javasolni. A közgyűlés ú j 
tagokat is fog választani. 

Az Elnökség foglalkozott az Akadémia 
tagjai ős tudományos dolgozói körében 
végzendő ideológiai továbbképzéssel és 
jóváhagyta az Elnökség által rendezett 
központi előadások, az osztályok körében 
t a r to t t vitaülések és az intézetekben folyó 
előadások témáit . Az Elnökség az év folya-
mán 14 központi előadást szervez, bele-
értve azt a három előadást és v i tá t , amely 
az MSzMP VII. kongresszusa anyagának 
feldolgozását célozza. 

A Minisztertanács j anuár hónapban ho-
zot t határozatával intézkedett az országos 
távlat i kutatási terv kidolgozásáról. Ennek 
során elfogadta a t,udományos kuta tások 
fő i rányai t és ezeken belül a kuta tás i fő-
feladatokat . A 104 főfaladat közül 47-nek 
a z Akadémia lett gazdája. E 47 főfaladat 
túlnyomó többsége alapkutatás , de nagy 

része sokoldalú kapcsolatban van a gya-
korlat tal . Az Elnökség január i ülésén az 
országos távlat i tudományos kutatási terv 
Akadémiára eső fő feladatainak osztályok 
között i felosztásával és az előkészítő bizott-
ságok megalakításának előkészítésével fog-
lalkozott. 

Az 1960. évre tervezet t kongresszusok 
végleges tervének időpontjaival ugyancsak 
foglalkozott az Elnökség. Az Akadémia 
keretében 1960-ban, a nagygyűlésen kívül, 
24 jelentősebb kongresszus, konferencia, 
illetve symposium, kollokvium megrende-
zésére kerül sor. 

Az Elnökség megtárgyal ta a Szovjet-
unióban, a nemzetközi tudományos szer-
vezetekkel való kapcsolat kérdéséről foly-
t a t o t t tapasztalatcseréről készített jelen-
tést. A jelentést tudomásul vet te és meg-
állapította, hogy az abban foglaltak hasznos 
ismereteket t a r ta lmaznak és segítséget, 
nyú j t anak nemzetközi kapcsolataink to-
vábbi eredményes fejlesztéséhez. Az Elnök-
ség a jelentés tapaszta la ta i alapján több 
határozatot hozott. 

Az Elnökség jóváhagyta a Magyar Tu-
dományos Akadémia ős n berlini Német 
Tudományos Akadémia közötti tudomá-
nyos együttműködési egyezmény 1960. évi 
munkatervé t , va lamin t a Magyar Tudo-
mányos Akadémia és a t i ranai Állami 
Egyetem között megkötöt t Tudományos 
Együt tműködési Egyezmény I960, évi 
munkatervét . 

Az Elnökségi Tanács január 15-i ülésén 
jóváhagyta az Automatizálási K u t a t ó 
Csoport önálló laboratór iummá történő 
átszervezését. A laboratórium feladata a 
hazai automatizálás a lapkutatásainak szer-
vezett összefogása, valamint a tudományos 
eredmények gyakorlati alkalmazásának 
előmozdítása. Á laboratórium vezetésével 
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az Elnökség Benedikt Oltó akadémikust 
bízta meg. 

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának 
előterjesztésére az Elnökségi Tanács jóvá-
hagyta a Román és a Magyar Tudományos 
Akadémia I960, évi tudományos együtt-
működési munka te rvé t ; a Csehszlovák és 
a Magyar Tudományos Akadémia 1960. 
évi tudományos együttműködési munka-
tervét ; a Moszkvában, Peldngben, Koreá-
ban, Vietnamban és Mongóliában kötött 
tudományos együttműködési egyezmények-
ről, illet ve munkatervekről szóló beszámoló 
jelentést. 

* 

A Szovjetunió Tudományos Akadémiá-
jának Elnöksége felhívással fordul t a 
spanyolországi Tudományos Akadémiához, 
a világ minden tudományos akadémiájá-
hoz, a Tudományos Munkások Világszövet-
ségéhez a spanyolországi önkény és terror 
megszüntetése érdekében. A felhívás töb-
bek között az alábbiakat ta r ta lmazza : 

,,A Szovjetunió Tudományos Akadémiájá-
naktudósainem nézhetik közömbösen ezeketaz 
eseményeket. Mi nagyra értékeljük a spanyol 
tudomány és művészet képviselőinek a világ 
kultúrájának fejlesztése és a humanizmus 
eszméinek kialakítása terén végzett tevékeny-
ségét. Az egész világon ismert Cervantes, 
Lope de Vega, Murillo, Goyu,Cervet, Romon, 
Cajal, Menendez, I'elaio, Menendez Pidal 
és még sok más spanyol neve. 

Azokban a napokban, amikor az emberi 
értelem újabb és újabb fényes győzelmet arat 
a természet erői fölött, és a kozmosz mélysé-
geibe hatol, mi, tudósai és polgárai annak az 
országnak, amely a béke és a népek közti 
barátság nemzetközi politikájával megnyitotta 
az emberiség előtt a haladás és az emberiség 
boldogulásainak perspektíváit, felhívással 
fordulunk a világ tudósaihoz, hogy egyesít-
sék erőiket és közös tiltakozással lépjenek fel 
a Spanyolországban dúló erőszak és önkény 
ellen, az emberi jog, a demokrácia és béke 
eszméinek védelmében." 

A felhívást a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája megküldte az Egyesült Nemzetek 
Szövetsége fő t i tkárának , D. Hammarskjöld-
nek is, azzal a kéréssel, hogy támogassa és 
jár jon közbe a tömegeket érintő megtorló 
politika megszüntetése érdekében Spanyol-
országban. 

A felhívást a Magyar Tudományos Aka-
démia Elnöksége megvi ta t ta és egyhan-
gúan magáévá te t te . Erről ér tesí te t te a 
Szovjetunió Tudomán yos Akadémiájá t és az 
Egyesült Nemzetek Szövetsége fő t i tká rá t . 

* 

A Ayelv- és Irodalomtudományi Osztály 
vezetősége j anuár i ülésén megvi ta t t a és 

elfogadta az Osztályhoz tartozó intézetek 
és célhitellel t ámoga to t t intézmények 1960. 
évi tudományos témá-tervét. Megalakí-
to t t a a Klasszika-filológiai tanszéki kuta tó-
csoportot, s ha tároza to t hozott arról, hogy 
milyen külföldi kongresszusokon képvisel-
te t i magát . Az osztály vezetőség elhatá-
rozta, hogy Munkácsi Bernát születésének 
100. évfordulója alkalmával a Magyar 
Nyelvtudományi Társasággal közösen 
ünnepi ülést rendez az Osztály felolvasó 
üléseinek keretében. 

* 

A Zenetudományi Bizottság j anuár hó 
folyamán t a r to t t a első vegyesbizottsági 
ülését a közös magyar—német Liszt-
összkiadás ügyében. Az ülést német részről 
dr. Otto Goldhammer professzor, m a g y a r 
részről Gárdonyi Zoltán, a Zenetudományi 
Bizottság tagja , a magyar szerkesztőbizott-
ság vezetője vezette. Az ülésre hazánkba 
érkezett a német Kulturál is Minisztérium 
kiadói ügyeinek vezetője, a német zenei 
kiadó vezetője és vezető lektora, akik 
ugyancsak részt vet tek az egy hétig t a r tó 
szerkesztőbizottsági üléseken. 

* 
A Társadalmi-Történeti Tudományok 

Osztályának vezetősége január 28-án ülést 
t a r to t t . Az ülésen megtárgyal ták az ez 
évben megrendezendő Művészettörténeti 
Konferencia előkészítésére vonatkozó javas-
latot, az intézetekben folyó ideológiai ok-
ta tás és szakmai ideológiai vi ták tervr-1. 

* 

A Történet tudományi Bizottság j anuá r 
25-én ta r to t t ülésén megvi ta t ta a Történet-
tudományi Intézet és a Dunántúl i Tudo-
mányos Intézet tör ténet tudományi részle-
gének 1960. évi tudományos terveit, vala-
mint az I960, évi akadémiai célhitelekre 
vonatkozó javaslatot , foglalkozot t a Bi-
zottság a stockholmi nemzetközi történész 
kongresszuson való részvételünk előkészí-
tésével. 

* 

Az Állam- és Jog tudományi Bizottság 
j anuár 25-én t a r t o t t ülésén az állam- és 
jogtudományok I960, évi tudományos 
kuta tás i tervével, valamint az 1960. évi 
akadémiai célhiteleknek az ú j célhitel 
rendelkezéseknek megfelelő felosztásával 
foglalkozott. Megtárgyalta és jóváhagyta 
a Bizottság az ez évben megrendezendő 
Nemzetközi Büntetőjogi Munkaértekezlet 
előzetes programjá t . 

* 

A Pedagógiai Bizottság január 29-én 
ülést ta r to t t . A Bizottság az 1960. é\ i 
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akadémiai célhitelek elosztására vonat-
kozó javaslaton kívül foglalkozott a most 
megjelent pedagógiai tanulmánykötet mcg-
Vi 1 a tásának előkészítésével. 

A Biológiai Csoport j anuá r 6-án vezető-
ségi ülést tar to t t , amelyen értékelték a 
Csoport 1959. évi hazai rendezvényeit. 
Az ülésen megtárgyal ták az akadémiai 
céltámogatások felhasználását. 

Ünnepi ülésszak Apáczai Csere János halálának 
300. évfordulója alkalmából 

A .Magyar Tudományos Akadémia és az 
Országos Béketanács december 16-án kö-
zös tudományos ülésszak keretébon emlé-
kezeti meg Apáczai Csere János halálának 
300. évfordulójáról. 

Az ülésszak első, december 16-án dél-
előtt t a r t o t t ülésén Mátrai László lev. tag, 
elnöki megnyitójában azt fejtegette miben 
állt Apáczai igazi nagysága. Megállapította, 
hogy az igazi halhatat lanok, akiknek sorába 
Apáczai is tar tozott , mindig az emberi 
haladás törhetetlen, lánglelkű harcosai 
voltak, az emberiség jobb jövőjéért küzdöt-
tek. Ennek a küzdelemnek forradalmi fana-
tizmusa lmt, melegít évszázadokon á t . 
Apáczai nagy érdeme — muta to t t rá 
Mátrai László —, hogy az enciklopédikus 
tudás t enciklopédikus emberséggel t ud ta 
párosítani. Ez biztosítja gondolatainak 
messze - egészen a mi korunkig - előre-
muta tó jellegét. 

Az elnöki bevezető u t á n Bán Imre 
egyetemi t aná r ,, Apáczai Csere János tudo-
mányos fejlődése" címmel t a r to t t a meg 
ünnepi előadását. Végigtekintve az Apá-
czai halála óta eltelt évszázadokon, meg-
ál lapítot ta , hogy sokszor, igen sokféle 
vonatkozásban hivatkoztak a nagy magyar 
gondolkodó és nevelő ú t törő filozófiai és 
pedagógiai nézeteire. A kép azonban, ami t 
róla kialakí tot tak, hamis volt, mer t a sok 
róla szóló cikk csak ritkán a lapul t í rásainak 
beható ismeretén. Jelentős változást ezen 
a téren a felszabadulás hozott , amikor a 
demokrat ikus közszellem Apáczai törekvé-
seivel rokon célokat tűzött maga elé. .Mű-
veit. k iad ják és megkezdődhetett életmű-
vének marxis ta szempontú elemzése. 

Apáczai — hangsúlyozta az előadó — 
nem volt sem tragikus hős, sem korát meg-
előző lánglelkű próféta, hanem nagyképes-
ségű, népe sorsáért felelősséget érző tudós, 
aki kora társadalmának valóságők szük-
ségleteiből kiindulva a tudomány fegyve-
reivel küzdött a haladásért. Célja az egye-
temes anyanyelvű népműveltség és az 
európai szintű magyar értelmiség megte-
remtése volt. Apáczai nagy érdeme, hogy 
tudományos célkitűzéseit kora leghala-

dóbb bölcseleti rendszerének, Descartes 
filozófiájának segítségével igyekezett meg-
valósítani. Gyengesége viszont abban mu-
tatkozott meg, hogy e gondolatrendszer 
ha tásá t minduntalan keresztezte, több 
ponton semlegesítette vallásos, pur i tánus 
világnézete. 

Apáczai tudományos fejlődését vizsgáb a 
r ámuta to t t az előadó, hogy gyökerei a 
XVI XVJL századi eneiklopédizmusba 
nyúlnak vissza. Ennek a baconi gyakorla-
tias filozófiával kapcsolalban kifejlődött 
i rányzatnak természettudományos jellege 
Porcsalmi András jegyzetein, majd Bistcr-
feld előadásain keresztül h a t o t t Apáczaira. 
Xagy hatással volt reá az antiskolasztikus, 
de alapjában véve eklektikus és spekulatív 
jellegű ramus-i logikának, valamint Arno-
sius elméleti műveinek megismerése is. 
Ez utóbbi hatás volt a legkevésbé üdvös, 
mer t a száraz, szemléltetés mentes, sko-
lasztikus írásmód i rányában befolyásolta 
Apáczait. 

Az Apáczait ér t tudományos hatások 
közül legfontosabb Descartes hatása. Apá-
czai kartezianizmusa ál landóan bővült, 
gazdagodott, anélkül azonban, hogy a 
nagy francia bölcselő rendszerének a tel-
jességét valaha is magáévá tet te volna. 
A kartezianizmus hatása Apáczai vala-
mennyi jelentősebb m u n k á j á b a n nyilván-
való. Az is v ilágos azonban, hogy a karte-
zianizmusnak Apáczai műveiben vannak 
hiányai. Ennek okát Apáczai pur i tánus 
vallásosságában, matemat ika i képzettsé-
gének nem túlságosan magas színvonalá-
ban és végső soron a m a g y a r társadalom 
adot t viszonyaiban jelöli meg áz előadó. 
A magyar polgári fejlődés ugyanis 
Bán Inno véleménye szerint - még arra 
is erőtlen volt , hogy egy vallásos ideológiá-
tól jórészt független, igényes filozófiai 
rendszert amilyen Desoartes-é volt 
minden vonatkozásban magáévá tegyen. 

A kartezianizmus és a puri tanizmus 
, Apáczai tudatában egymás mellett , olykor 
egymást át ha tva élt és éppen e felemás vol-
tukkal fejezték ki a feudalizmus nyomása 
a la t t vergődő magyar polgárosulás gyen-
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geségcit. Apáczai bátor és clvhű magatar-
tásával a magyar polgárság legjobbjainak 
felfogását képviselte s munkássága számos 
vonatkozásban előkészítette a felvilágoso-
dást. 

A tudományos ülésszak második része —-
a Magyar Tudományos Akadémia Peda-
gógiai Bizottsága és Neveléstörténeti Al-
bizottsága rendezésében -— Apáczai peda-
gógiai tevékenységének mél ta tása jegyé-
ben folyt lo. 

Jausz Bcla egyetemi t aná r „ Apáczai 
jelentősége a magyar nevelés történetében" 
című előadásban Apáczai pedagógiai tevé-
kenységét a neveléstörténet fo lyamatában 
vizsgálta és r ámuta to t t a r ra , bogy minden 
időben azok a nevelők v i t ték előre a neve-
lés és oktatás ügyét, akik —- éber figyelem-
mel kísérve a fejlődés folyton változó és 
növekvő igényeit — a gazdasági és társadal-
mi baladás szolgálatába ál l í tot ták a maguk 
erőit és merész elhatározással fogtak az 
oktatás, nevelés t a r ta lmi , szervezeti és 
módszerbeli megújí tásához. Apáczainak 
is leglényegesebb érdeme, bogy az ú jkor 
elején felismeri a változó gazdasági, társa-
dalmi viszonyok szabta ú j igényeket, s 
azokat széleskörű ismeretek nyúj tásával 
kielégíteni igyekszik. A nyuga t i kapitalista 
fejlődés eredményeit megismerve, kora 
leghaladóbb filozófiai nézetei a lapján hatá-
rozza meg az oktatás t a r t a lmi kérdéseit és 
alkotja meg a hazai viszonyokhoz alkalma -
zot t iskolarendszerét. 

Rámuta to t t az előadó, liogy bár az en-
eiklopedizmus i rányzata Apáczait már 
i t thon megihlette, ilyen i rányú érdeklődése 
is Hollandiában mélyül t el és i t t ju lo t t el 
arra a fokra, hogy az enciklopédikus kép-
zést, már a középfokú iskolában meg 
akar ta valósítani. Ennek súlyát —- mint 
erről a Magyar Enciklopédia tanúskodik — 
döntő mértékben a matemat ikára ős a 
természettudományokra helyezi. A Ma-
gyar Enciklopédia haladó filozófiai, ter-
mészet- és társadalomtudományi tényezői-
nek elemzése u t á n — a tudományok 
magyar nyelvű közvetítésének jelentőségét 
hangsúlyozva — Jausz Béla megállapí-
tot ta , hogy Apáczai a világi tudományos-
ság előtérbe helyezésével a r ra törekedett, 
hogy az iskola no m a r a d j o n kizárólagosan 
az egyház szolgálatában. Iskolaszervezeti 
koncepciójának leglényegesebb tényezői: 
az alapfokú anyanyelvi iskola széleskörű 
kifejlesztése és a magas színvonalú, kor-
szerű felsőoktatás megteremtése. Apáczai 
nem alkotot t összefüggő pedagógiai rend-
szert, min t Oomenius, de a kartéziánus 
filozófia nyomán olyan jelentős didaktikai 
tételre m u t a t o t t rá, min t a világ jelenségei-' 
nek egyetlen alapelvből való magyarázata 
és ennek az elvnek a t an í t á s eredményes-

ségét meghatványozó volta. A descartes-i 
tanításokból vonja le azt a pedagógia 
számára is jelentős tanulságot, hogy min-
den egyes t udomány a többiek megértését 
mozdít ja elő. 

Jausz Béla azzal a gondolattal zárta be 
előadását, hogy az Apáczai évfordulót fel 
kell használni a r r a is, hogy életművét — 
legalább válogatás formájában — több 
nyelven megjelentessék és ezzel az emberi-
ség közkincsévé tegyék. 

Jausz Béla előadását bárom korreferá-
t u m követte. 

Orosz Lajos a Tankönykiadó pedagógiai 
szerkesztöjo Apáczai gyulafehérvári is-
kolaszervezeti reformjavaslatai t ismertetve 
összehasonUtotta a Comenius ál tal szer-
vezett sárospataki „Sohola Pansopliicá"-t 
és Apáczai gyulafehérvári tervezetét és ki-
muta t t a , liogy ismeretelméleti megalapo-
zásuk között döntő elvi különbség van. 
Apáczai Comeniusszal ellentétben —, aki 
a pánszofikus műveltséget min t az iskolai 
oktatás koroná já t csak főiskolai fokon vélte 
megvalósíthatónak - a Magyar Enciklo-
pédiát, m i n t a „ tudn i szükséges dolgok" 
módszeres összefoglalását már a triviális 
iskolában az okta tás középpontjába ál l í t ja 
és erre építi fel, mint szilárd alapra az öt. 
fakultásból álló főiskolai tagozatot. Apá-
czai a kar téziánus ismeretelmélet alapján 
ju t erre a gondolatra. Comenius iskola-
szervezete ezzel ellentétben a baooni 
empirizmus indukt ív módszere alapján 
jö t t létre. A szerző végül kiemeli Apáczai 
érdemeit a termelő munka (különösen a 
mezőgazdasági termelő munka) elméleti 
alapjainak taní tásában, az anyanyelv hasz-
nála tának a középfokú iskolákba való be-
vezetésében és a teológia gyámkodása alól 
felszabadult világi tudományosság terjesz-
tésében. 

Apáczai reformjavaslatainak közvetet t 
ha tásá t vizsgálva Orosz Lajos az eddig 
figyelemre nem mél ta to t t , II . Rákóczi 
Györgytől származó iskolatörvény alap-
ján k imuta t j a , hogy a kolozsvári iskolát 
a fejedelem 1656-ban alávetet te a 
gyulafehérvári kollégiumnak. Erdély vala-
mennyi iskolájában csak a Gyulafehérvá-
ro t t bevett tankönyvekot engedélyezte, s  
megtil totta, hogy a triviális iskolák a gram-
mat ikán, poét ikán, retorikán túl maga-
sabb tudományoka t tanítsanak. Az intéz-
kedés éle az ekkor m á r Kolozsvárott 
tevékenykedő Apáczai ellen i rányult . 

Komar Ilona egyetemi ad junk tus ,,Sáros-
patak és Gyulafehérvár ( Apáczai és Come-
nius)" c. korreferátumában Comenius és 
Apáczai egy-egy klasszikus beszédét, Co-
menius sárospataki beköszöntőjét (De 
cultura ingeniorum) és Apáczai kolozsvári 
székfoglalóját (De summa scholarum neces-
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silate) veti össze és megmuta t j a , hogyan 
tükröződnek a ké t beszédben a két nagy 
pedagógus-kortárs nevelési felfogásának 
rokonvonásai és hogyan muta tkoznak meg 
egyéniségük különbségei. Az ország el-
maradot tsága mindkét beszéd centrális 
problémája. Apáczai is, Comenius is a 
művelődés alacsony színvonalában lá t ják 
a haladás kerékkötőjét . Ezér t mindket ten 
nagy — sőt tú lzot t — jelen tőséget tulaj-
donítanak a nevelésnek. Közös törekvé-
sük: az alapfokú anyanyelvi oktatás kiter-
jesztése és a korszerű felsőoktatás megszer-
vezése. (Bár ez utóbbi Apáczainál nagyobb 
hangsúllyal szerepel.) 

A két beszéd párhuzamos elemzése az 
azonos gondolatok egész sorát hozza fel-
színre. Feltehető tehát, hogy Apáczai el-
olvasta, vagy legalábbis hallott Comenius 
sárospataki beköszöntőjéről. Közös gon-
dolataik forrásait azonban — mint erre 
az előadó rámuta t — sokkal inkább világ-
nézetük, törekvéseik, sőt vallási korlátaik 
azonosságában kell keresnünk. 

Földes Éra főiskolai docens „А X VII. 
század, a neveléstudomány úttörőinek szá-
zada" c. hozzászólásában kifej te t te , hogy 
a nevelés történetében a XVII . században 
jelentkeznek először olyan nagy kuta tók, 
akik a pedagógiát önálló tudomány rang-
jára emelik és az ú j t udomány előtt a fej-
lődés széles perspekt ívájá t t á r j ák fel. Ez 
az önálló neveléstudomány az első győztes 
polgári for radalmakat érlelő fejlődés tala-
ján, illetőleg a forradalmak teremtet te ú j 
társadalom bázisán jött létre. 

Ennek ellenére a XVII . századi nevelés-
tudomány kiemelkedő képviselői mégis a 
polgári fejlődósben e lmaradot tabb népek : 
a német, a cseh és magyar nép fiai közül 
kerülnek ki. 

Hat ke, Komcnskv és Apáczai mindhár-
man hosszabb-rövidebb időt töltenek Hol-
landiában. I t t t ámad fel bennük a vágy, 
hogy saját népüke t is az akkori haladás, 
a polcán fejlődés ú t j á ra vezessék. I t t szív-

ják magukbu az ú j tudományokat , ame-
lyeket e lmaradot t népük f ia inak is köz-
vetí teni akarnak. 

I Ia elért tudományos eredményeik szín-
vonala számos vonatkozásban eltérő is, 
törekvéseik azonosak. Felismerve az em-
ber nevelhetőségét és ezen túl a nevelés 
társadalmi, sőt társadalomalakító jelen-
tőségét, nem haboznak levonni ennek 
messzemenő társadalmi konzekvenciáit: 
hogy minden ember egyaránt nevelhető, 
t an í tha tó — nincsenek tehát az emberek-
kel velükszületett előjogok, sem feudális 
értelemben társadalmi, sem pedig képes-
ségeikre vonatkozta tható értelemben. Min-
den ember számára biztosítani kell tehát 
a tanulás , a művelődés lehetőségél. 

Közösek pedagógiai elgondolásaik, azo-
nosak politikai törekvéseik is. 

A kelet-európai oiszágok fejlődésbeli el-
maradot tsága nem tet to lehetővé (vagy 
csak ideig-óráig) elveik gyakorlati meg-
valósítását. De a maguk korában az el-
nyomatás ellen küzdve, az elnyomottnk 
ügyét védelmezve, a feltörekvő osztályok 
érdekeit képviselve, olyan nézeteket alakí-
to t t ak ki, olyan törekvések hordozóivá 
vál tak, amelyeket a későbbiek során is 
mindig magukénak érezhették mindazok, 
akik az elnvomás ellen, a haladásért küz-
döt tek . 

Nagy Sándor egyetemi t aná r elnöki záró-
szavaival arra utal t , hogy az elhangzott 
referá tum és korreferátumok egyértelműen 
bizonyí t ják: pedagógiai szempontból mi-
lyen jelentős és általában haladó gondola-
tokat képviselt a maga idejében Apáczai. 
Amikor filozófiai nézeteiben bizonyos el-
lentmondásosság mutatkozik, ugyanakkor 
pedagógiai tevékenysége kétségtelenül egé-
szében véve haladó. Az is világossá vált 
azonban, hogy ennek a tevékenységnek 
marxis ta igényű feltárása terén még ko-
moly feladatok várnak a magyar nevelés-
történeti kutatásra . 

F. É. 

T. D. Liszenko előadása az Akadémián 
T. D. Liszenko akadémikus, a Szovjetunió 

Tudományos Akadémiájának tagja, aki 
a nemrégiben ta r to t t kukoricatermesztési 
tanácskozáson a szovjet küldöttséget ve-
zette, j anuá r 25-én előadást t a r t o t t a Ma-
gyar Tudományos Akadémia dísztermében, 
s ennek során válaszolt a magyar biológu-
soknak és a gyakorlati szakembereknek a 
micsurini biológiával kapcsolatban feltett 
kérdéseire. 

Az előadáson megjelent Nemes Dezső, 
az MSzMP Politikai Bizottságának tagja, 

az MTA lev. tagja, Németh Károly, az 
MSzMP Központi Bizottságának tag ja , a 
K B Mezőgazdasági Osztályának vezetője, 
Szerényt Sándor, az AlSz.M P Központi 
Bizottságának tagja , a K B Tudományos-
és Kul turá l i s Osztályának helyettes veze-
tője, ltusznyák István, az MTA elnöke, 
Erdei Ferenc, az MTA főt i tkára , a tudo-
mányos élet nagyszámú képviselője, igen 
sok mezőgazdasági szakember. 

Busznyák Is tván üdvözlő szavai u tán 
T. 1). Liszenko akadémikus összefoglalóan 
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válaszolt a beküldött több mint 2U0 kér-
désre, illetve egyes kérdéscsoportokra. 

Bevezetőül e lmondotta , hogy bármely 
élő testben, bá rmely szervezetben bármely 
folyamat, az á l la tnak bármely szokása 
vagy a növények bármely tu la jdonsága 
kizárólag kémia i átalakulások, fizikai moz-
gások következtében jön létre. Bonyolult 
kémiai fo lyamatok és fizikai jelenségek 
ezek, de ugyanakkor mindez a biológia 
törvényeinek megfelelően játszódik le. 
Éppen ezért rendkívül fontos mind mélyeb-
ben tanulmányozni az élő lények biológiá-
ját , az élő tes tek legkülönbözőbb fizikai 
jellemzőit, kémiai vonatkozásait . Ez rend-
kívüli mér tékben szükséges a tudomány, a 
gyakorlat , s a biológia fejlődése számára 
is. 

Liszenko akadémikus ezután sorra vá-
laszolt több kérdéscsoportra. Az alábbiak-
ban kivonatosan ismertet jük az előadás 
néhány részletét. 

A nyugat i és keleti genetika viszonyáról 
szóba e lmondot ta : A természet tudomány-
ban semmiféle nyugat i vagy keleti tudo-
mány nem lehet. Keleten is és nyugaton is 
egyetlen Szobában két különböző ember 
ugyanazokat a tényeket különféleképpen 
értelmezheti. Vagyis nem keletről vagy 
nyugatról v a n szó, hanem a jelenségek 
értelmezéséről, felfogásáról és a hozzájuk 
fűzöt t magyarázatról . A jelenség felfogása 
pedig sokoldalú lehet. Lehet olyan, amikor 
lehetőleg minden körülményt és minden 
realitást f igyelembe veszünk. A jelenség-
nek ezt a felfogását dialektikusnak nevez-
zük. Lehet egyazon jelenségnek a felfogása 
más is, pl. úgy nézni a csirkére vagy a nö-
vényre, min t megkövesedett valamire, ami 
nem változik, nem módosul. Ez egyoldalú 
felfogás, ez metaf iz ikus felfogás. 

A továbbiakban foglalkozott a mikro-
organizmusok szerepével a növények táp-
lálkozásában. Az. agrokémia, a fiziológia, 
a ta la j tan és az. általános micsurini elmé-
let fejlődése a r r a a következtetésre ju t ta -
to t t minke t — mondot ta - , hogy az cssz.es 
növényi szervezetek a talajból csak meg-
felelő speciális mikroszervezetek segít-
ségéve] t u d n a k táplálkozni. Éppen ezért 
egy és ugyanaz a ta la j termékeny, termő-
képes leled az egyik növény szempontjából 
és ugyanakkor terméketlen a másik nö-
vény szempontjából . 

A ta la jban ál landóan ha ta lmas erejű 
enzimatikus jellegű folyamatok játszódnak 
le. És a vízben nem oldódó ásványi anya-
got, beleértve a kőzeteket is, különböző 
enzimatikus folyamatok veszik körül. A 
különböző enzimeket a t a l a jban levő kü--
lönböző mikroszervezetek ál l í t ják elő. 
A különböző növényfa jok törvényszerűen, 
szükségszerűen kapcsolatban állnak külön-

böző mikroszervezet csoportokkal. 
A különböző növényekre, a tölgyre, a 

fenyőre, a csillagfürtre és bármely nö-
vényre szükségszerűen jellemző, hogy meg-
határozott mikroorganizmusokkal vannak 
kapcsolatban. IIa felderít jük a növényi 
gyökereknek és a r a j t u k élő mikroflórának 
a kölcsönhatásait, kölcsönös kapcsolatát , 
akkor felderí tet tük a növények talajból 
történő táplálkozásának a kérdését. A ta la j 
termőképességének fokozott növelése egyes 
növények szempontjából egyet jelent az 
adott növény számára kedvező mikrobioló-
giai talajélet feltételeinek a megteremtésé-
vel.. 

A szerves és műtrágya keverékeknek, a 
különböző komposztoknak - bármilyen 
módon készítik őket - szerepük az, hogy 
az akl ív talajbiológiai életfeltételeit meg-
teremtsék, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy a ta la jban a növények számára a kí-
vánatos anyagok rendelkezésre ál l janak. 
A különböző enzimatikus folyamatok se-
gítségével a ta la jban található használ-
ha ta t lan vegyületek, a levegő ni t rogénje 
á ta laku lnak vízben oldható, tehát a növé-
nyek számára felvehető és hasznosítható 
tápanyagokká. Éppen ezért dolgozzák ki 
a különböző szerves, ásványi és műt rágya 
keverékeket, a különböző komposzt keve-
rékek előállításának a technikáját . 

Az előadás befejező részében tájékoz-
t a t t a a hallgatóságot a fajkeletkezesi kuta-
tások ú j a b b eredményeiről. Hivatkozot t 
arra , hogy a f a jnak biológiai értelemben 
ve t t pontos meghatározása a biológiai 
tudományban mindmáig nincs. De paraszt -
ember és tudós egyaránt jól el tudja 
különíteni egymástól a különböző fa jokat . 
„Nem szeretném megismételni a f a j fogal-
máról adot t , s a biológusok á l ta l ismert 
meghatározásokat,csak azt szeretném hang-
súlyozni, hogy a biológiai fa jok, biológiai 
egységek a szerves világban objektíve Je-
leznek. A biológiai f a j lényege még az is, 
hogy minden f a j igyekszik kielégíteni lét-
szükségletét. Ma is tar tom azt a régi állás-
pontomat , hogy a fajon belül sem harc, 
sem kölcsönös segítség nincs. Ezt igazol-
ják az erdők fészkes telepítésével végzett 
kísérletek eredményei. Ebben a vonatko-
zásban a fa jon belüli viszonyok szemponl -
jából bizonyos különbség van a vad és 
kul túrnövények között. A gyomnövénye-
ket akármilyen sűrűn ü l te the t jük , azok 
feltétlenül termést hoznak, ugyanakkor 
ha egy hektáron a szokásosnál kétszer-
háromszor nagyobb mennyiségben vetünk 
el búzát, vagy más gazdasági növényt , 
lehetséges, hogy egyáltalán nem k a p u n k 
termést. A növény- és á l l a t f a j t áknak az 
agio- és zootechnikai eljárások megváltoz-
ta t t ák az. igényeit és ezek számára az 
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embernek kell megteremteni létezésük fel-
tételeit. De azok a biológiai törvényszerű-
ségek, amelyek alapján ezek a fajok létre-
jöt tek, s amelyek alapján léteznek, olya-
nok, min t a természetben. Ismerve ezeket 
a törvényszerűségeket, ismerve az t a mó-
dot, liogy hogyan élnek ezek a fa jok, a 
gyakorla tnak, a kolhozoknak és szovhozok-
nak segítséget n y ú j t h a t u n k ezen törvény-
szerűségek felhasználásában." 

A konzultáció u t án Rusznyák Is tván 
elnök fogadást ado t t a világhírű szovjet 
biológus tiszteletére. A fogadáson megjelent 
Losonczi Pál földművelésügyi miniszter, 
az MTA elnökségének több tagja , akadé-
mikusok és az MSzBT képviselői. Ott volt 
Ту. F. Stikov, a Szovjetunió magyarországi 
rendkívüli ós meghata lmazot t nagykö-
vete, valamint A. Sz. Sevcsenká és N. 1. 
Nuzsgyiv a hazánkban jár t szovjet mező-
gazdasági küldöttség tagjai . 
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A TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG HÍREI 

Új kandidátusok 
I960 január 

A Tudományos Minősítő Bizottság 

FBRENCZI S Á N D O R T , , Redoxpotential vál-
tozások a tokajhegyal ja i borok erjedése, 
ászokolása és kezelése fo lyamán" eíműdisz-
szertációja a lap ján —opponensek: Kozma 
Pál, a mezőgazdasági tudományok kandi-
dátusa, Vas Károly , a kémiai tudományok 
doktora — a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusává ; 

GÖRÖG I M R É Í „ A földrendezéstan hatása 
a szántófölddel kapcsolatos szállí tásra" 
című disszertációja a lapján —opponensek: 
Nagy Lóránd, a mezőgazdasági tudomá-
nyok kandidátusa, Tó th Mihály, a mező-
gazdasági tudományok kandidátusa — a 
mezőgazdasági tudományok kandidátu-
sává; 

GRÓF PÁLt „Vegyi és hőingerek ha tása 
á bőr h i s tamin ta r ta lmára" című disszer-
tációja alapján — opponensek: Ra jka 
Ödön lev. tag, Pet r i Gábor, az orvostu-
domán5rok kand idá tusa - az orvostudo-
mányok kandidá tusává ; 

HEGEDŰS AximÁst „A komplement és 
alkotórészeinek mennyiségi viszonyai fizio-
lógiás és pathológiás körülmények közö t t " 
című disszertációja a lapján — opponensek: 
Alföldy Zoltán, az orvostudományok kan-
didátusa, Szabó Is tván, az orvostudomá-
nyok kandidátusa — az orvostudományok 
kandidátusává ; 

LEHOCZKY LÁSZLÓÍ ,,A szántási sebes-
ség növelésének néhány kérdése" című 
disszertációja a lap ján — opponensek: 
Kund Ede, a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa, Kégl László, a mezőgazda-
sági tudományok kandidátusa — a mező-
gazdasági tudományok kandidá tusává; 

MISKOVITS GuszTÁvot „Mellkasi beteg-

ségek összehasonlító biopsiás vizsgálata" 
című disszertációja a lapján — opponensek: 
Petrányi Gyula, az orvostudományok kan-
didátusa, Földes Is tván, az orvostudomá-
nyok kandidátusa — az orvostudományok 
kandidátusává; 

MOLNÁR ERZSÉBETCÍ „ A kullancsenoe-
phalitis vírus egyik magyarországi törzsével 
végzett t anu lmányok" című disszertációja 
alapján -— opponensek: Alföldy Zoltán, az 
orvostudományok kandidátusa, Fa rkas 
Elek, az orvostudományok kandidátusa — 
az orvostudományok kandidátusává; 

RICHTER A N D R A S Í „ A mucoid anyagok 
tanulmányozása a gerinc degeneratív be-
tegségeiben" című disszertációja alapján — 
opponensek: Banga Ilona, az orvostudo-
mány'ok doktora, Pet rányi Gyula, az 
orvostudományok kandidátusa — az orvos-
tudományok kandidátusává; 

SALÁNKI J Á N O S t „Kagyló periodikus 
akt ivi tásának fiziológiai és biokémiai vizs-
gálata" című, a Szovjetunióban megvédett 
disszertációja a lap ján a biológiai tudomá-
nyok kandidá tusává ; 

STRAUSZ i M R É t „ A negatív haemokultű-
rá jú subacut sept ikus endocarditis esetek 
háború u tán i halmozódásának kérdései" 
című disszertációja a lapján •—opponensek: 
Gottsegen György, az orvostudományok 
kandidátusa, Mosonyi László, az orvos-
tudományok kandidátusa -— az orvostudo-
mányok kandidá tusává; 

WEISZ P Á L t „ A mellékvesekéreg kórélet-
tani szerepének néhány problémája" című 
disszertációja a lap ján — opponensek: 
Bach Imre, az orvostudományok kandidá-
tusa, Fischer Antal , az orvostudományok 
kandidátusa — az orvostudományok kan-
didátusává nyi lvání tot ta . 
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K Ö N Y V S Z E M L E 

KOMLÓS ALADÁR: 

A magyar költészet Petőfitől Adyig 

Gondolat Kiadó. Budapest, 195(1. 523 1. 

Komlós Aladár könyve nem rendszeres 
irodalom történet a szó szoros értelmében. 
Célja az, hogy a magyar költészet fejlő-
désének ú t j á t , a Petőfi u táni és az Ady 
előtti líra alakulását és átalakulását vizs-
gálja. Az egyes költőkről nem teljességre 
törekvő portrét rajzol, fejezeteit nem az 
„arányok" szabályai szerint í r ja hosszabb-
nak vagy rövidebbnek, nem tekinti felada-
tának, hogy egy-egy írói életmű teljessé-
gét bemutassa. Tulajdonképpeni célját 
műve előszavában így fogalmazza meg: 
„Egy időben az volt, a hiedelem, hogy a 
Nyugat előzmények nélkül, váratlanul 
tör t fel. Ma már tudjuk, hogy a századvégen 
készült elő." Komlós Aladár könyve tehát, 
egy félszázaddal ezelőtt lezajlott „irodalmi 
háborúskodás"-t vesz tudós szemmel ós 
tudományos eszközök segítségével vizs-
gálata tárgyává. Az ötven évvel ezelőtti 
irodalmi csatározások Ady lírája körül 
zajlottak: művészetét a. konzervatív szel-
lemű kritikusok ős- és előd-nélkülinek, a 
semmiből-jöttnek kiáltották ki, a társa-
dalmi és az irodalmi progresszió képviselői 
pedig e vádaka t a polemikus esszé eszkö-
zeivel utasí tották vissza. A viták azonban 
csak csendesedtek, de nem csitultak el, 
később, az 1920-as és 30-as években újra 
meg újra, hol burkoltabb formában, hol 
nyíltabban a felszínre kerültek. A prob-
léma latens jelenlétét, elősegítette, hogy 
amíg a konzervatív irodalomtörténet Ady 
költészetével szemben tételesen kidolgozta 
az t az álláspontot, amely klasszikusnak 
tekintette a XIX . század második felének 
ún. népnemzeti irodalmi csoportját, az 
i rányzat középpontjába Arany Jánost 
helyezve, addig a szembenálló irodalmi 
csoportosulások nem vizsgálták meg tüze-
tesen, nem ku ta t t ák 1'el fejlődésében a 
XIX. század második felében kialakuló és 
kibontakozó ú j lírai törekvéseket. 

Komlós Aladárnak a költészet fejlődé-

sét vizsgáló monográfiája ezt az elodázott 
feladatot vállalja. Szintézisre törekvő mű-
vét az elmúlt tíz esztendőben sorra megelőz-
ték Ady költészeto nagy előfutárainak, 
Vajda Jánosnak, Reviczky Gyulának ós 
Komjáthy Jenőnek életművét elemző mo-
nográfiái. A kiemelkedő csúcsok részletes 
és sokoldalú elemzése után most ú j művé-
ben a kortárs költők életművével össze-
függésben vizsgálja meg az új, az Ady felé 
mutató irodalom „életrajzát" . 

A fejlődésrajzot a szabadságharc leve-
rése után fellépő petőfieskedők felszínes, 
pózoló költészetének jellemzésével kezdi, 
majd könyve első részét a népnemzeti 
csoport irányának bemutatására szenteli. 
A Gyulai Pál, Kemény Zsigmond és Sala-

m o n Ferenc körül kijogecesedő irodalmi 
irányzat politikai, eszmei ós erkölcsi elvei-
nek kialakulását, részletesen bemutat ja , 
majd a népnemzeti irány kiemelkedő líri-
kusait veszi sorra, élükön Arany Jánossal. 
A szerző nem teljes portrékat rajzol, hanem 
a költői életműveknek csak azokat a voná-
sait, amelyek a fejlődós szempontjából 
lényegesek. Az 1850-es évek Arany Jánosá-
ból kiindulva tekint vissza az 1848 előtti 
költő eszmei és írói világára. Részletes fej-
tegetéssel szándékozik bizonyítani, hogy 
Arany forradalom előtti és alatt i l írájában 
nem a paraszti tudat és szemlélet dominál, 
hanem elsősorban az egész nemzet fejlő-
déséért aggódó író hangja szólal meg. 
Megszívlelendő az a figyelmeztetése, hogy 
Arany János esztétikai tudatossága és poli-
tikai célkitűzése 1949 előtt nem jutott arra 
a magaslatra, amelyen Petőfi állott, mégis 
túlzottnak érezzük Komlós ítéletét ebben 
a kérdésben. A Toldi, a két költő őszinte 
levelezése bizonyítja, hogy Arany Jánost. 
Petőfi barátsága, eszméi, érvei nemcsak 
a felszínen, a nyilatkozatok hangulatai-
nak erejéig, banem a művészi célkitűzések 
vállalásában és megvalósításában is meg-
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ihlették. Komlós az Arany-életmű elemzé-
séhez fűzöt t megjegyzéseibon világosan 
uta l arra, hogy A r a n y t írói szimpátiái 
vezették a népnemzetiek táborába, vezérré 
lenni nem akart , csak az i rányzat teoretiku-
sai tet ték azzá. A népnemzeti i rány többi 
első és másod sorban álló költőjéről (Tompa, 
Gyulai, Lévay, Szász Károly, Dalmady 
Győző) nyúj to t t rövidebb-hosszabb feje-
zeteiben az azonos színek mellett Komlós 
Aladár megtalálja és olvasóinak bemuta t j a 
az egyéni színek hol élesebb, hol halvá-
nyabb árnyalatait is. Az 1850—60-as évek 
költői i rányai között elsősorban Madách 
Imre és a fiatalon e lhuny t Zilahy Károly 
lírájában már meghall ja a lelki vívódások-
nál;, az önmagukba fordulásnak azokat 
a halk hangjai t , amelyek m a j d a század-
vég ú j költői nemzedékében uralkodóvá 
lesznek. 

Az 1867-os kiegyezés, amely a Deák 
Ferenc köré csoportosuló népnemzeti 
i rányt a hivatalosság fényével övezte, az 
irodalmi életben és különösen a l írában 
további differenciálódásokat hozott létre. 
Helyesen állapít ja meg Komlós Aladár, 
hogy a népnemzeti i rányon belül éppen 
ebben az időszakban az i rányzat f ia ta labb 
tagjai közül többen — elsősorban Arany 
László megbasonlot tak az irodalmi 
eszmék és a tá rsadalmi valóság között 
t ámadt távolság lá t tán . Arany Lászlóban 
ez a lelki konfliktus a teljes írói elhallga-
tással „oldódott" meg. Míg az irány más 
tagjai , így Tolnai Lajos és Szabó Endre, 
azzal ta lál tak kivezető u t a t , hogy bár 
művészi eszközeikkel megmarad tak a nép-
nemzeti iránytól va l lo t t elvek keretein 
belül, tekintetüket mégis a kiegyezés u tán i 
társadalmi és politikai viszonyok kirívó 
ellentmondásainak felfedésére fordítot ták. 

A magyar költészet fejlődésének ú t j a i 
az 1870-es években több i rányban szét-
válnak. Komlós Aladár monográf iá jának 
egyik legnagyobb érdeme, hogy a költői 
pályák e sokszor egymás t keresztező út-
vesztőjében tájékozódik és biztosan vezeti 
olvasóit. Bemuta t j a a népnemzeti i rány 
szertováló út ja i t , a re tor ikus közéleti lírát, 
amelyet találóan így jellemez: „érzelmi 
szocializmus érzelmek és szocializmus nél-
kül, eszmények filozófia nélkül ." E csoport 
élén Ábrányi Emil, D a r m a y Viktor, Gás-
pár Imre és Bartók Lajos áll. Az „idilli" 
költőket, akik Budapest-ellenességükkcl 
az elmaradt falusi Magyarországot, dicsőí-
te t ték (Pósa Lajos, Szabolcsba Mihály), 
m a j d a népnemzeti i rány utolsó virág-
zásának képviselőit, Kozma Andort, Bárd 
Miklóst és Vargha Gyulá t . E különböző 
szintű művekből Komlós kiemeli azokat 
a felcsillanó jeleket, amelyek akár érzelmi, 
akár költészet-technikai vonatkozásban 

összecsengenek az alakuló ú j költészet 
elemeivel. A népnemzeti iskola ú t já t össze-
gező alig nyole lapnyi fejezet ki tűnően 
summázza a gazdagon dokumentál t feje-
zetek végső következtetéseit. 

A népnemzeti iskolával párhuzamosan 
úgy, ahogy a fejlődés rendje megkí-
ván ja — Komlós sorra felvonultat ja a 
kialakuló ú j líra képviselőit. Módszere i t t 
sem változik: csak az irodalmi újí tásokra, 
a szemlélet vagy társadalom-látás válto-
zásaira i rányí t ja figyelmünket, i t t sem 
ad teljes pályaképet . E fejezetek élén a 
magános Vajda János áll, aki költészetével 
megteremti az á tmenete t és jogfolytonos-
ságot Petőfi és a századvég költészete kö-
zött . Frappáns tömörséggel összegezi Kom-
lós a költő új í tó érdemeit, ellentéteibe át-
átcsapó szerelmi költészetét, a vallásos és 
materialista világnézet megütközését tük-
röző, vívódó filozófiai költeményeit és az 
élete végén írt , mélyreható társadalom-
bíráló költeményeit. Egy helyüt t szelleme-
sen jegyzi meg, hogy kialakuló ú j költésze-
tünk éppúgy Vajda János „szárnya alól" 
kelt ki, min t az orosz elbeszélő irodalom 
Gogol Köpenyegének felszabadító hatására 
sa r jad t életre. Reviczky Gyula és K o m j á t h y 
Jenő a Vajda törte úton indult tovább. 
Reviczky a fá jda lmai t megdöbbentő őszin-
teséggel feltáró lírikusi a t t i tűd felé, Kom-
já thy Jenő pedig szilaj, eget vívó költésze-
tével Ady felé. De a m a is ismert és olva-
sot t költők mellett Komlós sorra felvonul-
t a t j a a már csak az antológiák lapjain 
szereplő költők egész sorát, akik pedig 
é le tművük egy-egy sajátos hangvételével 
az ú j líra ú t j á t egyengették. így bemuta t j a 
az á tmenete t előkészítő, az elődök ered-
ményeit vir tuózán felhasználó Endrődi 
Sándort, a kísérletező Telekes Bélát, a 
népnemzeti i rány ál ta l ana téma alá helye-
zet t erot ikát megszólaltató Szilágyi Gézát 
és Erdős Renét . (Itt meg kell jegyezni, 
minthogy a köte tben a sorrend és az egy-
másutániság értékelést is jelent, nehezen 
magyarázható, hogy Reviczky Gyula és 
Kiss József arcéle u tán milyen megfontolás 
a lapján következik, velük egy fejezetben 
a szerző ál tal is konzervat ívnak ós „roman-
t ikus ant ikapi ta l i s tának" nevezett Rud-
nyánszky Gyula, vagy a fajvédővé vált 
Inczédy László.) 

A századvég Urájában a népnemzctick 
falu-kultuszával szembeszegülő, a nagy-
városi életet megszólaltató költők, Ignotus, 
Hel ta i Jenő és Makai Emil külön színt 
jelentenek. Az ő költészetüknek is van 
olyan vívmánya, amely szintén átkerül az 
ríj magyar lirába. A bemutatot t írók sorát 
a szocialista, pontosabban a szociális 
hangokat megütő írók megszólaltatása 
zár ja le. A kezdeti lmiyqs és élesliangú 
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l íráját megtagadó Palágyi Lajos, a nem 
tehetségtelen, de szólamokra hajló, majd 
hiúságból a munkásmozgalmat eláruló 
Csizmadia Sándor és a vallással és a társa-
dalmi nyomorral vívódó Farkas Antal. 
Az ő ú t juk a későbbi irodalom számára 
inkább negatív szempont ból nyú j to t t tanul-
ságokat. 

Minden első magasabb igényű szintézis 
magában rejti az áttöréssel együtt járó 

tévedések kockázatát. Leliet, bogy a kuta-
tás későbbi foka — amelyre éppen Komlós 
Aladár könyve serkent tovább gazda-
gítja, részleteibon tovább csiszolja az 
ebben a műben bemutatott fejlődésrajzot, 
de a korszak alappilléreinek megtalálása 
és világos körvonalazása vi tathatat lanul 
Komlós Aladár érdeme. 

REJTŐ I S T V Á N 

О BADO VI CS JÓZSEF GYULA: 

Matematika 

Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1959. (128 1. 438 ábra 

A szerző azt írja előszavában, liogy olyan 
összefoglaló munka iránti kívánságnak 
igyekezett eleget tenni, amely a „röviden 
összefoglalt általános iskolai és a részlete-
sebb középiskolai matema ti ka anyagon túl-
menően betekintést n y ú j t az egyetemen 
oktatot t matemat ika néhány fejezetébe is. 
Ennek megfelelően osztottam két részre 
az anyagot. Az első részben a középiskolai 
matematikát tárgyaltam. Olyan fejezeteket 
is bevettem ebbe a részbe, amelyek ugyan 
nem tartoznak a középiskolai anyagba, de 
az egyetemen szükség van i á j u k (egyenlőt-
lenség, kombinatorika stb.). A második 
rész a műszaki egyetemek első évfolyamán 
tanított matemat ikai anyagot tartalmazza 
röviden összefoglalva". 

A könyv tehát tartalmazza az általános 
iskolai, a középiskolai anyagot, második 
részében pedig elemeket az analízisből, 
röviden összefoglalva, az egyes képleteket 
és szabályokat — általában, de nem kivétel 
nélkül mindenüt t -— bizonyítva. 

Az a tény, liogy e munka rövid idő alatt 
második kiadását érte meg, azt muta t ja , 
hogy jól használható és hogy ilyen jellegű 
összefoglalók, repertóriumok, matematikai 

zsebkönyvek i ránt aránylag nagy érdeklő-
dés van. Az a tény viszont, liogy e munka 
második kiadását változatlan formában 
érte meg, nem tekinthető egészséges jelen-
ségnek. Nem arról van szó, hogy ez a 
könyv alapjában elhibázott volna, arról 
sem, liogy tele volna súlyos hibákkal, sőt 
inkább az a baj, liogy egyes visszatetsző 
hiányosságain könnyen lehetett volna segí-
teni/egy második bővít ett és javított kiadás-
ban. Részletekbe menő kri t ikára itt nincs 
mód és hely, az ilyen „lektori" kritika 
azonban elengedhetetlennek látszik e 
munka, feltehetőleg előhb-utóbb soron 
következő, harmadik kiadása előtt. 

Gondolni lehetne arra is, hogy matema-
tikai „zsebkönyvekben" nincsen nagy 
magyar nyelvű választék. Bár Obadovics 
munkája jelen formájában ezt a hiányt 
nem pótolja az analízistől eltekintve is 
sok minden hiányzik belőle — nem volna 
nehéz olyan módon kiegészíteni, hogy 
legalább a „középiskolai" vagy jobban 
mondva a gyakorlatilag fontos, de az ana-
lízis fogalomkörét nem igénylő matematika -
anyagra vonatkozólag zsebkönyvként is 
használható legyen. 

B É K É S S Y A N D R Á S 

FÖLDI MIHÁLY—SZABÓ GYÖRGY: 

Die Regulat ion der Natrium- und YVasserausscheidung 

Akadémiai Kiadó. Budapest, 1959. 267 1. 15 tábl., 25 ábra 

Egy szerv, vagy szövet sejtjeinek életét 
a négykamrás rendszerben lehet érzékel-
tetni. A négy kamra (sejt, vérér, szövetköz, 
nyirokér) között kering a szövetnedv. 
Ebből veszik fel a sejtek az életükhöz és 
funkciójukhoz szükséges anyagokat és ide 
adják le „termékeiket", valamint „salak" 
anyagaikat. Ezt a bonyolult folyamatot 

nevezte Claude Bemard belső miliőnek. 
Ugyancsak ő hangsúlyozta már azt is, 
hogy a belső miliő stabilitásának döntő 
jelentősége van az életfolyamatok szabá-
lyozásában és függetlenségében. 

A belső miliő stabilitásának több fel-
tétele van, így a szövetnedv mennyiségé-
nek, ozmotikus nyomásának, ion-össze-
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tételének, h id rögén-ion-koncentráció jónak 
normális szinten történő állandósítása, 
tehát az izozmózis, izoionia, izoliidria és az 
izovolémia ál landó fenntar tása . 

Hogyan végzi el a szervezet ezt a bonyo-
lult koordinálást megkövetelő m u n k á t ? 
Elsősorban a vese igénybevételével úgy, 
hogy a szervezet pil lanatnyi szükségleté-
hez képest megfelelő mennyiségű sót és 
folyadékot ü r í t ki vizeletenként. A só- és 
vízkiválasztás szabályozásának központ-
jában tehát a veseműködés áll és ezzel 
kapcsolatban minden olyan tényező (pl. 
neurális, Immorális), amely a veseműkö-
dést befolyásolja. 

Ezeket a kérdéseket vizsgálják a szer-
zők, amint azt a bevezetésben ki is emelik: 
„jelen könyvünkben a vese alkalmazkodó 
képességének mechanizmusával fogunk fog-
lalkozni, t ehá t azzal a kérdéssel, hogy inga-
dozik a vesefunkció, elsősorban a ná t r ium-
és vízkiválasztás. . . " 

A téma lényegéből adódik, hogy a szer-
zők a m u n k a elején röviden összefoglalják 
a veseműködésről ismereteinket : a közép-
pontban, a glomerulus és a tubu lus funkció, 
valamint a vérkeringés vál tozásának a 
jelentősége áll. A normális viszonyok u tán 
a kóros állapotokkal ismerkedik meg az 
olvasó. Az u ré t e r elzáródás fejezetében m á r 
a kl inikumban vagyunk. Ezen a téren több 
magyar szerző, így a könyv írói is tevé-
keny m u n k á t fej tet tek ki. A Immorális 
faktorok (mellékvese, hypophysis) ismer-
tetése — úgy gondolom — kissé túl liosz-
szúra sikerült . Igaz, hogy ennek a kérdés-
nek igen nagy irodalma van, mégis a többi 
részlethez viszonyítva ez a fejezet rövidebb 
lehetett volna. 

A VI. fejezetben régi kérdésről, a vege-
ta t ív idegrendszer szerepéről o lvashatunk. 
A központi idegrendszer fontosságát a só-
és vizkiválasztásban a szerzők s a j á t mun-
ká jukkal is bizonyít ják. K i m u t a t j á k , hogy 
elektroshock u t án a vizeletelválasztás 
csökken, ez azonban chlorpromazin készít-
ménnyel kivédhető. A neurális offerentá-
tációt bizonyít ják azon kísérleteik, me-
lyekben hipertóniás konyhasóoldatot ad-
t a k in t rakaro t ikusan . Igen fontos megálla-
pí tás t tesznek az agyi hipoxiával kapcso-
latban. Azt ta lá l ták ugyanis, hogy izolált 
agyi arterialis hipoxia hatására az idegi ú ton 
a vesén á táramló effektív plazmamennyiség, 

a glomerulus funkció, a percvolumen vese-
frakciója, valamint a nátr iumkiür í tés csök-
ken, ugyanakkor pedig a veseellenóllás nő. 
A hipoxia á l ta l kiváltott impulzusoknak 
a központi idegrendszerből a veséhez való 
továbbvezetésében a szimpathoad renalis 
rendszernek tu la jdoní tanak döntő szele-
pet . 

A X. fejezetben az izovolémia jelentősége 
áll a középpontban. Ez a kérdés sokáig a 
hát térbe szorult. Homer Smith 1937-ben 
még az t í r ta , hogy a keringő plazma -
mennyiség nem befolyásolja a veseműkö-
dést, amíg a plazma összetétele változat-
lan marad . A szerzők az irodalmi adatok 
és saját kísérleteik a lapján bizonyítják, 
hogy a keringő vérmennyiség igenis be-
folyásolja a veseműködést. így, álló hely-
zetben csökken a vizelet, va lamint a só-
kiürítés, ugyanez a helyzet alakul ki az 
alsó végtagok szubdiasztolikus nyomással 
történő pangásakor. Sa já t klinikai vizs-
gálataikkal igazolják, hogy a kóros vese 
funkciója kisebb mértékben változik meg 
a keringő vérmennyiség csökkenésekor, 
mint az épé. Ugyanebben a fejezetben rész-
leteket o lvashatunk a dekompenzáció, az 
Addison-kór, a diabetes insipidus, a genera -
lizált lymphoedema, a hipoproteinémia 
stb. keretében a veseműködésben fellépő 
elváltozásokról. 

A m u n k a egyik legértékesebb része az 
utolsó fejezet, amely a veseműködést 
t á r j a elénk szívdekompenzáció hatására . 
Földi ú j dekompenzáeiós elméletét olvas-
ha t juk i t t , amely szerint a dekompenzáció 
az artériás hipoxión keresztül vezet a vize-
letmennyiség és a sókiürítés csökkenésé-
hez. 

A szervezet só- és vízháztartásával kap-
csolatban hazánkban igen jelentős kutatá-
sok folynak, örömmel kell tehá t fogadnunk, 
amikor e kérdést szakavatot t személyek 
ismertetik. Sok kérdést az irodalom össze-
foglalásával m u t a t n a k be, sokban azon-
ban sa já t klinikai tapasztala ta ik és kísér-
leti eredményeik a lapján foglalnak állást. 
Természetesen ezek a fejezetek a legérde-
kesebbek és legértékesebbek. Stílusuk jó, 
a könyv felosztása arányos, munkásságuk 
bőséges irodalmi ada t ra támaszkodik. 

A kiadót és a nyomdát egyaránt dicséret 
illeti a könyv igen szép kiállításáért. 

H B N Y I - V Á M O S F E R E N C 
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.). M A.J EWS КI A. PSA PS К1 : 

Vegyipari noinograiiiok 

Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 195!). 302 !.. ti ábra, 65 táblázat , 310 nomogram 

A matemat ikának nomogramokkal fog-
lalkozó ága aránylag rövid múl t ra tekint 
vissza. Összefüggésben a technikai tudo-
mányágak fejlődésével a nomogramok 
szerkesztését a mérnöki számítások meg-
könnyítése te t te szükségessé. Az első 
nomogramokat is mérnökök készítették el, 
természetesen tudományosan megalapo-
zot t módszer ismerete nélkül, alkalmi 
ügyeskedéssel. Az első nomogramok szer-
kesztésére vonatkozó elmélet a X I X . sz. 
elején jelent meg, míg a mai matemat ika i 
rendszer alapjai az 1900-as évek tá ján 
a lakul tak ki. 

Az ipar rohamos fejlődése, a rekonstruk-
ciós munka , új létesítmények tervezése, 
a távirányítás és automatizálás egyre több 
és bonyolultabb számítással jár. Ezeknek 
a feladatoknak egyszerűsítését és a nagy 
létszámú tervezőszemélyzet csökkentését 
segíti elő a nomogramok használata. Keze-
lésük könnyű, a számítás velük gyors. 
Ennek ellenére elterjedésük és használatuk 
aránylag r i tka. Ez egyrészt nomogram 
gyűjtemények hiányával magyarázható, 
másrészt azzal, hogy a mérnökök között 
a nomogrumok szerkesztése kevéssé ismert. 

E könyv megjelenését éppen azért lehet 
örömmel üdvözölni, mert ez az első ma-
gyar nyelvű gyű j temény széles körben 
teszi megoldhatóvá a fizika-kémiai ténye-
zők, áramlástani , hőtani, és anyag át-
adási folyamatok számítását nomogra-
mok segítségével. Sok esetben nemcsak a 
megoldást lehet a nomogramról leolvasni, 
hanem az egyes változók közötti összefüg-
gések jellegét, az optimális üzemvitel 
létesítésének lehetőségeit is. Különösen 
többváltozós függvény kapcsolatoknál kel! 
komoly jelentőséget tulajdonítani ennek 
a lehetőségnek. A gyűj temény néhány 
nomogramja ugyanakkor grafikus integrá-
lást és fárasztó iterációs eljárást küszöböl 
ki. A segédszámítások fejezete alatt közölt 
nomogramok elemi matematikai művele-
tek és összefüggések, va lamint mértékrend-
szer átszámításokra vonatkoznak az angol-
szász és metr ikus hosszúságegységek kö-
zött . 

Az eredet i lengyel munka 332 nomogram-
ját 600, főként a legutóbbi műszaki iro-
dalomban közölt nomogram közül válo-
gat ták ki. A m a g y a r fordításban ebből 
52 nomogram kimaradt , egyrészt azért, 
mert a hazai érdeklődésre kevésbé számot-
tar tó lengyel ipari szabványokra vonatkoz-
tak, másrészt, mert nem szolgálták kifeje-

zetten a vegyészmérnöki és a vegyipari 
gépészmérnöki gyakorlatot . A kihagyott 
nomogramok helyett 30 más nomogramot 
vettek át magyar szerzőktől és a külföldi 
irodalomból. 

A gyűj temény t izenhat fejezetből áll. 
Ezek: segédszámítások, sűrűség, gőznyo-
más, hővezetés, viszkozitás és felületi 
feszültség, fajhő és párolgáshő, oldhatóság, 
forráspont -fagyáspont -hnrmatpont, gázok 
és gőzök, reakciósebességek és egyensúlyi 
állandók, folyadékok és gázok áramlása , 
fluidizálás, hőátadás, kalorikus számítások, 
desztilláció- abszorpció- extrakeió- adszorp-
ció, egyéb számítások. 

Amint a felsorolásból is látható, a no-
mogramok két összefüggés t ípust érinte-
nek: 1. fizikai tulajdonságok és 2. vegy-
ipari számítások. Ez a csoportosítás azért 
indokolt, mert a vegyipari eljárások, mű-
veletek és berendezések méretezésekor az 
anyagok fizikai-kémiai t ulajdonságainak 
rögzítéséből kell kiindulni. Az állapotjel-
zők táblázatos megadása sok helyet foglal 
el és nem szünteti meg az interpoláció alkal-
mazásának szükségességét, míg a nomogra-
mok használata elegáns és széles határok 
közöt t enged meg pontos leolvasást. 

A „Vegyipari nomogramok" ízléses kivi-
telben jelent meg. K é t részből áll: a ) szö-
veges részből, amely a nomogramhoz írt 
kísérő szöveget, számos példát és kiegészítő 
táblázatot , valamint a nomogramok for-
rásmunkáinak feltüntetését tar ta lmazza 
és b) a nomogram-mellékletekből. Ameny-
nyire előnyt jelent a kísérő szöveg a 
nomogramok használata szempontjából, 
ugyanennyire veszélyes a nomenkla tura , 
az elvi összefüggések és gyakorlati egyen-
letek feltételeinek túl rövid tárgyalása 
mia t t . Sajnos, ezt a nehéz feladatot a szer 
zők sem tud ták maradéktalanul megoldani, 
í gy pl. elnagyolt a XII . , XIII . és XV. feje-
zetek kísérő szövege. Részint hiányos a 
művelet , vagy fo lyamat elméleti tárgya-
lása, másrészt nem közli az egyes össze-
függések érvényességi határa i t . Ezt a hi-
bá t — véleményünk szerint — még a ma-
gyar előszó sem küszöböli ki, bár i t t , na-
gyon helyesen, megállapít ják, hogy a kí-
sérő szöveg azok számára teszi alkalmussá 
a nomogramok felhasználását, akik magá-
vul а feladat természetével t isztában van-
nak, és hogy a nomogram lényegénél fogva 
a tudás t nem helyettesítheti , csupán a szá-
molást gyorsít ja meg. Akkor azonban, 
amikor a nomogram alapjául szolgáló em-
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pirikus összefüggés kísérleti feltételei az 
anyagra , készülékre, üzemi viszonyokra 
vonatkozóan hiányoznak, a t émakör t is-
merő mérnöknek a hivatkozott forrásmun-
k á t kell előkeresnie, ami a nomogram hasz-
nála tával járó időnyereséget megszünteti . 
Érvényes ez a megállapítás pl. töltött 
edényeken á tá ramló gázok és folyadékok 
nyomáscsökkenésére, a fluidizáláshoz szük-
séges legkisebb sebesség és hőátadási té-
nyező meghatározására, a hőátadási té-
nyező számítására folyadékok áramlása 
esetén, a keverők teljesítmény szükségle-
tére stb. 

Általánosságban megjegyezhető, hogy 
bár komoly m u n k á t jelentett a gyűjte-
mény összeállítása, a széles témakör felve-
tését nem kíséri elég nomogram. Különö-
sen vonatkozik ez a diffúziós műveletekre, 
ahol ál talában 1—2 nomogram szerepel 
műveletenként, ami a méretezés számára 
messze nem elégséges. Sajnálatos továbbá, 
hogy az összeállítást nem kísérte egyes 
nomogramok önálló kiegészítése a szerzők 
részéről, mer t így több nomogram nem ad 
többet jólismert kézikönyvek hiányos 
nomogramjainál . í gy pl. a gyakran használt 
folyadékok (cukoroldat, olajféleségek) visz-
kozitása hiányzik, a sűrűségértékek szélesebb 
határok közötti megadása volna szükséges 
(salétromsav, sósav stb.). Végül megemlí-
tendő, hogy az angolszász fogalmak hasz-
nála ta a magyar nyelvű tan- és kéziköny-
vek nomenklatúrájá tól némileg eltér, ami 
az érthetőséget kissé nehezíti. 

Két ismétléstől, néhány saj tóhibától cs 
logikailag nem indokolt sorrendiségtől el-
tekintve a nomogram-gyűjtemény általá-
ban könnyen kezelhető. Ahol a szerzőknek 
módjukban volt, ugyanarra az összefüg-
gésre t öbb nomogramot is közöltek, ha azt 
a t a r tomány szélesség vagy a leolvasás 
pontossága megkövetelte. A nomogramokon 
a legtöbb esetben fel van tünte tve a meg-
oldás kulcsa. A rész értékek és számok-
könnyen leolvashatók. Egyes esetben szel-
lemes ábrák teszik szemléletesebbé a no-
mogram alkalmazási területét (pl. a hő-
átadásnál), vagy az anyag összetételére 
jellemző számok jelentik a kulcspontokat 
(pl. izomerek esetén egy két jegyű szám első 
száma a metil csoport helyzetére, a máso-
dik a hidroxilcsoport helyzetére utal) . 

Csak az elismerés hangján lehet azt a 
nagyszámú példát, megemlíteni, amelyek a 
nomogramok alkalmazási m ó d j á t világít-
ják meg és mind já r t konkrét adatokkal 
adnak támponto t az ismeretlen mennyi-
ségek nagyságrendjére vonatkozóan. Szá-
mos nomogramot termodinamikai egyenlet 
a lapján készítettek, t ehá t általános jel-
legűek és ál ta luk más ismeretlen fizikai 
tulajdonságok is meghatározhatók. 

A közölt nomogramok a vegyipar csak-
nem minden területén eredményesen hasz-
nálhatók, ezért a vegyipar és a vele rokon 
iparágak mérnökei és technikusai terve-
zési, méretezési és konstrukciós munkái-
hoz komoly segítséget fognak jelenteni. 

XÉMETH J E N Ő 
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Az élő Széchenyi* 

O K T U T A Y G Y U L A a k a d é m i k u s 

S z á z esztendeje éppen, április hetedikén már megszületett a végső 
döntés, csak a ravaszt kellett elhúznia Széchenyi Istvánnak. Jóval előbb, 
március 26-án az utolsó néhány szakadozott jegyzetének egyikében azt írta: 
„meg kell semmisülnöm!" Majd a következő napokban: „Nem tudok élni, de 
meghalni sem." S aztán kerül sor az utolsó bejegyzésre, április első napján: 
„Nem tudom magamat megmenteni." S így folyhatott a végzetes házkutatás 
óta még egy hétig a viaskodása önmagával, rettegő környezetével, a levelére 
választ nem küldő Thierry miniszter, s a zord fiatal császár árnyékával. És a 
száz év előtti húsvét hajnalán kioltja életét, keze „a karosszék karfáján át 
a föld felé hanyatlik" — ahogy Németh László Széchenyi-drámája ábrázolja 
az utolsó pillanatot a függöny lezuhanása előtt. Ez a pillanat a magyar nemzet 
történeti emlékezetének egyik kitörölhetetlen képe marad. Száz éves forduló-
jára emlékezik a Magyar Tudományos Akadémia. 

Azt is tudjuk naplójegyzeteiből, hogy a halálthozó pisztolylövés gondo-
latával, az öngyilkossággal szinte politikai fellépésének kezdete óta kiizködött. 
Mindegyre megkísértette végzete, hogy Széchenyi katolikus és mégis fátumok-
tól rettegő szókészletéből kölcsönözzünk. 1827 október 8-án írja egyik pesti 
jegyzetében: „Bizonyos gyönyörtől leláncolva nem tudom szememet levenni 
egy pisztolyról, egy tőrről vagy éppen méregről, bárhol találkozzam velük." 
A következő évbenCenken, aztán később a Kossuthtal való viták idején 1841— 
42-ben többször is előkerül a „Furiáktól" menekvést esdő látomásaiban a 

У halált s megnyugtató álmot hozó pisztoly képzete. S ezek a vágyakozó-rettegő 
I képzetek újra meg újra felmerülnek politikai eszmélkedései, töprengései során. 

Mi mégis ezen a napon az élő Széchenyit ünnepeljük, n é m a halálrakészü-
lőt, s a halálba menekült nagy magyar politikust, alkotót. Az élő Széchenyi 
felé fordul emlékezésünk és kegyeletünk ezen a napon. Igaz, nem Arany János 
elégiájának értelmében, aki így szólítja meg a nagy halot ta t az egyik vers-
szakban: 

. . . örvendj e népen, 
Mely soha így még nem volt a tiéd ! 

S később, a befejezés méltó pátoszában: 

Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élte kincsét, ámbár napja múl; 

Hanem lerázván, ami benne földi, 
Egy éltető eszmévé f inomul. . . 

* Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia 1960. április 7-én, Széchenyi 
I s tván halálának 100. évfordulója a lkalmából rendezett ünnepi ülésén. 
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Azt hisszük, hogy már Arany János e nagy költeménye is kezdetét jelentette 
annak a Széchenyi-kultusznak, amely a Kemény Zsigmond rajzolta arcképen 
a durvább hamisítás erejével jelentkezett, amely egyre inkább megfosztotta 
a Széchenyi-ábrázolást minden földi valóságától és „eszmévé finomította" — 
ha illik ez a költői kifejezés a történeti hősök kultuszának ilyen módszereire. 
A mi szándékunk nem az, hogy földi vonásaitól megfosszuk Széchenyit, 
inkább arra törekszünk, hogy a maga igaz valójában, eleven, szenvedő-alkotó, 
ellentétektől szaggatott valójában mutassuk meg őt. Alkotásainak nagyságát 
éppen úgy, mint tévedéseinek, a népe létérdekeivel szembeforduló tévedéseinek 
nagyságát is ábrázolnunk kell. A mi ünnepeink nem törekedhetnek a hamis 
kegyelet csalásaira: sem arra, hogy a történeti hősnek csakis értékes vonásait 
emeljük ki és arra sem, hogy aktuális politikai szükségleteknek megfelelően 
színezzük-árnyékoljuk arcvonásait. Semmi hamisításra nincs szükségünk. 

Kell-e ezt nékünk egyáltalán hangsúlyoznunk, hiszen Elnökünk meg-
> nyitójában már utal t a marxista történetábrázolás egyedül helyes módszerére, s  

csak nemrégiben is, Széchenyi István válogatott írásainak kiadásakor, bevezető 
tanulmányában hívta fel a tárgyilagos történetírói előadásmódra a figyelmet 
Barta István, aki jogosan figyelmezteti olvasóit, hogy a többoldalú valóság 
feltárása nem fogja Széchenyi érdemeit kisebbíteni, mert erényei fölülmúlták 
hibáit s ha reformerből a haladás fékezője is lett, mégis elévülhetetlenek érde-
mei a polgári Magyarország létrehozásában. Ugyanez a szemlélet fejeződik ki 
a Társadalmi Szemle februári számában közreadott, Széchenyiről szóló megem-
lékezésben is. 

Nem, mégsem fölösleges, ha mi is, itt is elhatároljuk magunkat az előt-
tünk járó nemzedékek Széchenyi-szemléletétől, hiszen, mint említettem, 
személyiségének idealizálása már Arany János költeményében elkezdődött. 
Sőt elmondhatjuk, jóval elébb, még életében, alkotóerejének teljében. A szél-
sőséges rajongás és gyűlölködés már életében körülvette s nem véletlen, hogy 
maga Széchenyi hárí t ja el kedvetlen gyanakvással Kossuth meghatározását: 
„a legnagyobb magyart"- t . Miért, milyen buktató politikai taktika kedvéért 
emel ily magasra? — kérdezte. S kell-é emlegetnünk, hogy maga Kossuth is, 
később, harcaik során sokat változtat nézetein s még a viperái álnoksággal is 
megvádolja ellenfelét, hogy öregkora alkonyán hol sértődött fájdalommal, 
hol a nagy személyiséget elismerő megenyhült szeretettel szóljon Széchenyiről. 

S az ábrázolásban, Széchenyi egyéniségének, politikájának megragadá-
sában nemcsak Kossuthot jellemzi ez a kettősség: még Széchenyi életéhen, 
Osengeri Antal szerkesztésében jelenik meg 1851-ben a ,,Magyar szónokok és 
státusférfiak" című gyűjteményben Kemény Zsigmond nevezetes tanulmánya 
Széchenyiről. Igaz, Kemény már akkor is mindegyre a maga forradalom elleni 
álláspontját igyekszik kifejteni s erre jó alkalom volt ez a vázlat is. Emellett 
mintha maga is töprengene: mi Széchenyi titka, mi fejt i meg ellentmondásait? 
Hangsúlyozza, hogy kortársai előtt is talány volt jelleme s az utódok számára 
a történésznek mindennél több lélekbúvárlatra lesz szüksége, ha meg akarja 
találni a tájékozási pontokat. S nyomban rávilágít néhány ellentétes pontra: 
a szenvedélyes, szakadozott, vad kedélyű férfi és a hideg, számító, az embere-
ket vak eszköznek tekintő politikus ellentétére; így lá t ták a kortársai, mondja. 
Még arcvonásainak írói rajzában is ezt az ellentétet világítja át a maga mágikus 
ábrázolási eszközeivel: „Széchenyi feje, mind a Batthányiénál, mind Wesselé-
nyinél érdekesebb a lélekbúvárra nézve, és ellentmondóbb. Az ő arca az erő és 
szakadozottság küzdelmeinek típusa ; egy romantikus arc sötét alapokon : 
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a komor és unatkozó vonalakból kitörő szilaj és féketlen cselekvényességnek, 
a mizantrópiának és emberszeretetnek, az ábrándnak és hidegségnek olvadéka; 
egy méltóságos s komoly angol-ol iga rehai arc a francia forradalmi eszmék 
lappangó tüzétől felvilágosítva és meg-megrezegtetve; arc, mely a nagy el-
szánások ós kicsinyes gondok, a mély tervek és apró impressziók képét élesen 
visszatükrözi; arc, mely a lélekkel telegraphi és szakadatlan összeköttetésben 
áll, mely mindig beírva van, mely mindig olvastat magáról a ránézőkkel 
igaz, vagy csinált érzéseket, míg a többi emberek arca csak kivételes állapo-
tokban szokott a lélek könyvévé, az eszmék boltkirakásává, és a képzelem 
oly magicai lámpájává válni, mely a belső, mely az elrej tet t képek árnyait 
felveti, hogy kívülről láthatók legyenek." S azután sorolja Széchenyi jellemének 
ellenpontjait — azzal az alig leplezett célzattal, hogy Széchenyi igazlátásán, 
politikai elvein keresztül a forradalom, Kossuth ellen annál nyomatékosabban 
szóljon. 

Azt mondhatnók tehát, még életében megkezdődik az a törekvés, hogy 
életművét részint istenítsék, részint a Kossuth—Széchenyi ellentéten, a forra-
dalom és reform ellentétén keresztül úgy „finomítsák" eszmévé, hogy ez az 
„eszme", Széchenyi gondolatrendszere, politikai értéktana alkalmas legyen 
ne csak Kossuthtal, hanem minden haladó politikai gondolattal való szembe-
állításra. Ha életéhen egy időre a fékezést ta r to t ta legfőbb feladatának, halála 
után minden konzervatív, haladáselleni nézet a maga zászlajának akarta fel-
használni. Megrendítő csakugyan, hogyan hanyatlik a hivatalos ábrázoláso-
kon keresztül Széchenyi nagysága hitvány olcsó nyomattá, hogyan válnak 
alantas eszközzé nemzetáruló politikusok kezén tragikus hibái, vívódásai. 

Érdemes e Széchenyi-kép hanyatlásának néhány mozzanatát áttekin-
tenünk, hogy eljussunk az élő, az igazi Széchenyi felmutatásáig. A Kemény 
Zsigmond-portié még vak politikai elfogultsága ellenére is a regényíró lélek-
elemző műve, tele nagyerejű részlettel, finom megfigyeléssel; Arany János 
költeménye a vívódásokról, a tragikus meghasonlásról is beszél. Toldy Ferenc 
nekrológjában, 1860-ban azonban már megüti azt a hangot, amely nemcsak 
igazolja, hanem magasra emeli a forradalommal való szembefordulást. így ír 
Toldy: „Széchenyi oda jutot tnak látja vala nemzetét, hol nem sarkantyú 
többé, hanem fék kellene a különben örvendetes erőnek, nehogy a státusszekér 
lefelé haj tva összetörjék, nyakát szegve a hajtóknak is. Ezek által pedig a 
nemzeti mozgalom a reform és — forradalom határvonalán látszók ingadozni. 
Sohasem volt Széchenyi tiszteletesb, mint mikór saját eszméinek u j és túl-
menő növendékei ellen a nyilt harc terére lépett, odavetve roppant népszerű-
ségét." Arról szólani sem érdemes, hogy a divatozó Széchenyi ódák miképp 
válnak konzervatív tankölteményekké, mint Szász Károly versezete, mely 
1860. április 30-án került bemutatásra az Akadémián; ahogy — igaz ez is ! — 
a Kossuthért rajongó versek nemzetiszínű frázisaiban is egyre kevesebb a 
forradalmi igazság és egyre több a retorika. Ivecskeméthy Aurél a maga ripor-
teri módján élénkebb rajzát akarta adni Széchenyi utolsó éveinek és halálá-
nak — de utána már csak a halotti maszk, egy meghamisított halotti maszk 
tekint reánk. 

A kiegyezés és a kiegyzés utáni politika Széchenyiben kereste a maga 
erkölcsi igazolását — Deák kiegyezéseit, alkuit Széchenyi próféciáival iga-
zolva. S aztán — egészen Szekfű Gyula koncepciójáig — egyre inkább 
külsőséges formula mindaz, amit róla közvélekedésünk tud. Berzeviczy 
Albert 1910-ben, akadémiai emlékbeszédében nem tud egyebet mondani, 
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csak „öröklött fajszeretetének" példáját állítja a nemzet elé. De ne kövessük 
Széchenyi portréjának alakulását minden fázisán keresztül. Aligha lenne 
i t t módunk Wesselényi Miklóssal, Kossuthtal, a centralistákkal való vitáin 
keresztül kibontakozó Széchenyi-képen át, a politikai közírók vázlatait mind 
sorra elemezni s kibontani a törvényszerű folyamatot a teljesen üres formulákig. 
Hiszen akkor Keményen kezdve Mocsáry Lajosnak, GrünwaldBélának, Asboth-
nak s másoknak írásait éppúgy sorra kellene vennünk, mint a kiegyezés utáni 
parlament vitáiban érvként felbukkanó Széchenyit. Erre nincs most időnk. 
De mielőtt három, egymástól eltérő Széchenyi képről szólnék röviden ezen az 
emlékező napon, Berzeviczy frázisai után érdemes egy pillanatra emlékeztet-
nünk a mélypontra, 1942-re, a Széchenyi év ünnepeire, amelynek anyagát 
egy vaskos kötetben ki is adták. Ezekben az emlékezésekben Bárdossy László 
akkori miniszterelnök, a hazánkat háborúba sodró Bárdossy arról szónokolt 
Széchenyi alkotói egyéniségét s a faj i közösségbe ágyazottságát dicsőítve, 
hogy a magyar ismét „európai hivatásának hűséges szolgálatában újra áldozza 
vérét". S Széchenyi példáját ilyen állítások igazolására használja: 

„Vitéz katonáink távoli harctere ken ezer halál veszélye között napról-napra, 
óráról-órára bizonyságot adnak arról, hogy ez a nemzet élni akar és hogy méltó 
az életre, amelyért áldozatot is tud hozni." Vagy hallgassuk a másik szónokot, 
Fabinyi Tihamért, aki így aktualizálta Széchenyit: 

„Azért is időszerű Széchenyi, mert éppen a mi nemzedékünk érte meg 
Trianont, mely hazánkat szinte az ő sötét próféciájának bekövetkezéseképpen 
döntötte végromlás szélére és viszont éppen napjainkban valósul meg . . . 
gyötrődő lelkének másik, állandó sarkpontja, a nemzet felemelkedésébe vetet t 
hite azzal, hogy Magyarország reintegrálódik, vérrel és vassal áldozatosan 
küzdve az emberi civilizáció védelmében, melyet Széchenyi értékrendszerének 
csúcsára helyezett." 

Mindez arra vall, hogy az ellenforradalmi, Horthy-korszak Széchenyit is, 
mint Petőfit, Adyt s annyi nagy magyart aggálytalanul állította a maga nem-
zetrontó céljai szolgálatába. 

Ha nem is kísértük végig részletes elemzéssel a Széchenyi-kép alakulását, 
ha nincs is terünk arra, hogy a Széchenyi-kutatás nagy eredményeiről beszél-
jünk — mert a forráskiadványok értékéről elismerően kell szólnunk, Viszota 
Gyulának, Károlyi Árpádnak s másoknak jeles kutatásairól, ha szemléletük sok 
egyoldalúságát ma már világosan látjuk — a Széchenyi-kép három változatá-
ról mégis kell még néhány szót szólnunk. 

Széchenyi emberi személyisége, politikai tanítása nemcsak a folyamatos 
degradációt, a frázissá silányulást mutat ja . Felemelkedik, tragikus költői 
magaslatokra, Ady költészetében. Két csúcsra utalnék most : ahogy a 
Magyar Parlag Széchenyi gondolatrendszerében a valóság könyörtelen áb-
rázolása és megváltoztatása erkölcsi-politikai cél, melyre a magyar 
vétkek könyörtelen kritikai felsorolását tekinti egyetlen orvosszernek, ugyanígy 
Adynál szinte kísérteti azonosságú a „magyar ugar" funkciója s amikor Ady 
a „•magyar vétkek bíborban' korbácsát suhogtatja, Széchenyi is, a maga kora 
minden fájdalma is egyszerre szól énekében. Annyi bizonyos, hogy 
Széchenyi kritikai mondanivalójának Ady korában érvényes része, politikai 
szemléletének tragikus pátosza, erkölcsi haragja eleven szenvedéllyel él köl-
tészetében. Az már nem ennek a tanulmánynak a feladata, hogy felderítse 
Ady költészetének ellentéteken át kibomló gazdag egységét, amelyben kis-
nemesi radikalizmusa, Kossuth-rajongásának partiumi hagyományai mint 
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olvadnak össze Széchenyitől kapott látomásaival s hogyan alakítja ezt a képet 
az európai polgári radikalizmus, majd a szocialista, kommunista tanítás élmé-
nye. Annyi bizonyos, hogy a lázadó, a forradalmár Ady gondolkodásának 
kimunkálásánál Széchenyi is o t t állott s amit Ady felmutat Széchenyiből, az 
az egyik legértékesebb hagyomány volt akkoriban. 

A másik Széchenyi-kép, a legrészletezőbb Szekfű Gyuláé, éppen ellent-
mondásosságában tanulságos. A Három nemzedék írója, aki az első világháború 
elvesztése után kritikáját akar ta adni a liberalizmus politikájának — termé-
szetes mozdulattal emelte Széchenyi erkölcsi-politikai rendszerét az egyetemes 
magyar értékrenddé, követendő ideállá. Ugyanakkor magáról a Széchenyi-
kultuszról ily fanyar szkepszissel ír: 

„Mi szükség és mi érdem volna Széchenyi István gróf tanainak feszege-
tésében, mikor az utóbbi évtizedeknek állandó témája, minden oldalról körül-
ményesen megtekintett a lakja volt éppen ő, Széchenyi, a nemzetvezér állam-
férfiú? Az ő nevét hallottuk napról-napra a nemzet hivatott vezetőitől, a köz-
vélemény irányítóitól; az ő nevére esküdtek mindenek, kik a magyarságnak 
hatalom és műveltség magaslatára emelésén fáradoztak. Tudós társaságoktól 
arisztokrata társaskörökig és egyetemi hallgatók szerény egyesületéig minden 
az ő nevét visszhangozta. Nemzetgazdák kimutatták, hogy őt kell követnünk, 
sőt követjük is; tudósok és nevelők hozzá mérték az újonnan felmerülő jelen-
ségeket és szigorú anatéma alá került mindaz, mire Széchenyi zsinórmértéke 
nem illett. Társadalmunkat és sajtónkat korlátlanul használtuk fel valóságos 
Széchenyi kultusz felépítésére." 

Majd később még élesebben fogalmaz: 
„Utóbbi évtizedeink Széchenyi kultuszának nem a húsból és vérből álló 

ember, hanem egy ilyen elvonatkoztatott fogalom, dogmaszerű konstrukció 
volt a tárgya . . . Nem azt kerestük, mit mondott és mit csinált Széchenyi, 
hogy utasításait követve rendeztük volna be életünket; megfordítva jártunk 
el: megállapítottuk, hogy mit csinálunk jómagunk és a mi tetteink elismerését, 
jóváhagyó bizonyítékait kerestük elő Széchenyi műveiből. Szellemét ily módon 
szinte adaptáltuk a mi viszonyainkhoz és óhajtásainkhoz. így aztán minél 
többet beszéltünk és írtunk róla, annál kevesebbet találunk szelleméből." 

Mindez irónia, keserűség ellenére a Szekfű felvázolta Széchenyi kép nem 
a valóságos, hanem a maga történetpolitikai eszméinek, a magyar századokról 
adott elemzésének és a jelen magyar helyzetre adott kritikájának igazolása 
volt. Történetfilozófiájának keresztényi univerzalizmusát éppúgy Széchenyivel 
igazolta, mint a magyar—germán sorsküzösség történeti gondolatát, mint a 
lassú reformokon át való haladás szükségét, a gazdaság jó megalapozását, a 
kiművelt emberfők sokaságát, a forradalomtól való irtózását. Mindezek számára 
Széchenyi volt a kánon, ahogy erkölcsi elveinek szigorára,tragikus pesszimiz-
musára, sőt iróniájára is Széchenyinél lelt példát. A 19-es forradalomtól meg-
rémült Szekfű így emeli egyetlen mintává, a monarchiával szakítani semmiképp 
sem akaró, a lassú reformokba,n hívő, mélyen katolikus Széchenyit a nemzeti 
történet igaz magyar tanítójává s állítja követendő példaként szembe Kossuth 
forradalmi útjával, ami után szerinte csak csatavesztés, nemzeti bukás és 
közjogi frázisok maradtak, primitív szélsőbaliság. Mindez természetesen csak 
arra volt jó, hogy igazolja a maga politikai konzervativizmusát, s annak mint-
egy történeti mélységet, védelmező hát teret adjon. 

S csak annál megrendítőbb, hogy Szekfűnek,e Széchenyi kép megfogal-
mazójának, a forradalomtól rettegő tudósnak hogyan kell szembefordulnia 
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egész történetszemléletével s benne a Széchenyi-képpel is. Már a Valahol utat 
vesztettünk cikkeiben 1943-ban lát ja , mit jelent Hitler oldalán a magyar—ger-
mán sorsközösség s a munkásosztállyal való ritka találkozásaiból, a falukuta-
tók vallomásaiból azt is tud ta már, hogy az elalkudott társadalmi forradalom 
helyett, a „fontolgató reform" milyen nemzetrontó árulás le t t a Horthy-kor-
szakban s az úgynevezett európai hivatástudat a haladó Európában való 
helyünket adta el két világháborúban. A felszabadulás u tán egyike azon keve-
seknek, aki szembenézett hibáival s a Forradalom után című könyvében csak 
tisztelettel olvashatjuk a bátor leszámolást. íme, hogyan fordul szembe azok-
kal, akik az új, a szocializmus felé vezető forradalmi út helyett a nyugati demo-
krácia példáit, s Széchenyiéket emlegetik: „Vájjon tehát azok, akik ma új ra 
emlegetik a Kölcsey, Széchenyi, Deák, Eötvös, Kossuth örökségét kitevő 
szabadságjogokat, tényleg ennek a legnagyobb nemzedéknek leszármazói-e, 
s viszont a demokrácia árulói azok, akik adott helyzetünket világos szemmel 
nézik, s nem hiszik, hogy amit egy évszázadon át nem sikerült a magyar-
ságnak megvalósítani, a nyugati demokrácia szellemiségét és intézményeit, azt 
éppen mi tudnók ebbe az elpusztult magyar életbe átül tetni ? . ." 

S ő, aki Széchenyinek, a reformnak híve, a történeti evolúció hirdetője 
így vonja le a következtetéseit Horthy Magyarországáról: „Állam volt ez 
még? Magyar Állam? És társadalom? Magyar Társadalom? Egyik sem volt 
az többé, az állam szétesett, a társadalom szétrothadt. Egy vonalnak, hosszú 
történeti vonalnak, vége szakadt, dicstelenül, szégyenletesen, vagy lia job-
ban tetszik, groteszkül véres tragikomédiában. Egyetlen mentség maradt : 
a forradalom . . . " 

S hogy lényegében így vál t méltóvá Szekfű a döblingi vívódásaiban a 
forradalom igazát, Kossuth igazát kimondani bátor Széchenyihez s ellentmon-
dásain keresztül így kell fogadnunk Széchenyi-portréját, az aligha vitatható. 

Van még egy ismeretlen, alig néhány elemre korlátozódó Széchenyi-kép. 
Szóljunk erről is, nem tanulság nélkül való. Arany Jánostól idéztem Széchenyi-
nek s a magyar népnek egymáshoz való viszonyáról szóló szavait. Azt írta 
Arany a magyar népről: „soha így még nem volt a tiéd." Valóban befogadta-e 
szóbeli hagyományai közé, emlékezetében őrzi-e a magyar nép Széchenyit? 
Ügy mint Mátyás királyt, Rákóczit s ahogy a leggazdagabban őrzi napjainkig 
Kossuth Lajos alakját? Ilyet nem állíthatunk. Amíg régibb néprajzi, nép-
költési gyűjteményeink őrzik Mátyás király, Kossuth alakját mesékben, da-
lokban. sőt mindkettőjük emléke elevenen él a román, s szlovák, szlovén, 
kárpát-ukrán, morva népköltészetben is, addig Széchenyiről ezek a régibb 
gyűjtemények mit sem tudnak. Talán tud az újabb, modernebb módszerű 
gyűjtés? 1945 után röviddel országos néprajzi gyűjtést szerveztünk: több 
mint 500 faluból tíz és tízezernyi vallomást, adatot gyűjtöt tünk össze 1848 
hőseiről, eseményeiről. Ezek az emlékezések világosan tükrözik népünk véle-
ményét, hagyományosan megőrzött ítéletét Görgei árulásáról éppúgy, mint a 
jobbágyok reménykedéséről, a harcokról, bukásokról s mindenek, mindenki 
előtt — Kossuth Lajosról. Ö let t a jelképe 48—49-nek, a szabadságharcnak 
is, a társadalmi forradalomnak is. Ha előkerül Táncsics, Petőfi, Damjanics 
és mások neve is, ő a főhős, az ő alakjában összegeződik a parasztság emléke-
zete. Kutatóink Széchenyi emlékezete iránt is érdeklődtek. A summázat 
Petrohai Gábor, porcsalmai szegényparaszt szavaival így fogható össze nagyon-
nagyon röviden: „Széchenyiről nem tudok semmit." (48-as Néprajzi Adattár, 
Szat. XXIV. 44.) Igaz, van egy olyan, szintén rövidke adatunk Galambokról, 
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egy 76 éves kisgazdától, ami a Széchenyi kultuszra vall: „Széchenyit meg 
szinte istenítették itt az öregek" — emlékezett így Szabó József. (Adattár, 
7a. VIII. 94.) A többi adatközlő inkább azt a semmit variálta, amiről Petrobai 
Gábor szólott. Egy kapuvári szegényparaszt ennyit tudot t : „Széchenyi gróf, 
a legnagyobb magyar is akkortá j t élt, a kastély nincs messze hozzánk. Annak 
a költeménye, hogy »Magyarország nem volt, hanem lesz.« Hogy miket csi-
nált, azt nem tudom," (Adattár, Sop. V. 43.) Egy mecsekaljai asszony arra 
emlékszik, hogy talán a Lánchidat ő épí t te t te (Adattár, Ba. XXVII. 45.) 
Egy bábolnai gazda így fogalmazta meg Kossuth s Széchenyi ellentétét: 
„Széchenyi békét akart, Kossuth puskát." (Adattár, Ре. IV. 17.). Egy másik 
szerint meg a reformátusok Kossuthot, a katolikusok Széchenyit emlegették. 
(Adattár, Za. XII. 82.) Még ta lán alegrészletezőbb emlékezés a következő volt: 
„A felszabadulást Széchenyi, meg Kossuth is akarta. De nem voltak jóba, 
mert Kossuth egyszerű ember, Széchenyi meg gróf volt. Mind a kettő azon 
dolgozott, hogy elszakadjunk az osztrákoktól. Kossuth volt a jobb ember." 
(Adattár, Au! XVI. 72.) 

Ennyi az, amit egy nagyon is részletező vizsgálat után a magyar nép 
emlékezetéből felmutathatunk. Szomorú, sovány eredmény. Arra vall, hogy a 
magyar nép emlékezetében a reformkor, a nagy előkészítés és a 48-as harcok 
emlékeiből Széchenyi kapcsán több nem maradt , míg Kossuthról ezrével ömlött 
a szerető emlékezés, hagyomány. Még a döblingi évek, a tragikus halál sem vál-
toztatott ezen. í télet van ebben a negatív képben. Ítélet, nem is Széchenyi 
ellen, hanem az ellen a Széchenyi-kultusz ellen, amely éppen azokat a voná-
sokat emelte ki Széchenyi életéből, amelyek Kossuth igaza, a nemzet való-
ságos haladása, valóságos érdekei ellen fordítot ták. Ez a Széchenyi nem lehe-
te t t a magyar nép hőse Kossuthtal, Mátyás királlyal, az igazságossal egyidő-
ben. Népi hőssé ily módon semmi dicsőítés nem emelhette. 

Népünk a mi korunkban, most már nem a naivul egyszerűsítő, jelképes 
módon, ahogy a népköltészet őriz, hanem a valóság igaz vonásain keresztül 
fogja megismerni és hősei közé emelni Széchenyi Istvánt . Ezt az igazi, ezt az 
élő Széchenyit a mi marxista történettudományunknak kell felmutatnia. 

[ Amikor most néhány nagyon is fogyatékos vonással, kutatóink eddigi ered-
1 ményeit figyelembe véve, a százéves fordulón magunk is kísérletet teszünk 

Széchenyi történeti személyiségének, politikai munkásságának vázolatára — 
semmi idealizálásra, hamis aktualizálásra nem törekszünk. Semmi szükségünk 
nincs arra, hogy mai munkánk megsegítésére holmi protomarxistát, utópista 
szocialistát faragjunk Széchenyiből, hogy mai feladataink, elveink s küzdel-
meink igazolását keressük benne. Mások a céljaink, elveink és módszereink, 
mint Széchenyié voltak. Ha az tanulságos is számunkra, hogy Széchenyi mi-
ként rendül meg a maga reformjaival is elősegített függetlenségi törekvésektől, 

, a polgári forradalom jeleitől s 1849 után hogyan kél önvádoló eszméivel vias-
kodva a forradalom igazolására — még sem jelenti ez azt, hogy mai párhuzamo-
kat keresünk, erőltetünk erre a tragikus életre. A marxista történettudo-
mánynak az a kötelessége, hogy igazi valójában mutassa fel a történeti kon-
fliktusokat, ellentmondásokat s így tárja fel a történelemben munkáló társa-
dalmi törvényszerűségeket, így világítsa meg a haladás irányát, erőit. 

Széchenyi élete, alakja csak így elevenedik meg előttünk, így válik élővé, 
igazzá számunkra is. így válik maradandóvá mindaz, ami érték volt életéhen, 
így válik hitelessé kegyeletünk, így fogadja szívéhe népünk alkotásaival, 
hibáival, szenvedéseivel együtt . 

* 
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Széchenyi életének, politikai művének ellentmondásai eleve adva voltak 
társadalmi, családi hagyományaiban, példaképeinek, előfutárainak művében, de 
mindenek előtt az akkori magyar társadalmi-gazdasági valóságban és a maga 
elé tűzött politikai célokban. Kemény Zsigmond egy helyen elmondja Széchenyi 
kegyetlen anekdotáját jó barátjáról , Wesselényi Miklósról, aki az esti barát i 
beszélgetés során, vita közben a legradikálisabb politikai nézeteket fe j t i ki 
az emberi egyenlőségről s aztán másnap reggel az oligarcha vad gőgjével és 
dühével keresi vadászát: a szolgát emberszámba sem vevő főúr bújik elő a 
tegnap estéli radikális humanista mögül. így mutat ja az anekdota, de lelep-
lez valami alapvetőt is abból a helyzetből, amibe a feudális magyar társadalom-
ban a főúri reformerek szinte eleve determináltan belé kerültek. 

Széchenyi gyermekkorát is ez a kettősség határozza meg. A múzeum- és 
könyvtáralapító Széchényi Ferenc fiatalkori társasága szabadkőmívesekből 
állott, s a francia felvilágosodás eszméi hatották át, első t i tkára a jakobinus 
Hajnóczy József volt s leánya mellett a házitanító a radikális, börtönbe is 
kerülő pap Verseghy Ferenc volt. Martinovicsék pöre tette-é, vagy a fel támadt 
vallásos hajlam, nem tudni, de gyökeres változás következik: kegyes olvas-
mányok váltják fel az enciklopédistákat, aulikus titkárok vált ják egymást s 
a gyermekek nevelője Verseghy u tán a kegyes Hofbauer Kelemen atya lesz. 
íme, a gyermekkorban már ez az atmoszféra veszi körül Széchenyi Is tvánt : 
felvilágosult racionalizmus, kegyes vallási rajongás, a társadalomkritika jako-
binus és nemzeti hangjai és az aulikus főúri életstílus — s mindez a sok el-
lentmondás átszőve az udvartól való rettegés árnyaival. 

S a főúri élet igazi árnyéka, az elűzhetetlennek tűnő: az elmaradott , 
rettegésben, kizsaroltságban, keserű gyűlöletben élő ország, ahol a gondolkodó 
fők, nemesi, polgári, papi reformerek, lázongók évtizedeken át, egészen a 
20-as évekig hiába keresik a kiutat. Tanulságos lenne áttekintenünk ezt a kort. 
Hogyan veszik körül hazánkat, ezt az elmaradott, feudális mezőgazdasági 
gyarmatot a fejlődő nyugati népek egyrészt, s hogy érintkezik hazánk a tőlünk 
keletebbre még mélyebb elmaradottsággal. Angliában ekkor már nemcsak 
fejlődő ipar és kereskedelem emeli a kapitalista fejlődést, de a kibontakozó 
munkásosztály chartista mozgalma a jövő felé mutat ; a francia forradalmi i 
gondolat nem pusztul, hatása ter jed Európában s a francia, német, belga ipar ' 
is növekszik, sőt közelünkben a morva medencében is megkezdődik az iparo-
sodás; német mezőgazdák dolgozzák ki a belterjes gazdálkodás elméletét, a 
mezőgazdaság és népművelés összefüggéseit igyekeznek egybehangolni az állam 
hasznával. Nyugat-Európában kibontakoznak a polgári fejlődés gazdasági, 
társadalmi és kulturális feltételei. 

S e nyugati gazdagodás, szellemi pezsgés mögött nyújtózik Széchenyi 
magyar Pariaga, a Nagy Parlag. De zsendül itt is a reménytelennek tűnő tájék. 
Felfedezik a cselédek nyelvét, a magyart , s kiművelésére, megmentésére indul- , 
nak; az enciklopédisták, Voltaire gondolatai a német racionalista-pietista 
államismereti iskola tanaival keverednek a magyar főkben. Szinte együt t 
jelentkezik s egyszerre a nyelvújító, népköltészetet kutató mozgalom a jakobi-
mus reformtervekkel, társadalomszervezési kísérletekkel és Tessedik raciona-
lista faluutópiájával, nevelési, közgazdasági terveivel,-Berzeviczy Gergelynek 
világkereskedelmi álmával és a paraszti embertelen állapot leleplezését fej-
tegető művével. Tessedik, Berzeviczy a maga társadalmi reformját feudális ren-
den belül képzelte el, az uralkodó és a főúri, nemesi osztály hasznára. Nem két-
séges, hogy azok a makacsul visszatérő gondolatok, amelyekkel Széchenyi a 
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reformot a társadalmi szerkezet felbontása nélkül képzelte el, Tessedik, Berze-
viezy eszméihez is kapcsolódnak. Ugyanekkor kétségkívül hatnak már a fiatal 
Széchenyire is azok a kegyetlenebb s következetesebb jakobinus eszmék is, 
amelyek szembefordítják a főnemesség maradi elemeivel. Már 1828-ban ugyan, 
de a fiatal férfi dühével írja Eszterházy Károlyhoz a méltatlan főúri elődök-
ről: „Rothadjon porok!" Az aulikus hűség, az óvatos reform keresése és az 
elődök elátkozása kavarog a fiatal férfi indulataiban, amikor politikai pályára 
lép. 

Aligha lehetne célunk, hogy egy emlékbeszédben végigkísérjük életét, 
annak minden fordulópontját. Mi most nagyságáról és tragikumáról akarunk 
szólani. Nagysága abban rejlett, hogy meglátta elhanyatlott nemzetét Euró-
pában s lá t ta a kivezető út első legfőbb állomásait mind gazdasági, mind 
politikai, kulturális és erkölcsi területeken. Tragikumát saját társadalmi kor-
látai is megszabták: hogy a reform és a forradalom között ő meddig is mehet, 
mikor kell szembefordulnia a nemzet felszabadult társadalmi erőivel s törvény-
szerű volt, hogy mind a magyar nemzettel, mint a Habsburg udvarral esak 
kibékíthetetlen, megoldhatatlan ellentétei támadnak — ezek őrlik fel. S Csak 
emberi nagyságát, erkölcsi erejét, osztályán túllépő hazaszeretetét bizonyítja 
az, hogy a döblingi magányban nemcsak 48, hanem végül is 49 forradalmi 
igazsága felé fordul, megérti, védelmezi azt. I t t rejlik tragédiájának és nagy-
ságának olyan emberi egysége és teljessége, ami a nagy történeti személyiségek 
életében is ritkán ismerhető fel ily világosan, ily fájdalmas tisztaságban. Ez 
lesz az a Leitmotiv életében, amely már eddig is elő-előbukkant.emlékezésünk 
során s ennek kibontására törekszünk : halála a nagyságnak és tragikumnak ezt 
az egységét világítja meg. 

Röviden mégis néhány szót előbb munkásságának, életének néhány nap-
jainkig liató eredményéről. Olyan főnemesi körből nőtt ki, amely az alantabb 
társadalmi osztályokat szinte emberszámba sem vette, az ország értékeit 
annyira kizárólagos személyi tulajdonként kezelte, hogy volt olyan főurunk 
akinek ekkoriban 10 milliót kitevő adóssága több volt, mint az évi jobbágyi 
adózás összege az egész országban. Oly körből nőtt ki, amelynek csak kis 
részét érintette a születő nemzeti és társadalmi megújhodás vágya s nagyobb 
része — mint ahogy ez Sándor Lipót nádor iskolaügyi elaborátumából is ki-
derült — még az elemi művelődést is elt i l totta volna a parasztságtól. A nádor 
szerint az elemi népművelés is elvetemült cselekedet — eine verworfene 
Arbeit! S csak nem sokkal később József nádor, 1801-ben az ország hangula-
táról szóló jelentésében azt írja még ezek után is, hogy a parasztság „ . . . a 
népiskolák megsokszorozása következtében több ismeretre t e t t szert, mint 
amennyire szüksége van, hogy a maga társadalmi rendjében boldog legyen". 
S mindezt akkor jelenti, amikor a szervezett oktatás elemi feltételei is alig 
voltak biztosítva a jobbágyi rend gyermekei számára. Gorove, s mások 
írásai bizonyítják, hogy a nemesi Magyarország nem kis része még 1830. 
után is helyeselte ezeket a nézeteket. 

így lép fel Széchenyi, hogy megalapítsa nyelvünk művelésére, nemzeti 
kulturánk megteremtésére a Magyar Tudományos Akadémiát és élete egyik 
vezérlő gondolata legyen a mind több kiművelt emberfő, így lép fel, hogy 
Hunnia minden lakosi számára a polgárosultságot követelje, és nyugat-európai, 
keleti út jai gazdasági-társadalmi tapasztalatain okulva, feltárja a magyar 
hitelviszonyok problémáin keresztül az egész feudális társadalmi rendszer 
romlottságát. Nyugat és Kelet megmutat ta néki, az akkori magyar élet 
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alakulásának két lehetséges irányát: vagy zuhanás még mélyebbre, a teljes 
gazdasági esőd, a kulturálatlanság és a társadalmi elnyomorodás felé, vagy 
pedig a nyugati polgárosultság, gazdagodás, kulturális emelkedés maga-
sabb útjain haladhat népe felfelé s elfoglalhatja helyét ismét Európa nem-
zetei között. 

S ha azon mérjük Széchenyi Is tván fellépését s az ezt nyomon követő 
tetteit , amit mércének a Stádium jelmondatában maga elé szabott: ,,Az ember 
annyit ér, mint amennyit basznál," — akkor elmondhatjuk, hogy Széchenyi 
ezekben az években mindenkinél többet te t t . Csak felsorolni is nehéz lenne, 
hogy az Akadémia alapításától kezdve az elvi, politikai agitáción keresztül, 
amit a Hitel, Világ és a Stádium köteteiben, röpiratokban, vitákban szögezett 
le, mit is t e t t még gazdasági, társadalmi, kulturális kezdeményezésben. Mindaz, 
amiről Vedres István álmodozott a folyók szabályozása, a csatornázás kapcsán, 
amit Tessedik tervezgetett a közgazdaság számos területén, amit a különböző 
reformötletek felvetettek, azt Széchenyi mind magáévá te t te , magasabb szintre 
emelte, lia azt javallják, hogy kellene egy magyar játékszín, akkor ő a Magyar 
Játékszínről írva már azt a szükséges víziót látja maga előtt, hogy bár minden 
nagyobb városunkban állana oly színház, amely a magyar kultúra terjesztésére, 
ízlésünk, szokásaink nemesítésére alkalmas lenne. Ugyanúgy egyetemesen, az 
egészre pillant, mint később, amikor a balatoni gőzhajózásról írva így lelken-
dezik, így festi a jövőt: 

,,A Balatonon mostanság egyetlen egy meglehetős hajó, de csak egy 
tűrhető csónak sincs. Bámuljon-e az ember ezen vagy nevessen, én nem tudom. 
Lebegjen csak egyszer raj ta gőzös: s míg bányászokat fog előidézni a hegyekben 
és a gőz használatára siirgetendi a gondolkozót, új e'letszikrát lövel az egészre 
és most ugyan kies, de mintegy álomba szendergő vidéket oly vidor eleven-
séggel ruházza fel, mikép egy szebb jövendőnek tavaszkorát fogják a legédesb 
sejtelmek közt élvezni a Balaton körülti lakosok." 

De ne részletezzük tovább. Széchenyi politikai munkásságának első 
periódusa teljesen egybeesett nemzete haladásának főirányával, az eddigi 
előzmények legjobbjaihoz kapcsolódott: a kor, a haladó nemzeti erők és Szé-
chenyi munkája tiszta, harmóniát mutat . Ebben a korszakában még osztály-
korlátai is kevéssé akadályozzák, inkább sarkallják a bírálatra, a magyar 
nemesi nemzet hibáival szembeni élességét igazolják. Ez a korszak, amikor 
eszméi és gyakorlati gazdasági cselekvései, politikai agitációja egybeesnek s a 
nemzet létérdekeit képviselik. Szemléletének gazdagsága, egyetemessége ekkor 
bontakozik ki: az elmaradott gazdasági, hitelviszonyok ábrázolásából s ezek 
felszámolására t e t t javaslataiból továbbhalad egészen a feudális társadalmi 
rend leleplezéséig s meg kell látnia a gazdasági, társadalmi és kulturális szer-
kezet végső politikai összefüggéseit. Ekkor bontakozik ki kegyetlen nemzet-
nevelői bírálata, az önismeretre serkentése, a magyar bűnök leleplezése, amit 
akkor sem s később sem hallgatott szívesen a reakciós nemzeti gőg. Ekkor 
hívja a külön-külön nemzeti terveken dolgozókat az összefogásra a nemzet 
közös érdekeiért s hogy társadalmi korlátai mennyire nem kötik még, a 
reform gondolata mennyire mélyrehatoló társadalmi változást sürget, azt már 
a Hitel-ben félreérthetetlenül kimondja a Bérekesztésben: 

,,S íme nyíltan azon vallást teszem: hogy hazánk előmenetele s magasb 
felemelkedése legfőbb gátjai mi tehetősb birtokosok vagyunk." 

Érthető, liogy konzervatív-reakciós főuraink agitátornak szidalmazzák, 
mint Kemény Zsigmond is írja, érthető, hogy a nemzeti lelkesedés egyre 
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nagyol)b rajongással tekint felé, követi szavát, kezdeményezéseit. S míg 
Metternich és a bécsi társasági körök amolyan lenézően gúnyos jóindulattal 
kezelték elébb a „Stefferl" politikai próbálkozásait, amolyan könnyelmű ön-
tetszelgésnek tekintették, egyre inkább elkomorodnak és a Stádium ter-
jesztése már tilalom alá esik s ő, aki reformját az uralkodóház és a nemzet 
közös érdekének, a hasznos evolúció folyamatának tekintette, érteni kezdi, 
hogy az uralkodóház érdekeivel szembekerül, s lassan-lassan nem érzi egynek 
magát azzal a megindult társadalmi erjedéssel, ami a nemesi, polgári rend 
mellett a jobbágyi nép soraiban is erőre kap. Mintegy védekezve s támadva 
írja már a Stádiumban, Kossuthtal való vitái előtt, hogy ő a politikában tes-
testől-lelkestől az aristokratai, princípiumnak a páltolója. Igaz, magyarázza: 
abban az értelemben, hogy az arisztokrácia uralma a legjobbak uralmát 
jelentse ! S hiába annyi ragyogó kezdemény, agitáció, a Lánchíd megvalósí-
tását előkészítő Hídegyesület (1832) s mind a többi eredmény: gőzhajózás 
Bécs és Pest között, a Kaszinó, az Akadémia egyre eredményesebb működése, 
a gazdagodó irodalmi, tudományos élet — hiába nevezi Kossuth a legnagyobb 
magyarnak -— kétely támad szívében politikája helyességét illetően. Incipit 
tragoedia. Még 1815-ben kedélyesen, önmagát ironizálva festheti naplójegy-
zeteiben az alapvető ellentétet, hogy az elegáns huszárkapitány hogyan is 
érdeklődhetik annyira a gépek iránt, nemcsak gépészektől, hanem egyszerű 
munkásoktól is leckét vesz s reggel buzgón faolajat csepegtet s ugyanő estélyre 
indulóban este már az illatos Pau de Rasumofskyval permetezi magát. 
A harmincas években kezdődő s 1840—42 között teljes élességében kibontakozó 
ellentétek már nem ilyen egyszerűek, a nemzetnek is, Széchenyinek is lét-
érdekeibe vágnak. Az igazság, nem kétséges előttünk, a nemzeti haladás, a 
nemzet forradalmi érdekei oldalán áll, a történeti igazság nem lehetett a habozó, 
felelősségétől visszarettenő Széchenyi oldalán. 

S a vita nemcsak Kossuth és Széchenyi, a radikális fiatalok (köztük 
mágnásifjak is akadnak!) között folyik: a vita valójában a visszarettenő 
reformer és a nemzeti függetlenséget, társadalmi felszabadulást, forradalmi 
változást áhító nemzeti közvélemény között viharzik már ekkor. így kerül 
két malomkő közé: az osztrák uralkodóház, a reakciós főurak és a tavaszi-
forradalmi lázra ébredező nemzet közé; őrlődik közöttük, intrikákba kap s 
mily méltatlanokba! Kossuth ellen még Metternichhel is szövetkezne, aztán 
undorral visszahanyatlik. (Ez okon nevezi Kossuth, maga is megrendülve, 
viperái léleknek őt). 

Ne foglalkozzunk most e vita részleteivel, a hírlapi, az országgyűlési 
polémiákkal, a titkos levélváltásokkal, a különböző akciókkal, mesterkedések-
kel, amiknek mind az volt a célja, hogy a nemzet függetlenségi és társadalmi 
harca, Kossuth politikája elbukjék az uralkodóval és a feudális rendszerrel 
való kiegyezésen. 

Minden téma vitára vezetett, ha az érdekegyesítésről volt szó, ha a nem-
zet fiatal vagy öregkoráról s az ehhez fűződő, Vicot követő, Spenglert megelőző 
történetfilozófiai elmélkedésekről, ha gazdasági intézkedésről, iparfejlesztésről, 
ha nemzetnevelési kérdésekről. Volt olyan vita, amelyben ma kétség nélkül 
Széchenyinek adunk igazat: az a vita, 1842-ben, amikor az Akadémián emeli 
fel szavát az erőszakos magyarosítás ellen, a nemzetiségek egyenlő jogainak 
megértése érdekében. Ebben a kérdésben ő, aki annyira hirdeti a nemzethez, 
fajtájához való szenvedelmes ragaszkodását, s politikája centrális gondolatá-
nak tekinti a magyar nemzeti lét kifejtését, itt egyetemesebben gondolkodik, 
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messzibbre lát Kossuthnál, radikális ellenfeleinél. Úgy tekinthetjük különben 
ezt az állásfoglalását, mint a korai magyar nacionalizmus egyik első, mélyre 
hatoló kri t ikáját . A nemzeti mellett az egyetemes emberire is hivatkozott, 
ez erkölcsi elveiből is következett. 

Széchenyi szembefordulása a nemzet vitális érdekeivel mégsem egy-egy 
részigazságon múlhatott . Már Toldy is rámutatot t idézett nekrológjában a 
lényeges mozzanatra: a reform és a forradalom határvonalán ingott meg Széchenyi, 
nem tudta követni nemzetét, nem tud ta megérteni Kossuth igazát. Toldy 
Széchenyit igazolhatta — az egész ország s később maga Széchenyi is tudta , 
hogy az igazság a függetlenségi és forradalmi harc felé kényszerűen haladó 
nemzeti erők oldalán van. Tudjuk, maga Kossuth s a kisnemesi radikálisok 
sem úgy képzelték a kifejletet, ahogy az bekövetkezett. Mégis, a ényeges 
különbség az volt, hogy Széchenyi jóeleve visszarettent attól, hogy a népért 
a néppel együtt , forradalmi konzekvenciákat is levonva harcoljon, addig 
Kossuth vállalta a végső következésekig a harcot, vállalta a radikális népi 
forradalmat is — együtt a függetlenségi harccal. S ezért nem volt véletlen, 
hogy amikor a hitleri háborúk idején a jobboldali ifjak Széchenyi Bajtársi 
Egyesületet szerveztek (ami meggyalázása volt Széchenyi emlékének, de 
mutat ta , hogy 1840—47 közötti korszakát mire használhatták fel), addig a 
kommunisták vezette Történelmi Emlékbizottság Petőfi, Táncsics, Kossuth 
nevével indult küzdelembe és a Bizottság emlékezetes 48-as füzetében Széche-
nyiről szó sem esik. 

1847-ben még védekezik Inkey vádja ellen, hogy a kezdődő tűznek ő le t t 
volna a gyujtogatója, de ezután következik, annyi politikai gáncsoskodás, 
intrika, ellentét után, a két nagy nemzeti politikusnak Széchenyinek és Kos-
suthnak egy rövid időre való egymásratalálása. Nemcsak Széchenyinek Tasner 
Antalhoz, t i tkárához írt 1848 márciusi leveleiből derül ki ez („Barátom 
csodákat élünk ! Én teli vagyok a legszebb reményekkel . . . En nem tudok 
kételkedni nemzetünk legszebb kifejlődésén" stb. stb.), hanem még inkább 
abból a pozitív munkából, amellyel az első hónapokban támogatja Bat thyány 
és Kossuth kormányát. Úgy tűnik, hogy teljes erővel, föltámadó régi energiá-
jával vesz részt a kormányzásban, egyszerre hízik ekkor még a nemzet fel-
emelkedésében, a nemzeti politika erkölcsi igazában, a maga feladataiban is és 
— ez is bukásához tartozik — a trónnal való békés megegyezésben. S minden 
ponton csalódás éri, úgy kell látnia. 

Júniusban már elborul, mentegetőző levelet ír — s nem is éppen az ő 
erkölcsi színvonalához méltót — Apponyi György kancellárhoz, amiben 
már azt fejtegeti, hogyan is szállhatott volna ő szembe Kossuthtal, a nemzet 
kedvencével, a református demokratával s augusztusban azon vívódik, 
hogy elmenekül jön-e, vagy helytálljon? a családjáról gondoskodjék-e vagy az 
öngyilkosság feledtető-felelőtlen karjaiba vesse magát? S amikor feltámad a 
tenger, feltámad a pesti nép, menekül — mindkét értelemben: öngyilkosságot 
kísérel meg, majd orvosa viszi (menekíti?) magával. Tragikus menekülés a 
hazából, amelynek meg kell vívnia véres harcait, tragikus bukás a nagyság 
ormairól önmaga beteg, őrületbe vivő mélyeibe. 

S i t t a döblingi szanatórium spicliktől, kéretlen jelentgetőktől körül-
rajzott mélyiben a bénult évek után ismét erőre kap az elbukott öreg Széchenyi. 
Pedig valóban mérhetetlen mélyre kellett zuhannia. 1849. március 21-én 
írott önvallomásában nemcsak legbensőbb személyi érzéseit mocskolja meg, 
hanem az Akadémia alapítását is puszta szerelmi hiúskodásnak vádolja: 
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öntetszelgésnek, aminek célját sem értet te egészen. S ez a mélybe zuhant 
Széchenyi fog majd kilenc évre rá 1858-ban igaz felelősségtől á tha to t t levelet 
intézni az Akadémiához, hogy felemelje szavát a germanizáeió ellen, a magyar 
nemzeti művelődés védelmében. Ez a két ha tá rpont mu ta t j a a döblingi évek 
emelkedését. De nem is ez a leglényegesebb Széchenyi magáratalálásában, 
csak jelzése annak. Széchenyi politikai nagyságát, szerintünk, mindennél 
inkább az bizonyítja, hogy a döblingi magány nemcsak politikai menedék, 
betegségének gyógyítása, hanem önmaga politikai nézeteinek, a magyar 
szabadságharcnak, forradalomnak is hatalmas krit ikai vizsgálata. S ez a vizs-
gálat nem az aulikus főúri világot, nem önmaga kételyeit, ingadozásait, nem 
a régebben annyira félt és tisztelt Habsburg monarchiát igazolja, hanem 
Kossuth politikáját, a f e l t ámadt nép jogos önvédelmét, s a jogait el nem nyerő 
nemzet forradalmát. Nyilvánvaló, hogy ez tételszerü kimondásában sokkal 
egyszerűbb, mint ahogy a börtönné vált szanatóriumban megszületett . El-
gondolhatni, hogy ez a sebzettségében is gőgős, vad szenvedélyű lélek mily 
nehezen fordult szembe sa já t régibb ideáival, politikai koncepciójával. Amikor 
fel támad betegségéből, egész energiájával, kanyargó, romantikus mondatainak 
indázatával, keserű íróniájával a Bach-rendszerre támad. A félbemaradt 
párat lan mű, a Nagy Szatíra könyörtelenül kipellengérezi a Bach-rendszer 
egész mocskát, világosan megjósolja bukását s fenyegetően példálózik 
a hajlongó lakáj udvariaskodó szerepében arról, hogy „megfordulnak 
a szerepek a világon" s a nyársrahúzott herceg példázatában szinte a 
sansculotte fenyegetése parázslik szavai mögött. S a Bach-i rendszer dicsőíté-
sére í r t Rückblick-kel névtelenül polemizálva, Blick-jében ismét a politikai 
életbe lép vissza, hogy kifigurázza az öndicséret mögött rettegő abszolútizmust, 
fel tárja bűnei t s vallomást tegyen elvesztésre í télt nemzete mellett. Mindez 
egyre nyí l tabb vallomás 48—49, Kossuth igaza mellett . S az I860, március 
3-iki házkutatásnál ta lá l ják meg azt a majdnem kész művét, amely a jogi 
alapot is kibúzta az önkényuralom alól és egyben Széchenyi világos vallomása 
a magyar nép szabadságharca, társadalmi forradalma, jogos önvédelme mellett. 
Az abszolútizmus zűrzavara és vaksága ellen í r ta élete utolsó hónapjaiban 
ezt a művet , a Disharmonie und Blindheit-et. Mit mond ebben a műben a 
császára hűségében az utolsó pillanatig, legalább fikcióiban megmaradni akaró 
Széchenyi még a debreceni trónfosztással kapcsolatban is: 

„Mikor hozta a debreceni országgyűlés ezt a kétségbeesett, a lapjában 
ugyan törvényes és ezért érthető, de mérhetetlenül ügyetlen és gyerekes 
határozatot? Nagyon figyelemreméltó, hogy csak 1849. április 14-én, azután, 
hogy a március 4-iki császári pátens Magyarországot már meghódított földnek, 
az ország védőit lázadóknak és ezzel törvényen kívülieknek nyilvánítot ta ! 
Az a lkotmányt tehá t nem Kossuth és az úgynevezett lázadók, hanem a zsar-
nokság vaskeze, közelebbről Schwarzenberg herceg és famulusa, Bach Sándor 
rombolták szét, — és éppen ezért csak addig marad jelenlegi állapotában, 
míg az uralkodó dinasztiának megvan az elnyomáshoz szükséges anyagi 
ereje, tovább semmi esetre sem." 

Valójában ezt a gondolatot fejtegeti udvariasabb módon már 1859-ben 
a császárhoz intézett Offenes Promeroria-ban, a Nyílt levelében is. Nincs jogi 
a lap a magyar nép elnyomására, e nép forradalmi harca mind a történelem, 
mind az erkölcsi igazság, de még a formális jogi gondolkodás előtt is igazol-
ható. Ez a végső gondolatmenete, ez a lényege a döblingi Széchenyi vívó-
dásainak, a magára és nemzetére újra rátaláló politikusnak. S ha ezt ily nyilván-
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valóan Kossuth nem is tudha t ta , ellentéteik, keserű harcaik után s Kossuth 
mélységes személyi sértettsége ellenére a nagy ellenfél megérezhette ezt. Mi 
magyarázná különben levelét, melyet Széchenyi halálhírének vétele után írt 
Teleki Lászlóhoz: 

„Széchenyi halála, tudom, nagyon megilletett. Engem lelkem mélyéig 
megrázott. Ah neki nem így kellett volna végezni. Neki élni kellett volna, 
hogy ami tévedés volt életében, azt nemzetünk reménylett újjászületésében 
részvéte által helyrehozva oly nevet hagyjon hátra maga után, mely iránti 
tiszteletben semmi bánatos sóhaj nem vegyül. Én mint magyar ember, kinek 
ö ellensége volt (én neki soha), én mint magyar büszke voltam arra, hogy ő 
is magyar. Én benne legkeserűbb ellenségeskedései közben is mindig a magyar 
Prométheuszt tiszteltem, ki nemzetünk keblében lángra gyúj tá a tespedő 
égi szikrát." 

Kossuth szavaiban benne van az egész Széchenyi-kérdés lényege. S ez 
az engesztelő hang, tudjuk, nemcsak a tragikus halottat , nemcsak a halál 
mindent engesztelő pillanatát illethette. Széchenyi nagyságát végül is abban 
lá t juk s halálának századik évfordulóján arra emlékezzünk, hogy megtalálta 
harcoló, szenvedő nemzetét, azonosulni kívánt, azonosulni tudot t véle. A reform 
és forradalom határmesgyéjén őrlődő, ön vádak őrületébe zuhanó Széchenyi 
így tért vissza az életbe, így emelkedett fel eltiport nemzetéhez. S ha a ház-
kutatás rettenete után, a Habsburg-önkényuralom várható ítélete elől a halálba 
menekült is: élő, eleven történeti hősünk marad, a nemzeti haladás, a nemzeti 
jövendő munkása. Ezért a miénk, így a miénk Széchenyi István. 
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A vallástörténet néhány időszerű kérdése 
T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L I M R E a k a d é m i k u s 

legutóbbi évtizedekben a vallástörténeti kutatást szerencsés leletek 
egész sora és idáig ismeretlen írásrendszerek megfejtése új és több tekintetben 
nagy jelentőségű forrásokkal gazdagította. Hogy csak egészen futólagos pillan-
tást vessünk az idevágó legfontosabb felfedezésekre, mindenek előtt a heti ta 
írás problémájának Hrozny által adott megoldását kell említenünk; ez hamaro-
san maga után vonta a korai görög vallástörténet és az ókori kelet között fenn-
álló kapcsolatok kérdését és a továbbiakban a görög és a bibliai mitológia bizo-
nyos közös forrásainak a feltárására vezetett. Azután a rasz-samrai, ugariti 
szövegek, amelyek egyfelől az ószövetségi vallástörténet bizonyos, idáig homá-
lyos mozzanatait világítják meg, másfelől pedig istenekről szóló, de mélyen 
emberi elbeszéléseikkel a homérosi mitológiához is meglepő párhuzamokat 
szolgáltatnak. Nem kevésbé jelentős a vallástörténész számára az ún. „linoár 
B " megfejtése; ez ugyan idáig nem járt irodalmi jellegű szövegek megismeré-
sével, mégis mindazon véleményeltérések mellett, amelyek a részletekben 
egyfelől M. Ventris és J.Chadwick, illetőleg V.Georgiev és Sz . J .Lur jc között 
még fennállanak, azonfelül, hogy az áldozati szertartás történetéhez nyúj t ér-
dekes adalékokat, máris egyértelmüleg igazolta, hogy a homérosi ülympos 
több istene, mint Zeus, Héra, Athéné, Poseidon, Artemis, (Apollón) Paiéón, 
Hermés, talán Arés és Héphaistos is, legalábbis ami az istenek nevét illeti, már 
a kréta-mykénéi műveltség számára ismeretes volt. Sőt mi több, egy pylosi 
töredék a di-wo-so-jo istennevet is tartalmazza és ebből az adatból kiindulva 
pl. Lur je és Kerényi Károly teljes joggal bírálják azt a különben is erőltetett, 
de a vallástörténeti irodalomban szívósan élő felfogást, amely szerint Dionysos 
a lakjá t a homérosi mitológia még nem ismerte, csak később került volna Trá-
kiából vagy Ázsiából a görög vallásba. 

Természetesen távolról sem törekedhetünk meg csak a legújabb és leg-
fontosabb leletek vallástörténeti szempontból érdekes adatainak a felsorolásá-
ban sem teljességre. Mégsem mehetünk el szó nélkül azok mellett az eredmé-
nyek mellett, amelyeket főleg archeológiai anyag alapján a Szovjetunió terü-
letének ókori történetére, s ezen belül a rabszolgatartó társadalom vallástörténe-
tére vonatkozólag a szovjet tudomány elért. így pl. Sz. P. Tolsztov a jóval 
későbbi Sahnaméból közismert Szijavus-mítoszok vallástörténeti előzményeit 
tár ta fel Horezmhen; örmény és grúz tudósok tanulmányozták azokat az emlé-
keket, amelyek Urartu és a kereszténység előtti Grúzia mítoszait és vallási 
kultuszait világítják meg, és amelyek részben Előázsia vallásaival, illetőleg 
görög mítoszokkal mutatnak szoros összefüggést. Egy, az őstársadalom vallási 
képzeteit illető leletre még visszatérünk. 

De már i t t a bevezetőben különleges figyelmet kell fordítanunk a Holt-
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tenger mellett talált tekercsekre, amelyek 12 év óta nem ok nélkül t a r t j ák 
izgalomban a tudományos világot, éppen úgy, mint az áltudomány bizonyos 
köreit ; el lehet mondani, hogy ez a leletcsoport valósággal a haladó és a reak-
ciós tudomány egymással szemben álló irányait szólította sorompóba. Hiszen 
a Holt-tengeri kéziratok, amelyeknek első tekercsei 1947-ben véletlenül kerül-
tek elő a Jordántól délnyugatra a Holt-tenger felé tartó Vadi-Qumran par t ján 
levő barlangokból, nem kisebb kérdéseket vetettek fel, mint a bibliakritika 
alapkérdéseit, a késő-hellénisztikus zsidóságnak és l a s t n o t l e a s t 
a kereszténység keletkezésének kérdéseit. A heves, sőt szenvedélyes viták, 
amelyek különösen e legutóbb említett probléma-csoport körül kirobbantak, 
beszédes bizonyítékát nyújt ják annak, hogy az állásfoglalás a vallástörténet 
kérdéseiben, egyébként ugyanúgy, mint a társadalomtudományok minden 
más kérdésében is, jelentős mértékben függ a kutatók világnézetétől. 

Azt jelenti ez, hogy a tudományban a szubjektív önkénynek engedünk 
szabad teret? Semmiesetre sem ezt jelenti. Ellenkezőleg, arról van i t t szó, 
hogy a vallástörténet kérdéseiben, mint egyébként a társadalomtudományok 
minden más kérdésében is, annak a világnézetnek adunk előnyt, amely — 
minthogy maga is szigorúan tudományos elveken épül fel — a tudomá-
nyos kérdéseket szigorúan kidolgozott, következetes módszerrel képes meg-
oldani. 

Éppen ebből következik logikusan, hogy a dialektikus és történelmi 
materializmus alkalmazása még sokkal jellemzőbben határozza meg a vallás-
történet új perspektíváit, mint az anyagnak az a rendkívüli gyarapodása, 
mellyel az utóbbi évtizedek megajándékoztak minket. Egyenesen a m a r x i s t a -
leninista módszer alkalmazása teszi csak lehetővé, hogy a vallástörténet önké-
nyes nézetek versenyteréből vagy legjobb esetben régiségtani és néprajzi érde-
kességek gyűjteményéből a szó szoros értelmében vett tudománnyá váljék, 
azaz képes legyen objektív törvényszerűségek megfigyelésére. Ki kell emelnünk 
mindjárt, hogy a szovjet tudomány ezen a területen is már à 20-as és 30-as 
években jelentős kezdeményező lépéseket te t t , ebben most már a népi demok-
ráciák egyes kutatói , sőt a kapitalista országok haladó tudományának kiemel-
kedő képviselői is követik, mint pl. az olasz A. Donini és az angol G.Thomson. 
Véleményem szerint éppen ez a tényállás teszi időszerűvé a vallástörténet 
egyes elvi kérdéseinek a megvitatását. 

Néhány definícióval kell kezdenünk és mindenek előtt rá kell mutatnunk 
arra, hogy a vallástörténet elvben nem csupán az egyes vallások történetét 
összefoglaló, hanem a vallástörténeti fejlődés általános törvényszerűségeit 
vizsgáló tudomány kell hogy legyen. A vallástörténet a vallás keletkezésének és 
fejlődésének s ezzel együtt a történelem folyamán vit t társadalmi szerepének 
a vizsgálatát tűzi ki célul. De mi a vallás? Még ha annak a latin szónak az 
etimológiája, amely a legtöbb európai nyelven a vallást jelenti, teljesen meg-
oldott és minden vitán felül álló kérdés is lenne, akkor sem fogadhatnék el 
a szónak ezt az etimológiáját az általa jelölt fogalom meghatározása helyett. 
A latin religio szó ugyanis már mint a vallástörténeti fejlődés terméke jött 
létre, éspedig konkrét feltételek között, amelyek elsősorban a római vallásos-
ság egy bizonyos fokát jellemzik. Épp így a szó különböző magyarázatai, 
amelyek már i. e. az I. században felmerülnek, a vallás egymással szemben álló 
megítéléseit fejezik ki maguk is. Ebben a történelmileg korlátozott értelemben 
természetesen a szó nyelvtörténeti problémája a vallástörténet számára már 
nem egészen közömbös, mint ahogyan a szó majdnem egy időben fellépő két 
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antik etimólégiája is bepillantást enged a római polgárháborúk korának ideoló-
giai harcaiba. 

Epikuros materialista filozófiájának nagy római követőjénél, Lucretiusnál, 
a költőnél egy jelképes kifejezés ugyanis feljogosít minket arra a feltevésre, hogy 
ő már a religio elvont főnevet a religare (= , ,kö tn i" ) igéből vezette le, éspedig 
pejoratív értelemben, amennyiben a vallásnak tulajdonította azokat a szoros 
kötéseket, amelyekből az emberi öntudatot kiszabadítani a filozófiának és az 
ő felvilágosodott filozófiai költészetének a feladata. Cicero még Lucretius 
nagyszabású természetfilozófiai tanítókölteményének a hatása alatt állt, sőt 
éppen a korán elhalt költő hagyatékának közzétételre való előkészítésével 
loglalkozott, amikor az Államról című filozófiai munkájának megírásához 
lógott. Ebben a művében, amely különben megnyitja Cicero filozófiai müvei-
nek a sorát, ugyanúgy nyilatkozik egy felvilágosodott római tudósról, mint 
Lucretius a materialista filozófia görög mesteréről, Epikurosról: Sulpicius 
Galus, a Scipiók humanista szemléletű körének tagja, az első csillagász Rómá-
ban, tudományos felvilágosító tevékenységgel szabadította meg a római 
katonákat a vallástól, illetőleg a vallással velejáró félelemtől és rettegés-
től a pydnai csata előestéjén, amikor az ellentáborban a holdfogyatko-
zás valóságos pánikot keltett. „Religio" tehát ebben az időben még Cicero 
szemében is az emberi öntudatot hátrányosan befolyásoló, a szellem tisz-
taságát megzavaró tényezőnek számít. Egészen másképp ítélt ugyanerről a 
kérdésről 9 —10 évvel később Cicero, amikor filozófiai álláspontja, pár-
huzamosan politikai álláspontjával, egyre reakciósabbá vált, és ő maga, egy-
kor az ún. homines novi felemelkedő rétege érdekeinek progresszív védelmezője, 
egy merev konzervativizmus alapjáról szállt szembe minden újítással az 
államban. Ebben a későbbi korszakban támadja az epikureizmust is, mint 
a régi római közt ársasági erkölcsöket hátrányosan befolyásoló irányt, és utolsó 
műveinek egyikében, amelynek a címe De natura deorum (am. az istenek 
természetéről), polemikusán variálja Lucretius tanítókölteményének a címét: 
De rerum natura (am. a dolgok természetéről). Ebben a művében Cicero már 
az államérdekből kiindulva a vallás fenntartását kívánja elméletileg is meg-
alapozni. Ennek az újabb álláspontjának megfelelően már nem maga a vallás, 
a „religio" az, ami megzavarja az emberi öntudatot , hanem csupán ennek egy 
torzulása, a babona, amit most már superstitio névvel élesen elhatárol a 
religio tói. 

A superstitio szónak azt az önkényes etimológiáját, amelyet ezen a helyen 
ad Cicero, nyugodtan mellőzhetjük. A religio szó etimológiája azonban, amely 
együtt jár vele, minden valószínűség szerint helyes: az absztrakt főnév a 
negligere („elhanyagolni") ige ellentétéből, ebben az értelemben a használat-
ból korán kikopott religere igéből származik, religio tehát minden, az istenek 
tiszteletével kapcsolatos, figyelemreméltó előírás gondos és aggodalmas figye-
lembevétele. Vallás és babona megkülönböztetése a felvilágosult idealizmus-
nak az a jólismert kompromisszuma, amely a XIX. században megismétlődött: 
a burzsoázia, amely forradalmi korszakában az egyház és minden irracionaliz-
mus ellen bátran fellépett, ekkor már az egyházban és a vallásokban általában 
a forradalmi munkásosztállyal szemben erős támasztékot keresett és 
talált. Ez a reakciós polgárság a vallás elismerése mellett egyre gyöngülő 
támadásait már csupán a babona ellen kívánta irányítani. Cicero mindenesetre 
még őszintébb volt, mint a polgári konzervativizmus nem egy jámbor képvise-
lője; természetesen lehetett is őszintébb, hiszen a rabszolgák a római köztár-
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saságban — legalábbis ami széles tömegeiket illette — még aligha olvashatták 
azt a vallomást, amely szerint ő is csak azért ajánlja a vallás fenntartását , 
mert az istenfélelem megszűnése a társadalmi viszonyokban vonna maga után 
feltartóztathatatlan változást. 

A dolog természetéből következik, hogy a legtöbb vallás nem is egészen 
lényegtelen oldala jut kifejezésre a latin religio szó etimológiai értelme által, mint 
ahogy az az etimológia is, amely Lucretius jelképes kifejezésében tükröződik, 
jellemzi a vallás egy másik vonását, azt éppen, hogy megkötiaz emberi öntudatot. 
Érdekes, hogy Lactantius egyházatya, aki különben gyakran játssza ki Cicero 
idealisztikus—apologétikus érveit Lucretius materializmusával szemben, 
a religio szó jelentését illetően Lucretius álláspontját fogadja el Ciceróval 
szemben: „A jámborságnak evvel a bilincsével vagyunk istenhez kötve, innét 
vette maga a religio is a nevét, nem pedig, ahogyan Cicero magyarázta, a 
religere igéből." Megmaradt tehát Lucretius etimológiája, de amit Lucretius 
hibáztatott a vallásban, az Lactantiusnál a keresztény alázat pozitív előjelű 
jelszavává válik. És ez megint csak egy oldalát emeli ki a vallásnak, egy olda-
lát, amely, mint a többi, bizonyos korszakokban és különböző vallásoknál 
többé vagy kevésbé érvényesül, de amely általában a vallás lényegével semmi 
esetre sem azonosítható. Ugyanezt állapíthatjuk meg a hasonló jelentésű 
görög szavakról, mint pl. az eusebeia szóról, amely a vallásos érzelemben a csoda 
felett érzett megrendülést emeli ki, vagy az eulabeia szóról, amelyről Kerényi 
Károly állapította meg, hogy a latin religio szó cicerói értelmezésének felel 
meg pontosan, de ugyanezt mondhatjuk a vallásosság héber megjelöléseiről, 
mint pl. a jirath Jahve (am. istenfélelem) vagy pedig a cheszed szóról, amelynek 
első értelme „szeretet," sőt „szerelem", mint az a szó ritkábban előforduló 
„szégyen," „szemérmetlenség" jelentéseivel igazolható. És ez megint nemcsak 
Hósea prófétára jellemző, hanem későbbi korok különböző misztikus iránya-
ira is. 

A magyar vallás szó külön figyelmet érdemel. A XV. században bukkan 
fel, de még „gyónás", confessio peccatorum értelemben; az általános-európai 
religio szót, amely néha megmagyarítva „religyió" alakban is előfordul, 
csak lassanként szorítja ki a XIX. századra, bár mai értelme már a XVI. 
század második felében kialakul. És ez megint egy történelmileg meghatáro-
zott korszak konkrét viszonyaira jellemző. Éppen a reformáció és ellenrefor-
máció kora az, amikor a vallás legfontosabb mozzanatának a hitvallás, confes-
sio fidei mutatkozik, amelyben a római-katolikus egyház, az ágostai és a helvét 
hitvallás stb. hívei különböznek egymástól. A magyar hit és hinni szavakat 
több kutatónk — mint Mészöly Gedeon és Marót Károly — a latin refrigerium 
jelentésfordításának tekinti, amely eredetileg a túlvilági „híves" helyet je-
lenti. 

Amit egyes, a vallást jelentő szavak alapjelentéséről megállapíthattunk, 
még nagyobb mértékben áll arra a nagy számú definícióra, amelyet különböző 
teológusok, polgári filozófusok és vallástörténészek adtak a vallásról. Mint 
ahogyan a liberális-protestáns teológus G. van der Leeuw találóan megjegyezte, 
mindezek a definíciók „jellemzőek, ha nem is magára a vallásra, de arra a kor-
szakra, amelyben létrejöttek". Ö mindenesetre azt a veszélyt is elismeri, amely 
a vallás definícióit úgyszólván állandóan fenyegeti, hogy ti. „egyetlen vallást 
azonosítanak általában a vallással és a többit hamisítványnak minősítik". 
És valóban mindazoknál a definícióknál, amelyek vallásos érzületű gondolko-
dóktól származnak — legyen bár a legfelvilágosultabb deistákról szó, a dogmá-
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ikban megmerevedett teológusokról nem is beszélve —, a háttérben „vallás" 
és „babona" egészen önkényes-szubjektív megkülönböztetése húzódik meg, 
ugyanaz, amit már Cicerónál megfigyelhettünk, és ami még rosszabb, tudato-
san vagy félig tudatosan, kimondva vagy kimondatlanul azzal a hamis fölé -
nyességgel párosulva, amely szerint vallásnak csak az tekinthető, amit a min-
denkori definiáló maga képvisel, minden egyéb, amennyiben a vallás igényével 
lép fel, a babona megbélyegző minősítését kapja. Mint ahogyan az előbb kato-
likus, majd protestáns teológus Czakó Ambró nyíltan ki is mondja: vallásnak 
a monoteizmus tiszta formái tekinthetők csupán, a többi legfeljebb a „pszeudo-
vallás" rovatába kerülhet. 

Ez a szubjektív önkény a legjelentősebb idealista filozófusoknál is meg-
figyelhető, akik egy „tisztultabb," azaz minden hagyományos és történetileg 
megadott „zavaró" vonástól „megszabadított" vallás képviselőiként lépnek 
fel. Áll ez Kantra is, aki híres categoricus imperatívusz, szellemében a vallást 
is úgy határozza meg, hogy „az emberek az általuk átérzett kötelességet mint 
isten akaratát ismerik fel és ismerik el". Alig szorul bizonyításra, hogy a vallás-
történeti tények milyen szűk körére érvényes ez a meghatározás, mint az a 
másik, sokat idézett definíció is, amelyet Schleiermacher adott , s amely szerint 
a vallás nem más, mint a „teljes függőség érzése". Ami Feuerbach meghatáro-

I zását illeti, amely különben a már ismeretes religio — religare etimológiára 
támaszkodik, erről már Engels elmondta a szükségeset, s egyben azt az eljárást, 
amely egy fogalom definícióját felcseréli a szó etimológiájával, az idealizmus 
durva megnyilatkozásaként utasította vissza: „az etimológiának ezek a fogásai 
az idealista filozófia utolsó mentsvárai. Ne az legyen érvényes, amit a szó 
igazi használatának történelmi fejlődése szerint, hanem az, amit származásánál 
fogva jelent. Es ezért a nemi szerelmet és a nemi viszonyt ,,vallás"-ként ma-
gasztalják, csakhogy az idealista visszaemlékezésnek oly drága „vallás" szó 
a nyelvhasználatból el ne tűnjék ." Az olyan egészen önkényes definíciót, mint 
amilyent pl. a jónevű, de különösen idősebb korában túlságosan teológiai 
gondolkodású vallástörténész, A. Jeremias adott , a vallás (Religion) és jámbor-
ság (Frömmigkeit) megkülönböztetésével, nyugodtan mellőzhetnők, s csupán 
azért idézzük, hogy lássuk, milyen messzire tévedhetnek egy teljesen terméket-
len szubjektivizmus irányában a különböző idealista irányok: „A vallás a 
vágyódás visszafelé, az istenivel való, elszakítottnak érzett összeköttetés 
visszanyerésére. A jámborság előrelépés az elvesztett irányában, a vágyva 
vágyott nap felé való hajlás". 

A vallásnak csak egy kimerítő és teljes definícióját ismerjük, amely 
sem nem túl szűk, sem nem túl tág, amely alá tehát a vallástörténet minden 
ténye és csak a vallástörténet tényei sorolhatók; ez a definíció éppen Engelstől 
származik. Eszerint a vallás nem egyéb, „mint ama külső hatalmaknak 
fantasztikus visszatükrözése az emberek fejében, melyek az emberek minden-
napi léte felett uralkodnak, oly visszatükrözés, amelyben a földi hatalmak 
földöntúli hatalmak alakját öltik". A további fejtegetések, amelyeket Engels 
mindjárt ehhez fűz, világossá teszik, hogy ez a definíció távolról sem valamilyen 
metafizikus-állandó meghatározását törekszik nyújtani, mint kivétel nélkül 
a vallás valamennyi teológiai vagy akár polgári-tudományos definíciója, 
hanem a történeti fejlődés dialektikájával számol és így alkalmas arra, hogy a 
szó teljes értelmében a vallástörténet alapjául szolgáljon. Engels ugyanis 
számításba veszi, hogy „a történelem kezdetén először a természeti hatalmak 
azok, amelyek ezen a visszatükrözésen átesnek és a további fejlődés során a 

197 



különböző népeknél a legkülönfélébb és legtarkább megszemélyesítéseken 
mennek keresztül . . . Л természeti hatalmak mellett azonban csakhamar 
társadalmi erők is kezdenek működni, olyan erők, melyek ugyanoly idegenül 
és kezdetben ugyanoly megmagyarázhatatlanul állanak az emberekkel szemben, 
ugyanazzal a látszólagos természeti szükségszerűséggel uralkodnak fölöttük, 
mint maguk a természeti hatalmak. A képzcletszülte alakok, amelyekben 
eleinte csak a természet titokzatos erői tükröződtek vissza, ezzel társadalmi 
at tr ibútumokat nyernek, történelmi erők képviselőivé válnak. A fejlődés még 
további fokán a sok isten valamennyi természeti és társadalmi at t r ibútumát 
egy mindenható istenre vitték át, aki maga nem más, mint az absztrakf ember 
visszatükrözése." 

Ebből a definícióból, mely mint látjuk, nemcsak a formális logika, hanem 
a dialektikus logika követelményeit is tökéletesen kielégíti, a vallástörténet 
három nagy korszaka adódik, de önként következik belőle a vallás elhalása 
is a szocializmus idején. Ez természetesen nem tisztán a materialista felvilá-
gosító munkán fordul meg, hanem elsősorban az embert felszabadító szocialista 
forradalom következménye. A felvilágosító munka szerepe annyi, hogy sietteti 
annak az elmaradásnak a felszámolását, amely a lét és a tudat között 
szükségszerűen mutatkozik. De mint Engels hangsúlyozza, a vallás elha-
lásának szükségképpeni feltétele a társadalmi tett. „És amikor ez a tett 
valóra vált, amikor a társadalom az összes termelési eszközöknek birtokba 
vételével és tervszerű kihasználásával önmagát és valamennyi tagját fel-
szabadította ama rabság alól, amelyben az önmaguk állal létrehozott, de 
túl hatalmas idegen hatalomként velük szemben álló termelési eszközök 
jelenleg t a r t j ák őket, amikor tehát az ember nem csupán tervez többé, de 
végez is, csak akkor tűnik majd el az utolsó idegen hatalom, amely most még 
a vallásban tükröződik vissza és ezzel együtt eltűnik maga a vallásos vissza-
tükrözés is abból az egyszerű okból, mert akkor nem lesz többé mit visszatük-
rözni." Ezzel tökéletes összhangban állapítja meg Marx: „A való világ vallásos 
visszfénye egyáltalán csak akkor tűnhetik el, ha majd a gyakorlati mindennapi 
élet viszonyai az embereket egymáshoz és a természethez napról napra átlátszó 
értelmes vonatkozások közé áll í t ják." 

Lenin egy utalása világossá teszi, hogy a vallástörténeti fejlődésnek az 
az első korszakhatára, amelyen a természeti erőket visszatükröző vallási 
képzetekhez a társadalmi erők fantasztikus visszatükröződése járul, egybe-
esik az első osztálytársadalom kialakulásával; Lenin egyúttal megfigyeli, hogy 
„a túlvilági jobb életbe" vetet t hit, mint az osztálytársadalom kegyetlen ellen-
téteinek illuzórikus korrekciója, a vallástörténeti fejlődés második nagy szaka-
szán alakul ki. „A kizsákmányolt osztályok erőtlensége a kizsákmányolók elleni 
harcban ugyanúgy elkerülhetetlenül kitermeli a túlvilági jobb életbe vetett 
hitet, mint ahogy a vadember erőtlensége a természet elleni harcban kitermeli 
az istenhitet, az ördögökbe, csodákba és más efélékbe vetett hi tet ." 

Félreértések elkerülése végett talán nem felesleges hangsúlyozni, hogy 
kifejezetten a túlvilági jobb életről van i t t szó, a túlvilágon érvényesülő feltétlen 
igazságszolgáltatásról, mint amilyen büntetés és jutalom szerepe az egyiptomi 
Halottak Könyvéhen, a görög-római alvilág-mítoszokban és a keresztény 
eszhatologikus elképzelésekben, amelyek szerint a túlvilági bíró az embereket 
meztelenül, azaz minden osztálymeghatározottságtól megszabadítva szólítja 
ítélőszéke elé. Magának a halálnak a tényét — de még a túlvilági ítélet motívuma 
nélkül — már a paleolit embere vallási képzetekben fogja fel, mint pl. a tesik — 
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tasi barlanglelet vagy akár a magyarországi istállóskői barlang medvetemet-
kezése mutat ja . A túlvilági igazságszolgáltatás elképzelését mint az osztály-
társadalom kibékíthetetlen ellentéteinek illuzórikus megoldását is meg kellett 
előznie a kettéosztott túlvilág egy olyan elképzelésének, amely szerint az embe-
rek haláluk után is földi rangjuknak megfelelően, minden erkölcsi értékeléstől 
függetlenül jutnak kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb lakóhelyhez; csak azért 
nem mondjuk, hogy a „naposabb" vagy az „árnyékosabb" oldalra, mert az 
már a reális éghajlati viszonyoktól függ, hogy a didergő lelkeket melegítő 
napfény vagy a tűző naptól oltalmazó árnyék, esetleg a hűs vizeket nyújtó 
oázis — a keresztény refrigerium-képzet mitológiai előzménye — számít-e 
kedvezőbb túlvilági lakóhelynek. Vancouver szigetlakói pl. úgy tudják, hogy 
a törzsfőnök és környezete az ég napos szférájába, a törzs egyszerű tagjai 
azonban a föld alá kerülnek haláluk után. A Leeward szigetek benszülöttei 
szerint a törzsfőnökre és azokra, akik bizonyos beavatási szertartásokon keresz-
tül mentek, az „illatos rohotu", a közönséges halandókra viszont a „büdös 
rohotu" nevű túlvilági lakóhely vár. 

Ily módon a marxizmus—leninizmus klasszikusai nemcsak a vallásnak 
a tudomány történetében első elfogadható definícióját adják, hanem egyúttal 
a vallástörténet periodizációjának az alapjait is meghatározzák. Ezt a perio-
dizációt a szó legteljesebb értelmében tudományosnak kell mondanunk, mert 
a vallástörténet fejlődésének objektív törvényszerűségeit veszi tekintetbe és 
a társadalmi formák fejlődésének tökéletesen megfelel. Es ezzel lerakták a 
már valóban tudományosnak nevezhető vallástörténet alapjait. 

A vallástörténetnek természetesen megvan a maga előtörténete a pol-
gári tudomány haladó, a polgári forradalmakkal összefonódó hagyományaiban. 
Európa első polgári forradalmának, a németalföldi függetlenségi háborúnak 
ideológiai előkészítése során Rotterdami Erasmus pl. Szűz Mária tiszteletének 
egyes vonásaiban már felismeri Aphrodité Pelagia görög kultuszának a marad-
ványait, és abban a történeti korszakban, amelyben még elevenek voltak 
ugyanezek a pogári forradalmi erők Németalföldön, Spinoza továbbfejleszti 
Erasmusnak egy másik termékeny kezdeményezését, amennyiben az Ószövet-
ségre is filológiai módszereket alkalmaz és ezáltal a bibliakritika tulajdonkép-
peni megalapítója lesz. Még határozottabban csoportosulnak a vallástörténet 
előfutárai az angol és a francia polgári forradalom köré; talán a többnyire 
Holbachnak tulajdonított „Leleplezett kereszténység" az a könyv, amely 
a legjellemzőbben mutat ja a felvilágosodás egész idevágó irodalmának vala-
mennyi előnyét és hátrányát. Az előnyök minden további nélkül világosak: 
bátor fellépés minden obskurantizmussal szemben, határozott tagadása min-
den egyházi tanítás, sőt i t t -ot t általában minden vallás igazságtartalmának, 
szellemes leleplezése az egészséges emberi öntudat rendszeres elködösítésének, 
annak, amit később Marx nem ok nélkül nevezett a nép ópiumának. De nem 
hallgathatjuk el azokat a hátrányokat sem, amelyek elsősorban abból követ-
keznek, hogy a XVIII. századi felvilágosodás irodalma nem volt még képes 
a vallást, mint társadalmi jelenséget, keletkezésében és fejlődésében a szó teljes 
értelmében történelmileg megérteni. A felvilágosodás írói számára a vallás 
többnyire kezdettől fogva nem egyéb, mint a papok önkényes kitalálása, s 
ennek megfelelően szívós fennmaradását is általában csak a papság ravaszsá-
gával és a tömegek naiv hiszékcnységével tudták megmagyarázni. így aztán 
minden felvilágosító, sőt i t t-ott már materialisztikus célkitűzés ellenére, állás-
pontjuk elméletileg tar thatat lan idealizmusba torkollott. 
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A mai polgári tudomány különböző vallástörténeti irányainak nyíltan 
és tudatosan idealisztikus tendenciáira ezúttal nem kívánunk sok szót veszte-
getni; elég azt az egy jellemző vonásukat kiemelnünk, amely minden szigorúan 
tudományos szemléletmóddal elvileg kerül ellentétbe, hogy ti. gyakran és a 
legkülönbözőbb formákban a vallástörténeti megismerés nélkülözhetetlen 
előfeltételeként a vallástörténésztől mindennapi emberi énjének teljes feladá-
sát követeli, egyébként pontosan úgy, ahogy az idealista filozófia is csak a 
katedrán vagy az íróasztal mellett érvényesül. Amint ugyanis az idealista 
tanítás utolsó szava a katedráról elhangzott vagy az íróasztal mellett papírra 
került, az idealista filozófus leszáll az elmélet magaslatairól, legyen bár az 
idealista elmélet még oly következetes képviselője is, és mindennapi cselekede-
tei ugyanúgy a materializmus előfeltételeinek felelnek meg, mint az átlagem-
beré, aki az idealizmus szőrszálhasogatásaiban egyáltalán nem ismeri ki magát. 
A gyakorlati és az elméleti én ugyanilyen hasadása figyelhető meg a polgári 
vallástörténész szóban forgó típusánál. És ez a hasadás megfelel annak a filozó-
fiának, amely a burzsoázia forradalmi korszakának elmúltával a reakcióssá 
vált polgárság köreiben a felvilágosodás forradalmi ideológiáját felváltotta. 
Hiszen már a pozitivista Auguste Comte a vallás „magvának", a különböző 
vallásokban hozzátapadt „esetleges" vonásoktól megtisztított formájának 
meghatározását tudományos feladatnak állította be, a pragmatista William 
James pedig egyenesen a természettudományos tapasztalat mellé a „vallásos 
tapasztalatot" állítja, mint a megismerés különleges területét és módszerét. 
Világos, hogy ezzel tulajdonképpen a duplex Veritas középkori elméletének 
ad modern színezetet, de világos az is, hogy közvetve vagy közvetlenül erre 
vezethetők vissza azok a különböző vallástörténeti irányok is, amelyek efféle 
különleges érzéket kívánnak meg a kutatótól. 

Felmerül ugyanis számos változatban az a követelmény, hogy a vallás-
történésznek rendelkeznie kell a sensus numinis sajátos képességével, tehát 
neki magának is vallásosnak kell lennie, esetleg egy absztrakt judaizmus értel-
mében, mint ahogyan például R. Otto, vagy pedig egy idealizált hellénizmus 
értelmében, mint ahogyan W. F. Otto és az ő köre nem minden öncsalás nélkül 
állították magukról. Mint ahogyan Kerényi Károly is, amikor még az ún. 
frankfurt i iskola lelkes követője volt, a tudományos módszer nélkülözhetetlen 
követelményének tünte t te fel, hogy vallási tekintetben göröggé váljon az, 
aki a görög vallást immanenciájában akarja megérteni. Ehhez járult később 
nála is egy másik, a tudomány józan világosságát nem kevésbé fenyegető 
„immanencia" szempontja, a mitológiai érzék általában minden történeti 
meghatározottság nélkül, az ún. mélypszihológiai szemléletmód, amely a 
fejlődés minden történelmileg objektív fokát és változatát egybemossa, még 
a normális és abnormis lelki állapot, illetőleg az alkotó tehetség és a felbomló 
öntudat határait is felfüggeszti. 

így szenvednek hajótörést a teljességgel diszparát ismeretek és illúziók 
összekapcsolásának módszertani bizonytalanságán a vallástörténet tulajdon-
képpeni célkitűzései, még a görög vallástörténet idealisztikus irányának a 
célkitűzései is, sőt ebben a zsákutcában még annak az olymposi tavasznak 
ragyogása is veszendőbe megy, amelynek esztétikai szépsége legalább a polgári 
humanizmus a társadalmi valóságtól teljesen elszigetelt kertjében a maga 
késő-őszi virágait bontogathatta. Ezért könnyű megértenünk, hogy a huma-
nizmus e már anakronisztikus változatának olyan következetes és előkelő 
képviselője, mint W. F. Otto, vallástörténeti nézeteinek utolsó összefoglalá-
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sában a vallástörténet mélypszihológiai i rányát „a legveszélyesebb tévú tnak" 
minősítette. Idevágó kritikai megjegyzéseivel lényegében egyetérthetünk. 

De ami a görög vallás összképét illeti W. F. Otto műveiben, ennek hiá-
nyosságait sem lehet szó nélkül hagynunk. Az a leegyszerűsítő azonosítása a 
görög vallásnak a mitológiával, mégpedig a mitológiának azzal a legfejlet-
tebb alakjával, amely a legnagyobb költők, gondolkodók és művészek tovább-
képzésében áll előttünk, ugyanolyan tar thatat lan, mint a mitológia fogalmá-
nak a görög vallásra való korlátozása, bár természetesen, mint Marx is kiemelte, 
soha és sehol nem szolgált a mitológia minden művészet és költészet alapjául 
olyan mértékben, mint az ókori Görögországban. De ismét a legnagyobb 
mértékben időszerűvé vált Goldziher Ignác polémiája Renan már bizonyos 
mértékig rasszista színezetű elméletével szemben, amely a mitológiátlan 
monoteizmust a sémiták faji tulajdonának tekintette. Gondoljunk csak az 
ugariti mitológiai szövegekre, amelyeket nemrégiben a Magyar Tudományos 
Akadémia Aistleitner József német fordításában te t t azoknak a vallástörténé-
szeknek a számára is hozzáférhetőkké, akik nem éppen a sémi filológia specia-
listái, vagy akár az olyan elvi fejtegetésekre, mint amilyeneket pl. a „Vetus 
Testamentum" c. folyóirat egyik legutóbbi számában J . Barr közölt, bár eléggé 
óvatos formulázásban, arról a kérdésről, hogy a mitológia fogalma mennyiben 
alkalmazható a Ószövetségre. 

Másfelől pedig a görög vallás sem tekinthető pusztán egy humánus mitoló-
gia aranyfényű csillogásának, amely valóban — mint más mitológiák is — 
az emberi öntudatot fejezte ki, sőt fejlesztette tovább a maga idején, hanem 
például az áldozati kultusz — sőt az emberáldozat maradványai —, papság 
és nemegyszer politikai visszaélésekre alkalmat adó jóslatok, az állam határo-
zottan a haladással szemben érvényesülő valláspolitikája stb. a görög vallás-
történetnek — mint minden egyéb vallás történetének is — semmiképpen 
nem mellőzhető elsőrangú tényei. És a vallástörténet körébe tartozik a görög 
filozófia és költészet valláskritikája is, amely a vallásnak ezt az embertelen, 
sötétebb, de lényeges oldalát korán felismerte és leleplezte. Mégpedig a görög 
vallási képzetekben és rítusokban is és nemcsak az idegen, elsősorban keleti 
vallásokban, amely utóbbiak viszont a görög világ más irányai számára bizo-
nyos korszakokban egyenesen egy jámbor bölcsesség mintaképeinek számí-
tottak. 

Csak a dialektikus és történelmi materializmus képes arra, hogy a vallás 
keletkezésének és fejlődésének társadalmi feltételeit feltárja és ezen alapul 
fölénye a vallástörténet területén is még a haladó polgári felvilágosodás legjobb 
képviselőivel szemben is, azokról a modern kutatókról nem is beszélve, akik 
kifejezetten a nyíltan idealisztikus vallástörténet egyik vagy másik irányához 
csatlakoznak. Nem, a vallást nem a papok találták ki, a vallás bizonyos törté-
nelmileg meghatározott társadalmi feltételekből törvényszerűen fejlődött ki, 
bár a papok hamarosan rájöttek, hogyan kell a vallást mindig az uralkodó 
osztályok céljai érdekében felhasználniuk. 

És még egy fontos mozzanat, amely a felvilágosodás irodalmának vul-
gáris támadásaitól a dialektikus és történelmi materializmus szemléletmódját 
elvileg megkülönbözteti. Bár a vallás reakciós lényege mint vörös fonal vonul 
végig az osztálytársadalmak egész történetén, a vallásnak ezt a szerepét nem 
lehet egészen egyértelműen és minden megjelenési formájában egészen egy-
formán felfogni. Marx pl. ugyanabban a gondolatmenetben, amelynek során 
a vallást a nép ópiumának nevezi, rendkívül finom célzást tesz a vallás pozitív 
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szerepére az emberi öntudat előtörténetében: ,,A vallás annak az embernek 
az öntudata és az önérzete, aki vagy még nem szerezte meg önmagát, vagy már 
ismét elvesztette." Az ember, aki még nem szerezte meg önmagát, éppen a 
társadalmi emberré válás folyamatát jelenti, és az ember, aki már ismét el-
vesztette önmagát, az osztálytársadalomban emberségétől elidegenedett em-
bert. Ha a vallás az utóbbi számára emberi öntudatának elhomályosítását 
jelenti, az előbbi számára a vallás, azaz pontosabban az a még differenciálat-
lan tudatforma, amelyből a fejlődés során a vallás, a művészet, a költészet, a 
tudomány stb. csak később különültek el, a tuda t egyetlen formája volt, amely 
az embert a szó teljes értelmében való emberré válásában továbbsegítette. 
Tökéletes összhangban áll ezzel az, amit Marx más helyen a mitológia mágikus 
jelentőségéről megállapít: „Minden mitológia a képzeletben és a képzelet által 
győzi le, t a r t j a uralma alatt és alakítja a természeti erőket; eltűnik tehát a 
természeti erők feletti valóságos uralom esetén." És ez kifejezetten minden 
mitológiára vonatkozik, bár „nem bármely mitológia, a természetnek nem bár-
milyen öntudatlan művészi feldolgozása" alkalmas arra, hogy abban a mérték-
ben váljék egy magas művészet talajává, mint a görög. 

Engels több alkalommal kifejezetten a vallástörténet bizonyos jelensé-
geinek pozitív szerepéről beszél az osztályharcban, így a középkor antifeudális 
eretnek mozgalmairól és a reformációról is, amely legalábbis a német paraszt-
háborúig a felemelkedő polgárság — bár vallásos, de mégis — progresszív 
ideológiájának tekintendő. Az őskereszténység is kezdetben a hanyatló rab-
szolgatársadalom elnyomottjainak az öntudata, amit most a Holt-tenger 
mellett talált tekercsek, különösen a „község parancsai" és a „Világosság fiai-
nak harca a sötétség fiai ellen" címen kiadott irat, mint a kereszténység elő-
történetének nevezetes forrásai, új oldalról bizonyítanak. Ezek az iratok 
ugyanis néhány zsoltárszerű énekkel együtt legalábbis évtizedekkel Krisztus 
állítólagos születése éve előtt egy meg nem nevezett „Mester" alakjához fűzve 
az őskeresztény érzületet, ha nem is a rabszogák, de mindenesetre Palesztina 
szegényrétegeinek olyan természetű osztályöntudatával fejezik ki, amely 
utóbb, mihelyt a római birodalom uralkodó osztályai az új vallást magukévá 
teszik, hovatovább egyre jobban háttérbe szorul. Az ilyenféle példák még 
szaporíthatok, így pl. Hésiodos, a boiótiai paraszt, időszámításunk előtt a 
VII. században, abban az irányban fejleszti tovább a Zeus-vallást, hogy a 
legfőbb isten leánya, Diké, mint az elnyomottak jogainak a védelmezője 
jelenik meg. Vagy akár valamivel idősebb kortársa Palesztinában, Ámosz 
próféta Jahve nevében fenyegeti az északi királyság fővárosát pusztulással, mert 
gazdagjai az ünnepi lakomán a szegények elzálogosított ruháin heverésznek. 
Mindez természetesen nem jogosít fel minket arra, hogy a vallás pozitív szere-
pét eltúlozzuk; az ilyen kivételes esetekben is csak arról lehet szó — amint 
maga Engels hangsúlyozza, — hogy vannak a történelemnek korszakai, amelyek 
nem ismerik az ideológia más fórmáját , csak a vallásit. Engels i t t konkréten 
a burzsoázia forradalmi küzdelmeinek korai fokairól beszél a XIII . századtól 
a XVII. századig, de az említett és hozzájuk hasonló példák feljogosítanak 
minket az általánosításra. 

Ez a megállapítás mindjárt tovább is vezet a vallás és az ideológia más 
formái között fennálló viszony problémájához. Elvileg a vallás a tudománytól 
és a filozófiától áll a legmesszebb, amit az is bizonyít, hogy mihelyt a filozófia 
fellép — ez kezdetben differenciálatlanul a tudományokat is magában fog-
lalta — az ellentétek is elkerülhetetlenül fellépnek, mint pl. a görög filozófiában 
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az ión természetfilozófia materialisztikus iránya, majd 1 lérakleitos, az eleáták, 
Protagoras, Epikuros stb. bizonyítják. Még az idealista Sókratést is azért 
ítélték halálra, mert állítólag új istent vezetett be és azokat az isteneket, 
amelyeknek a tiszteletét a város előírta, nem tisztelte. Jellemző a mohamedán 
teológus Ghazâlî egy kijelentése a XI. és XII. század fordulóján; ő az iszlám 
ortodox tanítását jobban féltette az apologetikus szándékú filozófiától, mint 
a vallás bármely eretnek irányától: „A vallásnak nagyobb kárt okoz az, aki 
tőle idegen úton támogatja, mint az, aki saját ú t ján t ámad ja . " A vallás és tudo-
mány kibékíthetetlen ellentétét bizonyítják azok a nagyszámú esetek, amelyek 
során a vallás nevében új tudományos felfogások és eredmények ellen lépnek 
fel; és nem is csak az egyház lépett fel pl. Giordano Bruno vagy Galilei, illető-
leg a zsinagóga Spinoza ellen, hanem Athén derült égboltja alatt is száműzték 
Anaxagorast, csak azért, mert volt benne bátorság arra, hogy a nap természe-
tes tulajdonságait tudományosan vizsgálja, ahelyett, hogy mint istenséghez 
imádkozzék hozzá. 

Ami a vallás és a jog viszonyát illeti, sok példa van arra az osztálytársa-
dalomban, sőt az ókori keletre nézve ez egyenesen tipikus, hogy a törvények 
tekintélyét isteni eredetük hangoztatásával emelik; éppen i t t válik a legnyil-
vánvalóbbá, hogy a vallás az osztályharcban az uralkodóosztályoknak az 
elnyomottakkal és kizsákmányoltakkal szemben használt ideológiai fegyvere, 
így pl. Hamurapi a Napistentől, Samastól kapja törvényeit, Mózes is Jahvétól 
a Sinaj hegyen. A görög monda szerint Minós is azokat a törvényeket hirdeti 
ki a krétaiaknak, amelyeket Zeus mint hegyi istenség az idai barlangban bízott 
rá; a római mondában Numa Pompilius titokzatos éjszakai találkozásokon 
tanulja Egeria istennőtől a szent előírásokat. 

A vallás és az erkölcs látszólagos összefüggése abból a körülményből adó-
dik, hogy az erkölcsi követelmények is szükségképpen vallási mezt öltöttek 
akkor és ott , amikor és ahol más ideológiai formák hiányoztak. így pl. Pallas 
Athéné homérosi alakja az alakuló osztálytársadalom új erkölcsi követelmé-
nyét képviseli, amikor tiltja a mérgezett nyilak használatát, és a thébai monda-
körben — Tydeus esetében — mint a kannibalizmus ellenzője lép fel. I t t való-
sággal kézzelfoghatóvá válnak az alakuló rabszolgatársadalom visszatükrö-
zésének a jelei, éspedig a rabszolgatársadalomnak mint a fejlődés szükségszerű 
láncszemének, amely, mint Engels Dühringgel szemben hangsúlyozta, az erkölcs 
tekintetében is fejlődést hozott magával: „Haladást jelentett ez maguknak a 
rabszolgáknak is; a hadifoglyok, akik közül a rabszolgák tömege rekrutá-
lódott, megtarthatták most legalább az életüket, ahelyett, hogy, mint 
korábban, agyonverték, avagy még korábban, még meg is sütötték volna 
őket ." 

Mindamellett az erkölcs és a vallás összefüggése sem az egyik, sem a má-
sik számára nem tekinthető lényegesnek vagy éppen nélkülözhetetlennek. 
És nem is csak arról van szó, hogy mindig nagyszámban akadtak a vallás-
erkölcsnek képmutató szószólói, akik vizet prédikálnak és bort isznak. Gyak-
ran találkozunk olyan jelenségekkel a különböző vallások körében, amelyek 
a mi erkölcsi érzékünket sérl ik, s nem is csak a középkor és az újkor kicsapongó 
szektáinál vagy az őstársadalomnak emberáldozatot követelő rítusaiban. 
Jellemző, hogy számos keresztény misztikusnak a tanítása úgy a középkorban, 
mint a reformáció és az ellenreformáció idejében nem ritkán minden erkölcsileg 
értékelhető cselekedettel szemben tökéletesen közömbös quietizmusba torkollik. 
Érdemes kiemelnünk, hogy pl. Rotterdami Erasmus a szabad akarat vitájában, 
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minden egyházias látszat ellenére, nem a katolikus álláspontot védelmezte 
Lutherrel szemben, hanem minden vallásilag megkötött világnézettel szemben 
egy szabad, humánus erkölcs úttörőjeként lépett fel. 

Függetlenül minden teológiai spekulációtól, nyíltan ki kell mondanunk, 
hogy az a felfogás, amely az osztálytársadalom bármely formáját annak 
isteni eredetével kívánja igazolni, mereven szembenáll a mi erkölcsi érzékünkkel. 
Ez pedig úgyszólván minden az osztálytársadalom által elismert vallásra áll, 
mint ahogyan pl. Ivanovszkoje régi templomának falfestménye mutat ja , 
amelyre Jaroszlavszkij hívta fel a figyelmet, és amely Noé három fiát, Sémet, 
Jafe te t és Hámot mint a papság, az uralkodóosztály és a dolgozó nép őseit 
ábrázolja. Ugyanilyen megítélés alá esik a nyugati középkorban népszerű mese 
az első emberpár jól nevelt és neveletlen fiairól, amelyet többek között Hans 
Sachs is feldolgozott és amelynek a visszhangja — a német Selneccerus közve-
títésével — Szegedi Lőrinc magyar nyelvű iskoladrámájában, a Theophaniá-
ban is felismerhető. Mint ismeretes, a jól nevelt fiúk utódai képezik a nemessé-
get, és a neveletlen fiúk utódai a piszkos és rongyos, örökké dolgozó népet, vagy 
pedig még konkrétabb formában és az elbeszélés morálja tekintetében is az 
ivanovszkojei falfestménnyel még szorosabb egyezést mutatva: Ábel utódainak 
jut a papság, Sét utódainak a világi hatalom, Kain utódainak a nyomorúság 
és az örök alávetettség. Fel lehetne talán hozni ez ellen, hogy mindez csak egy 
apokrif hagyomány megnyilatkozásának tekinthető. De mit szóljunk ahhoz, 
ha Pál apostolnak az ephesusiakhoz írt levelében (VI. 5.) a következőt olvas-
suk: „Szolgák! engedelmeskedjetek testszerinti uraitoknak félelemmel és 
remegéssel, szívetek egyszerűségében, akárcsak Krisztusnak"? 

Különös figyelmet érdemelne a vallás viszonya a művészethez, a költé-
szetet is beleértve. De ezúttal e tekintetben is elégedjünk meg néhány futólagos 
megjegyzéssel. Ha a vallás természet és társadalom valóságainak fantasztikus 
visszatükrözése, akkor önkéntelenül felmerül a gondolat, hogy a művészet 
és a költészet mindig a képzelet elsőrendű területének számított. Csakhogy a 
művészetben a képzelet éppen ellenkező irányban érvényesül, amennyiben 
mindig arra törekszik, hogy az egyes tapasztalatokból a tipikusát gyűjtse ösz-
sze és foglalja egységes képbe, így a lényegeset teszi tudatossá, tehát a valósá-
got egyre hívebben megközelítő emberi megismerés sajátos formájának tekint-
hető. Még akkor is, amikor a fantasztikum túlzott mértéke a realizmust gyön-
gíti, játékos vagy jelképes jellege, bár különböző mértékben, mindig tudatos 
marad és nem igényli, hogy szó szerint elhiggyék. Mégis megállapítható, hogy 
míg a tudományos kutatást a vallás mindig hátrányosan befolyásolja, a 
művészet — bár ugyancsak gyakran ütközik a vallás ellenállásába — a tör-
ténelem bizonyos korszakaiban termékeny ösztönzést kapott tőle ; ez el-
mondható mindenekelőtt a görög művészetről, amelynek — mint Marx hang-
súlyozza — a talaja a vallás keretei között kialakuló mitológia, de elmondható 
a keresztény művészetről is, képzőművészetről, építészetről, zenéről és költé-
szetről egyaránt. Észre kell azonban vennünk azt is, hogy a vallás ösztönzésére 
kialakuló vagy éppen vallásos témákat feldolgozó művészet, mihelyt több az 
egyház szolgálatában álló kézművességnél, mindjárt a vallás merev formáit fel-
oldó tényezőként hat. Áll ez pl. a művészetnek a renaissance korában beteljesülő 
elvilágiasodását előkészítő trecentóra majdnem abban a mértékben, mint a 
quatrocentóra és cinquecentóra, ahol a vallásos tematika mindinkább csak 
alkalmat vagy éppen ürügyet szolgáltatott egy mélyen emberi művészet 
kialakítására. A görög mitológia maga is, bár a vallásban gyökerezik, eljut egy 
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olyan fokra, — mindenekelőtt Aischylos Prométheuszban — amelyen már az 
emberi öntudat követelményeit egyenesen a vallással fordítja szembe. 

Minden tudatforma között a vallást egy különösen szívós konzervativizmus 
különbözteti meg, amely a vallás lényegéhez tartozik. Bár minden alap saját 
maga megerősítésére és védelmére ú j felépítményt alkot meg, az ideológia 
egyes formái mindig sok hagyományos elemet dolgoznak fel, amelyek eredetük 
szerint az elhaló alaphoz tartoznak. De ez a vallásra olyan mértékben áll, 
hogy a memiyiségi különbség már minőségi különbségbe csap át . Mint ismere-
tes, a római Robigalia ünnepi szokásai a római-katolikus egyház „búza-
szentelő" körmenetében ugyanazon a napon, április 25-én élnek tovább. 
A totemisztikus áldozat maradványai az athéni Diiopolia szertartásában 
még a fejlett demokrácia idejében is felismerhetők, sőt a keresztény communio 
sem teljesen független tőle. A múlt század talán legnagyobb haladó-polgári 
vallástörténészének, Robertson Smithnek idevágó bizonyítását még azzal az 
aetiologiai legendával és e legenda által indokolt szokással is kiegészíthetjük, 
amelyet V. G. Bogaraz a csukcsoknál figyelt meg. Az eszkimóknál és a hozzájuk 
műveltségük tekintetében a cári időkben igen közelálló csukcsoknál volt egy 
ünnep, amelyet a cethal ünnepének neveztek s az ünnepet a következő legen-
dával magyarázták. Volt egyszer egy szűz, akit cethal e j te t t teherbe és így 
cetfiút szült. Ez a cetfiú azután a cethalakat anyai rokonainak — tehát az 
embereknek — a közelébe vezette és ezek a cethalakra vadásztak. Egy szom-
szédos falu lakói azonban ezt a félemberi, félállati — vagy ami ebben a képzet-
körben evvel egyjelentésű: félisteni — fiút is megölték. Az említett ünnepen 
köszönetet mondanak az imént megölt cethalnak, hogy hagyta magát az em-
berek által megölni. Mentegetik magukat az elkövetett bűnért és egyidejűleg 
a halálos csapást egy idegennek tulajdonítják, sőt az elejtett cethalhoz imával 
fordulnak, hogy az ugyanúgy küldje el hozzájuk testvéreit, mint ahogyan azt 
az aetiologiai legendában szereplő cetfiú tette egykor. 

A továbbélés természetesen nem jelenti mindig a régi vallási képzetek, 
mítoszok és szokások változatlan fennmaradását. A vallási képzetek megmara-
dásának törvényszerűsége kiegészül egy másik törvénnyel, ez pedig a vallási 
képzetek jelentésváltozásának a törvénye. Ez a jelentésváltozás az, ami bizonyos 

\ mértékig a vallástörténeti fejlődés elavult fokait időről-időre „korszerűsíti," 
1 de erre a fejlődésre mégis rendkívül jellemző, hogy a túlhaladottat az újjal 

együtt tudatosan vagy öntudatlanul szívósan megőrzi. A jelentésváltozás 
fő iránya annak a fejlődésnek a tengelyében helyezkedik el, amely a természet 
erőinek fantasztikus visszatükrözésétől a társadalmi létben még mindig titok-
zatosan működő erőket visszatükröző képzetek — mítoszok, szokások, ünnepek 
stb. — kialakulásához vezet. Ezen a felismerésen alapul már Engels teljes 
mértékben jogosult kritikája is a korabeli összehasonlító mitológiával szemben 
— it t nyilvánvalóan Ad. Kuhn, M. Müller és iskolájuk irányára céloz —, amely 
„az istenalakok későbbi kettős jellegét" figyelembe nem véve, „az istenekben 
mindig csak egyoldalúan természeti hatalmak visszatükröződését lá t ja" . Zeus 
az égbolt minden megdöbbentő természeti jelenségét megszemélyesítette már, 
mielőtt mint az istenek királya, az egész világ ura minden uralkodónak a hatal-
mát biztosította az alávetettekkel szemben. Ily módon az az egykorú hexame-
ter, amely szellemesen foglalja össze Franklin szerepét a természettudomány-
ban és a politikában egyaránt, az istenség kettős természetét éppen olyan 
híven fejezi ki, mint az emberi tudat és öntudat felszabadításának kettős 
természetét: Eripuit fűimen coelo sceptrumque tyrannis. 
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A meghaló és feltámadó istenek, akiknek a típusa szívósan őrzi meg 
jellemző vonásait mondhatni Tammuztól Krisztusig, eredetileg szinte ki-
vétel nélkül vegetáció- vagy napforduló-istenek voltak, de a fejlődés során 
utóbb nemcsak a télen halálba merevedő természet tavaszi kivirulását vagy 
a legrövidebb téli nap körül lehanyatló, majd megszülető Napot személyesí-
tet ték meg, hanem az ember társadalmi létében is a reménytelenül szenvedők-
nek a megváltás ígéretét nyúj tot ták. 

A fejlődés bizonyos korszakaiban ez a kettős természet a vallásos érzés 
számára is tudatos, mint pl. a Hórák esetében; bennük már Hésiodos egyfelől 
az évszakok istennőit, másfelől azonban társadalmi-erkölcsi értékek (igazság, 
törvényesség, béke) védelmezőit látja. Ugyanez mondható el a babiloni 
Napistenről, Samasról, aki törvényszerű égi pályájával a társadalmi lét tör-
vényességének is példát mutat ; ilyen értelemben beszél az „igazság napjáról" 
az Ószövetség és ezt a megjelölést örökli Krisztus is. Ezt figyelhetjük meg 
már az Etana-eposzba illeszkedő állatmesében, a sas és a kígyó történetében; 
ennek megfelelően fohászkodik a görög Archilohosnál is a róka az igazságot 
megsértő sassal szemben Zeus atyához, aki i t t a Napisten jellegzetes voná-
sait viseli. De ilyen párhuzamos törvényszerűségek feltárásával a vallás már 
a saját ellenfelét, a filozófiát is serkenti; erre vall Hérakleitosnál a még mitoló-
giai mezbe öltöztetett filozófiai formula: „Hélios nem fogja a saját mértékét 
túllépni, mert különben az Erinnysek, Dike poroszlói utolérik." A Napvallás 
körében olyan ünnepeket és rítusokat is megfigyelhetünk, amelyek jelentés-
változása pl. napforduló-ünnepektől történelmi eseménnyel értelmezett 
ünnepekig vezet. És ez a Napvallás arra is alkalmasnak mutatkozott, hogy 
az osztályharc ideológiai fegyvereit szolgáltassa, éspedig az egymással szemben-
álló két oldalon egyszerre. Ezt tapasztaljuk pl. egyfelől a hellénisztikus és a 
római uralkodói kultuszban, ahol az uralkodó az újjászülető Napistenncl azo-
nosul, másfelől pedig a rabszolgák reményeiben, akik forradalmi céljaikat a 
tökéletes igazságot és egyenlőséget megvalósító Napállam utópisztikus elkép-
zelésében foglalják össze, mint a felkelő rabszolgák vezére, Aristonikos hirdeti 
Pergamonban, vagy a bosporosi rabszolgavezér, Saumakos, aki pénzt is veret 
a saját napsugarakkal koszorúzott képmásával. 

A különböző eredetű és szerepű isteneket a Napisten alakjában egyesítő 
szoláris szinkretizmus szívós továbbélése a kereszténységben közismert, bár 
részleteiben még számos termékeny problémát nyúj t a kutatás számára. 
Ezért csak egy általános megjegyzést: az antikvitás továbbélése a keresztény-
ségben szintén nemcsak a vallási képzetek szívós megmaradásának, hanem 
ezek jelentésváltozásainak is meggyőző példáit mutat ja . 

Végezetül legalább futólagosan hadd hívjuk fel a figyelmet még egy, 
aligha jelentéktelen szempontra. A vallás imént jellemzett szívós konzervativiz-
musa, amely általában véve reakciós jellegének lényeges vonása, a történelmi 
kutatás különböző területei számára bizonyos előnyöket jelent, még az anyagi 
kultúra története szempontjából is, amennyiben egyes kultikus tárgyak nem 
ritkán az eszközök igen régi formáit konzerválják. Ugyanezt figyelhetjük meg 
egyes rituális cselekményeknél, amelyek túlhaladott társadalmi formák elemeit 
— sőt szinkretisztikus keveredéssel némelykor egyszerre a társadalmi fejlődés 
több fokának az elemeit — őrzik meg. A mítoszokban majdnem mindig a 
társadalmi fejlődés régen túlhaladott fokainak a viszonyai tükröződnek. 
Áll ez a mitológia olyan tudatos átdolgozására is, mint amilyent a homérosi 
eposzok mutatnak; ha például Homéros a Meleagros-monda hagyományos 
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alakját a maga nagyarányú kompozíciójába illeszti, egyúttal eltörli a mondá-
nak a matriarchátus világnézetére valló vonásait, hogy ezáltal a patriarchális 
társadalmi rend győzelmét hirdesse, de mégis úgy, hogy a monda eredeti, 
bár írott forrásokban csak későbben megjelenő alakját gondos elemzés az ő 
előadása hátterében is ki tudja mutatni. 

Mint ismeretes, Bachofen a matriarchátus úttörő ábrázolását elsősorban 
a mitológia és a vallástörténet adataira alapozta, és ez ez ábrázolás, azokkal 
az elvi korrekciókkal, amelyeket Engels a történelmi materializmus álláspont-
járól ha j to t t végre raj ta , a további kutatás megbízható alapja. Hogy a sok 
kínálkozó példa közül még egyet kiemeljünk, a rabszolgatartás legkezdetle-
gesebb formáira is mitológiai alakokból következtethetünk. I t t van pl. az 
istenek sánta kovácsa, Héphaistos. Különösen, ha az Edda-dalok elbeszélését 
Völundr kovácsról egybevetjük vele, és a Daedalus-monda mellett, mint 
ahogyan már 0 . L. Jiriczek megtette, a Severinus-legenda adatait is tekintetbe 
vesszük, egyszerre világossá válik, hogy az olyan rendkívül értékes, de egy-
ben rendkívül veszélyes tudást, mint amilyennel a kovácsok rendelkeztek, 
nemcsak a vasfeldolgozás tilalmaival igyekeztek monopolizálni, mint amilye-
neket az Ószövetség szerint (I. Sám. XIII. 19—22.) a filiszteusok állítottak 
fel, hanem a kovácsok fogvatartásával, sőt megnyomorításával is. így kerül-
tek ezek szabad mozgásukban gátolva örök szolgaságba, minden jel szerint 
már korábban, mintsem a rabszolgaság a termelés egyéb területein elterjedt 
volna. Mert a kovácsok, miután lábukon az inat elvágták, de felső testük 
épségben maradt, az üllő mellett teljesértékű munkát végezhettek, ugyanúgy, 
mint a szkíták hasonló okból megvakított rabszolgái, akiket rabszolga-
tartóik a tejfeldolgozásnál felhasználhattak anélkül, hogy szökésüktől tar-
tani kellett volna. 

Könnyű volna még a hasonló példákat szaporítani, de már ez is elegendő 
annak igazolására, hogy a vallástörténet, amelynek sajátos feladatai vannak az 
emberi öntudat felszabadításában és amelynek e feladatok tudományos meg-
alapozásához sajátos módszer is áll rendelkezésére, emellett mint az egyetemes 
történettudomány egyik értékes segédtudománya is szerephez jut. 

0 
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A táplálkozás kórokozó szerepe 

SÓS JÓZSEF, az orvostudományok doktora 

A múlt század végén Keleti Károly monográfiában (1887) dolgozta 
fel Magyarország népességének élelmiszerfogyasztását. Adatai a szükséglettel 
összevetve felvilágosítást adnak az akkori táplálkozási viszonyokról. A kérdés 
azonban csak az első világháború után keltett érdeklődést, ekkor is főleg a 
szociográfiai jellegű országjárások és a népi írók mutattak rá jelentőségére. 
A tudomány e kérdésekre igyekezett választ adni és így alakult ki rendszeres 
és nagy néptáplálkozási vizsgálat hazánkban. E munkában kezdetben olyan 
kutatók vettek részt, akiknek munkássága csak érintette a táplálkozás problé-
máit, de főteriiletük más irányú volt. Verzár, Fenyvessy, Dabis, Beznák,Waltner, 
Ivanovics, Mészáros foglalkoztak egy-egy táplálkozási kérdéssel. Az akkori 
tisztiorvosi karból Kovách, Galambos, Havas, Garamvölgyi stb. csatlakoztak 
a kutatók táborához, majd Tangl, Kun, Hamar és e cikk szerzője az elmélet 
oldaláról kezdték vizsgálni a tárgyat. 

Ezek a két világháború közötti kutatások elsősorban a helyzet feltárását 
jelentették. Ma már közismert, hogy a gabonafélék túlsúlya volt az élelmezés 
jellemzője, sok zsír és száraz hüvelyes felhasználással, de kevés zöldfőzelék, 
tej, tojás, hús és gyümölcs fogyasztással. Ebből következett, hogy kevés volt 
a fehérje, a legtöbb vitamin és néhány ásványi elem (Ca, Mg) fogyasztása. Ezt 
a helyzetképet annak idején monográfiában is feldolgoztuk (Magyar Néptáplál-
kozástan, 1942). E vizsgálatok tisztázták azt a kérdést, hogy mit fogyasztunk, 
milyen hiányokkal és kóros folyamatokkal számolhatunk. Mire azonban e 
feltáró munka valamennyire összefüggő képet adott a helyzetről, a második 
világháború során jelentkező nehézségek jelentősen módosították a helyzetet, 

A háború alatt a tápanyaghiányosságok súlyossága és sorrendje is meg-
változott. A fehérje minőségi hiánya került előtérbe, szemben az előző időkkel, 
amikor a kalcium és riboflavin — B2 vitamin — hiány volt a legsúlyosabb. 
A kifejezett hiánybetegségek is gyakoriak lettek. 

Rendszeresen észleltünk 1944—1945-ben éhezési vizenyőt. Az állapotot 
természetesen nemcsak klinikai jelekből, hanem a vérsavó-fehérjék csökkené-
séből is igazoltuk. Az angolkór előfordulása körülbelül kétszeresére emelkedett 
a régi értékeknek. Skorbut 1945 március—áprilisában Budapesten elég nagy 
számban fordult elő. Egyes helyeken a C—hypovitaminosis a dolgozók mint-
egy kétharmad részén megállapítható volt, Farkasvakság már 1943-ban nagy-
arányúvá fokozódott. Egyes helyeken a lakosság 80 százalékára kiterjedt. 
Ez volt részben az oka az elsötétítés idején bekövetkezett igen sok közlekedési 
balesetnek. Vizsgálataink szerint a farkasvakság nagyarányú előfordulása 
1947 őszén szűnt meg. A hyporiboflavinosis a két világháború között is lénye-
ges arányban fordult elő, de ennek javulása nem lehetett olyan gyors ütemű, 
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mint egyéb hiánybetegségeké. A hyporiboflavinosis a tejtermelés függvénye 
és teljes felszámolása csak bőséges tejfogyasztással válik lehetővé. 

Pellagra (В vitamin hiánya okozta betegség) elvétve fordult elő az ország-
ban régebben, de 1942-től 1948-ig rendszeresen találkoztunk vele. 1948 óta pel-
lagrát ismét nem észleltünk, de hypovitaminosis később is előfordult . Az aneurin-
(B1vitamin)hiány 1945 tavaszán érte el a mélypontot és 1948 őszén emelkedett 
az ellátás a háborús évek előtti színvonalra. Vérszegénység 1946—47-ben a 
vizsgáltak 17 — 34 százalékán fordult elő, ez idő után lényegesen javult. 

Az általános hiányállapot, éhezési sorvadás, amely több tényező hiányá-
ból szövődött össze és specifikus jelet nem mutatot t , az 1944—45. évi vizsgá-
latok szerint a városi ós ipari lakosságnak mintegy félén jelentkezett. 1945 
őszén már csak */4 részén. A golyva-gyakoriság Budapesten, mint paraendé-
miás helyen, a háború előtti aránynak három és félszeresére emelkedett és 
1947 óta ismét a régi értékére csökkent. 

Az ilyen közegészségügyi diagnosztikai jellegű szűrővizsgálatnak jel-
lemzője volt, hogy önmagát kontrollálta. A klinikai tünetek, a laboratóriumi 
vizsgálatok és az élelmezési adatfelvétel kölcsönösen ellenőrizték egymást. 

1945 tavasza Budapesten, más városokban ós az iparvidékeken súlyos 
éhezés ideje volt. A járványszerűen kitörő skorbutot Waltner csalánfőzelékkel, 
egyes helyeken mi gyermekláncfű és egyéb, az élelmezésben szokatlan gyom-
növények felhasználásával pár hét alat t el tüntettük. 

A fehérjehiány és vitaminhiányok kiküszöbölésére részben hatósági 
vonalon, részben társadalmi úton, felvilágosítás, ismeretterjesztés révén 
gyakorlati megoldásokat adtunk. 

A háborús fehérjehiányt nemcsak nálunk, hanem világszerte észlelték. 
Az észlelések közben azonban kiderült, hogy az éhezések miatt kifejlődő táp-
lálkozási dystrophia megjelenése nem egységes. Tünetei változók. Ennek oka 
lehet a fehérjehiányhoz társuló vitamin vagy ásványi elem hiány módosító 
hatása, vagy egy társuló másodlagos, pl. fertőző betegség. Lehet azonban e 
sokféleség oka az is, hogy egyik fehérjehiányos állapotban más aminosav 
hiányzik, mint a másik esetben. Pl. feltehető, hogy ha a methionin hiány súlyo-
sabb, más lesz a következmény, mintha a lizin hiánya van előtérben. Emiatt 
felmerült az egyes aminósavhiányok speciális jelei ismeretének szükségessége. 

Az egyes aminosavak hiánya miat t bekövetkező tüneteket azonban nem 
ismertük. Ennek oka részben az, hogy a hiányok nem külön-külön, hanem 
egymással szövődve fordulnak elő. így nem látunk „ t isz ta" kórképet. A másik 
ok, hogy minden aminósavhiány egyúttal általános, az összes fehérjére kiter-
jedő zavart indít el. Ennek tünetei a hypoproteinaemia — csökkent vérfehérje 
tartalom —, vérszegénység, májkárosodás, negatív nitrogén egyensúly és 
testsúlycsökkenés vagy növekedés megállása olyan uralkodó és rendszeres 
jelenségek, amelyek az egyes aminosavak hiányának specifikusabb tüneteit 
elfedik. A kérdés tisztázását csak állatkísérletek adhat ták meg. E kísérletek 
közben ugyanis a táplálkozási körülményeket ugy tudjuk beállítani, hogy 
csak egyetlen tényező fogyasztása legyen kórokozó mértékű, a többi nor-
mális. Miután 1948-tól kezdve az élelmezési liiánybetegségek háttérbe szo-
rultak, a szűrővizsgálatok jelentősége csökkent és az elméleti kutatómunkára, 
a folyamatok lényegének tisztázására lehetett nagyobb mértékben rátérni. 

E vizsgálatok túlnyomó részben albino patkányokon történtek. 
Először az anaemia és hypoproteinaemia fejlődését tanulmányoztuk és ehhez 
methionin mentes étrendet kerestünk. Ennek fehérjeforrása a tiszta enyv volt. 
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A következő lépésben 1949—1950-ben ezzel az étrenddel szélesebb ala-
pokon a methioninhiány egyéb részleteit vizsgáltuk. Ennek a pankreasra — a 
hasnyálmirigyre — és a tüdőre vonatkozó részletei közismertek. Ezeket a 
budapesti I. sz. Gyermekklinikával, Véghclyiwe 1 közösen végeztük és jelentős 
nemzetközi visszhangja volt a Pankreatitis fibrocystica kóroka megfejtésének. 
G súlyos, főleg a gyarmati gyermekeken előforduló betegség eredetére e kísér-
letek derítettek fényt. A kwashiorkor Afrikában és Kelet-Ázsiában szedi 
leginkább áldozatait és hazai állatkísérletes vizsgálatok tisztázták a kórfolya-
mattal kapcsolatos problémákat. 

A talált hasnyálmirigyelváltozás tulajdonképpen a hasnyálmirigy 
reakciója a krónikus kóros behatásra. A nagy fehérjeigényű hasnyálmirigy 
gyorsan degenerálódik methioninhiányban. Az elfajulás első szakasza a nukleo-
proteid anyagcserezavara az exkreeiós — külső elválasztású — sejtekben 
és ezt követi a sejtstruktúra kórossá válása ( Kemény). Emiat t a hasnyálemész-
tés csökken és az addigi methioninhiány átmegy összfehérjehiányba és álta-
lános éhezési dystrophiába. 

A methioninhiány vizsgálata csak egy részlet volt az aminósavhiányok 
következményeinek és mechanizmusainak kutatásában. Emellett tanulmá-
nyoztuk a legkülönbözőbb aminosavak hiánya folytán létrejött kórállapotokat, 
így a lizinhiányról megállapítottuk, hogy elsősorban a központi idegrendszer-
ben hoz létre károsodást. Egyensúly — és mozgászavarok és a feltételes ref-
lexek súlyos zavara mutathatók ki. A feltételes reflex kiépíthetősége methionin-
hiányban is nagymértékben csökken, de a már kiépült feltételes reflexek 
kiváltása is zavart szenved. E methionin hiányos központi idegrendszeri 
zavar azonban csak a betegség későbbi szakaszában jön létre és még akkor is 
nagymértékben visszafordítható, ellenben lizin hiányában korai és súlyos 
tünet . IIa ilyen állatnál normál táplálásra térünk vissza, a feltételes reflex 
zavara még bosszú ideig fennmarad. Lizin hiányában tehát uralkodó tünet 
a neurális zavar, methinonin hiányában csak kísérő tünet . 

Izoleucin hiánya elsősorban veseelváltozásokhoz vezet. Egészen különle-
ges, gócos vagy zonális glomerulo—tubulonephrosis — a vese kiválasztó és 
felszívó rendszerének elfajulása — fejlődik ki. Miután minden aminosav hiá-
nya az egész fehérje-anyagcserét is zavarttá teszi, természetes, hogy az álta-
lános fehérjezavarra jellemző májkárosodás, vérszegénység és hypoproteinaemia 
(csökkent vérfehérjetartalom) is fellép. Ezek azonban nem specifikus jelek 
egyik aminosav forgalmi zavarára sem, hanem a mennyiségi, általános fehérje-
hiány jellemzői. 

Glutaminsav-zavar esetén tüdőelváltozások, pseudotuberculumok kép-
zése, gyulladásos jelenségek vannak előtérben és idegrendszeri zavarok lépnek 
fel. Ezek az állatkísérletek egyúttal bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a 
glutaminsavnak az agykéreg működésében tényleg különlegesen fontos szerepe 
van. Ugyanis 3—5 napig tar tó antiglutaminsav-etetéssel a feltételes reflexek 
hosszabb ideig tartó súlyos zavara következettbe. Ez az adat a csökkent szel-
lemi fejlődésű gyermekek szempontjából gyakorlatilag is fontos. Egyúttal 
a perifériás idegrendszer zavara is bekövetkezik. Gyakoriak a hátsó végtag 
bénulások és a hólyagbénulás. A tüdő és idegi elváltozások mellett jellemző 
még a kórfolyamatra a nyiroksejtrendszer túltengése. 

Súlyos kórfolyamatot idéz elő a triptofán hiánya. Ebben az esetben a 
kóros jelenségek négy irányúak. Csökken a hámrétegek ellenállóképessége, 
trofikus zavarok lépnek fel. Pellagrás jelenségek keletkeznek, mert a triptofán-
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Ъ01 történő niacinképzés is csökken. Emiatt azután idegsejtdegenerációk is 
bekövetkeznek. A harmadik jelenségcsoport a vasoaktivitás (az erek alkal-
mazkodó képessége) zavarai. Ezek nagy valószínűséggel a serotonin-és tripta-
minképzés rendellenességére vezethetők vissza. Végül negyedik tünetcsoport 
a fehérvérsejtkép zavara. A triptofán és indolszármazékok a leukocyták 
(fehérvérsejtek) számának szabályozásában vesznek részt (Rigó) és érthető, 
hogy az aminosav hiánya zavart támaszt a fehérvérsejtképben. 

A táplálkozás minőségével nagymértékben lehetett befolyásolni a kísér-
leti gyomorfekély keletkezését, a szervezet védekezőképességét a fertőzéssel 
szemben, tumorok keletkezését és fejlődését stb. Mindezek elméleti és gyakor-
lati szempontból is fontos adatok. 

Táplálkozástudományi vizsgálataink mindenkor a legszélesebb skálában 
folytak, mert a fejlődéstől az agykéreg működéséig, kémiai vizsgálatoktól 
a feltételes reflex-módszerekig a legkülönbözőbb módszereket használták fel. 

A pajzsmirigyműködés zavarai országunkban igen gyakoriak. A golyvá-
sok száma saját, 1940—48. évi adataink szerint félmillió körüli, az összlakosság-
nak mintegy 4,6%-a. 

Ez a nagyarányú ártalom alimentaris, táplálkozási eredetű, akár jód-
hiány, akár a jódot antagonizáló tényezők fokozott fogyasztása okozza. 

Különös jelentőségű volt a háborús viszonyok okozta hiányok miatt , 
hogy hogyan hat a fehérjehiány a pajzsmirigy működésére. 

Kísérleti patkányok különböző csoportjain fehérjehiányt és methionin-
hiányt idéztünk elő. Bizonyos idő múlva az állatok pajzsmirigyét kivettük. 
Egyik lebenyből kémiai, másikon szövettani vizsgálatot végeztünk. A kísérlet 
eredménye a kontrollokhoz képest az értékek fokozott szóródása és egymás-
nak ellentmondó adatok jelentkezése volt. Pl. szövettanilag a follikulus átmérő 
csökkent, ami közismerten túlműködés jele, másrészt a follikulus epithel 
magassága is csökkent, ami viszont csökkent működés jele. A két jelenség nem 
áll összhangban. Még inkább fokozta a megítélés nehézségét, hogy a pajzsmirigy-
ben fokozódott a jódfelhalmozás és a vérsavóban gyakran növekedett a fehér-
jéhez kötött jód mennyisége. Ilyen adatok alapján nem lehetett határozott 
választ adni arra, hogy a pajzsmirigy működése csökkent-e vagy fokozódott. 
Az azonban bizonyos, hogy zavarttá vált. Mi erre a helyzetre azt mondjuk, 
hogy „irritált", „nyugta lan" pajzsmirigy alakult ki. Ez volna a nem specifikus 
fehérjehiánynak a hatása a pajzsmirigyre. Ez magyarázhatja részben azt a 
szintén általunk is megállapított tényt, hogy háborús viszonyok között a 
pajzsmirigyzavarok száma, pl. golyvák előfordulása növekszik. Amíg a buda-
pesti nők golyvafrekvenciája 1940-ben csak 8% volt, 1945 tavaszán 39%-ig 
emelkedett és 1948-ban még 18% volt. A pajzsmirigyzavaroknak ezt az 
extenzitásbeli fokozódását régebben csak idegi hatásokra, az izgalmakra vezet-
tük vissza, de úgy látszik, hogy a fehérjehiányt is tekintetbe kell vennünk a 
lehetséges kiváltó tényezők között. 

Vizsgáltuk a régebben lassú anyagcseréjűnek vélt csontok alimentáris 
elváltozásait is. Az éhezési osteopathiának (csontelváltozásnak) több formája 
lehet. Abban azonban valamennyi forma megegyezik, hogy a csont teherbí-
rása csökken. A csont görbül (csont lágyul ás) vagy törik (csontfelritkulás). 
Lényegileg éhezési osteopathia az angolkór is, de specifikus avitaminozis, 
önálló kórkép. Az éhinséges országokban ma gyakoribb éhezéses csontelvál-
tozások a nem önálló, hanem általánosabb kóros folyamat közben részjelen-
ségként fellépő csontosodási anomáliák. 
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A fehérjehiánnyal kapcsolatban ismert a csontelváltozások domináló 
jellege a lathyrismus kórképében. Ez a kórfolyamat a takarmányborsó magva-
kat Ínséges eledelként fogyasztókon következik be. A csontok vastagabbak, 
barlangos szerkezetűek és törékenyek. 

Saját kísérleteinkben a methionin, lizin, triptofán és összfehérje hiány 
hatását vizsgáltuk a csontokon. Az eredmény minden esetben a csontok foko-
zott törékenysége volt. Kisebb súly nyomó hatására összeroppant az előzőleg 
hiányosan táplált állat kivett csontja, mint a normál kontroll ellátásában 
részesülteké. 

A kémiai változásokra jellemző a methionin hiányos észlelés. A csontok-
ban a mésztartalom növekedett, a foszfor tartalom csökkent. Ez csak úgy 
lehetséges, ha az apati tban a kalciumfoszfát egy része helyett más mcszkötés 
szerepel. Kiderült, hogy a kalciumkarbonát komponens növekedett. Tehát 
kóros apatit képzéssel állunk szemben.Ez magyarázza a fokozott törékenységet. 

Természetes, hogy amikor a táplálkozási ártalmak lényegének kutatásá-
ban dolgozunk, felmerül az a gondolat is, hogyan lehetne ezeket elkerülni. 
Mi a segítés végső módja? Nyilvánvaló, hogy az alapvető élelmiszereknek 
kellene olyan minőséget biztosítani, hogy fogyasztásuk után ne jöhessen 
létre hiányállapot. Nálunk a táplálkozás alapja a búza. Ennek pedig lizin 
hiányos a fehérjéje. Nyilvánvaló, hogy a lizinben gazdagabb búza-féleség 
biológiai értéke nagyobb. Ilyennek a fogyasztásával a lizin hiány lehetősége 
teljesen kiküszöbölhető. Már 1943 óta terjesztem a gondolatot, hogy a búza-
nemesítés egyik következő szempontja a búzafehérje minőségének javítása 
legyen. Ezt a szempontot hazánkon kívül még csak a szovjet Taranova vetette 
fel 1950-ben. De hisszük, hogy a gondolatot néhány év a la t t viszontlátjuk a 
világ különböző tájain. 

A biológiai érték szempontja a mezőgazdasági termelésbe be fog vonulni. 
Élelmiszert azért termelünk, hogy az emberek szükségletét kielégítsük. De 
bizonyos termékek erre nem alkalmasak. A búza lizinhiányos. A kukorica 
triptofán- és niacinszegény. A rizs aneurin- és lizinszegény. A bab trip-
tofán- és cisztinhiányos. Ugyanúgy a batata, manióka, szója stb., mint 
tőlünk messze levő tá jak népélelmezési alapanyagai, mind hiányosak. A 
fiziológiai tudományok e hibákat kimutatják és a mezőgazdasági tudományok 
képesek lesznek megfelelő minőségű élelmiszer-növényfajtákat nemesíteni, 
így a mezőgazdaság módszereivel lehet majd gyökeresen küzdeni a világszerte 
elterjedt minőségi vagy specifikus éhezés ellen. Az is nyilvánvaló, hogy az 
eredmények nemcsak az emberre, hanem az állatállományra is ki fognak hatni. 

A kísérleti munka további legújabb lehetőségét az antimetabolitok 
adják. Ant imetabolit az a kémiailag hasonló szerkezetű vegyület, amely ellen-
tétes hatást fejt ki, mint a megfelelő tápanyag. Az antimetabolit-kérdést táp-
lálkozási szempontból a jövőben komolyan figyelembe kell venni. Antimeta-
bolitok rendszeresen jutnak be szervezetünkbe és ott különböző tápanyago-
kat antagonizálnak. Gyakran az orvos adja gyógyszerként. PAS, szulfamid, 
penicillin-bomlástermék stb. mind antimetabolit. Rendszerint vitaminok 
ellensúlyozása révén gátolják a fertőző csírák növekedését és szaporodását. 
Alkalmazásuk rendszeressé válása miatt azonban másodlagos és indukált 
hiányállapotokat fejlesztenek ki. Ezek utólagos gyógyítása új orvosi féladat. 

Élelmiszerekben természetes körülmények között is előfordulnak anti-
metabolitok. Ez a kukoricáról közismert és a pellagra egyik előidézője. A kuko-
ricában levő acetilpyridin a niacint és az indolecetsav a tr iptofánt antagoni-
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zálja. Anti—К-vitaminok és anti—aneurin-vegyületek a növényfajok egész 
sorában kimutathatók. Arra is van lehetőség, hogy az élelmiszertermékben 
keletkezik antivitamin. Pl. a B1-vitámin főzés közben nemcsak elpusztul, 
hanem antivitaminná (oxithiamin) alakulhat. A vitaminhiányossá vált élelmi-
szer esetleg nemcsak vitaminhiányos, hanem antivitamin tartalmú is. 

Környezetünkbe számtalan vegyszer kerül az utóbbi években. Ezek 
valamelyike szervezetünkben antimetabolit hatást válthat ki, vagy élelmi-
szerekbe kerülve valamelyik metabolittal kondenzálódva teszi azt antimeta-
bolittá. E kérdések a vegyi anyagok rohamos előretörése idején nagyon jelen-
tősek. A táplálkozástudomány új feladatát képezik. 

Intézetünk több mint 50 antimetabolit ot állított eddig elö(Perényi, Fehér) 
és azok vizsgálatával igyekszik a hatásmód sajátosságait kikutatni. 

A tudomány számára izgalmas kérdés, hogy adatai mennyire helytállóak. 
Nemcsak egy bizonyos szűkre határolt helyzetben érvényesek-e, hanem jelen-
tős mértékben általános jelentőségűek-e? így a táplálkozástudomány nagy 
kérdése, hogy a tápanyag szükségletről megállapított adatok nem szolgálnak-e 
meglepetéssel? A megfelelőnek mondott tápanyag összetétellel szintetikus és 
félszintetikusnak nevezett, vegyileg jól ismert összetételű tápszert lehet 
összeállítani. Ezt azonban azelőtt csak állatok táplálására használtuk. Néhány 
ritka esetben rövid ideig felnőtt embereken is kipróbálták. A tápanyagokról 
szóló adatok helyességét azonban olyan kísérlet döntené el, amelyben hosszabb 
időn át a nagy tápanyag igényű gyermeknek adnák a mesterséges tápszert. 

Ilyen vizsgálatot a kockázat miatt természetesen nem végezhetünk 
tisztán tudományos érdekből, azonban a háborús élelmezés zavarai közben 
rákényszerültünk. A budapesti harcok közben, 1945 januárjában egy körülzárt 
házban az egyhetes csecsemő számára sem anyatej, sem más tej vagy szokásos 
csecsemő tápszer nem állott rendelkezésre. Volt azonban laboratóriumi mód-
szerekkel feltárt babfehérje és lóvérsavó fehérje, valamint vitaminok és ásványi 
sók. Ezekből a táplálkozástudomány adatai szerint megfelelő összetételű keve-
réket készítettünk. Ezzel tápláltuk a csecsemőt élete 8. napjától a 14. hétig. 

A félszintetikus tápszerkeverék használata igazolta a tudomány adata-
inak helyességét. A gyermek jól fejlődött és semmi következményét nem mutat-
ta annak, hogy tejet és más természetes táplálékot nem ismert az élet első 
szakaszában. A számított tápanyag szükségleti adatok tehát a gyakorlatban 
helyesnek bizonyultak. 

Egy vonatkozásban mégis változott felfogásunk. A tápanyagokról 
vallott leifogásunk dinamikussá vált. Eddig úgy taní tot ta az élettan, hogy 
a szervezet fenntartásához kell a fehérje és ebben 10 essenciális aminosav, 
zsír, szénhidrát, mintegy 10 vitamin és 18 ásványi só. Ez a statikus szemlélet 
ma már nem elégít ki bennünket. Nincs az az aminosav vagy vitamin, amely-
nek a jól ismert molekulastruktúrájától némileg eltérő szerkezetű és ezért 
eltérő aktivitású változatával ne kellene számolni. A tr iptofánt helyettesít-
heti abrin, ami fiziológiás jelentőségű tény és antagonizálja pl. indol, ami 
kóros viszonyok között súlyossá válhat. A riboflavinnak van 8—10 azonos 
hatású és van néhány ellentétes akciójú változata stb. B12-ből 13 féle változat 
és 2 antivitaminja ismeretes. így a táplálkozástudomány alapja a dinamikus 
egyensúly kérdése a régebbi statikus tápanyagtan helyett. Ez új szemlélet, 
amely még nem ment á t az orvosi köztudatba, sőt az orvosi oktatásba sem, 
de most van kialakulóban. 

Minden tápanyag ellátottsága számtalan más vegyülettől és körül-
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menytől függ. Ha változnak a körülmények, változik a szükséglet is. Ha a 
kalóriák túlnyomó részét fehérje és zsír formájában fogyasztjuk, C-vitaminra 
nincs szükségünk. Viszont a szénhidrát fogyasztás növelése az ascorbinsav 
(C-vitamin) és thiamin szükségletet jelentősen növeli. 

Ma már nem választjuk el mereven az essenciális és nem essenciális 
tápanyagokat sem. A körülmények szabják meg, hogy egy metabolit szüksé-
ges-e. A szemlélet ilyen alakulása a táplálkozás megítélését nehezebbé teszi 
és a kutatásnak új feladatokat ad. 

Ma a táplálkozástudomány a nem táplálkozási eredetű kóros folyamatok 
vizsgálatára is kiterjeszkedett. 

A táplálkozás a más eredetű kóros folyamatokat is jelentősen tudja 
befolyásolni. Két ilyen folyamattal kapcsolatos, közismert eredményünket 
szeretném bemutatni. Mindkét folyamat a mai emberre nézve súlyos, ma már 
kezd veszedelmesebbé válni a fertőző betegségeknél. Egyik a magas vérnyomás, 
másik a rákkérdés. 

Pár évvel ezelőtt kísérleteink kimutatták, hogy átmeneti methionin 
hiányos táplálás a szervezetet érzékennyé teszi a magas vérnyomást kiváltó 
tényezőkkel szemben. Ha kísérleti patkányokat komplex ingerekkel izgatunk 
(erős fénnyel, síp hangjával és elektromos ütésekkel) akkor vérnyomásuk 
a normál 110 Hg mm-ről 160—180-ra emelkedik. Az emberi neurogen (idegi 
eredetű) hypertoniának megfelelő állapot jön létre. 11a az ingerlést félbehagy-
juk, a vérnyomás kezd visszatérni az alacsonyabb normál szintre. 

Ha az állatokat a kísérlet kezdetén két héten át methionin hiányosan táp-
láltuk, a vérnyomás még magasabbra emelkedik, mint az előbbi csoportban és az 
ingerlés félbehagyása után nem kezdődik meg a javulás. Sőt még egy ideig tovább 
növekszik a hypertonia. A hiányos táplálás hajlamot teremtett a nagyobb 
vérnyomásemelkedés kifejlődésére. Ennek oka részben a vesék kóros elvál-
tozása, részben a vérnyomást szabályozó rendszer reakciójának módosulása. 

Az észlelés kísérleti alapon alátámasztja az ún. leningrádi hypertonia 
kapcsán nyert észleléseket. Leningrád ostromgyűrűbe zárása idején táplál-
kozási hiány fejlődött ki. Amikor az ostromgyűrűt széttörték, a táplálkozás 
javult és a hypertoniák ekkor feltűnően súlyosabbak lettek. Miután az izgalom 
az előbbi helyzethez képest ekkor kisebb volt, a helyzet nyi lvánnem neurális, 
hanem más tényező miatt következett be. E tényező az átmeneti hiányos 
táplálkozásban jelölhető meg. A fehérjehiány, methionin hiány és talán leg-
nagyobb mértékben a triptofán hiány (Gáti) teszi érzékennyé a szervezetet 
a hypertensinogen, magas vérnyomást kiváltó behatásokkal szemben. Vélemé-
nyünk szerint a háborút követő sok hypertensios állapot kifejlődésében egyik 
tekintetbe veendő tényező az előzetes fehérjehiányos táplálás. 

A daganatok fejlődósét a táplálkozás mindkét irányban tudja befolyá-
solni. Mérsékelni és gyorsítani is tudja a tumor fejlődését. Ha kísérleti pat-
kányainkat methionin hiányosan tar t juk, az átoltott Guerin-tumor helyi 
fejlődése megakad. Amíg más állatokban 15 — 30 g súlyú tumor fejlődik ki, 
a methionin hiányosokban a fél gramm átlag súlyt sem éri el. Viszont ez a 
kis tumor rendkívül rosszindulatú. Teleszórja áttétekkel a szervezetet, májat , 
tüdőt, vesét, sőt a szívizomban is daganat csomócskákat találtunk. A tumort 
hordozó szervezet táplálásával megváltoztatjuk a tumor környezetét 
(Kemény) és így befolyásoljuk a daganat fejlődését. 

Ha methionin hiányosan táplált patkányokon benzpyrennel váltunk ki 
tumort, annak igen kis növekedését észleljük. A hiánydiéta gátló hatású. 
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Ha viszont intermittálva alkalmazzuk a methionin hi ányt és állandóan adunk 
vajsárgát, ez utóbbi carcinogen hatása rendkívül nagymértékben fog érvénye-
sülni. A daganat gyorsan növekszik, az állatokat gyorsan elpusztítja. A tumor 
olyan helyen és olyan formában is jelentkezik, ami vajsárga hepatomától 
szokatlan. A szakaszos éhezés nagyon súlyos állapotot teremtett a szervezetre 
nézve és elősegíti a rosszindulatú daganat gyors növekedését. 

Lát tuk, hogy a táplálás a nem alimentaris eredetű kóros folyamatokat 
is nagymértékben meg tudja változtatni, siettetni vagy lassítani. 

És most tér jünk vissza munkánk kísérleti oldaláról ismét a néptáplál-
kozáshoz, az emberhez. Miután megismertük, hogy milyen kóros állapotokat 
okoz a helytelen táplálkozás, izgatóbb lett a kérdés, hogyan táplálkozzunk ma. 
A magyar néptáplálkozás változása lassan történik. Az élelmezés szokások, 
ízlés, konyhatechnikai módszerek stb. következtében konzervatív jellegű. Las-
san változik és megőriz bizonyos sajátosságokat akkor is, ha azok már idő-
szerűtlenek. A változás előbb csak a hiányok pótlásában mutatkozik és nem 
a túlzó fogyasztás lefaragásában. 

Ez a helyzet nálunk is. A húsfogyasztás gyorsan emelkedett a háború 
után. Ma több mint 25%-kal nagyobb, mint 1934—38-ban. A gyümölcs és 
zöldség fogyasztás hasonlóan javult . Ezek értékes változások. Sajnos nem 
növekedett a te j és mérsékelt a tojásfogyasztás javulása. A cukorfogyasztás 
több mint kétszeresére növekedett és ennek értékelésében nem lehet elhall-
gatni, hogy biológiailag nem előnyös a sok cukorfogyasztás. Adott helyzetben 
azonban jelzi, hogy jelentős átalakulás van a népélelmezésben és a változé-
konyság lehetőséget nyújt más változások szándékos és tervszerű előidézésére is. 

Az élelmezés konzervativizmusa most nálunk abban nyilvánul meg, 
hogy a sok gabona- és zsírfogyasztás ma is jellemző népélelmezési vonások 
maradtak. Az élet legtöbb terén megszűnt a kifejezetten nehéz testi munka. 
Kaszálás helyett géppel aratnak. A téglát dobva ju t ta t ta fel az állásra 
a kőműves és napszámosa, ma gépi erő viszi fel. A kapálás egy része helyett 
vegyi gyomirtás folyik. A kubikosmunka javarészét exkavátor végzi stb. 
Mégis a kenyér-szalonna evés, amely a nehéz testi munkában szükségszerű 
voll, ma is gyakori. A nehéz, zsíros ételek is megmaradtak étrendünkön és 
ezekhez sok kenyeret is kell fogyasztani. A zsiradék fogyasztása az 1934—38. 
évi 17 kg átlagról 24 kg-ra emelkedett 1955-re. A gabona fogyasztása is 144 
kg-ról lől-re növekedett. Ez persze túltápláláshoz vezetett. 

A reális kalória igény ma évi és fejenkénti 2900—3000 kalória között 
van. A fogyasztás ezzel szemben 3200 feletti. Ez jelentős túltáplálás lehetőségét 
mutat ja . Az általában észlelhető testsúly gyarapodások ezt igazolják is. 

A mai magyar táplálkozási viszonyoknak van tehát jó és rossz oldala. 
Egyes továbbra is fennálló hiányosságok mellett már a túltáplálás jelenségei 
lépnek fel. A biológiailag helyes egyensúly még nem következett be, de már 
megkezdődött bonyolult élelmezési rendszerünk átalakulása. Csak az utolsó 
évben merültek fel olyan adatok, amelyek arra vallanak, hogy a kalorikus 
fogyasztás kezd visszaesni a helyes mértékre és a mennyiség helyett a 
minőség kérdése lép előtérbe. Pl. csökken a zsír-és fokozódik a tojásfogyasz-
tás. Ha ez a most mutatkozó változás nemcsak át meneti ingadozást jelent, 
a néptáplálkozás biológiailag megfelelő lesz. E változást azonban tudjuk 
befolyásolni is. A táplálkozástudomány az átalakulás irányításához ad szem-
pontokat és adatokat . így szolgálja a népegészségügyet és így válik az 
elméletből gyakorlattá. 
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A szervetlen vegyipari és szénkémiai kutatéis 
néhány ipari és tudományos eredménye 

KORÁNYI GYÖRGY, A kémiai tudományok doktora 

A második világháború előtti időszakban a magyar szervetlen és szén-
feldolgozó vegyipar műszaki fejlesztését jelentősen gátolta az imperialista 
Németországtól való függőség. A vegyipar többi ágának alapanyagokkal való 
ellátása belföldi forrásokból ezért nem volt lehetséges. A felszabadulás után 
alapvetően megváltozott iparpolitikánk feltétlenül szükségessé tet te a nehéz-
vegyipar fejlesztését, mert a nehéziparon belül a nehézvegyipar is nélkülöz-
hetetlenül szükséges a szocializmus alapjainak lerakásához. 

Pártunk idejekorán felismerte, hogy a nehézvegyipar fejlesztéséhez nem 
elégséges az anyagi eszközök rendelkezésre bocsátása, a következetes műszaki 
fejlesztéshez az ipar szellemi bázisának, a kutatásnak kialakítása, jól kép-
zett és széles látókörű szakemberek, kutatók és tudósok bevonása is szükséges. 
Kormányunk ezért 1949-ben Veszprémben megalakította a Nehézvegyipari 
Kuta tó Intézetet. Az Intézet központi laboratóriumi épületének építkezése 
csakhamar megkezdődött és a kutatók 1952-ben költöztek be Európa egyik 
legkorszerűbben kialakított és felszerelt kutatási célokat szolgáló épületébe. 
Az elmúlt 10 esztendő alatt a kormányzat mintegy 50 millió forint beruházás-
sal segítette elő a kutatások fejlesztését. Ma a Nehézvegyipari Kuta tó Intézet, 
korszerű központi épületén kívül, laboratóriumokkal és a kísérleti üzemek 
sorával rendelkezik a nehézvegyipar műszaki fejlesztési feladatainak ellátá-
sára, sőt ezen felül a népgazdaság számos más ága számára is végez kuta-
tásokat. 

Működésének első tíz évcben az Intézet mintegy 180 kutatási témát 
dolgozott fel és zárt le. A befejezett és iparilag megvalósított kutatási ered-
mények a népgazdaságnak becslésszerűen évente 5,5—6 millió forintos meg-
takarításokat eredményeznek, fia a befejezett és a megvalósulás állapotában 
levő kutatások várható gazdasági eredményét is figyelembe vesszük, úgy a 
megtakarítás átlagosan évi 13—15 millió forint, Számos olyan eredmény is 
született, mely forintmegtakarításban ugyan nem értékelhető, mégis lénye-
gesen hozzájárult az ipari termelés kultúrájának növeléséhez. 

Az elmúlt 10 év alatt az Intézet mintegy 150 kutatási jelentést és mint-
egy 50 közleményt adott ki, a munkatársak számos publikációja jelent meg 
hazai és külföldi szaklapokban egyaránt. Kézirat gyanánt rendkívül sok közbe-
eső jelentés, tervezési tanulmány, gazdasági számítás készült el, melyek mind 
értékes hozzájárulást jelentettek a vegyipar műszaki fejlesztéséhez. A kutató-
munka eredményességét az évről évre növekvő számú elfogadott szabadalmi 
bejelentések is tanúsítják. 

A munka eredményességét biztosította a kutatási eljárások tudományos 
kiválasztása, megtervezése, a Veszprémi Vegyipari Egyetem megfelelő tan-
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székeivel való szoros együttműködés és a kutatás} eredmények szigorú tudo-
mányos kritikai értékelése. Ez egyszersmind lehetővé tet te, hogy az alkalma-
zott vegyipari kutatások mellett az Intézet munkája tudományos elméleti 
eredményekkel is járt . 

A Nehézvegyipari Kutató Intézet 1959. év folyamán ünnepelte műkö-
désének tízéves évfordulóját. A megtartott tudományos ülésszak hű képét 
adta a tevékenység magas színvonalának, a baráti országokból megjelent 
társkutató intézetek vezetőinek az ülésszakon való megnyilatkozásai pedig 
azt bizonyították, hogy az Intézet jelentősége ma már hazai viszonylatokon 
kívül a nemzetközi együttműködésben is megnőtt. 

Fentiek alapján indokolt annak vizsgálata, hogy melyek az elmúlt 10 
esztendő legfontosabb ipari és tudományos eredményei a népgazdaság számára 
ezen a fontos munkaterületen. 

A szervetlen kémia és kémiai technológia terén elért eredmények 

Bár az Intézet működésének első időszakában a munka döntő részét a 
reprodukciós kutatások tették ki, néhány önállóan felvetett téma is nagy 
jelentőségre te t t szert. A nitrogéntartalmú műtrágyák gyártásának termelé-
kenységét lényegesen befolyásolja a legfőbb kiindulási nyersanyagnak, az 
ammóniának önköltsége. Az ammónia előállításához szolgáló szintézisgáz 
előállítási részfolyamatai nem voltak ismertek. Az ammóniaszintézisgáz 
gyártási kérdéseinél sikerült tisztázni a oxigénnel dúsított levegőben való 
kokszégetés részfolyamatait és apparativ legcélszerűbb megoldásait, az ammó-
nia katalitikus oxidációjakor keletkező gázok abszorpciós jellemzőit és a nagy-
nyomású abszorpció mechanizmusát. 

Az ország kénsavbázisának növelése érdekében az Intézet munkatársai 
vetették fel a nyersfoszfátok salétromsavas feltárásának lehetőségét. A nitro-
gén- és foszfortartalmú összetett műtrágya kidolgozásának első lépcsője a 
nyersfoszfát foszfortartalmának dikalciumfoszfát alakjában való kiprepará-
lása volt. A növénytermesztési kísérletek igazolták a dikalciumfoszfát használ-
hatóságát, mert a szuperfoszfáttal azonos foszforpentoxidtartalom esetén a 1 

dikalciumfoszfát'25—30 %-kal nagyobb terméseredményt hozott. Ezután követ-
kezett a NIFOSZ kettős műtrágya gyártástechnológiájának kidolgozása, elő-
ször laboratóriumi, majd nagylaboratóriumi, végül kisüzemi léptékben. Ahhoz, 
hogy folyamatos eljárással napi 2 tonna összetett műtrágya előállítható legyen, 
a reakciómechanizmusok, apparativ megoldások, műszerezések és szabályo-
zások, analitikai vizsgálatok sorát kellett megoldani. A NIFOSZ kísérleti 
gyártására vonatkozó kutatások befejeződtek, és jelenleg mind Magyarorszá-
gon, mind a Szovjetunióban foglalkoznak kutatási eredményeink alapján 
nagyüzem létesítésével. 

Az összetett műtrágya gyártástechnológiájának kidolgozása két érdekes 
mellékút jelentőségére hívta fel a figyelmet. A nyersfoszfátok salétromsavas 
oldásakor visszamaradó oldhatatlan rész jelentős ritkaföldfém mennyiségeket 
tartalmaz. Sikerült ezekből a feltárási maradékokból olyan koncentrátumot 
előállítani, mely kohósításra alkalmas, sőt ezen az úton továbbhaladva radio-
izotópos indikációs eljárással egyes ritkaföldfémoxidokat olyan tisztaságban J 
szétválasztani, hogy a preparátumokat atomreaktorban aktiválva nagytiszta-
ságú izotópkészítmények nyerhetők. Ezek a kísérletek értékes fel világosi tá-
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sokat szolgáltattak ritkaföldfémkeverékek ioncserélő oszlopokban való viselke-
déséről . 

A nyersfoszfát fluortartalmának hasznosítása a másik jelentős járulékos 
eredménye az új műtrágyaféleség kidolgozásának. Olyan eljárások kidolgozá-
sára került sor, melyek segítségével a nyersfoszfátok fluortartalmát több mint 
80%-ban értékesíteni lehet, elsősorban az alumíniumipar számára jelentős 
alumíniumfluorid vagy mesterséges kriolit formájában ; ugyanakkor a szu-
perfoszfátgyártás melléktermékeként jelentkező fluorvegyületek is feldolgoz-
hatók a kutatók által kidolgozott eljárások segítségével. Ezek a kutatások az 
ipari eredményeken túlmenően felderítették a fluorvegyületek vizes oldatok-
ban lejátszódó néhány fontos reakciójának mechanizmusát. 

A szervetlen vegyipar vállalatainál számos üzemi vizsgálat elvégzése 
sok felvilágosítást nyúj tot t ipari folyamatok jellegének felderítésére és a vesz-
teségek csökkentésére. A híg salétromsavat előállító üzemek hatásfokának 
vizsgálata, a szuperfoszfát üzemek, ammóniaszintézisüzemek anyag- és energia-
mérlegeinek mérése és részletes analízise, a szervetlen festékpigmentek gyár-
tástechnológiájának ellenőrzése számos termelékenységnövelő és korszerű-
sítő intézkedés megtételére adtak indítékot. Ugyanakkor az újabb gyártási 
műveletek előkészítése és tervezése a műveleti kutatások technikájának ki-
fejlesztését tették szükségessé. Mindezek a kutatások gyakorlati eredményes-
ségükkel egyidejűleg tudományos felismerésekre is vezettek. A porfesték-
zagyok porlasztásos szárításánál például a kutatók felismerték a porlasztó-
fejek működésének néhány újabb törvényszerűségét, a folyadék-folyadék-
extrakciós műveletek kutatásánál pedig a forgótárcsás kolonnák működését 
befolyásoló egyes tényezők jelentőségét. A nehézvegyipari üzemek gyártási 
folyamatainak szabályozástechnikai szempontból való felmérése pedig az 
automatizálásra szolgáltatott kiinduló adatokat és megkezdődött az elektro-
nikus berendezések fokozatos alkalmazása a vegyiparban. Savüzemek elfolyó 
szennyvizei pl. gyakran szennyezték a csatornahálózatot és abban súlyos 
roncsolódásokat is okoztak. Elektronikus savasságjelző berendezéssel sikerült 
megoldani a savelfolyás gyors- és megbízható észlelését és a semlegesítő anyag 
automatikus adagolását. 

Az új eljárások kidolgozásához, valamint a meglevő eljárások korszerű-
sítéséhez szorosan hozzátartozik a kémiai analitika megfelelő fejlesztése. Az 
Intézet ezért a technológiai vizsgálatokkal egyidejűleg kidolgozott egy sor 
korszerű műszeres analitikai eljárást, például a nitrogén-foszfortartalmú 
műtrágyák hatóanyagainak elektromos-potenciometrikus titrálási módszerét, 
a ritka és diszperz elemek nagyérzékenységű spektrográfiai meghatározási 
módszereit, a röntgenfinomszerkezeti vizsgálatokat, a radioizotópokkal való 
aktivációs analíziseket, a polarográfiai eljárásokat és az izotópok polaro-
gráfiáját , csak a legfontosabbakat megemlítve. A korszerű mérési eljárások 
a vegyiparban széles körben elterjedtek. Egyes eljárásokat, mint pl. a kalci-
umnak a műtrágyákban való meghatározását a Szovjetunió is átvette, kutató 
intézeteiben és műtrágyagyártó üzemeiben sikerrel alkalmazza. 

Az anyagvizsgálati, analitikai eljárások kifejlesztése lehetővé te t te a 
hazai nyersanyagok vegyipari felhasználhatóságának megvizsgálását. Bár 
hazai nyersanyagaink legtöbb esetben közvetlenül iparilag nem alkalmaz-
hatók, a vegyipar nyersanyagbázisának szélesítésére az Intézetben folyó vizs-
gálatok mégis számos értékes tudományos felismeréssel jártak. A hazai 
wehrlitekből például sikerült előállítani olyan titándioxidot, mely alkalmas-
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festékpigmentként való felhasználásra, ugyanakkor pl. a kristályosodás 
mechanizmusára irányuló kutatások eredményei tudományosan is jelentősek. 
Másik, talán még jelentősebb példa, hogy a szénfeldolgozás melléktermékei-
nek pontos spektrográfjai analízise lehetőséget teremtett hazai germánium-
gyártás megindítására. 

A mezőgazdasági termelés fejlesztésére egyre több és egyre változato-
sabb megoszlású növény védőszerre van szükség. Ez az igény a vegyipar szá-
mára jelentős feladatokat jelent, ezért az Intézet néhány évvel ezelőtt meg-
kezdte azokat a kutatásokat, melyek célja egyes növényvédőszerek gyártás-
technológiájának kidolgozása. A Növényvédelmi Kutató Intézet által javasolt 
szerek közül elsősorban a rézgálicot" helyettesítő dinitrorodánbenzol gyártás-
technológiájának korszerűsítése terén sikerült eredményeket elérni, de jelen-
tős az a fejlesztési munka is, mely a szerves arzéntartalmú vegyületeknek 
növényvédelmi célra való alkalmazhatóságára irányul. A növényvédőszerek 
gyártástechnológiai kutatása egyúttal tudományos eredményekkel is jár. 
A hazai kokszüzemek melléktermékeként jelentkező rendkívül finom eloszlású 
kénpor például az Intézet vizsgálatai szerint alkalmasnak mutatkozott az 
eddig külföldről beszerzett kén helyettesítésére. 

A szénkémia és technológia eredményei 

Л hazai szénkincsnek mint vegyi nyersanyagnak felhasználása komoly 
feladatok megoldását tette szükségessé az elmúlt tíz esztendőben. Sok nehéz-
séget jelentett ezen a téren a népgazdasági tervek távlati irányvonalának 
kialakulatlansága és a szénfeldolgozási gyártási eljárások ipari megvalósításá-
nak nagy beruházási szükséglete. 

A kutatások első időszakában a hazai tőzegkincs vegyi feldolgozási 
lehetőségeinek vizsgálata nem hozott kielégítő eredményeket. Bár a tőzeg-
feldolgozási technológiák rendelkezésre állanak kokszosítás, aktívszéngyártás 
és a huminsavak kinyerése szempontjából, ezek gyakorlati megvalósítása 
tőzegkincsünk viszonylag csekély mennyisége miatt lekerült a napirendről. 
Sokkal eredményesebbek voltak a meglevő szénfeldolgozó vegyi üzemek 
technológiájának korszerűsítésére irányuló kutatások. A gázvizek mono-
fenoltartalmának desztilláció segítségével való kinyerése, a fenoszolváneljá-
rással kivont mono- és difenolok felhasználási lehetőségei, a gázvizek előzetes 
derítése, valamint a gázvízben visszamaradó difenolok megsemmisítésére és 
egyéb fenoltechnológiai kérdések tisztázására, korszerűsítésére irányuló kuta-
tások döntő többsége ipari alkalmazást is nyert . 

A szénkémiai technológiai kutatások mindegyike tudományos eredmé-
nyekkel is járt . A lepárlási és kevert gázok difenolátos oldatokkal való kén-
telenítése iparilag bevezetett eljárás, ugyanakkor lehetőséget nyúj to t t a kén-
hidrogén, széndioxid gázkeverékek alkálikus oldatokban való abszorpciós 
viszonyainak tisztázására, valamint annak megállapítására, hogy a kálium-
difenolátoldatok nagyobb abszorpciókópességűek, mint a nátriumdifenolátok. 

A kutatások értékes adatokat szolgáltattak a barnakőszénkátrány cső-
kemencés desztillációs technológiájának megjavításához, a hazai feketekő-
szénkátrányból pedig naítalin, antracén, piridinbázisok, kumarongyanta elő-
állításához. Sikerült szcintillációs egykristályok gyártása céljára különlegesen 
nagytisztaságú fluoreszkáló antracént előállítani. Mindezen kutatások ipari 

.üzemekben megvalósítást nyertek, szélesítve ezáltal a szénkémiai anyagok 
1 
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választékát és növelve a szénfeldolgozó ipar termelékeny ségét. Egyre inkább 
bebizonyosodott, hogy a szénnek tüzelőanyag jellege mellett vegyipari nyers-
anyag jellege is mind jelentősebbé válik. 

Sokévi laboratóriumi és félüzemi kutatási munka fekszik a hazai barna-
szenek kokszosítási kérdéseinek megoldásában. Valamennyi jellemző hazai 
barnaszén üzemkísérleti kokszolása megtörtént részben a meglevő kemen-
cékben, részben pedig különlegesen a barnaszenek nagyhőfokú gázosítására 
kialakított újtípusú és kiváló hőkihasználású kísérleti kemencében. Л körül-
tekintő munka eredményeként lehetőség nyílik egyes vidéki városok energia-
problémájának a következő ötéves terv folyamán barnaszéngázgyártás segít-
ségével való megoldására. A kokszkémiai ipar beruházások nélküli kapacitás-
növelését és termelékenységnövelését célozták azok a kutatások, melyek a 
feketekőszenek brikettel vegyes adagolását készítették elő kohókokszgyártó 
kemencékben. 

A Bányászati Kuta tó Intézettel együttesen a Nehézvegyipari Kutató 
Intézet tudományos munkatársai széleskörű felmérést végeztek a magyar 
feketekőszenek vegyi feldolgozhatósági tulajdonságainak megállapítására és a 
Magyar Tudományos Akadémia Szénkataszter Bizottságának irányításával 
befejezték a feketekőszenek vegyi kataszterének összeállítását. Ennek a mun-
kának eredményeit elsősorban a délmecseki szénbányák termelési profiljának 
kialakításánál már néhány esztendő óta figyelembe veszik. Ugyanilyen katasz-
teri felmérés történt egyes fontosabb barnakőszén vidékek, elsősorban a vár-
palotai szénmedence szeneire és lignitjeire vonatkozólag. 

Érdekes munkaterülete volt a szénkémiai kutatásoknak az ún. műsze-
nek technológiája. Az Intézetben új és jobb aktívszénféleségek gyártási mód-
szereit dolgozták ki, megvizsgálták a koromgyártás újabb módszereit és az 
alumínium-, valamint a timföldipar számára jelentős elektródszenek előállítási 
lehetőségeit hazai nyersanyagokból. A kutatásoknak hasznát elsősorban gyógy-
szeriparunk látta, mert aktívszénnel való ellátását a kutatások eredményei 
megkönnyítik. 

Az ipari kutatások lehetővé tételére, a kataszteri felmérések elősegítésére az 
Intézetnek be kellett rendezkednie valamennyi magyar szénféleség minősítő 
vizsgálatára, tulajdonságainak meghatározására. Ez a metodikai munka komoly 
tudományos eredményekkel is járt . A szenek fizikai tulajdonságainak,például 
fajhőjének, hővezetőképességének, porozitásának meghatározására önálló új 
módszereket dolgoztak ki, melyek elterjedtek. Ugyanez áll a vegyi tulajdon-
ságokra vonatkozólag is, a szenek oxidációképességére, öngyulladási tulaj-
donságaik felderítésére kialakított vizsgálati eljárások értékes adatokat szol-
gáltattak a minősítő munkákhoz. Tekintettel arra, hogy a technológiai kutatás 
döntő részét a kokszolhatóság kérdésének eldöntése képezte, a szenek hevítése 
közben végbemenő fizikai és fizikai-kémiai folyamatok tanulmányozására 
néhány olyan vizsgálati eljárás kidolgozására is sor került, melyeket ma már 
az ország határain kívül is sikerrel alkalmaznak. Ezek közül elsősorban meg-
említendők a szenek termikus differenciálgravimetriája és a hőtágulási tulaj-
donságok meghatározása. A kokszok minőség-meghatározásához a kutatók 
sikerrel alkalmazták a nemzetközi szabványeljárásokat és azokat országosan 
el is terjesztették. 

A szervetlen és szénkémiai technológiai kutatásoknak egyazon intézetben 
való művelése lehetővé tet te komplex eljárások kidolgozását. A szénfeldolgo-
zás melléktermékeiben, a fenolos vizekben és a kátrányokban feldúsulnak 
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egyes ritka elemek, mint például a germánium és a gallium. A germánium 
kivonása különösen gazdaságos a kátrányokban előforduló és a gyógyszer-
gyártáshoz nélkülözhetetlen pirokatechinnel való egyidejű kivonásával. 
Az Intézet kutatói külföldön is egyedülálló germánium-pirokatecbin kinyerési 
eljárást dolgoztak ki, mely rövidesen iparilag is megvalósul. 

A korrózió elleni védekezés érdekében végzett kutatások 

A vegyiparban és a népgazdaság valamennyi ágában évente sok millió 
forintos károkat okoz a fémek rozsdásodása, atmoszferikus és vegyi hatások 
következtében előálló korróziója. A korrózió elleni védekezés eljárásainak 
kutatása és a megfelelőnek Ítélt módszerek azonnali alkalmazása tehát köz-
vetlen megtakarításokat tesz lehetővé. A Nehézvegyipari Kutató Intézetben 
korróziós kutatások immár 9 éve sikerrel folynak és alig van a népgazdaság-
nak olyan területe, ahol kisebb-nagyobb korróziós problémában az Intézet 
munkatársai ne nyúj tot tak volna segítséget. 

Jelentős eredményeket értek el az erőművek oxigénkorróziójának meg-
gátlásában a tápvízhez adagolt antioxidáns anyagok alkalmazásával, a mező-
gazdasági gépek és erőgépek téli tárolása közben előforduló korrózió meggát-
lása terén felületvédő eljárásokkal, a fémfelületek rozsdamentesítésére kidolgo-
zott vegyszerek országos méretekben való elterjesztése terén, a horganyzott 
felületek kromátozással való védelme terén és még számos más területen. 

Az országban először az Intézet munkatársai alkalmazták, olaj távvezeték 
korróziójának megszüntetésére a katódos védelmet, melynek lényege az, 
hogy a rozsdásodásnak ki te t t fémtárgyba az elektrokémiai rozsdásodási 
folyamattal ellentétes irányú elektromos áramot vezetnek vagy segédelek-
tródot alkalmaznak. Az ellentétes áram alkalmazása esetén a rozsdásodás 
megszűnik, segédelektród alkalmazásakor pedig a segédelektródra tevődik 
át a folyamat és a védendő tárgy érintetlen marad. Az eljárást azóta már 
sokfelé felhasználják földbehelyezett fémtárgyak rozsda elleni megvédésére. 
Erőművek és mozdonyok kazánjainak különleges korróziós eseteit megvizs-
gálva értékes felismerések születtek meg például a fűtőolajok vanádiumtartal-
mának a korróziót elősegítő vagy a tápvizek huminsavtartalmának a kristály-
közi korróziót gátló hatására vonatkozólag. 

Különösen súlyos problémákat jelent magában a vegyiparban jelent kező 
korrózió, hiszen a vegyi anyagok a legaktívabb fémmegtámadó sajátságokkal 
rendelkeznek. A megfelelő fémek megválasztása, a kívánt fémminőségek 
kialakítása és a műanyagok széleskörű alkalmazása érdekében sok laborató-
riumi és üzemkísérlet folyt. A Festék- és Lakkipari Kuta tó Laboratóriummal 
együtt sok festéktípus kidolgozására került sor a vegyiparban és más vegyi 
jellegű iparágban a berendezések fémalkatrészeinek megelőző korrózióvédelme 
céljából. 

Mindezeknek a kutatásoknak eredményes lefolytatásához nélkülöz-
hetetlen volt a megfelelő vizsgálóberendezések kialakítása, valamint a korró-
ziós folyamatok mechanizmusának tanulmányozása. Ezen a téren is komoly 
eredmények születtek meg az elmúlt néhány évben. Az Intézet korróziós 
laboratóriumában a legkorszerűbb vizsgálati eljárások kerülnek alkalmazásra 
a fémek és fémbevonatok tulajdonságainak meghatározására. Az atmoszferikus 
korrózióval szembeni ellenállóképességet az Intézet az ország 9 különböző 
meteorológiai sajátságú vidékén elhelyezett kitételi állomásain, az ott ki tet t 
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mintái emezek éveken át való gondos megfigyelésével vizsgálja. Ugyanakkor 
berendezések állnak rendelkezésre gyorsított vizsgálatok elvégzésére, az agresz-
szív oldatokba adagolt inhibitor adalékanyagok hatásmechanizmusának vizs-
gá la tá ra és még sok egymástól igen különböző vizsgálat elvégzésére. A kazá-
nok tápvizeiben előforduló rendkívül kis mennyiségű oxigén pl. súlyos roncso-
lódásokat okozott a fűtőcsövekben. Ennek eltávolítására a szokásos eljárások 
nem voltak alkalmazhatók. A kutatások eredményeként egy rendkívül haté-
kony szernek, a hidrazinnak alkalmazásával ezt az oxigénkorróziót sikerült 
megszüntetni. A fémek felületének tanulmányozása pedig ú j védőbevonatok 
kialakítását eredményezte, melyet ma már gépkocsi és autóbuszkarosszéria 
gyár tásunk széles körben alkalmaz. 

A korróziós folyamatok mechanizmusának felderítésére az elmúlt évek 
során sok elektrokémiai, reakciókinetikai és fizikai-kémiai vizsgálat történt, 
melyek az Intézet számára belföldön és külföldön is elismerést biztosítottak. 

* 

Az 1949—1959 időszakban a hazai vegyipari kutatás hatalmas mérték-
ben fejlődött. Az első idők reprodukciós kutatásai kialakították a tapasztalt 
kutató gárdát, mely elsajátította a korszerű kutatások lépcsőzetes módszerét, 
alkalmassá tet te arra, hogy önálló gondolatokat felvetve, előzetes feltevéseiket 
laboratóriumi, nagylaboratóriumi és esetleg félüzemi és üzemi kísérletekkel 
ellenőrizzék, eljárásaikkal azokat az iparban megvalósítva az ipar termelését 
és termelékenységnövelését elősegítsék. Tájékozottá tet te őket a vegyipar 
műszaki kifejlesztési kérdéseinek sokoldalú megítélésében, ugyanakkor kutató-
munkájukban érvényesítették a tudományos szigor és pontosság minden 
követelményét. 

A vegyipari kutatás eredményessége lemérhető az ipar fejlődésében. 
Az alkalmazott eljárások megvalósulása, az üzemek munkájának egyre tudo-
mányosabb módszerekkel elvégzett analízise és a műszaki fejlesztési terveknek 
a kutatási eredmények alapján való elkészítése olyan eredmények, melyek 
igazolták a kormányzat tíz esztendővel ezelőtt hozott intézkedésének helyessé-
gét központi vegyipari kutatási intézménynek, a Nehézvegyipari Kutató 
intézetnek létrehozására vonatkozólag. Mit sem von le ennek a megállapítás-
nak igazságából az a tény, hogy az elkövetkező 10 esztendőben a döntő feladat 
az üzemi kutatási szerveknek, kutató és műszaki fejlesztési laboratóriumok-
nak olyan színvonalra emelése, mint amelyen jelenleg a központi intézet műkö-
dik. Ez az intézkedés biztosítja a termelés kultúrájának további jelentős 
emelését, az üzemi kutatási problémák gyors és közvetlen megoldását, a kuta-
tási eredményekJpari megvalósítása terén jelenleg még meglevő súlyos nehéz-
ségek kiküszöbölését. Emellett lehetővé teszi a központi intézet számára azt, 
hogy valóban távlati és a baráti országok közötti ésszerű munkamegosztásnak 
megfelelő, nemzetközi együttműködést igénylő problémák megoldására for-
dítsa fő erőit. 

Tudományos szempontból eredményesnek kell megítélni azt, hogy az 
ipari kérdések kutatómunkával való megoldásánál mindenkor előtérbe kerül-
tek a legkorszerűbb ludományos eljárások, az eredményeket pedig a kutatók 
nemcsak az ipar közvetlen felhasználhatóságának követelményei, hanem 
tudományos követelmények szerint is megfelelő formában dolgozták ki. 
Meg kell azonban állapítani, hogy a szervetlen vegyipari és kémiai technológiai 
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fundamentális kutatások, amelyeket legtöbb esetben magának az Intézetnek 
kellett elvégeznie, az ipari és napi feladatok mellett semmiképpen nem voltak 
olyan színvonalon biztosíthatók, mint az például valamely akadémiai intézet-
nél minden nehézség nélkül megoldható lett volna. A második ötéves terv 
során, a kialakuló akadémiai kutatási kapacitás különösen a vegyipar távlati 
kutatási kérdéseinek megoldásában rendkívül jelentős szerepet kell hogy 
játsszék. 

A Nehézvegyipari Kuta tó Intézet fennállásának tízesztendős jubileuma 
nemcsak a vegyipari hazai kutatás létrehozásának és erőteljes fejlődésének 
fontos állomása, de tudományos szempontból is biztató eredmények felmérését 
teszi lehetővé. A további tízévek feladata, hogy a tudományos eredmények 
elmélyüljenek és a kémiai tudományok egyre nagyobb szerepet kapjanak a 
termelésben. 

/ 
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Szervezett kapcsolatban a szocialista akadémiákkal 

JÁNOSSY LAJOS akadémikus, akadémiai t i t ká r 

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kapcsolatai fejlődésé-
ben 1960-ban érkeztünk el ahhoz a ponthoz, hogy Akadémiánknak már vala-
mennyi szocialista akadémiával (ahol még ilyen nincs, ot t a megfelelő tudo-
mányos csúcs-szervvel) közvetlen, tudományos együttműködési egyezmé-
nye van. 

1955-ig nemzetközi tudományos kapcsolataink az államközi kulturális 
egyezmények keretében realizálódtak — a művészet, az oktatás, színház, 
film, sajtó, zene, sport stb. külföldi kapcsolatai mellett. Célszerűbbnek mutat-
kozott a partner-akadémiákkal való közvetlen kapcsolatok megteremtése, 
mert így a tudomány önálló szerephez juthatot t saját nemzetközi tapasztalat-
cseréjét illetően. A Szovjetunióval és egy-két európai népi demokratikus 
ország akadémiájával az elmúlt évek során megkötött közvetlen tudományos 
együttműködési egyezmények — bár jórészt csak szervezési kérdéseket fog-
laltak magukba — nyomban meghozták az eredményt: közvetlenné vált a 
kapcsolat az akadémiák között, több tanulmányútra nyílt lehetőség, megkez-
dődött a tudományos kutatás problémáinak nemzetközi koordinálása. 

Egyezményeink tartalmilag kétféle alkotóelemből állnak: egyrészt 
olyanokból, amelyek többé-kevésbé minden viszonylat szabályozásához szük-
ségesek, másrészt olyanokból, amelyek egy-egy országgal való kapcsolataink 
sajátosságát fejezik ki. Egyezményeink több, rendszerint 5 évre szólnak és 
ezeket évről évre a konkrét feladatokat tartalmazó munkatervvel egészítjük 
ki. Magától értetődik, hogy a legtöbb változó elemet éppen a munkatervek 
tartalmazzák. Állandó tétele megállapodásainknak az együttműködésre, 
közös kutatásra, kiadványcserére, kölcsönös informálásra vonatkozó nyilat-
kozat, a tanulmányút csere feltételeit szabályozó rendelkezések, valamint 
a pénzügyi szabályok. Ezek nagyrészt ugyan szervezési, eljárási rendelkezések, 
azonban egyáltalán nem lebecsülhető részei az egyezményeknek, mert a tar-
talom — minél hatékonyabb nemzetközi tudományos tapasztalatcsere — érvé-
nyesülését ezek teszik lehetővé. 

A változatosabb és főként tartalmi, érdemi kérdésekkel foglalkozó munka-
tervek leglényegesebb része : a tanulmányút-cserével kapcsolatban kölcsö-
nösen vállalt kötelezettségek és a rokon intézetek által közösen végzendő 
kutatási feladatok jegyzéke. 

Ha értékelni akarjuk 1960. évi munkaterveink jelentőségét, akkor 
első, pozitív jellegzetességükként azt kell elismernünk, hogy — amint azt 
fentebb már mondottuk — valamennyi szocialista akadémiával egyezmény-
ben szabályozott kapcsolatunk van már. 

A második fontos szempont az értékeléshez a tanulmányút csere-keretek 
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nagysága. Naptári hetekben számítva 1960. évben a követ kező keretele állnak 
rendelkezésre: 

A Szovjetunió Tudományos Akadémiájával 140 hét, a Szovjetunió Orvos-
tudományi Akadémiájával 40 hét , az Ukrán Tudományos Akadémiával 20 hét, 
a Kínai Tudományos Akadémiával 100 hét, az Albán Népköztársaság Tiranai 
Állami Egyetemével 14 hét, a Bolgár Tudományos Akadémiával 40 hét, 
a Csehszlovák Tudományos Akadémiával 90 hét, ezenkívül külön a Szlovák 
Tudományos Akadémiával 48 hét , a Koreai Tudományos Akadémiával 4 hét, 
a Lengyel Tudományos Akadémiával 80 hét, a Mongol Tudományos és Felső-
oktatási Bizottsággal 8 hét, a berlini Német Tudományos Akadémiával 90 hét, 
a Román Népköztársaság Akadémiájával 70 hét — ezenkívül közös történeti 
kutatások céljára 40 hét —, végül a Vietnami Országos Tudományos Bizott-
sággal 4 hét. Ez összesen közel 800 hét külföldi tanulmányút lehetőséget 
biztosít tudományos dolgozóinknak a viszonosság alapján. Az előző évvel 
szemben több, mint 50 hét a növekedés. 

Ezeken a kereteken kívül tanulmányutakat biztosít még a Műszaki-Tudo-
mányos Együttműködési Egyezménynek az Akadémiát érintő része, valamint a 
Földmüvelésügyi Minisztériummal közösen kötött agrártudományi egyezmény 
a szovjet, német, illetve csehszlovák Mezőgazdaságtudományi Akadémiákkal. 

Az említett kereteken belül az utazásokat — az NDK-t kivéve — deviza-
felhasználás nélkül, kölcsönös vendéglátás alapján valósítjuk meg. A tudomá-
nyos osztályok rendelkezésére álló devizakeret terhére még további kiküldeté-
sek valósíthatók meg. 

A harmadik, és talán a leglényegesebb vonása az 1960. évi munkatervek-
nek a tartalmi elmélyülés. Ez annyi t jelent, hogy munkaterveink az általános 
együttműködési elveken és szabályokon kívül most már az együttműködés 
tar talmát is rögzítik. 1958. év végéig kizárólag a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájával megkötött munkaterveink tartalmaztak közös kutatási témá-
kat , amelyekkel kapcsolatban felelős intézeteket is megjelöltek. Az 1959. 
évre kötött munkatervek még nem tartalmaztak konkrét közös tudományos 
kutatási feladatokat, de már utal tak arra, hogy ezeket is fel kell venni az 
egyezménybe. 1959. év folyamán — elég sok nehézséggel, levelezés út ján — 
kialakítottuk azokat a témacsoportokat, amelyekben az együttműködés 
az akadémiák rokonintézetei között létrejöhet és az 1960. évi munkatervek már 
szövegszerűen is tartalmazzák a közös feladatokat. Létrejöt t a nemzetközi 
tudományos együttműködés legmegfelelőbb — egyébként magától értetődő — 
módja: a rokon-intézetek közös munka-kapcsolata. 

A különböző munkatervekben a Szovjetunió Tudományos Akadémiájá-
val 30, az Orvostudományi Akadémiával 12, a Kínai Tudományos Akadémiá-
val 9, a Bolgár Tudományos Akadémiával 20, a Csehszlovák Tudományos 
Akadémiával 21, a Lengyel Tudományos Akadémiával 34, a Német Tudomá-
nyos Akadémiával 27, a Román Népköztársaság Akadémiájával 32 közös 
kutatási témát és megfelelő felelős intézetet rögzítettünk. Ezenkívül a mun-
katervek konkrét megfogalmazásban kötelezik a feleket szovjet viszony-
latban 4, bolgár viszonylatban 4, német viszonylatban pedig 5 közös kuta-
tási téma koordinálására és a problematikus kérdések eldöntése után a mun-
katervbe való utólagos felvételére. Gyakorlatilag tehát a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia intézetei, hét tudományosan fejlett ország kutatóintézeteivel, 
összesen mintegy 200 problémát fognak közösen kidolgozni. A 200 feladat a 
magyar tudomány úgyszólván minden ágát érinti és Akadémiánknak talán 
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egyetlen intézete sincs, amely ne volna valamelyik feladata elvégzésében 
közös munkában egy másik szocialista ország rokon intézetével. 

Az ilyen rövid, összefoglaló értékelés alapján felmerülhet a kérdés, hogy 
az i t t értékelt vonások valóban pozitívumai-e a nemzetközi tapasztalat-
cserének ? 

Az elsőként idézett jellegzetességgel kapcsolatban, tehát, hogy teljessé 
vált szerződési hálózatunk, általában az a kérdés szokott felmerülni, hogy ez a 
teljesség sok munkatervet jelent, tehát sok adminisztratív feladatot is, ugyan-
akkor azonban a tudomány terén nálunk elmaradtabb helyzetben levő orszá-
gokkal való együttműködés milyen hasznot hozhat számunkra. Valóban a 
tizenötévi háború után alig 6 éve felszabadult Vietnam, vagy a porrá rombolt 
és alig 6 év alatt most újjáépült Korea, vagy a felszabadulás idején elsősorban 
a tömegméretű analfabétizmussal küzdő Albánia nem rendelkezik olyan 
tudományos intézetekkel, mint a Csehszlovák Köztársaság vagy a Német 
Demokratikus Köztársaság, hogy a Szovjetuniót ne is említsük. Ezeknek az 
országoknak azonban a puszta adottságai, egy többé-kevésbé önállóan dolgozni 
képes kutatónak, Magyarországon, sőt általában Európában el nem érhető 
lehetőségeket nyújtanak, anélkül, hogy tudományos intézetbe kellene ott 
mennie. Vegyük az említett bárom viszonylatban azokat a szakmákat, ame-
lyeknek már a természeti adottságok folytán is nagyok a lehetőségei: biológia, 
boianika, zoológia, geológia, agronómia, hogy a természettudományos szak-
mákat említsük elsősorban, de a humán tudományok területéről a nyelvészet, 
népzene kutatás, néprajz, történelem stb. Véleményünk szerint ma ezekről 
a területekről annyi az igény és a kutatási lehetőség a tudomány terén még 
kevésbé fejlett országokban, hogy kereteink pár évig még kevésnek is fognak 
bizonyulni. Úgy hisszük, ez eldönti azt a kérdést, hogy hasznos-e számunkra 
tudományosan kevésbé fejlett országokkal, a tervszerű, egyezményes koope-
rálás. Arról sem feledkezhetünk meg természetesen, hogy ugyanakkor nekünk 
kötelességünk a szocialista tábor országainak megadni azt a tudományos 
segítséget, amelyet jelenlegi felkészültségünk lehetővé tesz. 

A keretek nagyságát illetően is több probléma merülhet fel. Általában 
eléggé elterjedt vélemény az, hogy kereteink, akár összesen, akár részleteiben 
— kevésnek bizonyulnak, tehát emelni kell azokat. I t t feltétlenül le kell szö-
gezni azt az álláspontot, hogy — bár a jelenleginél nagyobb lehetőségeket is 
ki tudnánk használni — egyelőre nem a keretek növelése a cél, hanem az 
együttműködés tartalmának az elmélyítése, a valóban közösen folytatott 
kutatás és a tervszerű kooperáció. A keretek emelésének egyetlen további 
módja a közös kutatások kiterjesztése. Ha az együttműködés tartalma elmé-
lyül és a közös teljesítmény egyre több utazást tesz szükségessé, akkor a 
keretek is emelhetők, amíg azonban utazási keretek és közös kutatási témák 
között nem elég szoros az összefüggés, addig ezt aligha tudjuk megtenni. 
Egyébként a Szovjetunió Tudományos Akadémiája ebben az évben már érvé-
nyesítette azt az elvet, hogy a munkaterv keretét kizárólag a közös kutatási 
témák elvégzéséhez szükséges időtartamban határozta meg. 

Végül a közös témák kérdésével kapcsolatban is tisztázni kell egy néha 
még vitatott problémát: helyes — vagy szükséges-e a munkatervekben ilyen 
feladatokat rögzíteni? 

A nemzetközi tudományos tapasztalatcsere legfejlettebb formája a 
közös kutatás, ahol a magyar intézet megfelelő külföldi partnerével együtte-
sen dolgozik a közös témán. Bizonyos tudományágakban (nyelvészet, törté 
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nelem, földrajz, geológia stb.) az együttműködés teljesen nélkülözhetetlen, 
a meglevő társadalmi, földrajzi adottságok folytán. Alapkutatásokkal foglal-
kozó tudományágakban pedig — ahol az előbbi szempontok alig vagy egyál-
talán nem szerepelnek — az adot t tudományág különböző helyeken elért 
fejlettségi foka teszi nélkülözhetetlenné a közös munkát. A szocialista országok 
közötti különböző szerződések hálózata és a minden téren egyre erőteljesebben 
fejlődő együttműködés biztosítja a politikai és szervezeti feltételeket a tudo-
mányos együttműködéshez is. Ezeknek az együttműködési formáknak az 
akadémiai egyezményekben való konkrét (témamegjelölés, felelős intézmények, 
határidő feltüntetése) beépítése pedig tervszerűsíti és a legfontosabb feladatokra 
öszpontosítja a tudományos energiát és a pénzügyi fedezetet. A lényeg itt 
az, hogy egyezményeinkben a kölcsönös érdekeltség elve alapján valóban a 
legfontosabb feladataink szerepéljenek és ezek a két ország együttműködésé-
nek és adottságainak sajátos körülményeire is alkalmazhatók legyenek. Ért-
hető tehát, hogy a Bolgár Tudományos Akadémiával való együttműködésünk-
ben jelentős teret kapott az agrártudomány, szovjet viszonylatban úgyszól-
ván minden fontosabb tudományág képviselve van, nem kielégítő viszont, 
hogy a Csehszlovák Akadémiával 1960. évre megkötött tudományos együttmű-
ködési munkatervünk egyetlen műszaki problémát sem tartalmaz. 

Ennek az értékelésnek a következményeként végül tisztáznunk kell 
feladatainkat tudományos egyezményeink továbbfejlesztése terén. 

Az egyezmények körének bővítése ma már nem elsőrangú feladat, a 
szocialista akadémiákkal úgyszólván teljes a kör. Lehetséges, hogy idővel 
sor kerül még egyes szocialista országok szakakadémiáival való szerződéses 
kapcsolatra (pl. Kínai Orvostudományi Akadémia vagy Szovjet Építéstudo-
mányi Akadémia) erre azonban csak konkrét kapcsolatok kialakulása után 
lehet számítani. 

Egyelőre az sem látszik indokoltnak, hogy az egyezményekben biztosí-
to t t kölcsönös tanulmányút kereteket jelentősen bővítsük, mert ez is csak a 
tartalmi együttműködés elmélyülésének eredménye lehet. 

Igen fontos viszont éppen az együttműködés konkrét tartalmának a 
végrehajtása. E téren kettős feladatunk van: Egyrészt kiküldetési politikán-
kat úgy kell irányítani, hogy az a legszorosabban illeszkedjék a közös felada-
tokhoz. Jelenleg a közös témák kijelölése, illetve elfogadása és a tanulmány-
iitra küldöttek munkaterve között az esetek kis százalékában van csak össze-
függés. Világosan kell látnunk, hogy lehetőségeink növelése mind szervezeti, 
mind anyagi vonatkozásban csak akkor várható, ha ezt az összefüggést a 
jelenleginél sokkal szorosabbá tesszük. 

A másik igen fontos feladat a legfontosabb közös kutatási lehetőségek 
feltárása és szerződésbeli rögzítése. Ehhez nagy segítséget nyúj t a távlati tudo-
mányos kutatási terv. Ennek alapján dől el, hogy melyek azok a legfontosabb 
kutatási problémáink, amelyek megoldásához különösen szükségünk van 
nemzetközi tapasztalatcserére. E kérdés eldöntése után kell a megfelelő part-
nert kiválasztani, majd vele az együttműködést megtárgyalni és annak fel-
tételeit rögzíteni. 

Túljutottunk azon a korszakon, amikor a szocialista államokkal való 
kapcsolataink fejlesztésében az első helyet a szervezés" és a lehetőségek fel-
derítése foglalta el. Ma már a meglevő szervezeti keretek minél jobb kihaszná-
lása a tudományos problémák feltárása és a közös kutatás képezi legfőbb 
feladatainkat. 
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IVAN PAVLOVICS BARGYIN 
1883—1960 

Hazája a Szovjetunió,de az egész világ vaskohászata legnagyobb alkotói-
nak egyikét veszítette el Ivan Pavlovics Bargyin halálával. Tudásának, tehet-
ségének maradandó emlékét őrzi a jelenleg évenként 60 millió tonna acélt 
termelő szovjet vasipar, amelynek létrehozásában jelentős szerepe volt. A 
Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagját , a magyar vaskohászok pedig 
segíteni mindig kész, őszinte barát jukat gyászolják benne. 

Először kereskedelmi pályára készült, azután mezőgazdasági tanulmá-
nyokat kezdett. Részt vett az 1905. évi forradalmi diákmozgalomban, ezért 
kizárták az iskola hallgatói közül. Ekkor figyelme a kémia felé fordult: beirat-
kozott a kievi Politechnikai Intézet kémiai szakára. I t t találkozott először 
kohászati problémával. V. P. Izsevszkij professzor akkoriban, az első fényí-
ves acélgyártó kemencék megjelenésének idején, szintén ilyen kemence kiala-
kításán fáradozott és munkájába Bargyint is bevonta. 

A Politechnikai Intézet elvégzése ut án mint technológus mérnök keresett 
munkát, a cári Oroszország vaskohászata azonban megítélése szerint nem tu-
dott számára kellő fejlődési lehetőséget nyújtani . Elhagyta hazáját és néhány 
évig az Amerikai Egyesült Államok vaskohászati üzemeiben dolgozott. Ezek-
ben az üzemekben sokkal fejlettebb termelő módszerekkel és korszerűbb 
berendezésekkel ismerkedett meg, mint amilyenekkel az első világháború előtt 
az orosz vasipar dolgozott. 

Az idegen világot azonban nem tudta megszokni és amikor egészsége is 
kezdte megsínyleni az amerikai életmódot, hazatért. Az első világháborút 
már otthon élte végig, mint M. K. Kuralco nagyolvasztó szakember közvet-
len munkatársa, 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom teremtette meg az igazi lehető-
séget képességei kibontakozására. A Szovjet hatalom végleges megerősödése-
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kor, a külső támadások és a belső ellenforradalmak leküzdésekor az ország 
vaskohászata teljesen bénult volt, semmit sem termelt. Amikor a szovjet 
kormány a termelés megindításához szakembereket keresett, Bargyin az elsők 
között ajánlotta fel szolgálatait. Feladata az ország déli részén levő nagyolvasz-
tók újjáépítése, és üzembe helyezése volt. Feladatát az akkori nagy nehézségek 
közepette is három-négy év alat t elvégezte. Megindulhatott az acélgyártás 
is, és 1928-ban a vaskohászat termelése már elérte az 1913. évi szintet. 

Ezután már gyorsai)!) fejlődésre volt szükség. Az első ötéves tervben 
ezért sor került nagyméretű és korszerű vaskohászati kombinátok építésére 
az Ural vidékén és az Uraitól keletre fekvő óriási feltáratlan és egyáltalán nem 
iparosított területeken. Az első ilyen, méreteiben és felszerelésében, munka-
módszereiben egyaránt korszerű nagyüzem, a kuznyecki kombinát, Bargyin 
irányításával létesült; ma már évenként több millió tonnát gyárt. 

Munkájának nagy népgazdasági, de tudományos értéke is volt; az utób-
bit a Szovjetunió Tudományos Akadémiája azzal ismerte el, hogy 1932-ben 
tagjává, 1942-ben pedig alelnökévé választotta; e tisztségét haláláig viselte. 

A vaskohászat fejlesztése nagyarányú és sokoldalú kutatómunkát is 
kíván. A második világháború alatt létesült a Szovjet Tudományos Akadémia 
A. A. Baikov Metallurgiai Intézete, valamint a Központi Vaskohászati Kuta tó 
Intézet. Mindkét intézmény legfőbb irányítását Bargyinra bízták, arra a fér-
fiúra, aki az ország vaskohászatának létrehozásában és fejlesztésében a leg-
nagyobb érdemeket szerezte. Részt vállalt a szovjet vaskohászat jövőjének 
alakításában, mint a leendő vaskohómérnökök oktatója és nevelője is. 

Munkáját osztatlan elismerés kísérte. Hazája, a párt és a kormány ki-
tüntetésekkel fejezte ki elismerését. Először azokért a vizsgálataiért részesült 
Sztálin-díjban, amelyeknek eredményeképpen a Siemens—Martin kemence 
metallurgiai folyamatait oxigén felhasználásával jelentősen meggyorsította 
és így az acélgyártást termelékenyebbé tette. A második világháború alatt 
nagy eredményeket ért el a vasúti sinek tartósságának és megbízhatóságának 
javításában; ezt a munkáját jutalmazta a második Sztálin-díj. A háború utáni 
években az acél folyamatos öntésének megvalósításával foglalkozott; amikor 
ez a módszer több üzemben testet öltött, harmadszor is megkapta a legnagyobb 
tudományos kitüntetést , Lenin-díj alakjában. Az acél gyártása és feldolgozása 
terén végzett sokoldalú munkája sem vonhatta el eredeti szűkebb szakmájától, 
a nyersvasgyártástól; állandóan foglalkozott a vasércek előkészítésének és a 
nagyolvasztó üzemének tökéletesítésével. Erősen foglalkoztatta a kohóüzemek 
automatizálása és mindig arra törekedett, hogyaz újonnan létesülő kohóüzemek 
minél jobban automatizáltak legyenek. 

Szakmai munkájának sikerei természetesen társadalmi helyzetére is 
kisugároztak. Honfitársai a legnagyobb bizalom és megbecsülés jeleként több-
ízben, legutóbb 1958-ban megválasztották a Legfelsőbb Tanács tagjává. 

Tudását és tapasztalatait hazáján kívül más népeknek is rendelkezésére 
bocsátotta, elsősorban természetesen a szocializmust építő baráti országoknak. 
A legutóbbi tíz évben, javarészt tehát életének nyolcadik évtizedében, ismé-
telten járt Csehszlovákiában, Kínában, Lengyelországban, a Német Demok-
ratikus Köztársaságban, Romániában és Magyarországon. Hazánkban először 
1950 elején, a Magyar—Szovjet Barátság Hónapja alkalmából járt, első ötéves 
tervünk indulása idején, másodszor pedig három évvel később, 1953 február-
jában. Vaskohászatunknak úgyszólván minden dolgozója megismerte. Fárad-
hatatlanul járta az üzemeket, bíráló szeme meglátta a jót és a javítani valót; 
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kedves, lágy szóval ontotta javaslatait, jó tanácsait. Köztünk töltött napjai 
többet jelentettek számunkra, mint népes küldöttségek több hónapos külföldi 
tanulmányútja, Konzultációkat tar to t t népgazdaságunk vezetőivel és a vas-
ipar irányítóival, szakembereivel. Ezeken a konzultációkon a magyar vasipar 
fejlesztésének minden lényeges kérdése felmerült. A vaskohászat egész terü-
letét átfogó, a lényeges műszaki és gazdasági szempontokat egyaránt mérle-
gelő válaszai osztatlan helyeslésre és elismerésre ragadtatták hallgatóit. 

Ivan Pavlovics Bargyin nincs többé munkatársai, tanítványai között, 
de i t t maradt munkájának eredménye, mint a nagy alkotóhoz méltó emlékmű. 
Minden tonna acél, amelyet tanítványai a Bargyin létesítette üzemekben 
csapolnak, és mindaz, ami abból az acélból a szovjet nép életének, jövőjének 
szebbé tételére, és a békés fejlődés elősegítésére készül, része Ivan Pavlovics 
Bargyin „ércnél maradandóbb" emlékművének. 

V E R Ő J Ó Z S E F 
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г : I 

JORDAN KÁROLY 
1871—1959 

Nagy veszteség érte tudományos életünket Jordan Károly lev. tag 1959. 
december 24-én, néhány nappal 88. évének betöltése után bekövetkezett 
halálával. Jordan Károly magas kora ellenére mindvégig megőrizte alkotó-
kedvét: élete utolsó éveiben is állandóan dolgozott. Alig több mint bárom 
éve például, hogy megjelent „Fejezetek a klasszikus valószínűségszámításból" 
című nagyszabású monográfiája (Akadémiai Kiadó. 1956. 616.1.). Jelenleg is 
sajtó alatt van egy munkája. 

Tekintsünk végig röviden Jordan Károly tudományos eredményekben 
gazdag, alkotó életén. 1871. december 16-án született Budapesten. Egyetemi 
tanulmányait Párizsban az École Monge-on, Zürichben a Politechnikumon 
(ahol vegyész oklevelet szerzett), Manchesterben és Genfben végezte. Genfben 
kémiai tárgyú disszertációjával nyert doktori címet. 1906—1913-ig a buda-
pesti Földrengés Számoló Intézet vezetője volt, később mint meteorológus 
tevékenykedett. A természettudományok tanulmányozásával kezdte tehát 
tudományos pályáját. Hamarosan felismerte azonban, hogy milyen döntő 
szerepet játszik a természettudományok valamennyi ágában a valószínűség-
számítás; ettől kezdve a valószínűségszámítás és annak gyakorlati alkalmazá-
sai váltak kutatásai fő tárgyává. 

A valószínűségszámítás a XVII. században a szerencsejátékokkal kap-
csolatos feladatokból alakult ki. Már Bernoulli Jakab 1711-ben megjelent 
Ars Coniectandi című munkájában utal arra, hogy ez a tudomány idővel a 
természettudományok értékes kutatási eszközévé válhat. Ez azonban igazán 
csak a XIX. század végén és a XX. században valósult meg. A valószínűségszá-
mítás a természettudományos megismerés nélkülözhetetlen módszerévé elő-
ször a kinetikus gázelméletben és általában a statisztikus mechanikában vált. 

Jordan Károly világviszonylatban az elsők között volt, akik a valószínű-
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ségszámításnak a tudomány korszerű követelményeinek megfelelő, továbbfej-
lesztésével és széles skálájú alkalmazásával szisztematikusan foglalkoztak; 
hazánkban évtizedeken át egyedüli képviselője és úttörője volt ennek a törek-
vésnek. A valószínűségszámítás klasszikusainak — Cardano, Pascal, Fermât, 
a Bernoulliak, Montmort, Moivre, Laplace, Poisson, Condorcet, Cournot, Bertrand 
Poincaré, Csebisev és Markov — munkáiból indult el, amelyeket nála alaposab-
ban senki sem ismert. A valószínűségszámítás klasszikus eredményeit kritikailag 
dolgozta fel: összegezte, egyszerűsítette, új eredményekkel egészítette ki és 
továbbfejlesztette azokat. A valószínűségszámítás klasszikus elmélete Jordan 
Károly műveiben tetőpontját érte el. 

Jordan Károly a valószínűségszámítás újabb fejlődésében is szerepet 
játszott. Elsőnek ismerte fel, hogy a valószínűségszámítás szilárd alapjait, a 
matematika más ágaihoz hasonlóan, csak a halmazelmélet segítségével nyerheti 
el. Ezt a programot a klasszikus valószínűségszámításra vonatkozólag (feltéve, 
hogy az elemi események száma véges és azok egyenlően valószínűek) Jordán 
Károly először 1925-ben fejtette ki egy Japánban megjelent dolgozatában. 
E programot következetesen A. N. Kolmogorov szovjet matematikus valósí-
totta meg, 1933-ban megjelent, korszakalkotó munkájában, amely a valószínű-
ségszámítás újabb fejlődésének kiindulópontjává vált. Kolmogorov ismerte 
fel elsőnek, hogy a valószínűségszámítás halmazelméleti megalapozásánál, 
ha nem csak a legelemibb kérdésekre szorítkozunk, a mérték-fogalomból kell 
kiindulni. Ez a felismerés egy csapásra lehetővé tet te a matematika időközben 
kifejlődött modern ágai, különösen a valós függvénytan és a funkcionálanalízis 
felhasználását, ami az új valószínűségszámítás átütő sikerének egyik döntő 
forrásává vált. 

Ilyen módon Jordan Károly — bár ő saját vizsgálataiban élete végéig 
megmaradt a klasszikus problematika keretei között — a valószínűségszámítás 
újabb, Kolmogorov nevéhez fűződő fejlődése előfutárának tekinthető. 

Jordan Károly — mint láttuk — a valószínűségszámításnak a természet-
tudományokban való alkalmazásaiból indult el; így érthető, ha kezdettől 
fogva különös figyelmet fordított a valószínűségszámítással kapcsolatos számo-
lástechnikai problémákra. Különösen a differenciaszámítással, továbbá a 
táblázatok interpolációjának elméletével foglalkozott behatóan. A differencia-
számításról írott kitűnő monográfiája (Calculus of finite differences, 1939), 
amely — ez jellemző arra, hogy milyen kevés megértéssel találkozott Jordan 
Károly munkája a felszabadulás előtt — a szerző saját kiadásában jelent meg, 
ma is e tárgykör elismert kézikönyve. E munka a szerző számos új eredményét 
is tartalmazza, így a Stirling-számok, a Boole-polinomok elméletét, egy új 
interpolációs formulát (amelynek segítségével Jordan kimutatta, hogy a 
közhasználatban levő táblázatok feleslegesen részletesek), valamint az Euler— 
MacLaurin formula ú j bizonyítását és általánosítását. Úttörője volt Jordan 
a matematikai statisztika közgazdasági alkalmazásainak is. 

Meg kell említenünk Jordan Károly „Matematikai statisztika" című, 
1926-ban megjelent könyvét, amely az első ilyen tárgyú magyar nyelvű munka; 
e könyv egy év múlva bővített kiadásban, francia nyelven is megjelent. 

Jordan Károly évtizedeken át a valószínűségszámítás és matematikai 
statisztika egyedüli szakavatott képviselője volt hazánkban, akinek igen nagy 
érdemei vannak e tudományok fejlesztésében és terjesztésében. Ezra tevékeny-
sége azonban a felszabadulás előtt csak kevés megértésre és elismerésre talált. 
Ez nem matematikus kollégáin múlott — az Eötvös Loránd Matematikai és 
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Fizikai Társulat 1928-ban a König Gyula-díjjal tüntet te ki —, hanem a tudomá-
nyos kutatás mostoha körülményein a Horthy-korszakban. Jellemző például, 
hogy bár 1920-tól tar tot t előadásokat a budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen, csak 1940-ben kapta meg a nyilvános rendes tanári címet. 

A felszabadulás után Jordan Károly munkássága végre megkapta a 
régóta kijáró elismerést. A Magyar Tudományos Akadémia 1947-ben levelező 
tagjává, a Bolyai János Matematikai Társulat tiszteletbeli elnökévé válasz-
tot ta; 1951-ben, 80. születésnapja alkalmából a Magyar Népköztársasági 
Érdemrenddel, majd 1956-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. 

I t t említjük meg, hogy számos külföldi tudományos társulat, így az 
Angol Royal Statistical Society, az amerikai Institute of Mathematical Statis-
tics, a Nemzetközi Statisztikai Intézet és más tudományos társaságok már 
régebben tagjukká választották kiemelkedő munkássága elismeréseképpen. 

Tudományos munkáinak jegyzéke, amely megjelent a Matematikai 
Lapok 1956. évi 7. kötetében (291 — 294. 1.) 85 munkát sorol fel. 

Jordan Károly nemcsak kiváló tudós, kitűnő oktató is volt. Tanítványai 
hálával emlékeznek arra, hogy mennyi ösztönzést és értékes útmutatást kap-
tak tőle egyetemi tanulmányaik során. Előadásainak gondos és eredeti felépí-
téséről képet kaphatunk pl. a Mérnöki Továbbképző Intézet kiadásában „Ellip-
tikus függvények és alkalmazásaik" címen 1950-ben megjelent, előadásai 
alapján megírt munkájából. Magas kora ellenére is kivette részét az Akadémia 
munkájából, így pl. elnöke volt a Meteorológiai Bizottságnak. 

Jordan Károly halála alkalmából Maurice Fréchet, a Francia Akadémia 
tagja, a Sorbonne professzora, üzenetet intézett a Magyar Tudományos Akadé-
miához. Ebből az üzenetből idézzük a következő mondatokat: „Mély sajná-
lattal értesültem Jordan Károly haláláról. Ez nagy veszteség a magyar tudo-
mány és általában a tudomány számára. Nem ismerem Jordan Károly összes 
műveit, de az, amit ismerek is elegendő, hogy kiváltsa csodálatomat. . . 
Jordan Károly differenciaszámításáról írott könyve ma is a hasznos formulák 
és módszerek valóságos kincsestára." 

R É N Y I A L F R É D 
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S Z E M L E 

A Magyar Tudományos Akadémia életéből 

A Magyar Tudományos Akadémia El-
nöksége februári ülésén ismételten foglal-
kozott a VII . pártkongresszus határoza-
taiból adódó feladatokkal. Megállapította, 
hogy bár az Akadémia elsősorban intéze-
tei és a vezetése a la t t álló tanszéki kuta-
tások megfelelő irányítása révén, valamint 
bizottságai tevékenységén keresztül já ru l 
hozzá a szocialista építőmunka gyorsítá-
sához, a közvetlen gyakorlati segítség-
nyú j tás ra is törekedni kell. 

Az intézetek, tanszékek, egyetemi mun-
kaközösségek munká jának megjavítása ér-
dekében fel kell számolni a múlt évi álta-
lános felülvizsgálat során felderített hiá-
nyosságokat és végro kell ha j tani a poli-
tikai és tudományos színvonal emelése 
érdekében hozott határozatokat . Még 
egyszer gondosan felül kell vizsgálni, hogy 
az egyes intézetek, tanszéki ku ta tó rész-
legek jelenlegi munkatervük mellett, il-
letve ennek keretében milyen feladatokat 
t u d n á n a k vállalni a második ötéves te rv 
egyes gazdasági vagy kulturális célki-
tűzéseinek gyakorlati elősegítése érdeké-
ben. Kü lön foglalkozott a kérdéssel kap-
csolatban — elsősorban a IV., VI., és 
VII . osztályok területén működő — fő-
bizottságok szerepével, és megállapította: 
arra kell törekedni, hogy a legfontosabb 
szakterületeken állandó jellegű együt tmű-
ködés alakul jon ki egyes vezető üzemekkel. 
Utas í to t t a az osztálvvezetőségekot, hogy 
e kérdésre vonatkozó határozata ikat is-
mertessék nagygyűlési beszámolóikban is. 

* 

Az Elnökség foglalkozott az 1960. évi 
nagygyűlés programjával és elfogadta a 
Közgyűlés elé terjesztendő Alapszabály 
módosítási javaslatot . 

* 

Az Elnökségi Tanács februári ülésén 
intézkedet t az 1960. évi költségvetési 
keret felosztásáról. 

» 

Az Elnökség jóváhagyta a Magyar Tudo-
mányos Akadémia és a Koreai Népi Demok-
ra t ikus Köztársaság Tudományos Akadé-
miá ja közötti tudományos együttműkö-
dési egyezményt. 

* 

Az Elnökség csatlakozott a berl in1 

Német Tudományos Akadémia elnök-
ségének a fasizmus és antiszemitizmus 
újraélesztése ellen t i l takozó felhívásához. 

* 

A Magyar Tudományos Akadémia El-
nöksége ál tal rendezett ideológiai előadás-
sorozat keretében február és március hó-
napban több előadás megtar tására ke-
rü l t sor. Az ideológiai előadássorozat téma-
körének összeállítása során az Akadémia 
Elnöksége nagy súlyt helyezett arra , hogy 
az MSZMP VII. kongresszusa határoza-
t a inak és anyagának feldolgozása meg-
felelő helyet kapjon. I lyen gondolatok 
jegyében tűzték napirendre február 8-án 
„Az MSZMP VII. kongresszusa és a tudo-
m á n y feladatai" című t émá t , amelynek 
há rom előadója volt. Bognár Géza akadé-
mikus, akadémiai t i tká r elnöki megnyitója 
u t á n Hevesi Gyula akadémikus, akadémiai 
t i t ká r „A műszaki fejlesztés és a népgaz-
daság fejlesztésének meggyorsí tása", Kó-
nya Albert lev. tag, a Tudományos és 
Felsőoktatási Tanács t i t ká ra ,,A tudomá-
nyos kuta tás jelenlegi helyzete és a további 
feladatok", Erdei Ferenc akadémikus, 
az MTA főti tkára ,,A mezőgazdaság szoci-
alista átszervezése és a t u d o m á n y felada-
t a i " címen ta r to t t előadást . 

Az előadássorozat második előadását 
február 22-én Aczél György, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag ja , a művelő-
désügyi miniszter első helyettese t a r to t t a 
„Kul turá l i s életünk néhány kérdése" cím-
mel. 

A nagy érdeklődéssel kisért előadáso-
kon jelentős számban ve t tek részt az Alm-
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démia rendos és levelező tagjai , az akadé-
miai intézetek és intézmények dolgozói, 
valamint kulturális é le tünk más képviselői. 

* 

A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 
február 8-i vezetőségi és osztályülésén 
foglalkozott az 1960. évi nagygyűlés és 
közgyűlés előkészít ésével és a végleges prog-
r a m összeállításával. Az osztály vezet őség 
megtárgyalta a t á v l a t i kutatás i te rvben 
az osztályt ér intő ku ta t á s i főfeladatokat, 
ill. az e feladatokat előkészítő bizottságok 
személyi problémáit . 

* 

A Zenetudományi Bizottság februári 
ülésén megvi ta t ta a magyar népdalkiadás 
ú j rendszerezési e lvét . Az ú j rendezés, 
amelynek alapján a Magyar Népzene Tára 
további, alkalomhoz nem kötött dalainak 
köteteit adják m a j d ki, egyesíti Bartók 
Béla és Kodály Zol tán módszerét, * 

Az Orientalisztikai Bizottság megvi ta t ta 
és előkészítette a szocialista országok orien-
talisztikai intézményeinek prágai egyez 
te tő megbeszélésén résztvevő magyar dele-
gáció javaslatait , t ovábbá foglalkozott a 
Moszkvában t a r t a n d ó X X V . Nemzetközi 
Orientalista kongresszuson való részvétel 
kérdésével. 

* 

Az Osztály február 15-i felolvasó ülésén 
Kardos Tibor lev. t a g t a r to t t előadást 
„ A magyar humanizmus olasz kapcsola-
ta inak alakulása és jellege" címmel. 

• 

A Társadalmi-Történeti Tudományok 
Osztálya február 11-én osztályülést t a r to t t . 
Az ülésen az osz tá ly t i tkár ismertet te az 
Osztály vezet őség e lmúl t félévi munká já t , 
a nagygyűlési p rog ram tervét . Tájékoz-
t a t t a az Osztályt a táv la t i kutatás i fő-
feladat okkal kapcsolatos előkészítő munka 
állásáról, valamint a céltámogatások rend-
szerének á ta lak í tására vonatkozó elnök-
ségi irányelvekről. 

* 

A Történet tudományi Intézet az MSZMP 
Agitációs és Propaganda Osztálya ál tal 
kidolgozott i rányelvek a lapján február 
29-én egésznapos anké to t rendezett ,,A 
nacionalizmus tör ténelmi gyökerei" című 
témáról. Az anké to t Molnár Erik akadé-
mikus nyi tot ta meg. Bevezető szavai u t án 
a felszólalók e kérdés különböző történeti 
korszakokban felmerülő formáit vizsgálták. 

A vi ta során több olyan kérdés vetődöt t 
fel, amelyek megnyugtató módon való 
lezárása még további kuta tó munkát 
igényel. Az ankét , a történelemszemléle-
tünkben még fellelhető nacionalizmusra 
i rányí tva a figyelmet, elvi segítséget nyúj-
to t t a marxis ta tör ténet tudomány további 
műveléséhez. 

* 

Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
a készülő munkajogi kodifikáció gyakor-
lati szempontból is fontos, elvi — elméleti 
kérdéseinek kidolgozása érdekében február 
29-én kibőví tet t vitaülést rendezett . Az 
ülés előadója Nagy László, az állam- és 
jogtudományok kandidátusa, a Munka-
ügyi Minisztérium Törvényelőkészítő Osz-
tá lyának vezetője volt. A vitaülés elvi kér-
désekkel foglalkozó, de az előkészület a la t t 
álló ú j törvénykönyvet részleteiben is komo-
lyan tárgyaló tézisanyaga alapján beható 
vi ta a lakul t ki, amely sok vonatkozásban 
segítette elő a törvénykönyv előkészítő 
munkála ta i t . 

* 

A Művészettörténeti Bizottság február 
5-én t a r t o t t ülésén foglalkozott az idei 
Művészettörténeti Konferencia elvi és 
szervezési problémáival. 

* 

A Filozófiai Bizottság február 9-én tar-
to t t ülésén egyebek között megtárgyal ta 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
Filozófiai Intézetének előterjesztését az 
Intézet á l ta l szerkesztett filozófia-törté-
netre vonatkozóan. A Bizottság, a szovjet 
testvérintézet kérésének megfelelően, meg-
bízást ado t t a magyar filozófia 1918-tól 
napjainkig te r jedő történetének és teljes 
bibl iográf iá jának elkészítésére. 

* 

Az Agrártudományok Osztályának veze-
tősége februári ülésén a Mezőgazdasági 
Üzemtani In téze t és a martonvásári Mező-
gazdasági K u t a t ó Intézet 1960. évi kuta-
tási t émái t vizsgálta felül. Az Üzemtani 
Intézet problémáival kapcsolatban meg-
ál lapí tot ta , hogy az üzemtani kuta tásokat 
szorosabban kell az egyes intézetek között 
koordinálni és erre a távlati kutatási te rv 
kidolgozása során fokozott figyelmet kell 
fordítani . A Mezőgazdasági K u t a t ó i n t é z e t 
témáival kapcsolatban az osztály vezetőség 
az Intézet kötelességévé te t te : a lucerna 
nemesítésénél a jövőben tér jen rá az ú jabb 
nemesítési módszerek alkalmazására, hogy 
a munka hatékonyabbá váljék. 

* 
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A Növénytermesztési Bizottság február 
19-i ülésén a homok hasznosításának és 
javí tásának problémáival foglalkozott. 
Elhatározta az eddigi kutatási eredmények 
és a megoldatlan feladatok rendszerbe 
foglalását, s ennek alapján, az ősz fo lyamán 
nagyarányú homokjavítási ankét szerve-
zését. 

* 

A Növénynomosítési Bizottság február 
2ö-i ülésén Berzseny i-Janosits László 
ismertet te az ú j beltenyésztéses kukorica-
nemesítési módszereket. 

* 

A Kertészeti Bizottság többek közöt t 
megvi ta t ta a kertészeti szakoktatás reform-
jára vonatkozó javaslatot. A Bizottság 
hangsúlyozta annak szükségességét, hogy 
a főiskolára pályázók előzetesen, legalább 
egy évig, üzemben fizikai munkát végezze-
nek, és a főiskolai oktatás a la t t is hosszabb 
ideig vegyenek részt üzemi gyakorlatokon. 
E feladatok megoldásához elengedhetet-
lennek t a r t j a , hogy a főiskola tangazda-
ságai el legyenek látva megfelelő objek-
tumokkal és felszerelésekkel. 

* 

Az Állatorvostudományi Bizottság feb-
ruár 29-én t a r to t t ülésén, Zsigmond László 
re ferá tuma alapján, behatóan foglalkozott 
az állatorvosok új feladataival a termelő-
szövetkezetek megerősítésében és javasla-
toka t dolgozott ki a munka további 
javí tására . 

Az Állat orvostudományi Bizottság kere-
tében a feladatok jobb ellátására négy 
albizottság alakult : az élelmiszerhigiénei, 
az állathigiénei, a parazitológiai és a 
szaporodásbiológiai albizottság. 

* 

A Mezőgazdasági Gépesítési Bizottság 
február 13-i ülésén elhatározta, hogy az 
Agrár tudományi Egyetem Mezőgazdaság-
tudományi Karán , valamint a mezőgazda-
sági akadémiákon folyó géptani ok ta tás 
problémáit megvizsgálja abból a szem-
pontból, mennyiben felelnek meg a gépesí-
tési technika ú jabb követelményeinek és a 
termelőszövetkezetek jelenlegi üzemszer-
vezési feladatainak. 

* 

A Magyar—Szovjet Mezőgazdasági He-
tek alkalmából Magyarországon tar tóz-
kodó szovjet delegáció Szolnyikovnak, az 
Össz-szövetségi Mezőgazdasági Tudomá-
nyos Akadémia főt i tkárának vezetésével 
meglátogat ta a martonvásári Mezőgazda-
ság i K u t a t ó i n t é z e t e t , ahol hosszas eszme-

cserét folyta tot t az intézet vezetőivel és 
munkatársaival az In téze tben folyó nemo-
sítési és genetikai kutatásokról . A dele-
gáció tiszteletére Erdei Ferenc akadémikus, 
az MTA főt i tkára fogadást ado t t , amelyen 
mezőgazdasági szakemberek jelenlétében 
a termelőszövetkezetek gazdálkodási kér-
déseiről folytat tak megbeszélést. 

* 

Az Állategészségügyi K u t a t ó Intézet 
alapításának tízéves évfordulója alkalmá-
ból tudományos ülésszakot szervezett. 
Az ülésszakot Manninger Rezső akadémi-
kus, a IV. osztály vezetőségének tagja 
nyi to t ta meg. Az intézet 10 éves mun-
kásságát Mészáros János igazgató ismer-
tet te . Az ülésszakon megjelent és beszédet 
mondott Tömpe István, a földművelésügyi 
miniszter első helyettese. Az intézet mun-
katársai a nagyüzemi baromfitenyésztés-
nél előadódó betegségekkel kapcsolatos 
kutatási eredményeikről számol tak be igen 
nagy hallgatóság előtt. 

* 

Az Agrártörténeti Bizottság — az MTA 
IV. Osztályának kezdeményezésére — a 
meglevő agrártörténeti ku ta t á sok koordi-
nálása céljából megalakí tot ta az „Agrár-
történeti Munkaközösség"-ct. A. munka-
közösség, amely a magyar agrárfejlődés 
sajátosságait vizsgálja, a m u n k á t az alábbi 
témacsoportokra osztotta: 1. A XIV—XV. 
század agrárélete, 2. Az örökös jobbágy-
ság (XVÍ — XVII . század) agráréletének 
feltárása, 3. Az 1715—20-as és az 1828-as 
országos összeírások fel tárása, 4. A I I . 
József korabeli országos felmérés jegyzet-
anyagának feldolgozása. E témacsoportok 
a feudalizmuskori agrárfejlődés és első-
sorban a termelőerők fejlődésének tör-
ténetét h iva to t tak feldolgozni, ami t a 
periodizációs megosztás — a forráslehető-
ségeket figyelembe véve — nagymérték-
ben megkönnyít . A Bizottság szükséges-
nek lá t j a egy, a kapi ta l izmus agrár-
fejlődésének problémáit, feldolgozó téma-
csoport életrehívását is. Ennek munkája 
nemcsak kiegészítené az eddigi kutatáso-
kat , de lehetőséget teremtene arra is, 
hogy a magyar agrárfejlődés egészéről 
átfogó és a főbb részletkérdésekben is 
korszerűen kimunkált képet nyer jünk. 
Ezen túlmenően az agrár-, a történész- és 
az etnográfus szakemberek együttműkö-
désével megteremtheti az agrártörténeti 
munkálatok és a jelenlegi gyakorlat i 
agrárkutatások közvetlen kapcsolatát . E 
témacsoport az év fo lyamán szervezett 
keretek közt elkezdi működését.. 

Az Agrártörténeti Bizottság minden 
egyes témacsoport munkálata i ról évente 

239 



legalább egy alkalommal vitát rendez, 
a vi ta anyagát megjelenteti az Agrártörté-
neti Szemlében. 

A Bizottság az I960, évre előterjesztet t 
munkatervet elfogadva határozato t hozott , 
hogy az év folyamán — más szervekkel 
együt tműködve — Tessedik Sámuel agrár-
reformer tevékenysége emlékének szentelt 
ülést rendez, és gyűj teményes kötetben 
teszi közzé az ott elhangzó előadások 
anyagát . 

* 

A Biológiai és Orvosi Tudományok Osz-
tályának vezetősége február 5-én ülést 
t a r to t t , amelyen Babies Antal osztály-
t i tká r ismertette a nagygyűlés keretében 
tar tandó osztálytitkári beszámoló irány-
elveit. Az osztályvezetőség megvi ta t ta az 
1960. évi külföldi meghívásokkal kapcsola-
tos helyzetet. 

* 

Ábrahám Ambrus lev. t ag február 24-én, 
nyilvános előadóülés keretében „Ada tok a 
retina szerkezetének ismeretéhez, tekin-
tet tel az idegsejtek rétegére és a központi 
kapcsolatokra" címen előadást t a r t o t t . 

* 

F e b m á r 25-én az. Osztály nyilvános 
vitaülést rendezett, amelynek előadását 
Tarján Imre, a fizikai tudományok kandi-
dátusa t a r t o t t a „For rada lmak a fiziká-
ban — gondolatok a jelenkor f iz ikájáról" 
címen. 

* 

A kulturális egyezmény keretében Kari 
Hecht német ku ta tó 2 heti t anu lmányú t ra 
Magyarországra érkezett . I t t ta r tózkodása 
alat t meglátogat ta a budapest i Orvos-
tudományi Egyetem valamint a pécsi Or-
vostudományi Egyetem Éle t tan i Intézetét . 

* 

Az MTA, az Egészségügyi Minisztérium 
mai tör tént megállapodása értelmében, 
1960. március 1-től á tve t t e a Miniszté-
r ium felügyelete alól az Országos Köz-
egészségügyi Intézet Immunológiai Osztá-
lyát . 

* 

A Kémiai Tudományok Osztályának, ve-
zetősége február 5-én az 1960. évi Nagy-
gyűlés osztályrendezvényének programjá t 
v i ta t ta meg, és javaslatot t e t t az országos 
távlat i tudományos t e rv főfeladatait elő-
készítő bizottságokra. Megvi ta t ta és jóvá-
hagyta az Osztály előadóüléseinek első 
félévi előadástervezetét, valamint kidol-

gozta az Osztályvezetőség első félévi 
munkatervé t . 

Az Osztály vezet őség február hó 19-i 
ülésén, beható vita után, jóváhagyta az 
intézetek és a céltámogatott tanszékok 
1960. évi kuta tás i tervét . 

* 

A Fizikai Kémiai Bizottság február havi 
ülésén a Szervetlen és Analitikai Kémiai 
Bizottsággal közösen megtárgyal ta Csányi 
László kand idá tusnak „A peroxi-vegyülc-
tek körében fellépő indukciós reakciók 
tanulmányozásának néhány eredményé-
ről" szóló beszámolóját. Ezután a Fizikai 
Kémiai Bizottság jóváhagyta a létesítendő 
Katalízis Szakbizottság működési terveze-
tét és megv i t a t t a az elmúlt évben végzett 
munká já t . 

* 

A Szerves Kémiai Technológiai Bizott-
ság a Szerves Kémiai, Szervetlen és Anali-
tikai Kémiai , valamint Szervetlen Kémiai 
Technológiai Bizottságokkal közös rende-
zésben a „ R e a n a l " finomvegyszergyár 
képviselőinek bevonásával, foglalkozott a 
hazai f inomvegyszergyártás problémájá-
val. A v i ta indí tó előadást Ocskay György 
kandidá tus t a r t o t t a „Finomvegyszergyár-
tásunk jelenlegi helyzete és fejlesztésének 
fő i rányai" címen. 

A nagy érdeklődést jelző eleven vi ta 
nyomán t ö b b határozatot fogadtak el, 
amelyek a vegyszerkészletezésre, a jelen-
leg még a gyár keretein kívül folyó szór-
ványos f inom vegyszergyártásra, a gyár 
képviselői á l ta l előadott és tervbe ve t t 
fejlesztési problémákra vonatkoztak. Eze-
ket a Bizottság az Osztályvezetőségen 
keresztül e l j u t t a t j a az illetékes szervekhez, 
annak érdekébon, hogy a kémiai kutatási 
tevékenység e kérdés rendezésén keresztül 
is szervezettebi) alapokhoz juthasson. 

* 

A Kőolaj- és Szénfeldolgozási Bizottság 
napirendjére tűzte és meghallgatta a 
Magyar Tudományos Akadémia Olajbá-
nyászati Labora tór iumának tudományos 
beszámolóját, Gyulai Zoltán egyetemi ta-
nár, intézeti igazgató előadásában. A be-
számoló tá jékozta tás t adot t a kőolaj 
keletkezésével kapcsolatos korszerű ered-
ményekről és a geológiai vonatkozású 
problémákat is ismertette. Különösen jelen-
tősek az olajhordozó kőzeteket példázó, 
mesterséges kőzet mintákat előállító kísér-
leteik, amelyek a szakterület mellett 
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a szilikátiparnak is érdekességeket jelen-
tenek. 

* 

A Biológiai Csoport február 10-én cso-
portvczetőségi és csoportülésen nagygyű-
lési programjának előkészítésével foglalko-
zott. A február 18-i és a február 25-i 
Csoportvezetőségi és Csoportülésen az 
egyik fő programpont a Csoportvozotőség 
nagygyűlési beszámolójának összeállítása 
volt. À célhitel és a kutatási t émák kon-

Az 1960. évi 
I . 

A kormány a tudományok, találmányok, 
újítások, a termelőmunka módszerének alap-
vető tökéletesítése terén elért eredményeiért 
a Kossuth-díj II. fokozatával és a vele járó 
35 000 forintos pénzjutalommal tüntette ki 

BEZZEGH LÁszLÓt a M O M tervező-
mérnökét és SCHINÁGL FERENCet, a M O M 
konstruktőr jé t , a geodéziai műszerek fej-
lesztése torén elért kimagasló egyéni ered-
ményeiért, va lamint a ,,C" típusú teodolit 
közös konstruálásáér t ; 

ALBERT JÁNOSt, az Építőipari K u t a t ó 
Intézet mérnökkuta tó já t , az építőanyag-
ipari ku ta tás terén kiemelkedő, nagyértékű 
munkásságáért, az építőanyagipari gyár-
tástechmika kidolgozásában kife j te t t el-
méleti és gyakorlati munkájáér t ; 

В Е К Е Ö D Ö N akadémikust , az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem tanárá t , a 
magyar—finn—ugor nyelvtudomány terén 
kifej te t t félévszázados munkásságáért; 
a Kossuth-díj III. fokozatával és a vele járó 
20 000 forintos pénzjutalommal tüntette ki 

E R D É L Y I ELEKet, a Baromfiipari Igaz-
gatóság főmérnökét és K N O L L IsTVÁNt, a 
Baromfiipari Igazgatóság menőkét, a liazai 
élelmiszer-feldolgozó ipar technikai szín-
vonalának nagymértékű emeléséért; 

ALMÁSI I S T V Á N Í , a Borsodi Szénbányá-
szati Tröszt ormosi szénbánya vállalata 
vájárát , kiemelkedő munkateljesítményei-
ért, va lamint a termelés gazdaságossága, 
az anyagtakarékosság, a f iatal bányászok 
nevelése terén ki fe j te t t példamutató 
munkájáér t ; 

K U T A S S Y L A J O S mérnököt, a M Á V 
műszaki főtanácsosát, a feszített vas-
betonaljak tervezése ós használatbavétele 
terén kifejtett úttörő munkásságáért; 

HUSZAK IsTVÁNt, a szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem Ideg- és Elmeklinikájának 
igazgatóját, a központi idegrendszer pusz-
tulásaival járó betegségek, elsősorban a 

centrálása érdekében is jelentős határoza-
toka t hoztak. 

* 

A Pszichológiai Bizottság Munkalélek-
tani Albizottsága február 25-én vita-
ülésén tá rgyal ta meg az Országos Munka-
egészségügyi Intézet Munkalélektani Osz-
t á lyának baleseti kutatásairól szóló be-
számolóját . A beszámolót Murányi Mihály 
tudományos ku ta tó t a r to t t a . 

Kossuth-díjasok 
sçlerosis polyinsularis, biokémiai hátterére 
vonatkozó kutatásban elért eredményeiért ; 

B U T I SÁNDOR vásárosfalui (Győr-Sopron 
megye) általános iskolai tanítót négy év-
tizedes, áldozatos munkájáért; 

B Á R T F A I SÁNDORt, a karcagi tsz elnökét 
ós P . SZABÓ IMRE elnökhelyettest, a ter-
melőszövetkezetben 1951 óta k i fe j te t t ki-
emelkedő munkásságáért; 

B Á L D Y BÁLiNTot, a Kisállattenyésztési 
Kutató Intézet tudományos osztályvezető-
jét a baromfitenyésztés terén kifejtett 
három évtizedes munkássága során elért 
kiváló eredményeiért; 

M É H E S J Á N O S t , az Ebesi Állami Gazda-
ság szerelőkombájnosát kiváló munka-
teljesítményeiért, valamint az ú j munka-
erkölcs és az egészséges munkaverseny ki-
alakí tása terén elért kimagasló ered-
ményeiért . 

I I . 

A kormány a művészet és irodalom terén 
kifejtett munkásságáért a Kossuth-díj I. foko-
zatával és a vele járó 50 000 forintos pénz-
jutalommal tüntette ki 

V E D R E S MÁRK Kossuth-díjas szobrász-
művészt az utóbbi évtizedben k i fe j te t t 
munkásságáért , különösen az 1959-ben 
befejezett , Békekút című alkotásáért ; 

W E I N E R LEÓ Kossuth-díjas zeneszerzőt 
a magyar kamarazene-kultúra ápolásáért; 

a Kossuth-díj II. fokozatával és a vele járó 
35 000 forintos pénzjutalommal tüntette ki 

D A R V A S JÓZSEF Kossuth-díjas í rót a 
Kormos ég című drámájáér t ; 

K Á R P Á T I A U R É L írót egész élete művéért, 
elsősorban sok évtizedes kritikai munkás-
ságáért; 

I t u T T K A i É V A színművésznőt több kiváló 
alakí tásáér t , elsősorban a Háború és béke 
című színmű Natasa szerepében elért 
művészi teljesítményéért. 
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T Ö R T É N E L M I A D A T T Á R 

Széchenyi István kéziratai és egyéb 
Széchenyi-emlékek az Akadémiai Könyvtárban 

Ha most, Széchenyi I s tván halálának századik évfordulójakor végiglapozzuk az 
Akadémiai Ér tes í tőnek azokat a számait , amelyek Széchenyi halálát követően jelen-
t ek meg, megdöbbent csodálkozással vesszük észre, hogy találunk bennük cikkeket 
a magyar örökösödési jog szelleméről és alapelveiről, a hangsúlynak a magyar nyelv-
ben való szerepéről, a magyar mondatról , a bonctani rajzok hasznáról és kellékeiről, 
a „részletes külzeléki egyenletek egészléséről", a kikindai keserűvíz vegyhontásáról, sőt 
még emlékbeszédot is ta lá lunk De Gérando Ágostról, de mintha magának az ala-
pító Széchenyi I s tvánnak tragikus halála mellett hideg közönnyel ment volna el az 
Akadémia, Széchenyiről nem emlékezett meg ezekben a számokban az Akadémiai 
Értesítő. 

Ebben a némaságban azonban nem az Akadémia volt a hibás, hanem a bécsi 
önkényuralom, amely zaklatásaival halálba hajszolta a tépet t idegrendszerű Széchenyit 
és amely a magyar Akadémia működését sem nézte jó szemmel. Ézért kellett az Aka-
démiai Ér tes í tőnek is olyan színtelennek lennie, semmitmondónak az Akadémia műkö-
désére vonatkozólag. Pedig a valóságban a Tudományos Akadémia több emléküléssel, 
a temetésen való részvétellel, az özvegyhez intézett levelekkel és még sok más módon 
lerótta a kegyelet adóját . Csakhogy mindez nem lá tha to t t napvilágot az Akadémiai 
Értesí tőben. 

A múló megemlékezéseken túlmenően egy állandó intézményt is létrehozott a 
Magyar Tudományos Akadémia a Széchenyivel kapcsolatos tudományos és emlék-
anyag megőrzése céljából: a Széchenyi-Múzeumot. 1896. október 5-én az Akadémia 
„összes-ülése", Szily Kálmán főt i tkár előterjesztésére, elhatározta a Széchenyi-kéziratok, 
a Széchenyire vonatkozó írások, könyvek, művészeti alkotások és tárgyi emlékek össze-
gyűjtését . Majdnem egy évtized szorgalmas gyű j tőmunká ja után, 1905. november 
3-án, nyíl t meg ez a Múzeum az Akadémia palotá ja első emeletének három helyisé-
gében; ot t , ahol ma az elnöki és főt i tkár i szobák vannak, t ehá t az épületnek az Aka-
démia u tcára és a Roosevelt térre néző sarkán. 

A Múzeum anyaga a következő részekből tevődöt t össze: 1. Széchenyi nyomta-
tásban megjelent műveinek teljes gyűj teménye, 2. Széchenyi életére vonatkozó köny-
vek, 3. hírlap- és folyóirat cikkek, 4. röpiratok és aprónyomtatványok, 5. Széchenyi 
műveinek kéziratai (részben sa já t kézzel í ro t tak , részben egykorú másolatok), levelei, 
6. Széchenyi működésével kapcsolatos kéziratok, hozzá intézett levelek, 7. képek, szob-
rok, 8. emléktárgyak, beleértve íróasztalát , könyvespolcát stb.1 

A szépen rendezett Múzeum — az Akadémia épületének egyik vonzó látványos-
sága — azonban nemcsak értékek megőrzője volt, hanem egyúttal a Széchenyire vonat-
kozó ku ta tásoknak is legfőbb forrásgyűjteménye. Sajnos a Budapest felszabadításáért 
vívott harcok során, 1945-ben éppen azt a helyet, ahol annyi minden emlékeztetet t 
Széchenyire és alkotó munkájára , a legnagyobb méretű pusztulás érte. A Lánchíd kar-
csú ívei a Dunába omlottak, a német fasiszták barbár pusztítása sikeresebb volt, min t 
az 1849-i kísérlet. A budai német ágyúk rommálőt ték Széchenyi egykori lakóhelyét, a 
későbbi főkapi tányság épületét, a Kereskedelmi Kaszinó épületét (Llovd-épület), de a 
pusztulás nem kerül te el az Akadémia palotá já t sem, és benne éppen a Széchenyi-Múzeum 
helyiségei vá l t ak nagy részben romhalmazzá. Sok-sok irat és emléktárgy, művészeti alko-
tás.semmisült meg, hogy mást ne említsünk, annak az Ender Jánosnak 64 színes ra jza , 

1 Az egykori Múzeum részletes ismertetését id.: Divald Korné l : A Magyar Tudományos Akadémia palo-
t á j a és gyűjteményei. Budapest 1017. — Katalógusa pedig: Szily Kálmán — Viszota Gyula : A Magy. T u d . 
Akadémia Széchenyi Múzeumának tárgyjegyzéke. Budapest 1905. 
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akit a f ia ta l Széchenyi v i t t magával keleti ú t já ra , hogy megörökítsen valumit abból 
a sok szépségből, amit l á tha to t t . 

Az újjáépítés során, most már pótolhatat lan emlékek pusztulása u t á n nem lehe-
te t t szó a Múzeum helyreállításáról, de ami írás, könyv, tárgy megmaradt , azt az Aka-
démia most is gondosan őrzi. A tárgyi emlékek főleg a Tudós Klub üvegszekrényeiben 
ta lá l tak védelmet, a könyvek és kéziratok az Akadémiai Könyvtár bir tokába mentek á t . 
Szerencsére a kéziratokban volt a legkisebb veszteség. Az anyag számbavétele során 
kiderült,, hogy a kéziratokból csak szórványosan vesztek el darabok. Sőt ma az a helyzet, 
hogy a Könyvtá r kézirattára sokkal gazdagabb Széchenyi-anyaggal rendelkezik, min t 
az egykori Múzeum. Elsősorban azért, mert a második világháború utolsó szakaszában a 
Széchenyi család az addig Nagycenken őrzött iratokat is beszállíttatta az Akadémiára, 
ami nagy szerencse volt, mert a cenki kastély nem sokkal utóbb teljesen elpusztult a 
háborúban. 

Széchenyi legjelentősebb müveinek kéziratai így most kézirat tárunk egyik pán-
célszekrényébon találhatók meg: a Hitel (részben sajátkezű, részbon idegen írással), a 
Világ, a Stádium kézirata és az utóbbinak idegen kézzel másolt cenzúrai példánya is, 
Adó, Két garas, Kelet népe, Politikai programtöredékek, A Magyar Akadémia körül, 
Pesti por és sár, Néhány szó a selyomtenyésztésről, Udvlelde, 1844—1848 közt í r t hírlapi 
cikkeinek kéziratai, de i t t van a Blicknek az a kézirata is, melyet fia, Béla másolt le, 
és amelyről a nyomtatás készült. I t t van Széchenyi naplóinak hatalmas sorozata, "közel 
30 kötet 1814—1848-ig. Ebből a sorozatból csak a döblingi rész hiányzik, ami nem kerül-
hetett, a család s ezen keresztül az Akadémia birt okába, mort ezt az anyagot 1860-ban 
a bécsi rendőrség lefoglalta. A naplók mellett ta lá lhatók még kisebb jegyzőkönyvek s 
Ender János vázlatkönyvei Széchenyi már említet t keleti utazásáról. 

A Széchenyi-kéziratok második csoport ját teszik a levelek. Fiatal korától majdnem 
halála napjáig megszakítatlan sora maradt a több száz levélnek, illetőleg nagyobb rész-
bon sajátkezű levélfogalmazványnak és hasonló tömegben találhatók a más szemé-
lyektől Széchenyihez intézett levelek. A levélgyűjtemény, ugyanúgy, min t a művek 
kéziratai, két forrásból tevődik össze: a régi Múzeum anyagából, ezeket m á r Majláth 
Béla és Bártfai Szabó László publikálta, és az 1944-ben érkezett anyagból, ezek közt 
még sok a kiadatlan, Viszota Gyula erre irányuló munká já t halála félbeszakította. Csak 
néhány nevet említünk meg itt azok közül, akiknek levelei, illetőleg akikhez intézett 
levelek találhatók a Kézirat tár gyűjteményében: Széchényi Ferenc, Wesselényi Miklós, 
Thierney Clark, Waldstein János, József nádor, Széchenyi Is tvánná, Schedius Lajos, 
Teleki József, Döbrentei Gábor, Brassai Sámuel, Vásárhelyi Pál, Kossuth Lajos, 
Ba t thyány Lajos, Felsőbüki Nagy Pál, Szemere Bertalan. 

A kéziratok harmadik csoportjába ta r toznak a Széchenyi működésével kapcso-
latos i ratok. Ez az anyag, Széchenyi hallatlanul sokoldalú tevékenysége folytán, nagyon 
gazdag, s ebben Széchenyi sok sajátkezű fogalmazványa található. Vannak iratok a 
Lánchíd építéséről, a Vaskapu szabályozásáról, a Közlekedésügyi Bizottság működé-
séről, Pest város szépítéséről, a budai alagútról, a pesti hengermalomról, Széchenyi 
f ia ta lkorának katonaéveiről, a balatoni gőzhajózásról, a Dunagőzhajózási Társaság 
ügyeiről, a Duna szabályozásáról, a Nemzeti Casinoról, lóversenyről és így tovább. Hogy 
ezek közt mennyi érdekes darab akad, ar ra csak egy példát emlí tünk meg; i t t van a 
Lánchíd alapkövébe letett oklevél eredeti fogalmazványa is. 

Külön csoportja a Kézirat tár Széchenyi-anyagának a Széchenyi-gyász kézirat- és 
nyomtatványanyaga . Hivatalos jegyzőkönyvek, részvétlevelek, gyászjelentések, versek 
és zeneművek a tanúi annak, micsoda országos méretű megrázkódtatást okozott Széchenyi 
halálának híre, nem is beszélve az egykorú újságcikkek tömegéről, amelyeket a Széchenyi-
Múzeum nagy gonddal gyűj tö t t össze. 

Jelenleg már, a háború okozta szétzilálás u tán , az egykori Széchenyi-Múzeum 
kéziratanyaga ismét teljesen rendezve van, eredeti számsorrendben, a ku ta tók tehát a 
nyomtato t t , Szily—Viszota-féle katalógus a lap ján könnven megtalálnak mindent . A kéz-
i ra tanvagnak az a része, amely nem tar tozot t bele a Múzeum anyagába, hanem, mint 
eml í te t tük , a családtól a háború végén érkezett az Akadémiához, még rendezés 
a la t t áll. 

Sajnos a Múzeum képanyagával sokkal rosszabbul állunk, mint a kéziratokkal . 
Ezek a tárlókban, falakon elhelyezett képok sokkal inkább ki voltak téve a háborús 
pusztí tásnak. Ami kevés megmaradt belőlük, azok ugyanúgy, mint a kéziratok, az ere-
deti katalógus szerinti rendben a Könyvtá r Kéz i ra t tá rában ta lálhatók meg. 

A százados évfordulóra való tekinte t te l a következőkben megpróbáljuk pótolni 
a régi Akadémiai Értesítő hiányosságát és szemelvényekben m u t a t j u k be Kézirat-
t á runk anyagából, hogyan emlékezett meg a Magyar Tudományos Akadémia a meg-
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rendítő halálhír vétolo u tán alapítójáról és egy fu tó pil lantást vetünk, ugyancsak néhány 
szemelvény bemutatásával , az egész országot elborító gyásznak Kézi ra t tá runkban őrzött 
emlékeire is. 

1. 

Alig egy hét te l Széchenyi I s t v á n halála u tán , 1860. április 10 :én már rendkívüli 
ülésre gyűlt össze az Akadémia. Néhány részlet az ülés jegyzőkönyvéből: 

102. A t i toknok előadá, hogy elnök, gróf Dessewffy Emil úr ő méltósága 
meghagyásából hívta egybe a rendkívüli ülést; s felolvasá Mélt. E lnök úrnak 
Pozsonyban april 9-kén esti 7 orakor kelt s a Tud. Akadémiához intézett követ-
kező sorait . 

Tekintetes Akadémia! 

Mint ez idő szerinti elnöknek keserves köteless éget kell teljesítenem. 
Akadémiánk alkotója, Széchenyi I s tván nincs többé . 
A nagy fá jda lmak némasága tiszteletet parancsol és követel ugyan, de 

azt hiszem mégis, nem fogunk ellene véteni, ha mi elsők szakít juk meg egy ország 
sajgó keserveinek halgatagságát, mert hiszen az enyészhetlon fényű és hatású 
férf iúnak nevét és pá lyá já t a ami létünkkel mindenkorra összeforrasztotta [a] 
történelem! Nincs magyar, ki a veszteség nagyságát ne érezze. Azonban leg-
mélyebben a Magyar Akadémiának kell azt éreznie ! 

Ind í tványozom ennélfogva: 
1. Tegye le az Akadémia mély és őszinte fá jda lmának kifejezését jegyző-

könyvébe. 
2. Fejezze ki az igazgató tanács i r ányában azon óhajtását , hogy ez az 

Akadémia alapi tójának tiszteletére gyászünnepélyt fog rendezni. 
3. Fejezze ki ugyan csak az Igazgató tanács i rányában azon reményét , 

hogy ez a nemzet kegyeletes óhajtásai t felkarolva s azok élére állva, eszközleni 
fogja, mikép érez szobor örökítse a haza szivében, Pesten az elhunyt nagy férfiú 
emlékét. 

4. Öltsön az Akadémia egy hónapra gyászt alkotója tiszteletére. 
5. Jelölje ki azon tagja i t , k ik velem holnapután 1 órakor Döblingben, a 

dicsőült kimúlásának helyén és Czenken csütörtökön a beszentelési és temetési 
tiszteletekon az Akadémiát képviseljék. 

6. S ezek felett, Tekintetes Akadémia, gyászoljuk az e lhunytat te t te ink, 
becsüljük meg emlékét a közre kiható tevékenység által! Hassunk és mélyed-
jünk belé szellemébe, hogy felfogva azt, minél igazabban valósithassuk körünkben 
azon nagy eszmét, melynek érdekében ad ta a t e t t embere ez intézetet a hazának. 

E lnök ő Méltóságának fenebbi sorai mélyen meghatot ták a M. Tud. Aka-
démia t ag j a i t . De bármi lesúj tva érzik magokat azon rendkívüli veszteség hírére, 
mely gróf Széchenyi I s tván gyászos k imul tával az egész nemzetet érte: érezik 
egyszersmind Mélt. Elnök ú r szavainak igazságát, hogy az országos fá jda lom 
némaságát azon intézetnek tiszte legelőbb megszakítani, melynek az örökemlé-
kezetű fé r f iú alkotója, s annyi éven ál tal vezér szelleme volt. Anyagi és szellem 
haladásunk terén alig van ugyan a közelebb múlt évtizedek ala t t nagyobbszorü 
kezdeményezés, mely közvetve vagy közvetlenül tőle nem nyeri vala első lendü-
letét; alig nagyobbszerü eredmény, melynek nem az б tervezése vagy hozzá-
járulása biztosít ja vala sikerét: nincs mindazál tal egyetlen intézet is, melynek 
tervezésében magasabb felfogást, több előrelátást tanusi tot t , megállapítására több 
anyagi áldozatot hozott, fejlesztésére több időt szentelt volna, mint a M. Tud. 
Akadémia. Központot alkotni a tudományos törekvéseknek, s az egyesített s 
anyagilag is gyámolított szellemi erők nemes küzdelme és versenye ál ta l a mive-
lődés p á l y á j á n előbbre vinni egy nemzetet , oly hazafiúi te t t , mely magában elég 
érdem a halhatat lanságra. De az Akadémia tag ja i közt többen vannak még akik 
azon n e m szűnő gondoskodásnak is tanúi va lának , melylyel gróf Széchenyi I s t v á n 
legfőbb tudományos in tézetünk anyagi érdekeit ápolta, valamint azon bölcs 
t a p i n t a t n a k és mély belá tásnak is, melylyel a tudományos tanácskozásokat 
vezette, irányoltat jelölve ki , eszméket ébresztvén önmaga is. H a a Széchenyi 
név a legnagyobb hazafiúi tiszteletet ébreszti, valahol egy magyar él: a M. Tudom. 
Akadémia e név hallatára a nemzeti kegyeleten tú l a hála és szeretet érzelmeivel 
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is adózik nagy alkotója, s annyi éven á t elnöke és igazgató tagja emlékeztének. 
Ugy hiszik ez okból az Akadémia tagjai , hogy a midőn e férfiú elvesztése fölött 
ezennel a legőszintébb, mély fá jda lmukat jegyzőkönyvileg kifejezik: nem cselek-
szenek szerénytelenül, ha egyszersmind hazafiúi kötelességöket teljesítvén, gróf 
Széchenyi Is tván emlékeztének megünneplésére s nevének hála emlékekkel örö-
kítése végett a kezdeményezést szintén megragadják, s Mélt. Elnök úr indít-
ványai t , némi hozzáadásokkal egyértelmüleg elfogadván, azokhoz képest ezenno 
a következőkot határozzák: 

[Ismétlések elkerülése céljából i t t most csak azokat a pont oltat közöljük, amelyek 
az ülés során járul tak az elnöki előterjesztéshez]: 

3. Az országos emlékszobor mellett egyszersmind egy kisebb emléket is 
oliajt emelni az Akadémia dicsőült a lkotójának, úgy hivén, hogy ily emléknél 
méltóbb ékessége nem lehet tervezet t épületének. 

4. Mivel azonban az emlókszobor az országos és akadémiai, egyiránt hely-
hez van kötve, oly emlékkel is örökitendőnek véli a M. Tud. Akadémia gróf 
Széchenyi I s tván nagy nevét, mely a kegyeletet bárhova elkiséri. I lyen az emlék-
érem, melynek veretésére szintén fölkéretik az Igazgató tanács. 

7. Az elhunyt nagy hazafi tisztelt csa ládjának levélben fogja ki fejezni 
az Akadémia részvétót azon mély fájdalomban, melyben a tisztelt grófi családdal 
az egész nemzet s különösen az Akadémia osztozik; s e levelet az Akadémia 
Pesten levő tagjai mindnyá jan aláír ják. 

8. Végül gróf Széchenyi I s tván nagy álló képe, mely a nemes gróf életében 
a t i toknoki teremben őriztetett , az utasító szabályok szerint, t i tkos szavazat 
u t j á n egyértelmüleg fölfüggesztetni ha tározta to t t az Akadémia üléstermében. 

Ezen jegyzőkönyv az erre kinevezett tagok ál tal hitelesít tetett . 
Pes ten , április 12-én 1860. 

2. 

Ugyanennek a hónak 30. nap ján még egy akadémiai ülés, a „Tizenkilencedik 
összes és nyelvtudományi ülés" foglalkozott a gyászünnepségek kérdésével. A jegyző-
könyvből : 

Mélt. Elnök úr ez indí tványában csak az Akadémia jelen volt tagja inak 
közohajtását tolmácsolá. Ehez képest a mai napra kitűzött osztályülés május 
2-ára napol ta tot t el, a mái nap egyedül ez intézet alkotója emlékezetének levén 
szentelendő. 

124. Mélt, Elnök úr jelenté, hogy azon küldöttség, mely gróf Széchenyi 
I s t v á n temetési szertartására az Akadémia részéről ki volt nevezve, Mélt. Elnök 
úr vezetése a la t t elegendő számmal jelent meg Czenken, megadni a nagy el-
h ú n y t n a k a végtisztességet. Jelenté továbbá Mélt. Elnök úr, hogy az Igazgató 
tanács egyértclemmel elfogadta az Akadémia mind azon határozatai t , melyek 
által alkotója emlékezetét megünnepelni, örökíteni hazafias kötelességének t a r t j a 
val». Teljes készséggel veszi kezébe egyebek közt az országos emlékügy vezetését; 
s csak hazafiúi tar tozásának véli megajánlani az akadémiai szobor és emlékérem 
költségeit. A gyászünnepélyt légozélszerűbhnek hivé az Igazgatóság, az oktoberi 
nagygyűlés alkalmával a közűlést követő napon tar tani . E gyászünnepély tár-
gyai lesznek: báró Eötvös József másodelnök u r emlékbeszéde, s a dicsőült gróf 
emlékezetét magasztaló költemény Arany Jánostól . Az Igazgató tanács ezek 
fölött a maga részéről külön levélben is kifejeztetni határozá részvétét, melylyel 
a nemes gróf családja fá jda lmában az Igazgató tanács tagjai mindenek felett, 
osztoznak. E részvéttolmácsoló levelet Mélt. Elnök úr már el is küldé. Az Aka-
démia részéről készült levél ma fog felolvastatni. 

125. A fenebbi pont folytán a t i toknok felolvasá a levelet, moly az Aka-
démia nevében gróf Széchenyi I s tván tisztelt családjához intéztetik, kifejezéséül 
azon hazafiúi mély fá jdalomnak, milyet az Akadémia, áz elhunyt nagy hazafinak 
ez első szülötte a legnagyobb mértékben érez az országos veszteség fölött. 
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A következőkben ahelyett , hogy folyta tnánk a jegyzőkönyvnek a megemléke-
zésre vonatkozó többi pont ja i t , i nkább közöljük magának a kondoleáló levélnek a 
szövegét : 

3. 

Nagyméltóságú Grófné! 

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak nincsen szavok azon fájdal-
mas mély megindulás kifejezésére, melylyel ama Férfiú kimúlása hírét vevék, 
ki ez intézetet negyven évi va júdások u t án egy szavával életbe h iv ta ; ki azt saját 
nagylelkű áldozatai, nem ernyedő buzdításai s bölcs tanácsaival megalkotta, 
annak minden korra ki tűzte az i rányt , melyben hivatását létesítse, s azt számos 
évek során át erélylyel és szeretettel igazgatá. 

S a nagy veszteség nem csak intézetünket , nem csak az öszves magyar 
nemzetét , de lesúj tot ta drága övéit is. 

I l y veszteség első érzetében nincsenek vigasztaló szavaink sem, akár a 
magúid;, akár az Excellenciád és nagyreményű fiai számára. 

De enyhítse legalább a legnemesb nő, s a nagy Férfiú erényei örökösei-
nek fá jda lmát a mi rokon f á jda lmunk bevallása, kik mint ez ál tala alkotott 
országos intézet tagjai , szintúgy fiúi kegyelettel őrizzük szent emlékezetét. 

És enyhítse egy pil lantás a jövendőségbe. Ugyanis elfordulva mindentől, 
mi most lelkünk elkeseredését táplál ja , üdü l jünk Kegyelmes Asszony azon a 
képen, melyet szívünk inga tha ta t lan hite élénkbe fest, hogy az, mi a nagy Elhúnyt 
nappali és éjjeli gondjainak fő tá rgya volt : a Haza megmaradása s e Nemzet 
szellemi emelkedése, nem vala álom! És e h i tben ad junk közös há lá t a Magya-
rok Istenének, hogy őt nekünk ad ta , neki pedig adot t erőt és szellemi hata lmat 
véghezvitelére annak, mi őt a magyar történelem egyik legnagyobb emberévé 
teszi: t . i. a nemzeti önismeret és ön tuda t ébresztése s erősítésére, s hogy a nem-
zet a csupa fentar tó s tar tozó államokosság teréről az alkotó és eléhbrevivő, 
tái-sas és országos munkásság mezejére lépjen á t . 

Ez az, a miért a jövendő történet író Széchenyi korával egy ú j időszakát 
számlálandja a magyar nemzet életének, melynek hatása végig kíséremli a magyart , 
míg élni fog a földön: s ím ennek tuda lma nem engedi, hogy a Széchenyi név a 
gyász jelszava maradjon: sőt a diadalom magasztos érzetével tölti el keblein-
ket ; Exccllentiádnak pedig ad jon erőt elviselni a fá jdalmat , midőn az nemes 
szívét már-már megemésztendő leszen; szenvedései ju ta lmáúl pedig engedje a 
Mindenható megérhetni azt az időt, midőnnemes Szülöttei te t tek á l ta l is méltókká 
fogták magokat tenni azon dicsőségre, melyet nagynevű a tyjoktól örökölni 
szerencsések voltak! 

Kelt a M. Tudom. Akadémiának 
apríl 30. 1860. t a r to t t összes üléséből. 

Gróf Dessewffy Emi l 
Elnök 

Toldy Ferenez 
Titoknok. -

Nem követ jük tovább az akadémiai i ratok sorát az őszi nagygyűlés ig, ahol a 
korábbi határozatok a lapján elhangzott Eötvös József emlékbeszédc és A r a n y János 
költeménye : „Egy szó nyilallott a hazán keresztül s egy röpke szóban annyi fá jda lom . . . " 

Addig pedig megindult az egész országból az á rada ta az együttérzést kifejező 
leveleknek Széchenyi özvegye felé. Gyűj teményünkben éppen úgy megvan a Magyar 
Természettudományi Társulat , a Tapoly-ondavai Vízszabályozó Társulat , a Szolnok-
megyei Gazdasági Ëgylet, a Nemzeti Színház személyzete részvétlevele, mint a „hódoló 
Nagy Kunok" , tollhoz nem igen szokott , nehéz kezeknek aláírásai Karcagról, Kun-
hegyesről, Madarasról, Kisújszállásról, Túrkevéről, Kunszent márt ónról : Varga Sándor, 
Szabó János , Kis Andris, Sánta Sándor, Jósa Gábor, K u n Dániel, mert amint í r ják: 
„Gyászünnepet szentelt a nagykun nép is a legnagyobb magyar emlékének" s ebben 
„megér t i egymást minden nyelv és f a j " . 
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4 . 

Befejezésül még egy rész Széchenyi nagy munka társának, Vásárhelyi Pá lnak 
özvegyétől az özvegy Széchenyinéhez írt levélből: 

H a a ' részvét 's a ' bánat megosztása némileg is enyhitheti azt a kimond-
ha ta t l an nagy fá jda lmat mi Méltóságodat 's kedves családját a legjobb fér j és 
Atya elvesztése által érte, úgy fogadja e' sorokba is annak bizonyítékát, hogy 
szivem mélyéből fájlalom gyermekeimmel együt t azon ki pótolhatat lan vesz-
teséget, annál inkább miu tán szegény megboldogult férjemmel 14 éven á t elvál-
liatlanul működtek együtt 's azon idő a la t t szerencsém volt a ' nagy méltóságú 
megboldogult Grófot oly részről meg ösmerni, mely örökké felejthetetlenné 
te t te . É n 14 év ólta kesergem gyermekeim At tyá t , felejthetetlen férjemet, Önt 
méltóságos Asszonyom most érte e' csapás 's vele az egész hazát . E ' gyászt szi-
vünkbe az Ország legnagyobb férfiáért örökké fogjuk hordani. Emléke e' hazába, 
mit Ő te t t ily naggyá, felejthetetlen lesz, mily sok meg nyugvás rejl ik abba , 
ha az kit elveszítettünk ily nagy emléket hagy maga u tán , s oly sokak áldását 
viszi magával a' sirba. 

Pest Máj. 5k 860. 
örökös 's fá jda lmában részt vevő 

mély tisztelője 

Özv. Vásárhelyi Pálné 

Közli: CSAPODI C S A B A 
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K Ö N Y V S Z E M L E 
f: 'SSfr^LJf^n V ——,, 

BALOGH KÁROLY : 

Fogászat 

I I I . átdolgozott kiadás. Medicina. Budapest, 1958. 359 1. 

Igen nehéz és hálát lan feladat az orvos-
tudomány oly mellékágáról rövid tan-
könyvet írni, amely ma már a fejlődés 
magas fokára ju to t t és önmaga is több 
alszakra tagozódik. Balogh Károly igen 
nagy feladatra vállalkozott, mikor évek-
kel ezelőtt az általános orvosképzés kereté-
ben oktatandó „fogászat" című tá rgy 
egyetemi tankönyvének megírását vállalta. 
Hogy vállalkozását minden nehézség elle-
nére siker koronázta, annak bizonysága, 
hogy e könyvből rövid néhány esztendő 
alat t immár a harmadik kiadás jelenhetett 
meg. 

Miben rejlik e tankönyvírás nehézsége? 
A fogászat az általános orvosképzésben 
mind jelenfőségében, mind óraszámát te-
kintve klinikai melléktárgynak számít, 
ami abban is kifejezésre jut, hogy fogá-
szatból nem szigorlatot, hanem csak 
kötelező kollokviumot kell tenni. A fog-
orvosképzés — tohát szakemberek taní-
tása a mindennapos fogorvosi gyakorlat 
ellátására — a világ túlnyomó részéhez 
hasonlóan, hazánkban is különváltan fo-
lyik már az általános orvosképzéstől. 
Mi az tehát , ami t e helyzetben a leendő 
orvosnak egyetemi évei alatt a fogászatból 
meg kell tanulnia , mi az, amit orvosi 
gyakorlata közben tudnia kell? Nyilván-
való, hogy az általános orvosképzés kereté-
ben a fogászat egyetemi tankönyvének 
elsősorban erre a témakörre kell szorít-
koznia. Ez azonban a tárgynak meg-
lehetősen kis része. Véleményem szerint 
az ilyen jellegű egyetemi tankönyvnek 
ennél lényegesen szélesebb területre kell 
kiterjeszkednie, hiszen az orvos — medi-
cina universae doctor — szocialista tár-
sadalmunkban az egészségügy minden 
kérdésébon mind a lakosság, mind a ható-
ság tájékoztatója és irányítója. A fogászat 
egyetemi tankönyvének tehát részletesen 
keíl ismertetnie a szakma ama részeit, 
melyek az általános orvos (valamint az 
egyéb orvosi tá rgyak szakorvosának) gya-
korlati tevékenysége szempontjából fon-
tosak; ezen túlmenően azonban felvilágo-

sítást kell adnia minden egyéb fogászati 
vonatkozású kérdésben is, hogy az egye-
temeinkről kikerülő orvos e tudományág 
minden vonatkozásában többet tudjon, 
mint amennyit a fogorvos közép- vagy 
magasabb korú értelmes ós érdeklődő 
betege hosszabb személyes tapasztalatok 
alapján „szenvedő alanyként" megtanult . 
Nehéz e két szempontot közös nevezőre 
hozni, s különösen nehéz ezt a feladatot 
úgy teljesíteni, hogy az egyetemi hallgató 
aránylag szűken mért oldalszámban mind-
azt megkapja, ami kell neki, de minden 
túlterheléstől mentes maradjon. 

Balogh a „Fogászat" 3. kiadásában 
— az első két kiadás tapasztalatainak 
bir tokában — ezt a kettős feladatot 
szinte tökéletesen oldja meg. Oly tan-
könyvet adott az orvostanhallgató kezébe, 
amely a hazánkban is már négy önálló 
tanszéket felölelő szakma egészéről átte-
kintést nyúj t . A gyakorló orvos szempont-
jából fontos részeket igen alaposan és 
gondosan tárgyalja. így különösen ki-
emelném az érzéstelenítés és fogeltávolítás 
című fejezeteket, melyek rövid, félre-
érthetetlen formában mindazt a tudni-
valót tartalmazzák, amire az első segély-
nyúj tás keretében minden gyakorló orvos-
nak szüksége van. Kitűnő didaktikai 
érzékkel tárgyalja Balogh a fogeltávolítás 
műtét tanát , a foghúzás egyes fázisait, az 
orvos egyes mozdulatait, úgyhogy a könyv 
leírását pontosan követve szinte automa-
tikusan tanulhat meg a hallgató fogat 
húzni. Kitűnő képanyag teszi szemléle-
tessé a könyvnek nemcsak ezeket a feje-
zeteit, hanem minden részletét. A fény-
képek, a röntgenképek mellett sok a jól 
megtervezett és éppen ezért át tekintést 
nyúj tó szkémás ábra. 

Nagy ismeretanyag rövidre fogott infor-
matív jellegű átadása ál talában a túl-
egyszerűsítés és vulgarizálás veszélyét 
rejt i magában. Balogh oktatói és tankönyv-
írói készségét, bőséges tapasztalatát , vala-
mint kritikai érzékét dicséri, hogy a könyv 
ettől a hibától szinte mentesnek mond-
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ható. A szöveg végére függesztett vény-
gyűj temény kel thet ily benyomást; sok 
óv tapasztalatából tudom azonban, milyen 
nagy értéket jelent az elfoglalt orvos 
számára, ha ebben a vonatkozásban gyor-
san tud a legszükségesebbnek u tána nézni. 

A tar talomjegyzék, valamint a tárgy- és 
névmutató könnyűvé teszik a könyv 
használatát; könnyű bármely konkrét 
kérdésre feleletet találni. 

Egyetemi oktatói tevékenységemben a 
Balogh-tankönyv előző kiadásainak is 
éreztem közvetlen hasznát; о könyv ti . 
olyan taneszközt ad a hallgató kezébe, 
amely a fogászat egyetemi okta tó já t 
megszabadította a t tól a kényszertől, hogy 
egy féléven á t het i egy órás előadásba 
próbálja az egész anyagot sűríteni és 
„leadni". Arra hivatkozva, hogy hallgató-
im a rendszeres ismereteket e tankönyvből 
megszerezheti k, évek óta bevált módon 
az előadási ó r á k túlnyomó részét betegek 

bemuta tásával , az egyes betegeken észlel-
hető jelenségek részletes tárgyalásával 
t udom tölteni, ami lehetővé teszi, hogy a 
professzori kollégiumon a kis óraszám 
ellenére is ne csak oktassak, de neveljek is. 
A Balogh-tankönyv bir tokában tehe tem 
ezt anélkül, hogy a vizsgaidőszakban 
címek az el járásnak valamilyen há t r ánya 
derül t volna ki. Űgy érzem, hogy ennek a 
ténynek a megállapítása minden dicséret-
nél többet mond. 

Balogh Károly Fogászatát a magyar 
orvosi szakirodalom egyik maradó értékű 
pillérének ta r tom, amely a közelmúltban 
felnőtt ós most felnövő orvosgeneráció 
számára vezérfonal. Egy szempontból lát-
nék javí tanivalót r a j t a : az egyes fejezetek 
végén kívánatos volna 2 — 3 sorban azon 
magyar és külföldi összefoglaló munkákra 
r ámuta tn i , amelyek a lapján az érdeklődő 
részletesebb tájékozódást nyerhet . 

A D L E R P É T E R 

ANDREÁNSZKY G Á B O R : 

Die Flora der sarmatischen Stufe in Ungarn 

Akadémiai Kiadó. Budapest, 1959. 360. 1. 238 ábra, 68 tábla, 5 melléklet 

A szerző taní tványaival együtt a hazai 
szarmata makroflórákat ismerteti, s ezek 
összefoglaló értékelését adja . 

A munka há rom részre oszlik. A beve-
zetés néhány fontos, a kuta tás i rányát 
megszabó elvet határoz meg, amelyek segít-
ségével a szerzőnek sikerült megállapí-
tania a magyarországi szarmata flóra 
összefüggő tör téneté t . Ez t a szerző több 
fontos szempont figyelembevételével he-
lyezte időrendi sorrendbe. 

A szarmata makroflóra kuta tások eddigi 
eredményeinek összefoglalása során u ta l 
arra, hogy a pollenanalit ika eddig a 
szarmata-kori rétegek kuta tása terén még 
kevés eredményt hozott. Véleménye szerint 
a jövőbeni kuta tásoktól sem várhatunk az 
egész szarmatát átfogó, összefüggő pollen-
profilt. A szerzőnek az utóbbi következ-
tetése nem látszik kellően megalapozott-
nak. Véleményét azzal indokolja, hogy 
pollenben gazdag barnakőszén meddő réte-
gek a hazai szarmatában r i tkák, a homok-
kő és durvaszemű tufa pedig nem alkalmas 
a pollenok megtar tására . Tény, hogy ez 
utóbbi rétegek aránylag kevesebb pollent 
tar ta lmaznak, azonban vizsgálataink azt 
muta t j ák , hogy ezekből is nyerhetünk 
kiértékelhető pollenspektrumokat. Éppen 
ezért — a szerzővel ellentótben — minden 
reményünk megvan arra, hogy a jövőbeni 
kutatások e kérdésről összefüggő képet 
fognak nyúj tan i . 

A • t önyv kifejti , hogy a klímaváltozá-
sok — lehűlés, felmelegedés vá l to t t ák 
egymást — flóraismótlődésekre vezettek. 
A szerző szerint a flórák alakulásánál 
figyelembe kell venni a régi fa jok kihalá-
sát, ú j fa jok jelentkezését, fa jok kelet-
kezését, f lóratársulások kialakulását , a 
cönogenezist. Megállapítható a kiértékelt 
f lórák alapján, hogy a szarmata idő 
elejére szubtrópusi/végére pedig kontinen-
tális klíma jellemző egyenletes esőeloszlás-
sal.Ezzel kapcsolatban csökken az együtte-
sek fajgazdagsága, különösen a fafa joké . 
A szerző felsorolja azokat a flóraelomeket, 
amelyek jelenléte vagy eltűnése jellemző 
a szarmata emelet egyes szakaszaira. A 
következő flóratípusokat különböztet i 
meg: 

A legidősebb az ordőbényei flóra, ame-
lyet a közép-miocén flórák fo ly ta tásakén t 
a makro torm fa jok nagy gazdagsága 
jellemez. Ebbo a t ípusba sorolja a Tál lya, 
Abaújszántó, Mád és Füzérradvány mellet t 
ta lá lha tó f lórákat . (Ez utóbbi t nem t a r t j a 
biztosan szarmatának!) Valószínűsiti a 
fónyi flóra idetartozását is. 

A szintén alsó-szarmata korú homokkő-
flórák közös jellemzői a pálmák, a Ger-
cidiphyllum ós a páf rányfa jok jelenléte. 
A szerző idesorolja Mikófalva, Bánfalva — 
Szabó-tető ós feltételesen Sály f lórá já t is. 
Bu ják f lórá jának f ia ta labb jellegét az 
egykori lelőhely t. sz. f.-i magasságával ma-
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gyarázza, éppúgy, mint néhány kisebb 
lelőhely anyagá t , amelyek közös jellem-
vonása az Acer fa jok szegényes előfor-
dulása, 

A bánhorvát i t ípusú flórák andezit-
tufába és t u f i t b a ágyazva ta lá lhatók, 
tömegesen ta r ta lmazzák a Oercidiphyllum 
crenutum (Ung.) Brown és a hegyi juhar 
maradványai t . Makroterm elemei (Sapin-
dus, Diospyros, Cedrela) és a makkia 
cserjék még alsó-szarmatára utalnak. Sajó-
kaza f lóráját is ebbe a csoportba sorolja a 
szerző. 

Várpalota Cinnamomum cserjései a kö-
zépső-szarmat a kort képviselhetik és a 
felső-szarmatálioz képeznek átmenetet . 

A szerző a felső-szarmata flórák két 
típusát különbözteti meg. A felső-szarmata 
alsó részét képviselő felsőtárkányi f lórát , 
amely a jelenlegi közép-európai flóra-
rokonságon kívül előázsiai flórarokonságot 
mutat és a kelet-ázsiai—észak-amerikai 
rokonságot m u t a t ó felső-szarmata felső 
iészét képviselő f iatalabb balatoni f lórát . 
Felső-szarmata korúnak t a r t j a a szelecsi 
völgyi babérlevelű cserjékkel jellemzett, 
nem teljesen fe lkuta to t t maradványegyüt-
test is. Ugyancsak a szarmatába sorol 
néhány különböző lelőhelyekről származó 
lenyomatot, fa törzsmaradványt (Mis-
kolc mellett Csosnya lelőhely, Egerszalók, 
Mikófalva). 

Végül az első rész befejező fejezetében 
Schréter Zoltán a lelőhelyek alapos geoló-
giai leírását a d j a . 

A második részben — a szerző „Ősnö-
vénytan" című tankönyvében megadott 
rendszer szerint — mintegy 500 marad-

vány kiér tékelő felsorolása és leírása követ 
kezik, he tvenen felüli ú j fa j gondos leírá 
sával , aminek értékét a már emlí te t t 23S 
pontos ra jzú ábra nagymértékben emeli 
Ehhez csatlakozik a lelőhelyeket ábrázoló 
t áb l án kívül a 03 fénvképtábla is. 

A könyv harmadik része olyan általános 
ismereti elemeket közöl a szarmata fló-
r á k kiértékelésére vonatkozóan (a klíma 
geomorfológiai, talajviszonyokra való kö-
vetkeztetések és a flóratársulások jellem-
zői), amelyek jelentősek minden paleo-
b o t a n i e s számára. 

Az általános flórafejlődésről szóló feje-
zet részletesen kifejti ennek három szaka-
szát a filogenezis, a szociogcnezis és a 
szekuláris szukszessziók kialakulásának kor-
szakát . 

A következőkben összefoglalja a magyar 
szarmata flórák egységét, belehelyezve az 
eddigi magyar f lórák egymásután jába a 
felső-oligocéntól a negyedkorig. 

Az utószóban a magyar szarmata-
f lórákat belehelyezi Berger öt szarmata 
f lóraprovinciájába, amelyekhez hatodik-
ként sorolja a dél-orosz flóraprovinciát . 
Egyeztet i a szarmata f lóratársulásokat a 
hazánkat övező területek flóraegységeivel, 
amellyel igazolja a Sza/er á l tal lefekte te t t 
ú j harmadkorra vonatkozta tható flóra-
zónák elméletét. 

Összefoglalva megál lapí that juk, hogy a 
munka a hazai szarmata makrof lóra első 
átfogó leírása és kiértékelése. Érdeme ezen 
tú lmenően az is, hogy nem egyszerűen 
flóraleírást ad, hanem a kor paleofito-
cönológiai kiértékelését is. 

N A G Y LÁSZLÓNÉ 

Kromatográfia 
Szerkesztette: Vámos Endre . Műszaki Kiadó. Budapest, 1959. 488 1. 

Új anal i t ika i módszerek kidolgozása 
mindig serkentően hatot t egy-egy tudo-
mányág vagy iparág fejlődésére. Ami 
azonban a legkülönfélébb kromatográfiás 
eljárások kidolgozását követte, szinte 
egyedülálló a maga nemében. Alig talál-
ható a kémiának olyan területe, ahol a 
kromatográfiás módszereket ilyen vagy 
olyan igénnyel be ne vezették volna, 
vagy ahol felhasználásuk nem teremtené 
meg a tovább i fejlődés lehetőségét. 

Az eredetileg anali t ikai feladatok meg-
oldására kidolgozott eljárás tú lnő t t ko-
rábbi a lkalmazásának keretein. Napjaink-
ban az ipar is felfigyelt a kromatográf ia 
által nyú j t o t t óriási lehetőségekre, melyek 
kiaknázására, néhány jelenleg kétségkívül 

fennálló nehézség leküzdése u tán , meg van 
a reális lehetőség. 

A kromatográfia legkülönfélébb válto-
zata i ránt világszerte tapaszta lható nagy 
érdeklődés a kromatográfiával foglalkozó 
szakirodalom területén is megmutatkozik. 

Vámos Endre és munkatársai „Kroma-
tográ f i a" című könyve elsősorban a gya-
korlati szakemberek részére íródott , akik 
a kromatográf iában egy új , sokat ígérő 
laboratóriumi módszert vagy eljárást vél-
nek megtalálni, de ehhez a szerteágazó 
idegen nyelvű szakirodalomból ezidáig nem 
k a p t a k elegendő ösztönzést. 

A mű lényegében négy részre tagolódik. 
Az első részben a t iszta gázok- és 

gőzök-, valamint az elegyfázisokból és 
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oldatokból történő adszorpció összefüggé-
seinek rövid elméleti á t tekintése u t án az 
adszorpciós (folyadék) kromatográfia elmé-
letéről, módszereiről és készülékeiről olvas-
hatunk. Külön fejezetrész foglalkozik a 
kromat ográfiában felhasznált segédanya-
goklüil és azok minősítésével. Az „Ad-
szorpciós kromatográfia analitiluii alkal-
mazása" c. fejezet vegyület-típusonként, 
tárgyalja a folyadék-kromatográfia anali-
tikai alkalmazásának lehetőségeit, min-
denüt t hivatkozva a bőséges szakiroda-
lomra, ahonnan további részleteket ismer-
het meg az olvasó. Az első rész a már 
megvalósított ipari eljárások ismertetésé-
vel zárul. 

Az első részt bevezető elméleti össze-
áll í tásban zavaró, hogy a folyadék-kro-
matográf iával foglalkozó fejezet a gáz-
adszorpció összefüggéseinek ismertetésével 
kezdődik, holott ez értelemszerűen inkább 
a gázkromat.ográfiához tar tozot t volna. 
A folyadék-kromatográfia matematikai 
tárgyalása jelenlegi fo rmájában kissé el-
nagyolt, szimbolikus írásmódjával elri-
aszt ja az olvasót, holott célja éppen az 
lenne, hogy hozzávetőleges képet nyú j t son 
a kromatográfiás oszlopban végbemenő 
folyamatokról, melyek eredményeképpen 
végbemegy a különböző adszorpció képes-
ségű komponensek szétválása. Szintén az 
érthetőség rovására megy a helyenként 
előforduló laza fogalmazás, az i t t -ot t fel-
bukkanó saj tóhibák és ábracserék. 

A módszertani és a folyadék-kroma-
tográfia alkalmazásával foglalkozó fejeze-
tek gondos munkáról tanúskodnak, a 
bőséges irodalmi anyag hathatós segítsé-
get nyú j tha t az esetenként leginkább 
célravezető módszer kiválasztásához. 

Az oszlop- és papírkromatográfiával 
foglalkozó második rész felépítésénél az 

előzőhöz hasonló módszert a lkalmaztak 
Örvendetes, hogy az idegen nyelvű kézi-
könyvek és közlemények anyaga mellett 
az ebben a tárgykörben megjelent magva r 
nyelvű irodalmat is közli. 

A gázkromatográf iával foglalkozó har-
madik rész a ránylag elég szűkszavú, 
különösen ha meggondoljuk, hogy kül-
földön az utóbbi években igen sok ismertető 
jelent meg e témáról , így for rásmunkákban 
nem lett volna h iány . Ez a fejezet ily 
módon, jellegét ós szándékát tekintve, 
eltér az előző fejezetektől . A gázkro-
matográfiával behatóbban nem foglalkozó 
ku ta tó t sem mentesíti az irodalom tanul-
mányozásától, a r r a azonban alkalmas, 
hogy az olvasó a gázkromatográfiás vizs-
gálatokhoz az első ösztönzést ebből a 
fejezetből merítse. 

Az ioncserés kromat ográf iá val foglalkozó 
negyedik rész csak a teljesség kedvéért 
kapot t helyet a műben. Errő l a téma-
körről ugyanis a közelmúltban részletes 
magyar nyelvű közlemény jelent meg, 
így a szerző ér thetően nem kívánt ismét-
lésekbe bocsátkozni. 

A könyv végén néhány részletesen 
kidolgozott példa ta lá lha tó a folyadék- és 
papírkromatográfia felhasználásáról, ami 
igen hasznos segítséget n y ú j t h a t a kezdet-
ben felmerülő metodikai nehézségek meg-
oldásánál. 

Bizonyos vagyok abban , hogy a magyar 
szakemberek hasznos ú tmuta tásoka t talál-
nak m a j d a könyvben, ami kiindulásul 
szolgálhat a kromatográf iás módszerek 
mind szélesebbkörű hazai bevezetéséhez. 
Ez annál is inkább kívánatos, mert, a 
külföldi színvonalhoz képest ezen a terüle-
ten nálunk sajnálatos elmaradás észlel-
hető. 

F E J E S P Á L 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
1960. ÉVI CXVIII . NAGYGYŰLÉSE 

Elnöki megnyitó 

R U S Z N Y Á K I S T V Á N a k a d é m i k u s 

A Magyar Tudományos Akadémia idei nagygyűlése kiemelkedik az 
Akadémia szokásos évi ünnepi eseményei sorából. Kettős évfordulót ünnepe-
lünk: most ünnepeljük hazánk felszabadulásának tizenötödik és Akadémiánk 
újjászervezésének tízéves évfordulóját. Gondoljunk vissza 1945 áprilisára. 
Az ország dolgozó népe mindennapi életéért küzdött. De a munkások fázva 
éhezve, rongyosan és úgyszólván a legszükségesebb munkaeszközök nélkül 
hozzáfogtak a kifosztott és tönkretet t ország üzemeinek, hídjainak, útjainak, 
vasútainak helyreállításához. A földet a dolgozó parasztság vet te birtokába 
s a nagybirtokos elnyomás alól felszabadulva kezdte meg földje művelését, 
gondoskodva az ország élelemmel való ellátásáról. Büszkén mondhatjuk, 
hogy ebből a hősi építőmunkából az értelmiség legjobbjai is derekasan kivették 
részüket. Hozzáfogtak az oktatás, a tudományos munka megindításához, az 
egészségügy súlyos feladatainak megszervezéséhez. A munkások segítségünkre 
jöttek, helyreállították a laboratóriumokat, az intézeteket, javították az 
egyetemek épületeit, mi pedig kimentünk az üzemekbe és népszerű tudomá-
nyos előadásokat ta r to t tunk. Mozgalom indult: „Munkások a tudományért; 
tudósok a munkásságért!". Ez a mozgalom az újjáépítés előrehaladtával 
magasabbrendű formának, egy szélesebb tartalomnak adta át a helyét: minden 
erő összefogásának a szocializmus építéséhez. Mi volt az az erő ami a munká-
sokat, parasztokat és értelmiségieket erre a nagy munkára ösztönözte és 
képessé tet te? Mindenekelőtt az, hogy dolgozó népünk történelme folyamán 
talán először érezte az országot saját jának. Először kapta meg a szabadságot, 
ami a munkát lehetővé tette, és az iránymutatást, ami az utat és célt kijelölte. 

Hála és köszönet a Szovjetuniónak ós hőseinek, hogy megszabadítottak 
bennünket a német nácizmus és a magyar fasizmus uralmától és ezzel meg-
teremtették a lehetőségét annak, hogy népünk kezébe vegye sorsa formálását. 
Hála és köszönet azért a segítségért, amelyet szocializmust építő munkánk-
hoz nyúj tot tak. 

Az iránymutatást a párt ad ta és el nem múló hálával gondolunk vissza 
a munkásosztály neves és névtelen hőseire, akik a legsúlyosabb elnyomatás 
évei alatt is áldozatos küzdelemmel vitték győzelemre a szocialista forradalom 
lobogóját. 

De gondoljunk vissza a tíz év előtti időkre is. A társadalmi fejlődés és 
a párt céltudatos politikájának hatására az Akadémia tagjai arra a meggyőző-
désre jutot tak, hogy az Akadémiának is részt kell vennie az ország dolgozó 
népe által kitűzött feladat, a szocializmus építésének munkájában. Az új cél 
szükségessé tet te, hogy szakítsunk az Akadémia régi munkamódszereivel, 
amelyek különösen a Horthy-fasizmus idején az Akadémiát a dolgozó néptől 
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és a haladástól elszakadt, szinte öncélú intézménnyé te t ték. Egészen újtípusú 
Akadémiát kellett létrehozni új szervezeti formákkal, tudományos intézetek-
kel, egy nagy kutatóhálózat létesítésével, szem előtt t a r tva az elmélet és a 
gyakorlat egységét, a tervszerű tudományos munkát , egyszóval mindazt, 
ami végeredményben egy nem is polgári, hanem szinte feudális Akadémiából 
egy szocialista Akadémiát kívánt teremteni. Ehhez elsősorban a régi polgári, 
idealista világnézeti f rontot kellett á t törni és arra törekedni, hogy a marxiz-
mus-leninizmus világnézetét és a dialektikus materializmus módszerét az 
Akadémia munkájában és a hazai tudományos életben diadalra juttassuk. 

Hogy mindez mennyire sikerült, és hogy az Akadémia mennyire képes 
hazánkban a tudomány legfőbb központjává, a tudományos kutatók utánpót-
lásának irányítójává válni, milyen eredményeket ért el, mivel segítette dol-
gozó népünk jólétét, kulturális felemelkedését, a szocializmus építését, milyen 
hibákat követett el, és milyen nehézségekkel küzködik ma is, azt a közgyűlé-
sen elhangzó elnökségi beszámoló fogja elmondani. De már most szeretném 
hangsúlyozni: az Akadémia vezető testületei sok és nagy erőfeszítést fejtettek 
ki a kitűzött célok eléréséért, de tudatában vagyunk annak, hogy hibákat is 
követtünk el és messzebb tar thatnánk, ha következetesebben alkalmaztuk 
volna a marxizmus-leninizmus tanítását és jobban figyelembe vettük volna 
a tudományos irányításnak a baráti országokban, elsősorban a Szovjetunió 
Akadémiája munkájában szerzett tapasztalatait . Annak is tudatában vagyunk, 
hogy az eredményekben, amelyeket elértünk, nagy része volt annak a segít-
ségnek, támogatásnak és bizalomnak, amelyet a tíz év alat t a pár t , kormá-
nyunk ós egész dolgozó népünk részéről állandóan tapasztalhat tunk. 

így például legutóbb a párt VII. Kongresszusa az összes eddigieknél 
behatóbban foglalkozott a tudomány szerepével szocialista építésünkben, és 
hosszú időre iránymutatóan megjelölte feladatainkat. Ezeket az útmutatáso-
kat messzemenően érvényesíteni kívánjuk. 

A Magyar Tudományos Akadémia ezt a segítséget és bizalmat hálával 
fogadja és mélyen átérzi azt a felelősséget, ami reá hárul. Akadémiánk eddig 
is nem egyszer világosan tanújelét adta , hogy szilárdan áll a munkáshatalom 
mellett, magáévá teszi a párt és a kormány célkitűzéseit, és minden eszközzel 
segíteni akarja országunk gazdasági, társadalmi, kulturális és ideológiai fej-
lődését. Kiállunk az igazság, a szabadság ós a béke ügye mellett. Egyre szoro-
sabban együttműködünk a baráti országok tudományos akadémiáival és har-
colunk a közös cél, a szocializmus felépítése megvalósításáért. 

Biztosak vagyunk abban, hogy továbbra is élvezni fogjuk pártunk és 
kormányunk részéről a támogatást , a bizalmat, és ez lehetővé fogja tenni 
számunkra hibáink, gyengeségeink legyőzését és ki tűzött céljaink elérését. 
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A népi Magyarország fejlődése 1945—1960 

N E M E S DEZSŐ l e v e l e z ő t a g 

К hónapban ünnepeltük 15. évfordulóját annak, hogy a felszabadító 
Vörös Hadsereg 1945. április 4-én kiverte hazánkból az utolsó hitlerista sere-
geket. A front elvonult, s mögötte új élet fakadt , új hatalom született: demo-
kratikus hatalom, amelyben a döntő szó a népé, a vezetőszerep a forradalmi 
munkásosztályé. 

Április 4-e nemzetünk nagy sorsfordulójának szimbóluma lett. Jelképezi 
azt a történelmi szerepet, amelyet a szovjet hadsereg hazánk felszabadításá-
ban betöltött és azt a nagy fordulatot, amit a felszabadult nép forradalmi 
erői hazánkban végrehajtottak. 

Tizenöt év általában röpke idő népek évezredes történetében, de nagy 
idő, lia a nép másfél évtized a la t t megoldja a demokratikus fejlődés elmaradt 
évszázados feladatait és végrehajtja a történelem legnagyobb forradalmi 
átalakulását: a szocialista forradalmat. Nagy idő, lia a világ felszabadult népei, 
amelyek sorsát a hatalomra került munkásosztály i rányí t ja , e rövid időszak-
ban megteremtik, megerősítik és legyőzhetetlenné teszik az új, szocialista 
világrendszert. Az elmúlt másfél évtizedben olyan történelmi időszak kezdő-
dött , amelyben már nem egyedül áll szemben az egész kapitalista világgal az 
első szocialista hatalom: a Szovjetunió, mint létének első három évtizedében, 
hanem a szocializmus egy milliárd embert egyesítő világa emeli magasra az 
új társadalom zászlóját. Döntő szakasz kezdődött a régi, kapitalista világ-
rendszer és az új , szocialista világrendszer versenyében. 

Az új, szocialista világrendszer létének hatására és hatékony segítségével 
fellendült a vezető tőkés hatalmak által leigázott népek nemzeti szabadság-
mozgalma, meggyorsult és feltartóztathatatlanná vált az imperializmus 
gyarmatrendszerónek széthullása. 

A mi szocialista Magyarországunk a szocialista világrendszer kialakulása 
folyamán, az élenjáró, új világrendszer egyik országaként született meg és 
fejlődik tovább. 

. A népi demokratikus hatalom születésének körülményei és jel lege 

A felszabadult Magyarország fejlődésében a nagy fordulat a demokratikus 
forradalom kibontakozásával kezdődött. Olyan demokratikus forradalom ez, 
amely a munkásosztály vezetésével ment végbe s olyan hatalmat teremtet t , 
amelyet így jellemzőnk: a munkások és parasztok demokratikus diktatúrája. 
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Ez a hatalom végrehajtja a demokratikus átalakulás feladatait , megvédi a 
demokratikus vívmányokat a reakciós támadásokkal szemben, és biztosítja 
a forradalom viszonylag békés továbbfejlődését: átnövését a szocialista forrada-
lomba. 

Mint mindenfajta hatalom, így a népi demokratikus hatalom is minden 
országban sajátos körülmények között, sajátos módon jön létre és fejlődik. 
Röviden kitérek a magyar népi hatalom létrejövetelének körülményeire és 
bizonyos sajátosságaira, s egyben arra, hogy milyen fő feladatokat kellett 
megoldani és hogyan valósította meg azokat. A hatalom jellegének fő ismérve 
az, hogy kinek a kezében van a hatalom, milyen alapvető társadalmi felada-
tokat old meg és hogyan. 

Ismeretes, hogy az új hatalom a Tiszántúlon született meg 1944 
november-decemberében, amikor az ország még hadszintér, területének felén 
és a fővárosban még a fasizmus az úr. Az új magyar állam megteremtése a 
tiszántúli városokban és községekben kezdődött. A felszabadult lakosság leg-
tettrekészebb emberei, az új élet u tán vágyó tömegek akaratá t képviselve, 
s a tömegekre támaszkodva megteremtették a demokratikus forradalom 
helyi hatalmi szerveit, amelyek hozzáfogtak a társadalmi élet újjászervezéséhez, 
a legégetőbb helyi feladatok megoldásához. A városokban és községekben 
létrehozott helyi hatalmi szervekre, a nemzeti bizottságokra és más népi 
szervekre támaszkodva, a felszabadult lakosság képviseletében jött létre a 
debreceni nemzetgyűlés, amelynek összeülésével és az ideiglenes kormány 
megalakításával megszületett az új , demokratikus központi hatalom, meg-
teremtődött az ú j magyar állam. 

A demokratikus átalakulás homloktérben álló alapvető nemzeti feladata 
volt akkor az akt ív bekapcsolódás az ország teljes felszabadításáért és a fasiz-
mus szétzúzásáért folyó küzdelembe. Nagy nemzeti feladat volt, hogy a szovjet 
hadsereg oldalán, az ú j román és bolgár hadsereg mellett, az újjászervezendő 
magyar hadsereg is résztvegyen a még hitlerista uralom alat t levő országrész 
felszabadításában és a fasiszta haderők teljes szétverésében. 

A hitleristák vert hadai a visszavonulásuk során az általuk „kiürítésre" 
ítélt területeket, amennyire csak tudták , kifosztották és lerombolták. A fasiszta 
rabságból felszabadult nép és az ú j hatalom előtt állt rendkívül nagy feladat-
ként az ország gazdasági életének talpraállítása, a termelő munka megindí-
tása , mely az adot t helyzetben a legáltalánosabb országos feladat volt. 

A gazdasági élet talpraállításának általános feladata mellett a nép előtt 
ál l t az a kérdés is, hogy milyen lesz az újjászülető nemzeti Mi lesz az urak 
földjével'1. Kinek épí t jük újjá a lerombolt gyárakat ? Vajon ezután is a bánya-
bárók profitjáért hozzák fel a föld mélyéből a szenet és az iparmágnások oszta-
lékáért öntik-e a vasat, gyártják a gépeket, szövik a kelmét? Továbbra is csak 
azok élvezik elsősorban a munka gyümölcseit, akki évszázadok óta kizsákmá-
nyolták a népet és — ameddig még lehetett — a háborún is gazdagodtak? 

E kérdések helyes megválaszolásától függött, hogy milyen mértékben 
lehet a nép teremtő erejét az ország újjáépítésére irányítani, a háborús kime-
rültséget is legyőzve munkára lelkesíteni. A helyes választól függött az is, hogy 
milyen mértékben lehet a gazdasági vérkeringés megindításának munkájába 
bekapcsolni, legalábbis egyidőre, a tőkéseket is, illetve a burzsoáziának azt 
a részét, melyik vállalja az újjáépítésben való részvételt, tudomásul véve 
a számára igen kellemetlen tényt , hogy a munkásosztály a politikai hata-
lom részesévé vált. 
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Az ország népe elé kellett tárni a nemzeti újjászületés programját, egyenes 
választ aclva a nagy kérdésre: mi valósítható meg a munkásosztály és az 
egész dolgozó nép vágyaiból az adot t helyzetben? 

A nemzeti újjászületés programját a kommunista párt dolgozta ki és 
tá r ta a nagy nyilvánosság elé. A kommunista pár t fogott hozzá elsőnek az 
élet megszervezéséhez és az új hatalom megteremtésének munkájához: az 
egyetlen párt volt, amely a demokratikus nemzeti újjászületés programját képes 
volt megalkotni ós a lassan újjászerveződő többi pártoknak — amelyeket 
közreműködésre hívott — elfogadásra ajánlani. Ezt a programot fogadta el 
a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, amely 1944 december elején — a 
több mint fél évvel korábban létrejött Magyar Front örökösekénl — Szegeden 
megalakult. Ezt a programot támogatta a debreceni nemzetgyűlés és az ideig-
lenes kormány programnyilatkozatának is alapjául szolgált. 

A társadalmi átalakulás halaszthatatlanul megoldandó feladata volt 
a földesúri nagybirtok felosztása, az antifeudális agrárforradalom véghezvitele. 
Ezt követelte a demokratikus rend közvetlen politikai érdeke, mert a magyar 
reakció egyik oszlopának ledöntéséről, az egyik fő kizsákmányoló osztály 
megsemmisítéséről, s ugyanakkor a nincstelen és szegényparasztok évszázados 
vágyának a teljesítéséről volt szó. A munkásosztály forradalmi pár t ja emelte 
magasra a demokratikus agrárforradalom, a földosztás zászlaját; a munkás-
osztály saját ügyévé te t te a parasztság földreform követeléseinek kielégítését. 
A parasztság megnyeréséért, a munkás-paraszt szövetség megszilárdításáért, 
a munkás-paraszt demokratikus diktatúra megerősítéséért vívott harc egyik 
alapvető kérdése volt, ez. Emellett az úri földek azonnali felosztását követelte 
az ország gazdasági talpraállításának az érdeke is. A földosztás elhúzódása 
azzal a veszéllyel is járt , hogy a földesúri földek jelentős része — gazdáik és 
intézőik nyugatra menekülése és gazdaságuk szétziláltsága miatt — bevetet-
len marad. A mezőgazdaság általános háborús leromlása s a jószágállomány 
jó felének elvesztése amúgyis a mezőgazdasági termelés nagyfokú visszaesését 
idézte elő. Ha ehhez még az járul, hogy a földek egy része a gazdátlanság 
miatt bevetetlen, a következmények még súlyosabbá válnak. 

A földreform az újjáépítési program olyan követelése volt, amellyel 
nem mert nyílt an szembefordulni egyetlen politikus sem, aki magát demokratá-
nak vallotta. S akkor minden reakciós ember, aki a politikai életben 
mutatkozott , sürgősen demokratának vallotta magát. . . 

A burzsoázia kisajátítása, az ipari termelőeszközök általános köztulaj-
donba vétele, vagyis más szóval: a szocialista forradalom eme alap vető fela-
data — ekkor még nem volt közvetlenül napirenden. A szocialista forradalom 
párt ja , a kommunista párt nem habozott, hogy ezt a magyar munkássággal 
megértesse. Azt azonban meg kellett mondani a munkásosztálynak és 
az egész népnek, hogy a kartellek és trösztök uralmának befellegzett Magyaror-
szágon, hogy a bankokat ós nagytőkés szervezeteket a demokratikus állam 
ellenőrzése alá kell helyezni, a tőkés kizsákmányolást korlátozni kell, a 8 órás 
munkaidőt, a munkásmozgalom régi követelését végre törvénybe kell iktatni 
és a munkásság számos régi szociális követelése teljesítendő. Az újjáépítési 
program mindezt tartalmazza. 

Egyik legsürgősebb feladat voll a demokratikus közrend biztosítása, az 
új , demokratikus rendőrség megszervezése, amihez a kommunista párt azonnal 
hozzáfogott és eredményesen végrehajtott . Л munkásosztály vezetőszere-
pének biztosítása és a népi hatalom megerősítése szempontjából ennek 
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igen nagy a jelentősége. További feladat volt a közigazgatás demokratizálása 
és megtisztítása. x\ kommunisták kezdeményezésére a nemzeti bizottságok 
közreműködésével e téren is jelentős a kezdeti eredmény, bár a feladat kielé-
gítő megoldása még váratott magára. Mindezekhez járultak az ú j rend meg-
szilárdítását célzó egyéb feladatok, így a háborús és népellenes bűnösök fele-
lősségrevonása, a fasiszta szervezetek újjáéledésének meghiúsítása. 

Az antifasiszta felszabadító háborúba való bekapcsolódás és a lerom-
bolt ország újjáépítése olyan nemzeti feladat volt, amelynek mielőbbi 
megoldása érdekében össze kellett fogni osztálykűlönbségre való tekintet 
nélkül minden erőt, mely vállalta a becsületes közreműködést. A munkásság 
és parasztság demokratikus szövetsége előtt az a feladat állt, hogy megnyerje 
a demokratikus összefogás számára az értelmiséget és a városi kispolgárságot, 
is, és bekapcsolja a gazdasági talpraállás nagy munkájába a hitleristákkal 
szakító burzsoázia erőit is. A széles társadalmi alapokon nyugvó nemzeti front 
létrehozása segíthette ezt elő. A belső helyzet mellett a nemzetközi helyzet 
is kedvezett egy ilyen széles alapokon nyugvó demokratikus koalíció létre-
hozásának: akkor volt szinte a leghatékonyabb és a legszilárdabb a Szovjet-
unió és a nyugal i hatalmak hitlerellenes szövetsége, mely célul tűzte, liogy 
kikényszeríti a fasiszta Németország feltétel nélküli kapitulációját. 

A széles alapokon nyugvó demokratikus nemzeti front morális-politikai 
feltétele volt az, hogy a munkásság és párt jai , így a kommunista párt is — mely 
az ország vezető pár t ja lett — vállalja a politikai és gazdasági együttműködést 
nemcsak a parasztsággal, hanem a burzsoáziával is, annak „pártonkívüli" 
vagy kisgazdapárti és egyéb képviselőivel — a nemzeti függetlenségi front 
programja alapján. A burzsoázia egy részét is magábafoglaló nemzeti front 
feltétele volt természetesen az is, bogy a burzsoázia képviselői elismerjék, 
illetve tudomásul vegyék a munkásosztály és a parasztság fő követeléseit és 
jogát a hatalomhoz, vállalják az együttműködést a dolgozó nép pártjaival , 
s különösen a kommunista pár t ta l . 

A burzsoázia színre lépő képviselői vállalták ezt az együttműködést, 
amely alapvető politikai feltétele volt annak, hogy az új demokratikus hata-
lomnak is részesei legyenek. Minden reálisan gondolkodó ember számára 
világos volt, hogy a burzsoázia képviselői, — miközben az együttműködést 
vállalták, azt remélték, hogy a demokratikus átalakulás polgári keretek kö-
zöt t marad, s amennyiben e keretet túllépi, az csak átmeneti jelenség, amit 
a nyugati hatalmak segítségével előbb-utóbb felszámolhatnak, a munkás-
osztályt és a szegényparasztságot a hatalomból majd kiszorítják és a 
tőkés rendszeri valamilyen formában megszilárdítják. A kommunisták szá-
mára is világos volt, hogy a nemzeti koalícióban résztvevő burzsoázia miben 
reménykedik. Mégsem hiba volt, hanem a kommunista párt antifasiszta nem-
zeti front politikájának komoly sikere, hogy 1944 végén a burzsoázia bizonyos 
részét is megnyerte a demokratikus front szövetségeséül. Bár ez a szövetséges 
az ingatag és időleges szövetségesek kategóriájába tartozik, de a politikai harc 
bizonyos szakaszában az ilyen ingatag és időleges szövetséges is jobb, ha 
segíti a homloktérben álló fő feladatok megoldását és nem áll át azonnal a 
reakció, az ellenforradalom oldalára. (Még jobb, ha a továbbfejlődés követel-
ményeit is tudomásul veszi és később sem fordul szembe a munkásosztállyal 
és a néppel: erre azonban semmiféle garancia nem volt és nem is lehetett.) 

Ilyen körülmények között jöt t létre a demokratikus nemzeti front 
debreceni ideiglenes kormánya, melynek dálnoki Miklós Béla egykori horthys-
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1 a tábornok lett az elnöke, Vörös János, a horthysta vezérkar egykori főnöke a 
honvédelmi minisztere, Faraghó Gábor, volt csendőrtábornok a közellátási 
minisztere, Teleki Géza gróf a közoktatási minisztere. Miklós Béla a horthysta 
hadsereg egyetlen tábornoka, aki 1944. október 15-e után átment a szovjet 
csapatokhoz. Magával v i t te törzskarának egy részét is, de azt nem vállalta 
sem ő, sem törzskara, hogy a vezényletük alat t álló 1. magyar hadsereget is 
átvigyék, és a szovjet hadsereg oldalára állva a hitlerista seregek elleni harcba 
cselekvően bekapcsolódjanak. Miklós Béla átállásának pesze igy is pozitív 
jelentősége volt és hozzájárult a németek közvetlen parancsnoksága alá került 
1. hadsereg bomlásához. 

Miklós Béla debreceni kormánynyilatkozatában vállalta a függetlenségi 
front demokratikus programját, amelyet tudomásul vett Vörös János, Faraghó 
Gábor és Teleki Géza is, persze mint szükséges rosszat. Mellettük a debreceni 
kormányban a Magyar Kommunista Pá r t nak 3, a Független Kisgazdapárt-
nak és a Szociáldemokrata Pártnak 2—2, és a Nemzeti Parasztpártnak 
1 képviselője foglalt helyet miniszterként. 

Az ideiglenes kormány összetétele segített eloszlatni a rágalmakat, 
amelyek azzal rémítgették a megtévesztett embereket, hogy a szovjet csapatok 
bejövetelével kezdődik a kommunista uralom, amitől nemcsak a tőkések és 
földbirtokosok rettegtek, hanem a 25 éves gátlástalan kommunistaellenes 
propaganda nyomán a kispolgárság, valamint a polgári és kispolgári értelmiség 
is. A debreceni kormány létrejövetelének politikai és morális hatása lökést 
adott a népi ellenállásnak a még fel nem szabadított országrészen. A hazafias 
ellenállás megmutatkozott a hitlerista kiürítési parancsok megtagadásában, a 
hitleristák által elrendelt erődítmény-munkák, a nyilas behívó parancsok 
szabotálásában, és fokozta az antifasiszta nemzeti ellenállás más formáit, 
beleértve a helyenként megkezdődött fegyveres ellenállást is. 

A földbirtokosokat és fullajtárjaikat persze nem nyugta that ta meg a 
debreceni kormányprogram, mert a földosztás pallósát suhogtatta meg a 
fejük fölött. A nagytőke gazdasági hatalmának korlátozására irányuló szegedi 
követelések a bankárok és iparmágnások számára volt igen nyugtalanító. 
Viszont mindez lelkesítően hatott a munkásokra és parasztokra, a nemzeti 
újjászületés reményét ébresztette fel az értelmiség körében, reményt keltett 
mindazokban, akiknek lelkét nem terhelték népellenes bűnök. 

A nép nagy tömegei a négy párt mögött álltak, s a tömegek legaktívabb 
legtettrekészebb, legforradalmibb része — a kommunista pártot követte. 
A kormányprogram gyakorlati végrehajtása nemcsak a kormány műve volt, 
hanem mindenekelőtt a tömegeké, amelyek a kommunista párt útmutatásai t és 
felhívásait követve előbbre mentek, mint a koalíciós kormány, segítve a kom-
munista pártot és a vele szorosan együttműködő szövetségeseit : a koalíció 
balszárnyát abban, hogy az egész kormányt balra húzza. A munkásosztály 
erejét és hatalmi súlyát Budapest felszabadítása növelte meg nagy mértékben, 
s ez gyorsította meg a demokratikus átalakulás nagy kérdésének dűlőre vitelét. 

Most pillantsunk vissza és vizsgáljuk meg, hogyan ha j to t tuk végre a 
homloktérben álló három döntő feladatot: 1. az antifasiszta felszabadító háborúba 
való bekapcsolódást, 2. a földosztást, és 3. az ország újjáépítését. 

A kommunista párt kiadta a felszabadító háború ú j jelszavát: Bosszút 
Budapestért Berlinben! — ahol akkor még Hitler volt az úr. Az új, demok-
ratikus magyar hadsereg megszervezését és az antifasiszta háborúba való tény-
leges részvételét azonban Vörös János és a köréje gyülekezett volt horthysta 
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tisztek elszabotálták. A fégyverszüneti egyezményben megállapított nyolc 
hadosztály helyett a Vörös-féle vezérkar csak kettőt állított fel. A kommunista 
pár t toborzó kampányt folytatot t , de a jelentkezők nagyobb részét be sem 
hívták, s a kisebb részét is csak ez erősödő nyomásra, hosszú hetek huzavonája 
után. A késve felállított két hadosztály is csak akkor indult a frontra, amikor 
azt már nem érhette utói. A koalíció jobbszárnya nem segítette az antifasiszta 
háborúba való bekapcsolódást, hanem hátrál ta t ta , ami kárt. okozott a nemzet 
tekintélyének és érdekeinek. E téren a volt horthysta tábornokokat is felölelő 
széles nemzeti koalíció nem vál tot ta be a hozzá fűzött reményeket. 

A nemzeti függetlenséget, amelynek kiharcolása a demokratikus újjászüle-
tés kezdetén az ú j demokratikus hatalom megszületése pillanatában az egyik 
fő feladat volt — a Szovjetunió katonai győzelme vívta ki a magyar nép szá-
mára. Hazánk szabadságát a szocialista szovjet hadsereg győzelmei hozták 
meg, a szovjet csapatokkal vállvetve küzdő demokratikus román és bolgár 
hadseregek közreműködésével. 

A demokratikus átalakulás másik nagy és halaszthatalan kérdését, a 
földosztást a nincstelen és szegény parasztok, a munkásosztály segítségével, 
a kommunisták vezetésével forradalmi módon végrehajtották. Az ideiglenes 
kormány tagjai közül egyedül Teleki gróf emelt utólagos kifogást a földosztást 
kimondó kormányrendelet ellen. Történtek kísérletek, hogy a földosztást 
1945 őszére halasszák, de nem volt olyan erő az országban, amely a munkás-
paraszt szövetség erőivel szemben az agrárforradalmat fel tar tóztathat ta volna. 
Ebben persze az is szerepet játszott , hogy a kulákbirtok, mint parasztbirtok 
a kiadott rondelet szerint 200 holdig mentesült az igénybevétel alól. Ezáltal a 
vagyonos parasztság — bár nem érteti egyet a földosztás forradalmi módjá-
val — alapjában véve semleges maradt; nehéz szívvel, de tudomásul vet te , 
hogy nem neki osztják a földet, hanem a „kódusok"-nak. Nem kívánta meg-
védeni az úri földbirtokot, amely az ő gazdasági lehetőségeit is korlátozta. 
A földbirtokos osztály elszigetelődött és gazdaságilag mint osztály, alapjában 
véve megsemmisült. A földhöz ju t ta to t t parasztok bizalma a munkásosztály 
és annak forradalmi pár t ja felé fordult, amelynek elsősorban köszönhette, hogy 
évszázados vágya valóra vált. 

A nincstelen és szegényparasztok földigénylő bizottságai helyenként 
kissé át is hágták a rendeletet, s ahol különösen kevés volt a föld, ott egyik-má-
sik kulákbirtokból is elvettek; a földesuraknak sem hagyták meg a 100 holdat 
mindig, amikor a rendelet szerint ezt meg kellett volna hagyni. Az is igaz, 
hogy sok földesúr, aki számára a parasztember mindig alantas lény volt, 
1945-ben hirtelen felcsapott „parasztgazdának", „kisgazdának" és „demokra-
tának" , hogy legalább 200 holdat megmentsen az igénybevétel alól. Nem egy 
földesúr hirtelen „antifasiszta ellenálló"-nak adta ki magát, hogy kivétele-
zettként 300 holdat megmentsen. Csakhogy a paraszti földigénylő bizottság 
és az egyéb helyi szervek, a paraszti tömegek cselekvő részvétele és ellenőr-
zése elhárította az ilyen kísérleteket. 

1945 nyarán a reakciós erők a kisgazdapártban tömörültek és ezt a 
pár to t felhasználva lehetőséget teremtettek arra, hogy az 1945-ös választások 
u tán a földesúri reakció — Mindszenthyék egyházi áldásával erősítve — meg-
kísérelje a kiosztott földek tömeges visszaperlését. Erejükből tellett arra, 
hogy vehemens támadást indítsanak elveszett földjeikért, de nem tellett arra, 
hogy akciójukat sikerre is vigyék. A kommunisták vezette ellentámadás teljes 
sikert ért el és a koalíciós kormány jobbszárnyának is tudomásul kellett vennie 
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a szegényparasztság követelését, amelyet a munkásosztály támogatot t és a 
kommunista párt így fogalmazott meg: földet vissza nem adunk. Érvényesült 
a munkások és parasztok forradalmi diktatúrája . 

Az ország gazdasági talpraállása és újjáépítése a nemzeti újjászületés 
legáltalánosabb kérdése volt. Ezzel kicsit bővebben kívánok foglalkozni. 
Annál is inkább, mert a politikai harcok az újjáépítéssel kapcsolatos kérdé-
sekben váltak a legélesebbé. 

A nép fogott hozzá a gazdasági talpraállás nagy munkájához: munkások 
és parasztok. A mezőgazdaságban a demokrat ikus agrárforradalom végbemene-
tele adott ehhez nagy ösztönző erőt. Az iparban azonban a tulajdonviszonyok 
megváltozása nélkül, a tőkés tulajdon fennmaradása mellett keüett a munkás-
ságnak ehhez hozzáfogni. És hozzáfogtak, mégpedig a kommunista munkások 
vezetésével, kommunista, szociáldemokrata és pártonkívüli munkások együttes 
erejével. Igen sok gyárban úgy fogtak hozzá, hogy a tulajdonos ot t sem volt, 
nyugatra szökött, vagy elbújt, s csak később lopakodott vissza, hogy helyét 
elfoglalja. 

A munkások létrehozták az üzemi bizottságokat, amelyeknek nagyon 
jelentős szerepük volt a romeltakarítás, a helyreállítás és a termelő munka 
újraindításában, annak megszervezésében, együttműködve az üzemek műszaki 
vezetőivel. 

A függetlenségi front szegedi újjáépítási programjában nem szerepelt 
olyan intézmény bevezetése,mint az üzemi bizottság. Törvényes rendelkezést, 
amely létét elismerte ós jogkörét szabályozta — az ideiglenes kormány csak 
Budapest felszabadítása után bocsátott ki. De ezek a szervek, mint a nemzeti 
újjászületés munkásszervei, nyomban létrejöttek, amint a front nyugat felé 
haladva, egy-egy újabb felszabadított várost, vagy nagy községet hagyott 
maga mögött. 

A szegedi programban nem szerepelt az ipari termelés és az iparvállala-
tok kereskedelmi tevékenysége feletti munkásellenőrzés általános megvalósí-
tása. Ez mégis létrejött, mégpedig, mint a nemzeti újjászületés egyik nélkülöz-
hetetlen tényezője. Létrehozta a munkásság forradalmi öntevékenysége, 
melynek a kommunista párt adot t helyes irányt. Nem volt erő, amely az újjá-
építés megindulásának legnehezebb óráiban létrejött új , forradalmi munkás-
szerveket felszámolhatta volna. S a munkásellenőrzés a forradalmi átalakulás-
nak olyan vívmánya volt, amely túlment a polgári demokratikus kereteken, 
a szocialista forradalom egyik lényeges eleme népi demokratikus fejlődésünk 
első, demokratikus szakaszában. 

A döntő erő a munkások és parasztok demokratikus szövetsége voll és 
alapjában ez az erő érvényesítette az akaratát az ország életében. S bár a 
demokratikus diktatúra nem maradéktalanul és nem minden téren érvénye-
sült, de az ország életére ós az átalakulás menetére mégis mindenekelőtt ez 
a munkás-paraszt diktatúra nyomta rá a bélyegét. Akkor is, amikor Miklós 
Béla, egykori horthysta tábornok volt a miniszterelnök, akkor is, amikor őt 
Tildy Zoltán váltot ta fel, s akkor is, amikor Nagy Ferenc került egy időre a 
kormányelnöki székbe. 

A hatalomban résztvevő polgári erők mindenekelőt 1 az államhatalmi 
szervekben próbálták visszaszorítani a munkásság és a szegényparasztság 
képviselőit, a kommunistákat, a munkásegység ügyét védő szocialistákat, 
a velük együtt működő parasztpártiakat, s a baloldali kisgazdákat is, akik 
a polgári erők számára szintén nem voltak elég megbízhatóak. A polgári erők 
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a különféle akciók egész sorát indí to t ták , hogy „behozzák há t rányukat" a 
kommunistákkal szemben a demokratikus rendőrségen. De rohamaik — bár-
hogy is támogat ta ezt a miniszterelnök is —- sikertelenek maradtak. Nyíl-
t abb volt a küzdelem a közigazgatási pozíciókért, a horthysta és nyilas 
tisztviselők eltávolításáért, a munkásság és a parasztság képviselőinek a 
közigazgatásba való nagyobb arányú beviteléért. Ezen a területen a jobb-
oldali erők hosszabb ideig tudták pozícióik jelentős részét megtartani , amit 
a tőkésosztály újra-szerveződése, bizonyos fokú átmeneti konszolidációja 
segített elő. 

A burzsoáziát is felölelő nemzeti front szükségességét, a hazai és nemzet-
közi politikai viszonyok mellett mindenekelőtt az indokolta, hogy a tőkéseket 
is be kellett vonni a rendkívül súlyos helyzetben levő ország gazdasági talpra-
állításába. Agazdasági élet ütőerei: a közlekedés újjáépítéséről, mindenekelőtt a 
vasút és a hidak helyreállításáról az államnak kellett gondoskodnia. A szovjet 
katonaság nyú j to t t ehhez —- s emellett a nemzet talpraállásának sok más 
területén is —-gyors és hatékony segítséget. Ám a gazdasági vérkeringés gyor-
sításához a tőkés készletek és kapcsolatok mozgósítása is kívánatos és sürgős 
volt. Ez természetesen maga u tán vonta a tőkés osztály bizonyos konszolidá-
lódását. Újjászerveződött a Gyáriparosok Országos Szövetsége, működésbe 
léptek a bankok. A tőkések helyreállították külkereskedelmi kapcsolataikat, 
megindult a kisipar regenerálódása és a tőkés nagy- és kiskereskedelem. 

A vezető tőkés körök azonban nem tar to t ták sietős dolognak a nemzet 
gazdasági talpraállását. Ok megelégedtek egyelőre annyival, amennyi bizo-
nyos fokú konszolidálódásukhoz és megszerveződésükhöz nélkülözhetetlenül 
szükséges volt. A további üzleti aktivitásukat szorosan egybekapcsolták 
politikai célkitűzéseikkel, amelynek lényege : olyan politikai feltételeket kény-
szeríteni a népre, amelyek a forradalmi fejlődésnek gátat vetnek és a tőkés 
rendszer megszilárdítását biztosítják. Nem nyugodtak bele, hogy a magyar 
munkás már nemcsak a kalapácsot fogta, hanem az ország kormánykerekén 
is ra j ta t a r to t t a erős kezét. A munkásosztálynak és a szegényparasztságnak a 
politikai hatalomból való kiszorításáról volt mindenekelőtt szó, bár ezt ter-
mészetesen leplezni igyekeztek. 

Az újjászerveződő burzsoázia és a vele szövetkező különféle rétegek 
előtt az a kérdés állt, hogyan ragadhat ják ki az ország talpraállításának veze-
tését a munkásosztály és ennek forradalmi párt ja, a tettek pártja: a kommunista 
pár t kezéből. E nehéz kérdést hathatós nyugati támogatással kívánták meg-
oldani. Szembefordultak a nemzeti újjászületés kommunista politikájával, 
amely azt hirdette, hogy a magyar népnek a saját erejéből kell felépítenie az 
országot. A vezető tőkés körök és képviselőik elég hamar megértették, hogyha 
a nép saját erejéből teremt ú j világot a romok helyén, azt nem az uraknak, 
hanem önmagának fogja építeni. A burzsoázia politikusai tehát szembe-
fordultak ezzel a számukra veszedelmes politikával. 

A kisgazdapárt egyik hírhedt vezetője, Vargha Béla — aki később a 
házelnöki méltóságból a disszidens politikusok egyik amerikai gyűjtőhelyére 
vándorolt —• 1945 június végén egy kisgazdapárti vasutas-nagygyűlésen a 
következő bölcs nyilatkozatot t e t t e : „Azt mondják, csak a magunk erejéből 
tud juk felépíteni az országot. Ne hazudjunk! A magunk erejéből négyvon 
évig se tudnánk felépíteni olyanná, amilyen volt. Vegyük tudomásul, hogy a 
termelő munka sem az egyik, sem a másik téren nem tud megindulni segítség 
nélkül. Ezt az országot magunktól felépíteni nem tud juk" . Ehhez különböző 
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frázisok közepette — hangoztatva minden magyarok összefogását — hozzá-
te t t e még a következőt: „Ha nem tudunk biztonságot teremteni, s nem tud-
juk a rendet helyreállítani, ne számítsunk a külföld segítségére."1 A tőkés 
uralom, a tőkés vállalkozások és haszonszerzés biztonsága kellett neki. 

Vargha Béla e fellépése idején a földbirtokosi és burzsoá ellenforradalom 
főerői már bevonultak a kisgazdapártba és a vagyonos parasztokkal szövetkezve 
reakciós blokkot hoztak létre. Miután a kisgazdapárt a nemzeti koalíció 
része volt, e párt ú t ján lehetőséget nyertek arra is, hogy embereiket a köz-
igazgatási és más hatalmi szervekbe benyomják, vagy ottlevő embereiknek 
menlevelet szerezzenek. Politikai takt iká juk egyik alapvonása az volt, hogy 
a parasztokat szembefordítsák a munkásokkal, a munkás-paraszt szövetséget 
felborítsák. 

1945. augusztus 20-ra összehívták a kisgazdapárt nagyválasztmányát. 
Itt. egy olyan határozati javaslatot fogadtak el, amely csöpögött ugyan a 
demokrácia melletti hangzatos nyilatkozatoktól, de egyik pont a parasztság 
sztrájkjogát hirdette meg a város ellen, a munkásosztály ellen. Ez a pont a követ-
kezőképpen hangzik: „Kinyilvánít ja a Független Kisgazdapárt parasztsága, 
hogy gazdasági érdekeinek hatályos védelme érdekében szervezetein keresztül 
bevezeti a parasztság hatályos gazdasági érdekvédelmét, sztrájkjogát is, 
amelynek mértékét és formáit később, alkalmasabb időben határozza meg." 
Miután a Szabad Nép élesen reagált erre a paraszti „sztrájkjogra", amely 
mögött a városok elleni bojkott-jog rejlett, a Kis Újság augusztus 26-i számá-
ban Nagy Ferenc személyes megtámadtatás címén nyilatkozik, s közli, hogy 
a szóban forgó okmány említett 13. pontját ő fogalmazta és személyesen áll 
ki a paraszti sztrájkjog mellett. A Horthy-uralom idején, a földesúri Magyaror-
szágon sem a kisgazdapárt, sem Nagy Ferenc személyesen nem állt ki a cselé-
dek, béresek, sommások, aratómunkások sztrájkjoga mellett — a földesurak-
kal és gazdag parasztokkal szemben. Akkor nem hirdetet t paraszti bojkottot 
a bankok és kartellek uzsorája ellen sem. Nagy Ferencék ezt a „jogot" csak 
az ország talpraállításának legnagyobb terhét viselő munkásosztállyal szemben 
ta r to t t ák szükségesnek meghirdetni. 

A „parasztsztrájkkal" való fenyegetőzés a kisgazdapárt választási elő-
készületeihez tar tozot t . Végrehajtani azonban képtelen volt a választások előtt 
is és utána is. Nem lehetett rávenni a parasztságot a városi mukásság kiéhez-
tetésére. Bármennyire járatosak is Nagy Ferencék a parasztdemagógiában 
nehéz dolog volt a városiak elleni régi szólamokat az ellen fordítani, akinek 
legnagyobb része volt abban, hogy a paraszt megszabadult a földesuraktól, 
megkapta az urak földjét és fő fegyvertársa a bankárok és iparbárók ellen. 
Nagy Ferencék emellett vigyáztak arra, hogy a parasztok „sztrájkjoga" ne 
ijessze meg a városok polgárságát. Fzért is fogalmazták úgy ezt a „sztrájk-
jogot", hogy annak „mértékét és formáit" majd később — vagyis a politikai 
harc alakulásától függően —- kell meghatározni. Azt kellett majd eldönteniük, 
hogy a városi lakosság mely részét fenyegessék a paraszt bojkottal és mely részét 
nyugtassák meg. A polgárság ér tet t a szóból és a 45-ös választásoknál többsé-
gében odaállt a parasztsztrájkkal fenyegetőző kisgazdapárt mögé. 

A parasztsztrájkkal való ravasz fenyegetőzés gonosz és ostoba dolog volt, 
azok fenyegetőztek, akiknek nem tetszett, hogy az ő akaratuk ellenére 

1 Kis Újság, 1945. július 1. 
- Kis Újság, 1945. augusztus 20-i száma. 
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az ország életét a munkásosztály vezeti és a munkás-paraszt diktatúra minden 
ellenakció dacára hatékonyan érvényesül. 

A kisgazdapártban gyülekezett ellenforradalmi erőknek persze nem a 
„parasztsztrájk" volt a fő politikai fegyverük. Mindenekelőtt a polgári demo-
krácia jelszavait hangoztatták a népi demokratikus fejlődés céljából. E jel-
szavakból szőtték ködfüggönyüket, amely mögött felsorakoztak az ellenfor-
radalmi erők, a horthystákig ós nyilasokig bezárólag. Ugyanakkor a polgári 
demokrácia jelszavait egybekapcsolták a klerikális reakció támogatásával, 
s azzal az ismert taktikával, hogy az emberek vallási érzületét használják lel 
sötét politikai célokra, s ahol csak tudják, ot t a templomi szószéket is politikai 
korteshordóvá változtassák. Politikai fegyvertárukhoz tar tozot t természete-
sen a nacionalista hangulatkeltés, a szovjet ellenes uszítás, bár ezt nem a 
saj tó ú t ján tet ték — ennél óvatosabbak voltak — de annál intenzívebben 
a szóbeli propagandában. Mindezek részletezésébe nem mehetek bele, bár-
raennyire is tanulságos lenne. 

2. A munkásegység fejlődése és a szocialista erők előrenyomulása 

Ma már eléggé közismert, liogy a munkásegység, amelyet a két munkás-
párt együttműködése, s egyben az egységes szakszervezeti mozgalom biztosí-
t o t t , alapvető feltétele volt annak, hogy a munkásosztály a hatalom részesévé 
és a nemzet vezető osztályává váljék. A két munkáspárt hivatalos együttmű-
ködése megkezdődött a Magyar Frontban, s ezt megerősítette az 1944. október 
10-i egységmegállapodás. Továbbfejlődött a két párt politikai együttműködése 
a nemzeti függetlenségi front megalakulásával. A szociáldemokrata pár t 
odaállt a kommunista párt mellé és segítetle a függetlenségi front szegedi 
zászlóbontását, elfogadta a kommunista párt által kidolgozott nemzeti újjáépí-
tési programot. Budapest felszabadulása után a két párt képviselői az ország 
fővárosában erősítették meg az egységmegállapodást és hozzáfogtak a két párt 
közötti összekötő bizottságok kiépítéséhez. E közös szervek voltak hivatva arra, 
hogy a két munkáspárt egységfrontját a közös politikai állásfoglalások és 
fellépések ú t ján érvényesítsék a gyakorlati küzdelemben. Ismeretes, hogy 
az összekötő bizottságok által rendezett közös pártnapok, gyűlések és egyéb 
rendezvények tömegméretekben fejlesztették az együttműködést, a két párt 
közeledését. 

Mindez persze nem simára aszfaltozott úton haladt előre. Az 
ország felszabadulásának befejezése idején a szociáldemokrata pártban már 
ismét aktivizálódott, frakciószerűen újjászerveződött a jobbszárny. Ennek 
vezetői a kommunistákkal való egységfrontot átmeneti politikai manővernek 
tekintették és az együttműködést szerették volna mihamarabb felszámolni. 
A kommunisták körében is voltak, akik csupán átmeneti manővernek tekin-
te t ték a szociáldemokrata pár t ta l való fegyverbarátságot. S amikor a testvér-
pártban akcióba léptek a jobboldaliak, és elkezdték paktálásaikat a kisgazda-
párt reakciós elemeivel, a kommunisták között feléledt a régi harag azokkal 
szemben, akikkel osztályáruló magatartásuk miatt a Horthy-uralom idején 
évtizedes harcot vívtak. Óvni kellett az egységfrontot a szociáldemokrata 
párt egyre nyíltabban szervezkedő jobboldali frakciójától, s attól is bogy a 
jobboldaliakkal szembeni jogos harag ne fajuljon el és ne okozzon kárt a két 
pá r t együttműködésének. 
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Az együttműködést veszélyeztető jelenségeket látva és a munkásosztály 
előtt álló nagy nemzeti feladatok által vezérelve, a kommunista és a szociál-
demokrata párt 1945. április 27-én nyílt levéllel fordult valamennyi szerveze-
téhez és tagjaihoz. A két párt „közösen fordul hozzátok — mondja a felhívás — 
hogy ezzel is nyomatékot adjon a munkásosztály és ezen túlmenően az egész 
magyar demokrácia legfontosabb kérdésének, a két párt szoros együttműködé-
sének". A nyilt levél felhívja a figyelmet, hogy „az egyre merészebben jelent-
kező reakció és a Lappangó nyilasság legnagyobb reménye az, hogy sikerül 
éket verni a két munkáspárt közé". Hangsúlyozza, hogy „minden közös 
célkitűzésünket valóra tudjuk váltani, ha az eddiginél szorosabban dolgozunk 
együt t" . Pontos követelményként jelöli meg: „ne forduljon elő, hogy az egyik 
vagy másik párt fiatal demokrácia szerveibe beszivárgott, vagy arra kívülről 
ható reakciós erőkkel szavazzon, vagy ennek ú t j á t egyengesse." A nyílt levél 
hangsúlyozza a közös szakszervezeti munka nagy fontosságát is. Határozottan 
szembeszáll a kommunisták és szociáldemokraták közti régi ellenségeskedés 
felújításával, amit úgy itélt meg, hogy az „súlyos kárt okoz nemcsak a 
munkásosztálynak, hanem az egész nemzetnek". A két párt együttműkö-
dését úgy értékeli, hogy az „bosszú esztendőkre, az egész felépítési korszakra 
szükséges és ebben az összefogásban van az egyetlen kivezető ú t " az ország 
súlyos helyzetéből. Végül a küszöbönálló május 1-i ünnepség közös, demon-
stratív megünneplésére hívott fel. A felhívást mindkét párt főt i tkára, 
Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád írta alá. 

A felszabadulást követő első szabad május 1-е közös megünneplése 
valóban a magyar munkásság országos méretű, nagy politikai demonstrációja 
volt, erői adot t további küzdelmeinek, nem maradt él a hatása a falvakban 
sem. 

A munkásegység ellenségeinek tevékenysége azonban nem Lankadt, 
hanem fokozódott. A burzsoázia bizonyos gazdasági konszolidálódása és poli-
tikai újjászerveződése magával hozta a szociáldemokrata jobboldal újjáéle-
dését és frakciós újjászervezéséi is. A jobboldali szociáldemokraták, akik a 
forradalom ügyét már régen elárulták, a burzsoázia erőit mindig túlbecsülik, 
megijednek tőle, keresik vele és nyugati támogatóikkal a megegyezést; ennek 
céljából szabadulni akarnak a kommunistákkal való együttműködés „terhétől". 
A megszerveződő burzsoá erők képviselői persze értékelik a jobboldali szociál-
demokraták e jellegzetes t ulajdonságát és igyekeznek hasznosítani is mindig, 
amikor ezt szükségesnek találják. S a magyar burzsoázia a népi demokrácia 
elleni akcióban nagyon számított a szociáldemokrata jobbszárny tevékenysé-
gére. 

Megőrizni és minden akadály ellenére továbbfejleszteni a két munkás-
párt együttműködését — nagy feladat volt. A kommunista párt , a szociál-
demokrata párt balszárnyával összefogva sikerrel megoldotta, mert mindkét 
párt munkástömegei a nemzeti újjászületés kommunista programját tet ték 
magukévá, annak megvalósításán munkálkodtak. Más kivezető út nem is 
volt elől 1 úk, ha csak az nem, amit Vargha Béla és társai a jánlgat tak, paraszt-
bojkottal kiegészítve. 

A burzsoá ellenforradalmi erők nem hitték a magyar demokrácia népi 
erőinek teremtő képességében, viszont bíztak a nyugati hatalmak erejében 
és beavatkozásuk sikerében. Különösen megnövekedett eme reményük akkor, 
amikor lehullottak az első atombombák J a p á n két városára; Hirosima száz-
ezer halot t ja megnövelte a magyar reakció reményeit. 
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Ismeretes, hogy a 45-ös országgyűlési választásokon az egyesült reakciós 
blokk segítségével a kisgazdapárt 57%-os parlamenti többséget szerzett. 
Az ellenforradalmi erők remélték, hogy a kisgazdapárt segítségével a paraszt-
ság nagy többségét szembeállíthatják a munkásosztállyal, a munkáspártokkal, 
s mindenekelőtt a kommunista pár t ta l , és azt gondolták, hogy már szembe is 
állították. Választási sikerük politikai értékét túlbecsülve és a hatalom i ránt i 
mérhetetlen vágytól hajtva, azonnal támadást indí tot tak a munkásosztály 
hatalmi pozícióinak felszámolására, és mindjár t egycsapásra a földrefor nak 
legalább részleges megsemmisítésére. Annyit hangoztatták a „minden magyar 
összefogásának" megtévesztő nacionalista frázisait, hogy közben önmaguk 
előtt homályosították el, milyen mélységes ellentmondások keletkeztek magá-
ban a kisgazdapártban. 

Az tör tént , hogy a volt földesurak beözönlése és egyre hangosabb szerep-
lése kiélezte az osztályellentétet a bukott nagybirtokosok és a parasztok 
között a kisgazdapárton belül is. A szegény parasztembert nem hato t ta meg 
a „minden magyar testvér" jelszó, amikor annak jegyében vissza akar ják 
venni tőle a kommunistáktól kapott földet, hogy az ismét az uraké legyen. 
Az sem hat ja meg, ha e jelszó jegyében védelmezik és visszacsempészik a 
horthysta és nyilas szolgabírókat és hasonlókat, mondván, hogy „azok is 
magyarok". A volt földbirtokosok tömörülése a kisgazdapártba, s Nagy Feren-
cék mind nyíltabb összeborulása a bukott grófokkal a szintén „kisgazdává" lett 
bankemberekkel, meg egyéb tőkés vállalkozókkal — mind nagyobb nyugta-
lanságot idézett elő a kisgazdapárt középparaszti tömegeiben is. 

A jobboldali erők . a kisgazdapárt parlamenti többségére támaszkodva 
szerették volna felbomlasztani a demokratikus nemzeti frontot és „parlamen-
táris úton" véget vetni a munkás-paraszt diktatúrának, helyreállítani a burzso-
ázia politikai uralmát, a tőkés diktatúrát , s amennyire lehet, a földbirtokoso-
két is. Azonban a kisgazdapártban és parlamenti képviselőik sorában is nagy 
számban voltak demokratikus parasztemberek és azok képviselői. Nemcsak 
Nagy Ferencek, Vargha Bélák, Pfeiffer Zoltánok és Czupi Bálint-gazdák 
ültek ott. A baloldali erők döntő súlya igen mély hatással volt a kisgazdapárt 
szegény és középparaszti tömegeire, a kisgazdapárt demokratikus szárnyára; 
növelte cselekvőképességüket; a kétoldali nyomás —egyrészt az ellenforradalmi 
blokk agresszív támadása, másrészt a forradalmi erők ellennyomása — kény-
szerítette is a kisgazdapárt demokratikus szárnyát a jobboldali erőkkel szem-
beni fellépésekre saját pár t ján belül is. A demokratikus nemzeti front felbom-
lasztására irányuló erőlködések a kisgazdapártot te t ték ki a felbomlás veszé-
lyének. A pár t demokratikus emberei aktívan szembeszegültek a jobboldali 
kísérletekkel, másrészük pedig inkább félrehúzódott, semmint a jobboldali 
puccstervek ak t ív támogatója legyen. A nemzeti front felbomlasztására és a 
demokratikus munkás-paraszt diktatúra felszámolására irányuló jobboldali 
rohamok összeomlottak. Annyira, hogy alig másfél hónappal a kisgazdapárt 
parlamenti többségrejutása után, 1946 január 1-én az ú j parlament a munkás-
osztály követelésére törvényerőre emelte az első jelentős kommunista államo-
sítási javaslatot: kimondta a bányák államosítását. 

A jobboldali roham azonban nagy figyelmeztető volt a munkásosztály 
és demokratikus szövetségesei számára. Megmutatta azt, hogy a burzsoázia 
és szövetségesei, a nemzeti fronton kívül is és azon belül is, ellenforradalmi 
támadásra szervezkednek, s ha erőiket szét nem verik, ú j támadást fognak 
indítani a népi hatalom ellen. 
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Kitűnt az, hogy a burzsoázia igen jelentős része, s mindenekelőtt a gazda-
ságilag legerősebb nagytőkés rétegek, mindinkább az újjáépítés aktív szabót á-
lásának az útjára lépnek. Ez volt lő oka, hogy a munkásosztálynak a 
tőkés rétegekkel való országépítő együttműködése nem fejlődött ki elég haté-
konyan, és a gazdasági talpraállásért mindinkább a tőkések szabotálása 
ellenére kellett tovább dolgozni. A nyugati hatalmak által ellenállásra és 
szabotálásra ösztökélt tőkés rétegek idézték elő ezt a helyzetet. 

A magyar burzsoázia legszámottevőbb, gazdaságilag legerősebb rétegci-
nek ez a magatartása kihatással volt arra a küzdelemre is, amely az értelmiség 
megnyeréséért kibontakozott. Élesebbé tet te a harcot és erősebb polarizálódást 
idézett elő az értelmiségiek körében. A jobboldali reakció fegyverei: a naciona-
lista hangulatkeltés, a hagyományos kommunistaellenes és szovjetellenes 
uszítás és ehhez hasonlók. Azonban a munkásosztály kezében volt a legjelen-
tősebb politikai fegyver: az ország újjáépítésében betöltött hősies szerep. S a 
magyar értelmiség zöme az ország mielőbbi újjáépítését akarta , részt vállalt 
belőle, vállvetve a munkásokkal. Ennek következménye pedig az lett, hogy 
egy részük hamarabb, más részük később, de politikai állásfoglalásával is az 
építők oldalára állt, az újjáépítés szabotálói ellen fordult, 

Az Egyesült Államok akkori atommonopóliuma és a harciaskodó ameri-
kai tábornokok és politikusok atomháborúval való fenyegetőzése semmit sem 
hozott a magyar reakció számára. Nem tudta felbomlasztani a magyar nép 
demokratikus összefogását, képtelen volt elszigetelni a kommunista pártot, 
az egyedüli magyar pártot , amely a nemzeti újjászületés ú t já t a nép számára 
világosan megmutatta és megvalósításáért a legáldozatkészebben küzdött. 

A kommunista pár t viszont — támaszkodva a két munkáspárt szoros 
együttműködésére, a nemzeti parasztpárttal és a kisgazdapárt demokratikus 
szárnyával való szövetségre — 1946 elején nemcsak megindította a népi erők 
ellentámadását, hanem azt csaknem szakadatlanul továbbfejlesztette a 
burzsoázia teljes vereségéig. Az ország újjáépítéséért folyó harc és a burzsoázia 
ellenállásának letörése szabaddá tette a szocialista forradalom győzelméhez vezető 
utat. 

1946 elején indultak meg országszerte a népi mozgalmak, hogy megtisz-
títsák a helyi közigazgatási szerveket a még mindig ot t lapuló vagy oda vissza-
osont, többnyire kisgazda-köntösbe búj t reakciós elemektől, és visszaverjék 
a földreform ellen indított elvakult és ostoba támadást . E népmozgalmakra 
támaszkodva jött létre a nemzeti fronton belül a Baloldali Blokk; a két munkás-
párt, a parasztpárt és a szakszervezeti tanács politikai szövetsége, amely 
1946. március 7-én megrendezte emlékezetes nagygyűlését a budapesti Hősök 
terén. I t t hangzott el az ultimátum a kisgazdapártnak, amely a további együtt-
működés feltételéül szabta az ellenforradalmárok kizárását a kisgazdapárt-
ból ezzel az emlékezetes jelszóval: „Ki a reakcióval a koalícióból!" A további 
együttműködés legfontosabb feltétele volt még a földosztás védelmi, a „Földet 
vissza nem adunk" követelés elfogadása, továbbá a bankok állami ellenőrzése, 
a négy legfontosabb nehézipari üzem állami kezelésbe vétele, a malmok állami 
vagy községi tulajdonba vétele. 

A kisgazdapárt szegény és középparaszti tömegeit képviselő balszárnya 
a Baloldali Blokk követeléseivel egyetértett, s ezt nyilatkozatban közölte az 
ország népével. 

A kisgazdapárt vegyes összetételű vezetősége kénytelen volt a Baloldali 
Blokk követeléseit elfogadni, hogy a fenyegető pártszakadást elkerülje és a 
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jobboldali erők pozíciójából, ami t csak lehet, megőrizzen. Pártszakadás 
esetén a jobbszárnyat a népi erők kisöpörték volna a hatalomból. 

Nagy Ferencék tehát meghátráltak, hogy a nemzeti demokratikus 
fronton belül maradhassanak és ne veszítsék el maradék hatalmi pozíciójukat. 
A döntő harc a gazdasági élet területére tolódott. A nagy munkás erőfeszítések 
és ugyanakkor a növekvő tőkés spekuláció és a veszedelmesen mélyülő infláció 
hónapjai voltak ezek. Különleges gazdasági csata bontakozott ki a teremtő 
munka ós az infláción gazdagodó tőkés üzérkedés között. A burzsoázia — az 
a része is, amely nem politikai számításból igyekezett a népi államot gazdasági 
csődbe kergetni ós a nyugati tőke előtti behódolásra kényszeríteni, hanem 
csak üzletelt a maga gyors gazdagodása céljából — hosszú inflációs időszakra 
építette számításait. A gazdasági rendőrség, amelyet a népi erők spekuláció 
elleni harcra hoztak léi re, jelentős csapásokat mért ugyan a nagystílű feketé-
zőkre és árdrágítókra, de az inflációs folyamatot cz nem állíthatta meg. 

Л stabilizáoióérl való harcnak súlyos politikai nehézségei voltak. Olyan 
helyzet állt elő, hogy az infláció mérséklése és leküzdése céljából a kommunis-
ták és a baloldali szocialisták áll tak ki a béremelések korlátozásáért, a tőkések 
léptek fel a bérek emeléséért. Ugyanis a béremelés is ürügy volt számukra az 
árak még nagyobb emeléséhez, a fogyasztók még nagyobb mérvű kiuzsorá-
zásához. S emellett még az államtól kölcsön kapott, a bankok útján folyósított 
2 milliárd pengő forgótőkét is felhasználták. A kölcsön értékét áruba fektetve 
megőrizték, spekulációs célokra fordították, s ugyanekkor az állammal szem-
beni adósságukat a pénzromlás elértéktelenítette, megszüntette. A gazdago-
dásnak ezt a módjá t a magyar tőkések már eredményesen alkalmazták az 
1920—24-es infláció idején. Kedvükre volt ugyanezt a módszert a változott 
körülmények között is alkalmazni. E célból béremelésekre is hajlandók voltak, 
bár az infláció növelésének ez csak segédeszköze volt; fő forrása a nagy áru-
hiány, a termelés rendkívül alacsony színvonala. 

Növelte a népi demokrácia politikai nehézségeit a jobboldali szociál-
demokraták bérdemagógiája, amihez a rendkívül súlyos helyzet és a tőkések 
béremelési készsége igen kedvező körülményeket teremtet t . Sztrájkok törtek 
ki, amit a reakció a népi hatalom tömegbázisának megrendítésére remélt 
kihasználni. Nagy politikai akaraterő, előrelátás és a munkásság forradalmi 
akaratában vetet t hit kellett ahhoz, hogy a kommunista párt a tőkések manő-
vereivel és a jobboldali szociáldemokraták bérdemagógiájával szembeszálljon. 
Nagy erőfeszítést követelt a szociáldemokrata párttól is, hogy e „népszerűt-
len" jellegű kérdésben felelősségteljesen kitartson a kommunista párt mellett, 
sa já t pártja jobbszárnyának erősödő nyomásával szemben. Igen nehéz volt ez, 
amikor a hetibérek a kifizetés pillanatában sem fedezték a legszükségesebb 
élelem költségeit, s a következő napokon a kézben levő pénz értéke mind 
gyorsabban olvadt. Be kellett vezetni a természetbeni béreket, amelyek bár 
csekélyek voltak, mégis a bérek legfontosabb részévé váltak. A munkásság 
nagyon nehezen élt, de virágzott az arannyal és a dollárral való üzérkedés, 
nyíltak az eszpresszók, gazdagodtak a nagy- és kis spekulánsok. 

A nagy gazdasági és egyben politikai nehézségek legyőzéséhez, a mun-
kásság nagy áldozatvállalásához elengedhetetlenül szükséges volt napirendre 
tűzni a pénzügyi stabilizáció tervét és ezt rövid néhány hónap alatt valóra is 
váltani. A Baloldali Blokk 1946 márciusi politikai offen zívájának sikere 
nyomán a kommunista pár t hamarosan napirendre is tűzte ezt a nagyfon-
tosságú feladatot: 1946. augusztus l ében jelölte meg a szilárd pénz bevezeté-
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sének napját . Az egész reakció gúnyos kárörömmel tekintett erre a kommunista 
tervre, mert valóra váltását lehetetlennek tar tot ta . 

Azonban a stabilizációs terv a munkások és parasztok teremtő akaratára és 
a népi hatalom erejére épült. Valóraváltását az is segítette, hogy a szénbányá-
kat államosították, a csepeli Weiss Manfréd-Művek, a diósgyőri-ózdi Rima-
murányi Művek, a Ganz-gyárak és a Győri Vagongyár állami kezelésbe került. 
Mindenekelőtt az Országos Gazdasági Tanács volt az a szerv, amely a hitel-
élet és a gyáripari termelés ügyeibe — az üzemi bizottságok rendszerére tá-
maszkodva — hatékonyan be tudot t avatkozni. A szénbányák államosítása és 
a legfontosabb nehézipari vállalatok állami kezelésbe vétele a tervgazdálkodás 
lényeges elemeit növelte és fokozta az állami gazdasági szervek beavatkozásának 
a hatékonyságát, megnövelte a munkásság politikai tudatá t és munkalelkese-
dését, s elősegítette a bánya- és gyáripari termelés gyorsabb rendbehozását 
és emelését. Emlékezetes az 1946-os széncsata, amelynek a bányák nemzeti 
tulajdonbavétele adott nagy lökést, s mindjobban biztosította az ipar szén-
ellátását, az áramtelepek szénszükségletét, a gyárak és a lakosság áramszük-
ségletének kielégítését. A magyar texti l iparnak jelentős gazdasági segítséget 
nyúj to t t a Szovjetunió, amely gyapotot és megrendeléseket adot t a textil-
gyáraknak. A szovjet gyapot nélkül a textilipar alig dolgozhatott volna. 

A stabilizáció időpont ját az új termés betakarításához kellett kötni. Addig 
az ipari termelést és az ipari árukészleteket arra a minimális színvonalra kel-
lett emelni, ami nélkül az inflációt megállítani nem lehetett. És 1946. augusztus 
1-én, a hónapokkal előre jelzett napon bekövetkezett a gazdasági élet nagy for-
dulata : megszületett az értékálló forint. Nem a bankárok és az ő Vargha Béláik 
teremtették meg, hanem munkások és parasztok, az ő hatalmuk, amely a 
kommunisták vezetésével nagy gazdasági győzelmet aratot t . 

Sokan emlékeztek még rá, hogy az első világháború után a magyar 
ellenforradalomnak öt évre volt szüksége ahhoz, hogy a proletárdiktatúra 
leverését követő inflációt megállítsa. Pedig akkor nem romokból kellett 
újjáépíteni az országot. A kapitalista anarchia és az ellenforradalom együt-
tesen idézte elő az ötéves inflációt, amit a Bethlen-kormány csak hírhedt, 
népszövetségi kölcsön felvételével, a népszövetségi — pontosabban angol 
és amerikai — pénzügyi ellenőrzés mellett mert és tudott végrehajtani. 

A népi Magyarország munkásosztálya és parasztsága a tervszerű újjá-
építés út jára lépve sokkal súlyosabb gazdasági szétziláltságot és szédületesebb 
méretű inflációt harmadnyi idő alatt minden külföldi kölcsön és külföldi 
ellenőrzés nélkül győzött le. 

A gazdasági helyzet azonban így is még igen nehéz volt. Hiszen az egész 
ipari termelés évi színvonala 1946-ban még nem érte el az 1938-as színvonal 
60%-át. A stabilizáció időpontjában ehhez az évi átlaghoz állt közel (év elején 
mélyen az átlag a la t t volt, az év végén pedig az átlagot lényegesen túlhaladta). 
Ebből az is következett, hogy a stabilizáció időpontjában a városi dolgozók 
átlagos keresete nem sokkal haladta meg az 1938. évi színvonal 50—55%-át. 

A helyzetre jellemző, hogy a kisipar 1946-ban már eléri a háború előtti 
színvonalnak kb. háromnegyed részét, míg a gyáripar 1946-os évi termelése 
csupán az 1938-as termelési érték 37%-át éri el. Ebben szerepet játszott 
mindenekelőtt az, hogy a kisipart nem érte olyan mérvű pusztítás, mint a 
gyáripart és hamarabb regenerálódott; a nemzeti front politikája e téren 
hozta meg leginkább gyümölcsét. A gyáripar talpraállítása sokkal nehezebb 
feladat volt, amit 1946-ban már erőteljesebben fékezett a nagytőkés körök 
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szabotálása is. Felülről az állami ellenőrzés ós alulról a munkásellenőrzés, az 
üzemi bizottságok tevékenysége gátat vetett a szabótálásnak, de teljesen 
megakadályozni nem tudta . 

Az infláció legsúlyosabb hónapjaiban a gyárosok mindenekelőtt a mun-
kásellátás nehéz kérdését igyekeztek az üzemi bizottságokra hárítani, s emellett 
valamivel könnyebben viselték el a termelés irányításába való beleszólásukat. 
Leginkább árukészleteik értékesítésében igyekeztek az üzemi bizottságokat 
kijátszani, tőkéjük egy részét a termelésből kivonni, spekulációs célokra hasz-
nálni, részben külföldre menekíteni. Helyreállított külföldi kapcsolataikat 
növekvő mértékben ilyen kimentési célokra igyekeztek felhasználni. Nem 
raj tuk múlott, hogy a stabilizáció mégis sikerült. Ez a gazdasági győzelem 
a nemzeti újjáépítés kommunista politikájának a győzelme. Morális ós politikai 
hatása abban is megmutatkozott , hogy növelte a dolgozó népben azt a 1 udatot , 
hogy a bankárok és iparmágnások nélkül is lehetne élni, mégpedig jobban lehetne 
élni, mert ők már inkább csak gátolják az újjáépítést . Különösen fontos volt 
ez a szociáldemokrata párt politikai fejlődése szempontjából, a reformista 
ideológiával való fokozatos szakítás, a leninista eszmékhez ós a kommunista 
politikához való határozottabb közeledés érdekében. Bármennyire is ellenállt 
ennek a párt Peyer Károly és társai által vezetett jobbszárnya, ez a folyamat 
fel tartóztathatat lannak bizonyult. Természetesen azzal is járt , hogy a szociál-
demokrata párt tagságának politikailag gyorsabban fejlődő része részben át-
ment a kommunista pártba. A népi hatalom számára ebből nem származott 
kár, hanem előnyére vált . 

A burzsoáziát és különösen a nagytőkés rétegeket rendkívül meglepte 
a stabilizáció váratlan sikere. IJj veszélyt érezve és ú j üzleti lehetőségek után 
is kutatva, hamarosan különböző árurejtegetési és árdrágítási akcióba kezdtek, 
hogy a stabilizáció hitelét megrendítsék. Azonban a népi erők ezeket a kísér-
leteket is visszaverték. A stabilizáció védelmének ú j tapasztalatai csak még-
inkább muta t ták , hogy az ország íijjáépítésének ügye további tőkeellenes rend-
szabályokat követel. Ezek között akkor már első helyre került a nagybankok 
államosítása, ami egyben a magyar gyáripar igen jelentős részének nemzeti 
tu la j donbavételét jelentette. 

Előadásom keretében nem tudok kitérni a szocialista forradalomba 
való átnövés további, bármennyire is fontos, tanulságos és izgalmas részle-
teire. Csupán utalok a legfontosabbakra. 

A kisgazdapártban tömörült reakciós tömb már a Baloldali Blokk megala-
kulása és első ul t imátuma nyomán bomlásnak indult és eza bomlás a stabilizáció 
után gyorsult. Sulyok Dezső és 20 képviselő társának a kisgazdapártból nagy 
huzavonával történt kizárása egyrészt azt mu ta t t a , hogy a kisgazdapárt nem 
nyújt olyan biztos fedezéket a jobboldali erőknek, mint ahogy azt vélték. 
Ez a kizárás azt is jelentette, hogy a kisgazdapárt ország-világ előtt beismeri: 
teret adott soraiban az ellenforradalomnak, s az ő hátán reakciós erők hatoltak 
bc még az országgyűlésbe is. A kizárás körüli huzavona egyben azt is világossá 
tet te , hogy Sulyokók eltávolítása után is bőven maradt még ellenforradalmi 
elem a pártban, s azok Sulyokékkal továbbra is összejátszanak. Ennek lá t tán 
a kisgazdapárt demokratikus tömegeinek egy része á tment a kommunistákkal 
szorosan együttműködő nemzeti parasztpárthoz, vagy egyenesen a kommunis-
ták oldalára. 

A reakciósok nyugtalankodtak a kisgazdapárti fedezék szélesedő repe-
dései miatt . A demokratikus kisgazdák nyugtalankodtak amiatt is, hogy a 
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reakciós elemek Nagy Ferenccel együtt tovább űzik űzelmeiket, s amiat t is, 
bogy a párt tekintélye a dolgozó parasztok között megrendül, hanyatlik. 
Nagy Ferencék különböző erőfeszítéseket tet tek, bogy a kétfelé húzó két 
szárnyat, a reakciósat és a demokratikusai összetartsák, de soraikban nőtt a 
fejetlenség és a zavar. Közben a szocialista forradalom erői, a munkásosztály 
erői állandóan nyomultak előre, erősítve szövetségüket a szegény parasztsággal 
és részben a középparasztokkal is. 

Az ellenforradalmi erők számára világossá vált, hogy parlamentális 
eszközökkel nem tudják elérni az általuk remélt fordulatot a tőkés rendszer 
megszilárdítása irányában. Az ellenforradalmi puccs, az összeesküvés útjára 
tértek. Mint ismeretes, „Magyar közösség" néven hozták létre ellenforradalmi 
szervezetüket a magyar munkások és parasztok hatalmának megdöntésére. 
A demokratikus rendőrség azonban leleplezte és felszámolta az összeesküvést, 
az ország nyilvánossága elé tá r ta népellenes terveiket. 

Ezt megelőzően azonban, 1946 decemberében a kommunista párt 
központi vezetősége közölte az ország népével, liogy átfogó országos tervet 
készít a népgazdaság fejlesztésére, ismertette az újjáépítés 3 éves tervének irány-
elveit. A kommunista párt közlése nagy rokonszenvet és bizalmat váltott ki 
mind a munkásság, mind-a parasztság, mind az értelmiség körében. 

A nagytőke képviselőit kínosan érintette az újjáépítés ú j kommunista 
programja. Mutatja e zavart Knob Sándor, a GYOSZ vezérigazgatójának 
nyilatkozata. Ebben ő kijelenti, hogy „lényegében ugyanilyen tervet jelentett 
az utolsó 25 évi ipari fejlődésének alapjait biztosító autonom vámtarifa is." Ez 
a vámtarifa — mely Knobéknak annyira kedves voll, s amelyet a Bethlen-kor-
mány hozott tető alá és 1925. január 1-én lépett életbe — nem akadályozhatta 
ineg sem az 1929—33-as gazdasági válságot, sem pedig a magyar gazdasági 
élet alárendelését a hitlerista Németország és a hitlerista rablóháború érdekei-
nek. Knob is érezhette, hogy a 3 éves terv irányelvei és a horthysta vámtarifa 
között akkora a különbség, hogy önmagát teszi nevetségessé, aki a ket tőt 
azonosítani próbálja. Ezért bölcsen kijelent i: „Nem vitás", hogy a kommunista 
párt által javasolt 3 éves te rv" jobban megfelel a mostani idők politikai szel-
lemének". Nagyon óvakodot t attól, hogy a tervjavaslat jelentőségét az ország-
építés szempontjából értékelje, s csak a tervben tükröződő „politikai szellemet" 
említi, amely persze nem az ő szelleme. De saját szellemét is megszólaltatja, 
amidőn szembefordul a tervjavaslat optimizmusával. Kijelenti: „Az elpusz-
tult forgótőke egymagában a gyáriparban 6—8 milliárd forint. A hiányzó 
forgótőkét és a beruházásokra szánt 5—6 milliárdot pedig együtt lehetetlen 
idehaza előteremtenünk". Külföldi kölcsönök nélkülözhetetlenségét hang-
súlyozza, s kijelenti „hónapok óta nem csinálok abból t i tkot, hogy teljes talpra-
állásunk és végleges megerősödésünk csak ilyen vérátömlesztés ú t j án válik 
lehetségessé".3 Vagyis a GYOSZ-vezér a stabilizációt követő hónapokban 
is azt ismételgette — ha talán valamivel óvatosabb formában is — amit szel-
lemtársa, Vargha Béla 1945 nyarán is hirdetett . 

1947 elején nyilvánosságra került a kommunista párt által részletesen 
kidolgozol 1 hároméves államgazdasági terv az ország újjáépítésének befejezésére 
és a nemzetgazdaság továbbfejlesztésére. Az ellenforradalmi összeesküvés felszá-
molása egybekapcsolódott a nemzeti újjászületés első átfogó tervének az 
ország népe elé tárásával. A szociáldemokrata pári csatlakozott a tervhez és 
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részt vett annak további f inomításában. A nemzeti paraszt párt is a terv mellé 
állt, a kisgazdapárt demokrat ikus szárnya is t ámoga t t a és még Nagy Ferencék 
sem mertek nyíl tan szembefordulni vele. 

A kommunis ta tervjavaslat az országépítés további távla ta i t t á r t a a 
nép elé, ami hozzájárul t az ellenforradalmi összeesküvők politikai elszigete-
léséhez és megkönnyí te t te rendőri felszámolásukat. Ennek hatására és mivel 
maga is szoros kapcsolatban állt az összeesküvőkkel, Nagy Ferenc 1947 május 
közepén Svájcba u tazot t „üdülésre", ahonnan már nem jöt t vissza. Hiába 
szólította fel őt a kormány, amelynek még miniszterelnöke volt, hogy tér jen 
haza — ő inkább elküldte lemondó levelét. Lehet , hogy ebhez hozzájárult a 
kormánynak az a rendelkezése is, ami t Nagy Ferenc hazahívásával egyidőben 
hozott a bankok állami ellenőrzésének azonnali bevezetéséről. Ez a bankállamosí-
tást előkészítő rendszabály volt. Nagy Ferenc többször is kijelentette, hogy 
ellenzi a bankállamosítást , de nem volt erő, amely ezt megakadályozhatta 
volna. S Nagy Ferenc elekor inkább — Amerikát választotta. 

A hároméves te rv törvényerőre emelkedett , 1947. augusztus 1-én megkez-
dődött a végrehajtása. S ez azt is jelentette, hogy szigorúbbá vált az egész 
hitelélet és az egész gyáripari termelés állami ellenőrzése, sor került a külkeres-
kedelem állami ellenőrzésére is. Hazánk rálépett az országos tervgazdálkodás ú t -
jára; ám ezen az ú ton csak a szocialista forradalom győzelemre vitelével halad-
ha to t t biztosan előre. A tervgazdálkodás bevezetése a szocialista átalakulás rend-
kívül hatékony fegyverévé vált a munkásosztály kezében, amely azt a néppel el-
fogadtatta és végrehajtását, keresztülvitte. 

3. A szocialista forradalom győzelme és a szocialista épités első sikerei 

1947 augusztus végén lezajlottak az új országgyűlési választások, — ame-
lyek kiírását a kommunis ta pár t III. kongresszusa már 1946 októberében 
felvetette, s 1947 nyarán keresztülvitte. Azt hiszem, ez a választás mindenki 
számára emlékezetes aki cselekvően részt veti benne, bármelyik oldalon, 
bármelyik pár t mögöt t állt is akkor. 

Az országépítő munka vezetőpárt ja: a kommunis ta pár t az országgyű-
lésben is első párt let t , megkapva a szavazatoknak közel 23%-át. A kisgazda-
pár t szavazatainak aránya 57%-ról 15,4%-ra esett . De a kisgazdapárt szakí-
t o t t a reakcióval, megszűnt annak fedezéke lenni, elismerte a kommunista 
pár t vezetőszerepét és szilárdan a baloldali blokk pá r t j a i mellé állt. A nemzeti 
parasztpárt szavazataránya növekedett —- és 8,3%-ot ért el. A szociáldemo-
krata pár t szavazatainak száma csökkent, de a szavazatok 14,9%-ával, (a 
korábbi 17,4%-kal szemben) a harmadik legerősebb parlamenti pár t marad t . 
A demokratikus nemzeti koalíció pár t j a i együttesen a szavazatoknak több 
mint 60%-át szerezték meg. 

A reakciós erők zöme, a kisgazdapártot o t thagyva , a nagysietve alakul t 
Barankovics-párt és a Pfeiffer-párt mögé tömörül t . Velük egy frontot a lkotot t 
Schlachta Margit úgynevezett „keresztény női t ábora" . Együt t e bárom pár t 
megszerezte a szavazatok 32%-át , de mindhárom a hatalomból kirekesztet 
párt volt, amelyek segítségével a burzsoázia utóvéd harcokkal próbálkozott, 

Indul t még a választáson három polgári pá r t , a kisgazdapártból kivált 
Balogh Is tván és Parragi György pá r t j a , valamint a Polgári Demokrata Pá r t 
és a Radikális Pár t . E három politikai csoport a további események során 



megértette és tudomásul vette, hogy Magyarország a szocialista fejlődés út jára 
lép, s a kormányon kívül állva lojálissá vált a kommunista párt által vezetett 
koalíció iránt. 

A választási eredmény a szociáldemokrata pártban bizonyos válságot 
idézett elő, amit a Sélig—Kéthly-féle jobbszárny utolsó lázadása vál tot t ki, 

. miután hozzájuk csatlakozott a Bán Antal—Kelemen-féle csoport és ez soraikat 
rövid időre hirtelen megerősítette. A szociáldemokrata pár t vezető köreiben 
a választások előtt általánossá vált az a hiedelem, hogy a kisgazdapárttól 
elfordult szavazók zöme szociáldemokrata listára fog szavazni és pá r t juk — 
mint a szocialista forradalom erői és a reakció erői közti középpárt — az or-
szággyűlés első pár t ja lesz, esetleg az abszolút többséget is megszerzi. E remé-
nyektől eltelve Kéthlyék nyilt kommunistaellenes agitációt folytatak és igye-
keztek ú j fedezéket biztosítani a kisgazdapártból menekülő reakciós elemeknek. 
E tevékenységük következtében fokozódott a szociáldemokrata pár tban a 
kettősség, a kétértelműség, és tömegbefolyás csökkent, A jobboldaltól kapot t 
ú j szavazat csak töredéke volt annak a veszteségnek, amit a kommunista pár t 
hódított el tőle. A szociáldemokrata párt válsága a vezetés válsága is volt, 
amelyet a jobbszárny az emlékezetes „minisztersztrájk" előidézésére tudo t t 
még felhasználni, késleltetve a koalíciós kormány újjáalakulását és további 
munkáját . 

A kommunista előretörés erősítette a munkásság hatalmát, amit a 
szociáldemokrata párt munkástömegei is tudtak és üdvözöltek. A Kéthly-Bán 
lázadást elfojtotta a kommunista és szociáldemokrata munkástömegek egyön-
tetű akarata, amely a kommunisták további országépítő programjának 
valóraváltását követelte. A szociáldemokrata pártlázadást a baloldali vezetés 
alá került kisgazdapárt nem támogat ta és a nemzeti parasztpárt is szembefor-
dult vele. Fő támogatója a Pfeiffer-féle újfasiszta pár t volt, — amely a közben 
feloszlott Sulyok-párt örökébe lépett — de ez a párt a nemzeti front és a ha t a -
lom berkein kívül volt, támogatásában sok köszönet már nem lehetett. 

1947 szeptemberében megalakult az új kormány. A kommunista pár tnak 
öt, a kisgazda- és szociáldemokrata pártnak négy-négy és a parasztpártnak 
két képviselője volt benne. A függetlenségi front olyan kormánya volt ez, 
amely Magyarország szocialista fejlődésének kommunista programját fogadta el 
és hozzá is fogott annak végrehajtásához. Ezen nem sokat vál toztatot t , hogy 
a kisgazda Nyárádi, a bankok bizalmi embere még egyideig pénzügyminiszter-
kedett: 1947 novemberében a bankok államosítása megtörtént — és Nyárád i 
ment. Az sem sokat változtat a lényegen, hogy a jobboldallal összeszövetkező 
Bán Antal, miután színleg visszatáncolt a kommunista program mellé, néhány 
hónapig még iparügyi miniszterkedett. 1948 márciusában megtörtént a 100, 
vagy ennél több munkavállalót foglalkoztató gyárak nemzeti tulajdonba vétele. 
Bán Antal ezt már nem vár ta be, előbb disszidált. 

Eközben a Pfeiffer-pártot törvényellenes cselekedeteiért—igen súlyos 
választási csalásokat is beleértve — az országgyűlés feloszlatta. A Baranko-
vics-párt maga oszlott fel, miután vezére a párt pénzét magához véve kiszökött 
az országból. A politikai hatalomból kiszorulva a bankok és a gyárak államosí-
tása után, a nagyburzsoázia gazdasági hatalmának felszámolása után ilyen pártok 
Magyarországon már nem maradhattak fenn. 

Végbement a demokratikus forradalom átnövése a szocialista forradalomba, 
győzedelmeskedett hazánkban a második szocialista forradalom. Ismét polgár-
háború nélkül, vérteleniil, sokkal kedvezőbb világhelyzetben, mint 1919-ben. 
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Akkor az antanthatalmak hamarosan megszervezték a katonai intervenciót 
a Magyar Tanácsköztársaság ellen. Most a nyugati hata lmak az amerikai 
atombombamonopólium ellenére sem voltak erre képesek. A Szovjetunió 
hatékony segítséget és védelmet nyúj to t t az ilyen kísérletekkel szemben. 
Az átnő vés a parlamentális kormányzati forrnák felhasználásával ment végbe, 
elkerülve a fegyveres felkelést, tömörítve a munkásosztály körül a nép döntő 
többségét. A békés át növés belső feltételeit a munkás-paraszt demokratikus 
diktatúra biztosította, keresztülhúzva az ellenforradalmi erők polgárháború 
kirobbantására irányuló terveit . 

Az amerikai tőkések előálltak ugyan a Vargha Béláék által már 1945-ben 
kívánt segélyakciójukkal, a hírhedt Marshall-tervvel, bár később, mint ahogy 
ezt az itthoni jobboldali erők várták. Megkísérelték, hogy az ország nyomorát 
kihasználva a pénzügyi segítség ürügyén avatkozzanak be az ország életébe 
és védjék meg a tőkés rendet. Késlekedésük fő oka talán éppen az volt, hogy 
ők még a nyomor növekedését várták, amikor pedig az ország már kezdett 
kilábalni belőle. Nem sokra mentek a kísérletükkel. A magyar népnek nem 
Marshall-segély és amerikai felügyelet kellett, hanem azt követelte, hogy a 
nyugati hatalmak adják vissza a sok milliárd értékű nyugatra hurcolt magyar 
javakat, a magyar nép jogos tulajdonát. A Nemzeti Bank aranykészletét 
1946-ban visszaadták, de a kihurcolt gyári berendezéseket és készleteket, 
amelyeknek értéke az aranykészlet értékét többszörösen felülmúlta — nem 
adták vissza. Az elrabolt magyar koronaékszereket is maguknál tar t ják , 
Habsburg Ottójukkal együtt . 

A szocialista forradalomba való átnövés politikai betetőzése a két munkás-
párt egyesülése. A burzsoázia veresége, az 1947 szeptemberi szociáldemokrata 
pártlázadás összeomlása és a szocialista építés kommunista programjának 
nagy győzelme megnyitotta az utat a két pár t egyesüléséhez. A kommunista-
ellenes aknamunka elvesztette lába alól a t a la j t és a szociáldemokrata pártban 
a balszárny mind határozottabb támadásba ment át. Ennek célja már az volt, 
hogy keresztül vigyék a megrögzött reformistákkal való szakítást, a szociál-
demokrata ideológia feladását, a marxista-leninista eszmék elfogadását, s 
ezen az alapon a kommunista párt tal való egyesülést. Sietni is kellett ennek 
megvalósításával, mert a párt munkástagjai, a szocializmus tényleges hívei 
mind nagyobb tömegben mentek át a kommunista pártba. 1948 elején bizonyos 
földindulás történt ebben a tekintetben, amit csak a kommunista párt hat 
hétre szóló tagzárlata állított meg 1948 február havában. A szociáldemokrata 
párt vezetői — megszabadulva előbb Séligtől és néhány társától — felismerték 
a dolog sürgősségét. Megértették azt, hogy a forradalmi fejlődés érdeke immár 
sürgősen követeli a munkásosztály politikai egységének teljessé tevését egy-
séges forradalmi munkáspárt teremtésével. Megértették azt, hogy mind a 
magyar, mindpedig a nemzetközi munkásmozgalom számára a legkívánato-
sabb, ha a szociáldemokrata párt kimondja a kommunista párt egyesülési 
javaslatának elfogadását — a marxizmus-leninizmus elvei alapján, a proletár-
diktatúra lenini elveit elismerve. 1948 március elején összehívták a párt 
rendkívüli kongresszusát, amely döntött a kommunista pár t ta l való egyesülés 
mellett, kizárta soraiból Kéthlyt , Bán Antalt és társait, vagyis azokat, akik-
nek — nézeteik és magatar tásuk következtében — nem volt helyük az egyesült 
párt ban. 

Megkezdődött az egyesülés gyakorlati végrehajtása, előbb az alapszerve-
zetekben, aztán a középszervekben s befejeződött az egyesülési kongresszussal. 
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A két munkáspárt egyesülésével 1948 júniusában megalakult a M agyar Dolgo-
zók Pártja. 

A két munkáspárt között 1945—1947-ben vetélkedés párt versengés folyt, 
mely nem egyszer éles formákat öltött , komoly súrlódásokat idézett elő, sok 
energiát vont el mindkét pár t tól és reményeket ébresztett a burzsoázia sorai-
ban. Ám a pártversengésnek nemcsak negatív oldala volt: annak során a 
két párt ideológiája és politikája vívta meg a történelmileg szükségszerű 
harcot. Olyan eszmei-polii ikai küzdelem volt ez, amely a közösen vállalt és közö-
sen folytatott országépítő munka menetében, s e közös munka tapasztalatainak 
felhasználásával ment végbe. Mindez azt eredményezte, hogy a leninista eszmék 
behatoltak és elterjedtek a szociáldemokrata pártban is, melynek tagsága mind 
közelebb került a kommunista párthoz. 

A szocialista forradalom győzelmével a munkásosztály leljes politikai 
egységére nagyobb szükség volt, mint valaha. A munkásosztály előtt álló fela-
datok megnőttek. Az egész társadalom szocialista átszervezésének nagy feladata 
elé került, amit hosszú, szívós, áldozatkész munkával, egységes akarattal és 
egyesült erővel lehet csak megoldani. Az egyesülés valóraválásával a munkás-
mozgalom nagy kérdése oldódott meg: a munkásság politikai egységének meg-
teremtése a forradalmi marxizmus eszméi alapján. 

Még nehéz volt az ország gazdasági helyzete. 1947-ben az újjáépítés 
munkája meggyorsult, az ipari termelés színvonala jelentősen nőtt az előző 
évekhez képest és az 1938-as szintnek a 87 százalékát érte el. A városi dolgozók 
életszínvonala átlagban véve még nem érte el az 1938-ast, kivéve a felszabadu-
lás előtt legalacsonyabban kereső munkásrétegeket. A falu régi nincstelenjei 
és szegény parasztjai a földesurak eltávozása után már lényegesen jobban éltek, 
mint régen: többet ehettek. De még szegénység volt : a városban is és a falun is. 
Ennek legyőzése további erőfeszítést követeli. Hiszen nemcsak az 1938-as 
kereseti színvonalat kellet elérni, hanem biztosítani kellett annak mielőbbi 
túlszárnyalását és állandó emelését. Gyorsítani kellett az egyre növekedő 
kulturális igények kielégítését és biztosítani a kulturális forradalom kibontako-
zását : kiszélesíteni a közoktatást , fejleszteni a főiskolákat és egyetemeket, 
segíteni a tudomány, az irodalom, a művészet fejlődését és a nép közkincsévé 
tenni azoknak igazi értékét. Gyorsítani kellett az egészségügyi ellátás fej-
lesztését, a társadalombiztosítás rendszerét, az anya és cseesomővédelmel. 

A szocialista állam, jellegénél fogva mindezeken a területeken sokkal 
nagyobb feladatokat tűz maga elé, mint bármilyen más állam, legyen az 
a legdemokratikusabb és leggazdagabb kapitalista ország állama is. Mindezek 
alapja természetesen a gazdasági fejlődés, a termelés, amely a társadalom részére 
szükséges értékeket létrehozza. 

A szocialista átalakulás, a munkásosztály hatalmának teljessé válása 
nagy lendületet adott a további országépítő munkának. A hároméves tervet 
a dolgozók 7 hónappal a határidő előtt, 1949 végére nemcsak teljesítették, hanem 
jelentékenyen túl is szárnyalták. Ennek eredményeként az újjáépítés már 
1948-ban alapjában véve befejeződött. 1949-ben az ipari termelés színvonala 
28 százalékkal felülmúlta az 1938-as szintet. Ezen belül az állami ipar 37 
százalékkal múlta felül a gyáripar 1938-as termelését. Nagy sikere ez a szórt-
ai isla tervgazdálkodásnak. 

A mezőgazdaságban nem voll ilyen mérvű fejlődés. A mezőgazdaság re-
konstrukciója a paraszti kisárutermelés alapján meni végbe, s már az is 
igen komoly eredmény, hogy a kisparcellás mezőgazdaság a háború elől 1 i 
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termelési színvonalat 1949-ben nagyjában elérte. Az életszínvonal emelkedés 
alapját az ipari és a mezőgazdasági termelés fejlődése együttesen teremti meg. 
Az ipar előrelendült, a mezőgazdaság még a háború előtti szinten mozgott. 
A munkásosztály reálbére 1949-ben mintegy 10—12 százalékkal haladta meg 
az 1938-as szintet. 

A mezőgazdaság elmaradása az ipartól egyébként „örökölt" tényező. 
Mint ismeretes, ezt a visszamaradást a tőkés országokban megoldhatja a 
kapitalista mezőgazdasági nagyüzemek előretörése a kisüzemek fokozatos 
kiszorítása árán. A szocialista állam viszont megteremti annak a feltételeit, 
hogy a parasztság — a népi állam támogatásával — létrehozza a saját szövet-
kezeti nagyüzemi gazdaságait. A szocialista állam szervez állami gazdaságokat 
is. Ezeknek feladata sokrétű: többek között az is, hogy a városok áruellátását 
részben biztosítsák és az is, hogy az egész mezőgazdaság szocialista átszer-
vezését támogassák. 

1948 után az állam hozzáfogott az állami gazdaságok szaporításához, a 
kulákbirtokok egy részének, főleg pedig a maradék úri birtokoknak az igénybe-
vételével. 1948-ban megindul ta termelőszövetkezeti mozgalom is. Létrejött 
az állami gépállomások országos hálózata a mezőgazdaság gépesítésének gyorsí-
tása, s mindenekelőtt a termelőszövetkezeti mozgalom támogatása érdekében. 

1948 a kulturális fejlődésének is jelentős esztendeje. A legjelentősebb 
kult urális és egyben politikai eseménye az egyházi iskolák államosítása, amely az 
elemi és középiskolák közel kétharmad részét érintette. Ez lehetővé te t te a nyolc 
osztályú általános iskola rendszerének országos kiterjesztését. A nép kulturá-
lis felemelkedése szempontjából ennek jelentőségét aligha lehet túlbecsülni. 

A társadalom politikai fejlődésének fontos eseménye volt a nemzeti füg-
getlenségi népfront megalakulása 1949 tavaszán. Az egykori Baloldali Blokk 
párt ja i és a kisgazdapárt közös politikai szövetségbe tömörültek, elfogadták a 
Magyar Dolgozók Pár t ja Programnyilatkozatát és a szocialista építés prog-
ramját , elismerték az ország nyilvánossága előtt az MDP vezetőszerepét. 
A népfront létrehozásában részt vettek a tömegszervezetek is, melyek jelen-
tősége a szocialista építés során nem csökken, hanem növekszik. A népfronthoz 
csatlakozott a Balogh—Parragi-párt, a Radikális Pár t és a Polgári Demokrata 
Pá r t is. 

A koalíciós pártok közül egyik sem tar to t ta fenn külön programját, s 
a kidolgozás a la t t álló első ötéves terv célkitűzéseit te t te magáévá, vállalva a 
részvételt annak megvalósításában. 

1949 májusában ta r to t tuk meg a harmadik országgyűlési választást a 
felszabadulásóta. A 1945-től 1949-ig lezajlott három választás visszatükrözte azt 
a nagy politikai fejlődést, ami négy esztendő alatt , a demokratikus forradalom-
nak szocialista forradalomba való átnövése átnövése idején és a szocialista 
forradalom első nagy sikereinek eredményeként ment végbe. Az 1949-es 
választás volt az első, amelyet már nem jellemzett a pártok versengése; 
a népfront egységes programmal és egységes választási listával lépett az 
ország népe elé. Ez volt az első olyan választás, amelyben a pártok képvise-
leti aránya is a szocialista építés érdekeinek lett alárendelve: kifejezte a 
munkásosztály vezetőszerepét, valamint a munkásság, a parasztság és a 
hazafias értelmiség szoros politikai összefogását is. 

Az 1949-es választás eredményeként először ült össze Magyarországon 
olyan parlament, amelybe a grófoknak, bankároknak, ipari mágnásoknak, 
nagykereskedőknek egyetlen képviselője sem került be. Ez a választás meg-
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nyerte a nép túlnyomó többségének a tetszését. Viszonl nem meglepő, hogy a 
bukott kizsákmányoló osztályoknak és az ő nyugati pártfogóinak mindez 
nem tetszett . 

Az 1949-es választás eredményeként összeült országgyűlés a népfront 
országgyűlése volt, amely a szocialista Magyarország Alkotmányát is megalkotta 
és ezáltal is megjelölte a nemzet szocialista felemelkedésének ú t já t . A magyar 
népnek az 1919-es Tanácsköztársaság adot t először alkotmányt, amelyet 
azonban megsemmisített a horthysta ellenforradalom. A második szocialista 
forradalom győzelme alkotta meg a magyar nép országának új alaptörvényét: 
a Magyar Népköztársaság Alkotmányát. Most nem térhetek ki alkotmányunk 
ismertetésére és jellemzésére. Utalok csupán arra, hogy az új alkotmány 
kimondja: „A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé", 
és a hatalmat „választott és a népnek felelős kiküldöttei ú t j án gyakorolják." 

A társadalmi átalakulás további fontos lépése volt a 10 munkavállaló-
nál többet foglalkoztató üzemek államosítása 1949 végén. Ezt nemsokára 
követte a bérházak államosítása is. Ilyen módon kisajátításra került az úgy-
nevezett középburzsoáziának az a része, amely az 1948 márciusi államosításo-
kat még elkerülte. Ami a bérháztulajdonosokat illeti, azoknak rendkívül 
jelentős régi jövedelmét az állam jórészt már előzőleg elvette. A lakbér nagyobb 
részének igénybevételével adóként, valamint a lakbérek rögzítésével, még-
pedig olyan színvonalon, mely mélyen a háború előtti alá süllyedt. 

A földesúri nagybirtokos rendszer 1945-ben történt megsemmisülését 
rövid néhány év a la t t követte a tőkés rendszer megsemmisülése. Az egész 
gyáripar szocialista iparrá alakult, és a romjaiból új jáépítet t országban olyan 
iramú fejlődésnek indult, amilyent a tőkés rendszer nem ismert. A tőkés 
szektor a gazdasági életben nem tűnt el és nem is tűnhetet t el teljesen. Minde-
nekelőtt azért, mert a mezőgazdaság alapjában véve kisárutermelő gazdaság 
volt, s a kisárutermelő szektorhoz tartozott a kisipar is, amely a magyar 
népgazdaságban jelentős helyet foglalt el. A kisárutermelés talaján fenn-
maradt bizonyos tőkés szektor, korlátozott működési lehetőséggel: minde-
nekelőtt az idegen munkaerő alkalmazásának a korlátozása szabott ennek 
határ t . 

4. A szocialista építés fejlődése és nehézségei 

A hároméves terv határidő előtti teljesítése és túlszárnyalása után» 
1950. január 1-én kezdetét vette az első ötéves terv. Ez a terv az ország szoci-
alista fejlődését, a nép életszínvonalának további és igen lényeges javítását 
szolgálta. A nép lelkesen fogadta, munkások és értelmiségiek lendületes mun-
kával fogtak hozzá a végrehajtáshoz. 

Az ipar net tó termelése 1950-ben 20 százalékkal növekedett. Ezen 
belül az állami iparé 28 százalékkal. Nagy siker volt ez. S amidőn az MDP 
III. kongresszusa az első évi igen szép erdményekre támaszkodva az ötéves 
terv irányelveit felemelte, a megnövekedett és közeli célok kezdetben még 
erősítették a munkalelkesedést. Hiszen egész ipari termelésünk mintegy 
háromszorosára, ezen belül a nehézipar közel négyszeresére, a mezőgazda-
sági termelés másfélszeresére emeléséről, az életszínvonalnak is másfél-
szeresére emeléséről volt szó, 1949-hez viszonyítva. S mindez öt év a la t t Î 
Azonban hamarosan kitűnt, hogy súlyos tervezési hibák nehezítik az előreha-
ladást és a terv sok vonatkozásban egyszerűen teljesíthetetlen, irreálissá vált . 
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Gondoljuk csak el, hogyha az ipari termelés 1950. évi 20%-os növekedési 
ütemét az évi növekedés mértéke gyanánt reálisnak vennénk; az ötévi növe-
kedés akkor is alig érheti el a 150%-ot. Emellett az első évi terv nagymérvű 
túlszárnyalásában lényeges szerepet játszott a tervezés bizonyos lazasága; 
ez abból is keletkezett, hogy a 10 munkavállalónál több, de a 100 munkaválla-
lónál kevesebb embert foglalkoztató üzemek államosítására csak 1949 végén, 
az ötéves terv kidolgozása és elfogadása után került sor. Az MDP vezetősége 
azonban még az 1950. évi 20%-os növekedést is lényegesen túlhaladó mérték-
ben emelte fel az ötéves terv előirányzatait és terjesztette azt az MDP il l . 
kongresszusa elé. 

Ezek az évek a világhelyzet gyors változásának, s ugyanakkor a nem-
zetközi helyzet feszültté válásának évei voltak. Л világhelyzet változását 
mindenekelőtt a kínai nép nagy forradalmának győzelme, a Kínai Népköz-
társaság megteremtése, Csang Kajsek-ék amerikai patronusainak a kínai 
szárazföldről való kiűzése idézte elő. A kínai forradalom e hatalmas, s egész 
Ázsia népeire rendkívüli hatású győzelme az imperialista nagyhatalmakat 
megrémítette. Az Egyesült Államok vezetésével kirobbantották a koreai 
háborút, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot megsemmisítsék 
és földjét háborús felvonulási területté változtassák Kína és a Szovjetunió 
ellen. Ugyanebben az időben, a potsdami egyezményeket felrúgva, meggyor-
sí tot ták a német militarizmus újjáélesztését és előkészítették újrafelfcgyvér-
zését, hogy felhasználhassák sz európai szocialista országok ellen, az általuk 
tervezett harmadik világháborúban. 

A nemzetközi helyzet tehát igen feszültté vált. A szocialista országok-
nak fokozniuk kellett erőfeszítéseiket védelmük megerősítésére. Nekünk is. 
Bármennyire is sürgette azonban a nemzetközi helyzet élesedése az ipa-
rososítás gyorsítását, — ami a tervszámok nagymérvű emelésének egyik 
indoka volt — a tervek irreális felemelése csak á r tha to t t az ország gazdasági 
és politikai fejlődésének, s így honvédelmi érdekeinek is. 

A történelem kereke tovább forgott, mégpedig egyre gyorsabban. A 
Kínai Népköztársaság megszületése után megkezdődött Kínában az anti-
feudális és antiimperialista demokratikus forradalom gyors átnövése szoci-
alista forradalomba. Ugyanekkor a Kínai Népköztársaság önkénteseinek 
hadserege a koreai nép segítségére sietett : közreműködésével kiverték Észak-
Koreából az ENSZ kalózlobogója alat t oda behatolt amerikai seregeket és 
a hozzájuk csatlakozott 16 ország segédcsapatait. 

Ezekben az években már vége volt az USA atommonopóliuniának és 
csődbe jutot t az atommonopóliummal való zsarolás politikája. S az európai 
helyzetben, 1949 októberében ú j nagyjelentőségű tényezőként megjelent a 
Német Demokratikus Köztársaság: az első német munkás-paraszt állam. 
Ezeket az éveket jellemzi az ázsiai népek felszabadulási mozgalmának nagy 
fellendülése is, amiben a kínai forradalom győzelmének hatása is nagy szere-
pe t játszott. 

A két világrendszer harcának a kiélezése idején kezdődött el kazánban 
az első ötéves terv megvalósítása. A tervnek már említett irreális túlfeszíté-
sén kívül más súlyos hibái is voltak. Ezekhez tar tozott az alapanyaggyártás 
és energiatermelés elmaradása a gyorsan fejlődő feldolgozó ipar rendkívül 
megnövekedett szükségleteitől. Ez igen komoly feszültséget teremtett az 
ország külkereskedelmi helyzetében: megnövelte a nyersanyag és félkészáru 
behozatali szükségletet, amit nem tudtunk kellő mennyiségű és gazdaságosan 
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exportálható termékek kivitelével ellensúlyozni. Ugyanekkor az iparfejlesztés 
nem számolt eléggé az ország adottságaival, teret adot t túlzott önellátási 
törekvéseknek és egyben leszűkítette annak lehetőségét, hogy kevesebb fajta, 
de nagy tömegbon, nagy szériában gyártandó és ezért olcsóbb, könnyebben 
értékesíthető termékekkel tegyük gazdaságosabbá egész népgazdaságunkat 
és egyben külkereskedelmünket. Az iparfejlesztés nem épült eléggé a szocialista 
országokkal való gazdasági együttműködésre, nem igyekezett azt hatéko-
nyabbá tenni, az ország számára jobban hasznosítani. Mindezekre i t t most 
csak utalok. 

A gazdaságpolitikában elkövetett hibákat nem lehet csupán a szocialista 
építésünk gyermekbetegségeinek tekinteni, amelyek a saját tapasztalataink 
elégtelenségéből cs részben a szovjet tapasztalatok gépies másolásából fakad-
tak. Ez ugyanis csak részben igaz. A tapasztalatlanságból származó hibákat 
mindenekelőtt az a dogmatikus szemlélet tet te súlyossá, amely az MDP veze-
tésében a szocialista forradalom győzelme után jeleni kezett és más hibáknak 
is forrásává vált. 

A szocialista rendszer rendkívüli életereje és a nép teremtő akarata 
mutatkozott meg abban, hogy az ipar fejlődésében a tervezési hibák elle-
nére nagy és maradandó eredmények születtek. De ugyanakkor az életszín-
vonal emeléséhez szükséges alapok jórészt átkerültek a beruházási alapokba, 
másrész felemésztette azokat a gazdaságosság követelményeinek háttérbe 
szorítása, különösen a külkereskedelemben. Az életszínvonal 1951—52-ben 
az 1949-es színt alá esett. 

A szocialaista gazdasági rend törvénye, hogy az építésnek együtt kell 
járnia a gazdasági és kulturális létfeltételek állandó javulásával, az életszín-
vonal rendszeres emelésével. E törvény az 1951—53 években nem érvényc-
sült, ami komoly politikai zavart is előidézett. Ezt csupán enyhíti, hogy a 
kulturális és egészségügyi ellátottság ebben az időben is évről évre javult. 

Az életszínvonal elmaradásának egyik fő oka, vagy talán éppen legfőbb 
oka az volt, hogy a mezőgazdaság terén még az eredeti, tehát mérsékelt terv-
fejlődési előirányzatát — amely mintegy 40—42%-os fejlődést írt elő — sem 
tudtuk teljesíteni. A mezőgazdaság lényegében stagnált, a háború előtti 
színvonalon. S ugyanekkor az ötéves terv során a városok lakossága és ellátási 
igénye gyorsan növekedett, a könnyűipar mezőgazdasági nyersanyagszükség-
lete is mind nagyobb lett, s a feszült külkereskedelmi helyzet is több mező-
gazdasági terméket követelt. 

A mezőgazdasági termelés 40—42%-os emelése egy kisparcellás, kisáru-
termelő mezőgazdaságban nem öt, de 25 év alatt is alig teljesíthető. A terv 
persze a szocialista átszervezésre számított. Azonban ilyen termésnövekedés 
egy olyan időszakban, amikor a szocialista átszervezés nagy feladata még csak 
megoldásra vári — irreális terv volt. Ennek 50—55%-ra való felemelése 
csak növelte az irrealitását és egyben azokat a hibákat is, amelyek az agrár-
politikában jelentkeztek. A mezőgazdasági Icnnelés ilyen mérvű ötéves emel-
kedése csak azután válhat reálissá, ha a falu szocialista ál szervezése már 
alapjában véve megtörtént, a termelőszövetkezetek politikailag és gazdasági-
lag megszilárdultak, a gyors növekedés politikai és gazdasági feltételei már 
megvannak. Azonban с foltételek hiányoztak. 

A termelőszövetkezeti mozgalom fejlődésnek indult és 1951 végén — 
amely évben igen jó termés volt — a szántóterült 15%-át ölelte fel. De a 
parasztgazdaságok túlnyomó része még egyéni volt, melyeknek fejlődési 
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lehetőségeit a kisparcellás művelés korlátozta. Emellett az MDP vezetősége 
gyakorlatilag feladta az egyéni gazdaságok termelési tevékenységének támo-
gatását , mert a kisparaszti gazdaság korlátozott fejlődésében is a termelő-
szövetkezeti mozgalom akadályát lát ta . Ez a szektás felfogás tápot adott a 
termelőszövetkezeti mozgalomban a lenini önkéntesség elvét megsértő törek-
véseknek és módszereknek, növelte az ötéves terv mezőgazdasági termelési 
előirányzatának irreális voltát. 

A proletárdiktatúra fejlődésének meghatározott szakaszában a munkás-
paraszt szövetség erősítésének fontos feltétele a lenini gazdaságpolitika, 
amely NEP-politika néven, vált ismertté a Szovjetunióban és nemzetközileg is. 
Ez a gazdaságpolitika ösztönzi a kisárutermelő gazdaságok termelő tevékeny-
ségét, és meghatározott kereten belül biztosítja a piaci tevékenységet, A NEP-
politika a társadalmi élet egyik nélkülözhetetlen része mindaddig, amíg a 
mezőgazdaság szocialista átszerveződése végbe nem megy. 

A NEP-politika igen fontos szerepet játszik a város és a falu piaci kap-
csolatainak fejlődésében. A falu szocialista átszervezése után a piaci kapcsola-
tok módosulnak, továbbfejlődnek. Kifejlődnek a termelőszövetkezetek nagy-
kereskedelmi kapcsolatai a szocialista állam kereskedelmi szerveivel és ugyan-
akkor kifejlődnek bizonyos kiskereskedelmi kapcsolatai is, mindenekelőtt a 
helyi piacon. Es a szövetkezetek e kiskereskedelmi tevékenysége fennmarad 
azután is, amikor a NEP-politika —amely a szocialista város és kisárutermelő 
falu közötti gazdasági kapcsolatok fejlődését biztosította — már idejét múlt tá 
vált , 

Az első ötéves terv éveiben a szövetkezeti nagykereskedelem fejlődött, 
a kisárutermelők tömörítésében, értékesítési és fogyasztási szövetkezetekbe 
való szervezésével is igen komoly eredményt ért el. Ezzel együtt is a NEP-ke-
reskedelem népgazdasági jelentősége és egyben a politikai jelentősege igen 
nagy volt, Ma is igen fontos, amikor pedig a szocialista szektor már uralkodik 
a falu gazdaságában. 

Az MDP vezetőségét és a kormányzatot 1951—52-ben mélységesen 
megzavarta az, hogy a szocialista ipar gyors fejlődésével és a termelőszövet-
kezeti mozgalom lassú fejlődésével egyidőben a NEP-politika egy ideig tovább 
fejlődik. Ettől való „baloldali" félelmükben a város és a falu áruforgalmában 
a NEP-politika gyors visszaszorításának útjára tértek. Ennek során a kötelező 
beszolgáltatás rendszere 1951—52-ben olyan méretűvé vált, hogy már az 
egymaga a NEP-politika gyors zsugorítását idézte elő. Emellett a beszolgál-
ta tás i feltételek megszabásánál elhanyagolták a paraszt termelési érdekeltsé-
gének a megóvását. A begyűjtési rendszer súlyosan eltorzult. 

Emlékeztetek i t t ismét arra, hogy az akkori begyűjtési miniszter, Nagy 
Imre — mint a Rákosi—Gerő-féle gazdaságpolitika egyik végrehajtója — 
igyekezett „elméletileg" is megalapozni azt, hogy a begyűjtési rendszer a 
NEP-politika visszaszorításának eszközévé vált. Ő ír ta 1951. július 1-én a 
Szabad Népben, hogy „a terménybegyűjtés nem szükségintézkedés", hanem 
„a kibontakozó szocialista tervgazdálkodás szerves része", —- amely „hivatva 
van a javak munka szerinti elosztásának elvét megvalósítani" és a város és 
falu között „a kölcsönös gazdasági kapcsolatok és együttműködés x'ij formáit" 
megteremteni. A valóságban ez a begyűjtési rendszer messze volt attól, hogy 
megvalósítsa a „javak munka szerinti elosztásának elvét". A paraszti kis-
árutermelés ezt nem is tudja megvalósítani, sem kötelező beszolgáltatással, 
sem anélkül. 
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A város és falu közötti ú j „kölcsönös gazdasági kapcsolatok" terén 
sem a begyűjtési forma az, amelyre elengedhetetlenül szükség van: ez a forma 
a mezőgazdaság kollektivizálása u tán sem feltétlenül szükséges. Az szükséges, 
— akár a kötelező beszolgáltatás, akár a felvásárlás más formái esetén is —, 
hogy a város és falu gazdasági kapcsolatainak tartalma megfeleljen a munkás-
hatalom, a munkás-paraszt szövetség és az egész népgazdaság alapvető érdekeinek. 
A súlyosan eltorzított begyűjtési rendszer ennek nem felelt meg. 

A NEP-politika gyors felszámolására való törekvés érvényesült és na-
gyobb „sikereket" ért el a kisiparral és kiskereskedelemmel szemben. A magán-
kisipar és kiskereskedelem visszaszorítását könnyen lehetett gyorsítani ad-
minisztratív eszközökkel: csak az iparengedélyt kell visszavenni. Ilyen módon 
következett be az a nem kívánatos helyzet, hogy a magánkisipar 1950—52-ben 
túlságosan összezsugorodott. Ezt eléggé illusztrálja az a tény, hogy amíg 
1948 végén a kisiparban foglalkoztatottak együttes száma — önállóak és 
alkalmazottak együtt — 339 ezer fő volt, ez a szám 1953 februárjára 53 ezerre 
csökkent . A csökkenés 286 ezer fő ! 

E csökkenéssel szembenáll az állami könnyűipar jelentős fejlődése. 
Tudvalevő azonban, hogy az ipari fejlődés egyik komoly hibája volt a könnyű-
ipar túlságos elmaradása a nehézipartól, a városok és az egész ország gyorsan 
növekvő igényeitől. A magánkisipar csökkenésével szembenáll a szövetkezeti 
kisipar és a tanácsi helyi ipar fejlődése is. De e két ipari csoport sem fejlődött 
annyira, hogy kellően ellensúlyozhatta volna a korábban igen jelentős magán-
kisipar tevékenységének ilyen mérvű összezsugorodását. 1952-ben a kisipari 
szövetkezetekben 63 ezren, s a tanácsi helyi iparban 49 ezren dolgoztak: az 
együttesen 112 ezer fő. A magánkisiparban bekövetkezett 286 főnyi csökkenést 
a Ktsz-ek és a tanácsi helyi ipar e fejlődése még nem pótolhatta. 

A gazdaságpolitikai hibák egybefonódtak a politikai és kulturális életben 
elkövetett hibákkal, amelyek a személyi kultusz légkörében elmélyültek és 
súlyos károkat okoztak a szocializmus ügyének. A marxi-lenini eszmék dogma-
tikus alkalmazása gyöngítette eme eszmék erejét és hatását a különféle pol-
gári és kispolgári nézetek elleni ideológiai harcban, nehezítette eme eszmék ter-
jedését és megértését, nehezítette a szocialista kultúrforradalom fejlődését, 
növelte a kispolgári ingadozást és könnyítet te az ellenséges támadásokat a 
marxi-lenini eszmék és a szocialista építés ellen. A személyi kultusz légkörében 
kerülhetett sor a karrieristák és talpnyalók előnyomulására, korábban rendes 
emberek karrierista és talpnyaló elfajulására is; és súlyos provokációkra, a 
forradalmi törvényesség megsértésével a forradalom zászlójának beszennyezé-
sére. 

Az MDF Központi Vezetősége 1953 júniusában feltárta az alapvető 
hibák tényeit. Emlékezetes azonban, hogy a hibák forrásainak alapos elemzése 
elmaradt és ez lehetőségei adott arra, hogy a hibák okait különféleképpen 
magyarázzák. Ekkor lépett akcióba Nagy Imre, aki a már ismert, korábban 
már egyszer visszavont antimarxista nézeteit igyekezett feleleveníteni, a 
párt és a kormányzat politikájában érvényre jut ta tni , részben sikerrel. A párt 
első t i tkára Rákosi maradt, a miniszterelnöki székben viszont Rákosit fel-
váltotta Nagy Imre. Elkezdődött a pártvezetésben és a kormányzatban a 
huzavona és az elvtelen kompromisszumok politikája. 

Az elkövetett hibák kijavítása részben ugyan megtörtónt, de ez is igen 
vontatot tan, ami a dolgozók alkotó készségét, munkalendületét megrendítette. 
Ezért történt az, hogy bár 1953 második felében és 1954-ben a béreket emelték. 
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a munkatermelékenység ugyanekkor csökkent. A béremelés nem hozhatta 
helyre azt a politikai kárt, amit a vezetésben mutatkozó zavar és huzakodás 
előidézett. 

Nézzük mi t eredményezett ez az iparban. Az iparosítás ütemét csökken-
teni kellett és az iparon belüli aránytalanságok megszüntetése is igen fontos 
feladat volt. Az ütem csökkentése nemcsak sikerült, hanem túlzottan is „sike-
rül t" . 1954-ben az állami ipar össztermelése semmit nem nőtt , sőt 3 százalékkal 
csökkent. A beruházások egy részét le kellett állítani. Ám leállt több olyan 
beruházás i s — m i n t például a sztálinvárosi vasmű vagya váci cementgyár—-, 
amelyet éppen gyorsítani kellett volna, hogy az alapanyaggyártás elmaradását 
mielőbb felszámoljuk. A jobboldali politika képviselői a könnyűipar gyorsabb 
fejlesztésének népszerű jelszavával akarták mindezt igazolni. Valóban gyorsí-
tan i kellett a könnyűipar fejlesztését, de ez is az alapanyaggyártás és az nergia-
termelés elmaradásának a leküzdését követelte. Viszont a nehéziparellenes 
demagógia, ezt megakadályozta. A gazdaságpolitikai huzavona há t rá l ta t ta 
a vegyipar gyorsabb fejlesztését is, holott ennek jelentősége a mezőgazdaság, 
a könnyűipar és az egész népgazdaság számára igen fontos volt. 

A magánkisipar tevékenysége 1953 után szabaddá vált és növekedett. 
Ez helyes és szükséges volt. De csak naiv lelkek gondolhatták, vagy tudatos 
ellenforradalmi elemek hirdethették, hogy hasznos dolog a szocialista nagyipar 
továbbfejlesztésének gátat vetni, s különösen a nehézipart visszavetni. 

Emlékeztetek i t t arra, hogy a mezőgazdaságban a jobboldali irányzat 
erősödése nyomán 1953 nyarán és őszén általános kulákroham indult a ter-
melőszövetkezetek ellen, a termelőszövetkezeteknek á tadot t volt kulákföldek 
visszaszerzéséért és a szocialista szektor felbomlasztásáért. Ezt a rohamot a 
párt fellépése és bizonyos kormányzati intézkedések megállították és vissza-
szorították. Azonban az a politika, amely a kulákrohamnak lökést adott , nem 
részesült időben megfelelő nyilvános bírálatban, mint ahogy az iparosítással 
szembeni revizionista törekvéseiket is egészen 1954 végéig takargat ták és 
szépítgették. Akik például szót emeltek a szükséges beruházások oktalan 
leállítása ellen, azokat „baloldali ellenállóknak" kiálltották ki, mégpedig 
nemcsak Nagy Imréék, hanem a velük elvtelen kompromisszumokat kötő 
főszektások is, beleértve Rákosi Mátyást és Gerő Ernőt, 

1955 márciusában az MDP központi Vezetősége végre fellépett a jobbol-
dali opportunista politika ellen, eltávolították Nagy Imrét a Központi Vezető-
ségből, majd leváltották a miniszterelnöki tisztségből. Lépéseket tet tek a 
fejlődésgátló jobboldali demagógia káros gazdaságpolitikai hatásának a ki-
küszöbölésére. 

Az ipar ezután ismét fejlődött, nettó termelése 1955-ben 8 százalékkal 
emelkedett és elérte az 1938-as színvonal 262%-át, az 1949-es színvonal 204%-át, 
1956 első felében a termelés tovább emelkedett. A munkások és alkalmazottak 
reálbére is növekedett, néhány százalékkal. Ugyanekkor az ipar perspektivikus 
terv nélkül dolgozott. Ennek fő oka abban keresendő, hogy a gazdaságpolitikai 
vezetés a dogmatikus hibáktól is és a jobboldali befolyás okozta bizonytalanságtól 
is nehezen tudott szabadulni; a gazdaságpolitika ennek következtében kidol-
gozatlan volt és nem tudta biztosítani, hogy időben elkészítsék a szolid terv-
gazdálkodáshoz szükséges több évre szóló népgazdasági terveket. 

A mezőgazdaságban ismét megindult a termelőszövetkezetek lassú 
fejlődése, ami azonban az 1953 előtti agrárpolitika alapvető hibáinak felszá-
molása nélkül tör tént . Ez pedig a szektás hibákhoz való visszakanyarodást, 
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az egyéni paraszt termelő tevékenységének ösztönzésétől való félelem lei-
éleclését vonta maga után. 

Л politikai életben a zavarok növekedtek, mert a dogmatikus hibákkal 
való következetés leszámolás tovább húzódott és erőtlenné vált a revizionista 
jelenségekkel szembeni eszmei-politikai harc. Ugyanakkora kispolgári ingado-
zás, amely az 1953—54-es Nagy Imre-féle politikából erőt merített , szélesebb 
talajt nyúj tot t a revizionista hangulatok és a frakciós tevékenység számára. 

Ilyen volt nálunk a helyzet 1955 májusában, amikor az SZKP küldött-
sége és a JKSZ képviselői kiadták az ismert belgrádi nyilatkozatot. E nyilat-
kozatban az SZKP képviselői elismerték a j|igoszláv párttal és Jugoszláviával 
szemben 1948 után követett politika komoly hibáit és kifejezték készségüket a 
a két párt közötti testvéri viszony létesítésére. A belgrádi nyilatkozattal 
egyetértettek a többi kommunista pártok is, köztük a mi pártunk is. Mi is 
komoly hibákat vétet tünk a JKSZ-szel és Jugoszláviával való viszonyunk-
ban. A kommunista pártok a belgrádi nyilatkozat elfogadásával bíztak 
abban, hogy az megkönnyíti a JKSZ-nek az általa elkövetett elvi és politikai 
hibák kijavítását. Ez természetesen mindenekelőtt a .JKSZ belső ügye volt, 
de ettől függött a többi kommunista párttal való viszonyuk alakulása. 
Ismeretes, hogy a JKSZ vezetősége a nyilatkozatot nem saját hibáinak 
kijavítására, hanem azok „igazolására" igyekezett felhasználni. 

A mi pártunkban a belgrádi nyilatkozat hatása növelte a vezetéssel 
szemben azt a követelményt, hogy következetesen javítsa ki a „baloldali" 
hibákat, s ugyanakkor vigyázzon arra, hogy a nyilatkozatot ne magya-
rázzák jobboldali módra, ne használják fel a revizionista hangulatkeltés 
és frakciós tevékenység fokozására. Az MDP vezetése egyik követelményének 
sem tudott eleget tenni. Éppen ezért Nagy Imre és társai, akik a párton belüli 
frakciózás ú t jára tértek, a belgrádi nyilatkozatot a revizionista aknamunka 
számára tud ták felhasználni. Nagy Imrét a frakciózás miatt az MDP soraiból 
ugyan eltávolították, de az ő frakciós szervezkedésének ez nem vetett véget 
a párt sorain belül sem. Nagy Imre és társai egyébként nem elégedtek meg a 
J KSZ-ben hivatalosan elfogadott revizionista tételekkel, hanem tovább mentek 
a jugoszláv Gyilasz példáját követték és a proletárdiktatúra felszámolásának 
titkos programját dolgozták ki, mégpedig „leninista" köntösbe csomagolva. 
(Ez a Nagy Imre-féle program ma már közismert, s elemzésére most nem 
térek ki). 

1956 februárjában zajlott le az SZKP nagy jelentőségű XX. kongresz-
szusa. A Szovjetunió és az egész szocialista tábor gyors fejlődése, va'lamint 
a nemzetközi békeövezet létrejötte — amely a szocialaista országokat és a 
békeszerető volt gyarmati országokat öleli fel elsősorban — olyan helyzetet 
teremtett , amelyben reális lehetőséggé vált az új világháború megakadályozása. 
A nyugati hatalmak lemaradtak az általuk szítotl fegyverkezési versenyben, 
többek között azért is, mert a Szovjetunió a hidrogénbomba előállításában és 
a rakétatechnikában megelőzte az Egyesült Államokat. Az imperialisták 
véres koreai kalandja, a baktérium háború gyalázatos eszközeinek alattomos 
felhasználása ellenére összeomlott. A francia és az amerikai agresszorok együt-
tes vietnami „piszkos háborúja" szintén nem érte el célját. A „melegháború" 
apostolai a szocialista országok elleni harcukban kénytelenek voltak vissza-
vonulni a „hidegháború", a „háborús szakadék szélén táncolás" Dulles-féle 
politikájához. A világ békeszerető emberei viszont széleskörű harcot folyiat lak 
a hidegháború ellen, a kél világrendszer békés egymás mellett éléséért, békés 
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gazdasági és kulturális versenyéért. Az SZKP XX. kongresszusa, ahol Hrus-
csov elvtárs elméletileg kifejtette, miért vált reális lehetőséggé az ú j világ-
háború elkerülhetősége — nagy lökést adott a nemzetközi békemozgalom 
további fejlődéséhez. A XX. kongresszus — mint ismeretes •*— sok más kér-
désben is rendkívül jelentős döntést hozott a nemzetközi helyzet alakulásáról 
és a Szovjetunió további fejlődéséről, melyek igen tanulságosak az egész 
nemzetközi kommunista mozgalom és a nemzetközi békeharc számára. 

Az SZKP XX. kongresszusa Magyarországon is mély hatást vál tot t ki. 
Növelte a párt tagsága és a pártonkívüli dolgozók követelését, liogy végre 
szűnjék meg a huzavona és javítsák ki a hibákat. Azért is igen sürgős követel-
mény volt ez, mert ebben az időben Sztálin hibáinak feltárását az egész nem-
zetközi reakció eszeveszett támadásra használta fel a szocialista országok és 
a kommunista pártok ellen. Ebben a hadjáratban, teljes erejükkel bekapcso-
lódtak — persze az „antidogmatizmus" és „antisztálinizmus" jelszavával — 
a revizionisták, felhasználva a Rákosi-féle vezetés hibáit és mulasztásait a 
revizionista demagógia számára. 

A revizionista támadás kibontakozása Magyarországon eléggé emlékeze-
tes és részleteire nem térek ki. Emlékeztetek azonban arra, hogy az MDP 
Központi Vezetősége 1956 júliusában végre hozzáfogott a hibák tényleges 
kijavításához. Néhány jelentős határozat született, így a termelőszövetkezeti 
mozgalom helyesebb irányú és türelmesebb fejlesztése érdekében is. Rákosit 
akkor leváltották, Gerő Ernő az MI)P első t i tkára lett. <5 nem volt képes 
megfelelni ama feladatnak, amit a helyzet tőle követelt. Ezt a tényt is és 
egyéb következetlenségeket is felhasználva, az összes ellenforradalmi erők 
támogatására támaszkodva a revizionisták megindították a rohamot a 
Népköztársaság törvényes rendje ellen és megnyitották az utat az ellen-
forradalom számára. 

5. Az ellenforradalmi lázadás kudarea 
és a szocialista építés új fellendülése 

A nyugati hatalmak hidegháborús körei a szocialista országok belső 
életének megzavarására irányuló széleskörű aknamunka kifejlesztésével 
remélték biztosítani háborús terveiket. Ismeretes, hogy az Egyesült Államok 
kongresszusa hivatalosan beiktatott költségvetésében 100 millió dolláros téte-
leket a szocialista országok elleni aknamunka céljaira, a keleteurópai ún. 
„rab népek felszabadítása" farizeusi jelszóval. Ezenkívül az amerikai milliár-
dosok köreiben, a Morganok, Rockefellerek, és Dullesek államilag támogatot t 
magángyűjtéseket is szerveztek és szerveznek, hozzájárulásként a hírhedt 
„Szabad Európa Rádió" és kapcsolt részeinek finanszírozásához. A szocialista 
országokból kiszökött fasisztákat ós egyéb hazaárulókat, akik vállalják, hogy 
aktívan bekapcsolódnak a hazájuk ellen szervezett felforgató tevékenységbe, 
t á r t karokkal, bőséges Ígéretekkel ós pénzzel is fogadják. A 15 évvel ezelőtt 
nyugatra menekült katonai egységek és civil csoportok fasisztáiból, horthysta 
és nyilas tisztjeiből és ezek szolgálóiból tábori alakulatokat szerveztek, és 
tar tanak fenn mind a mai napig. 

A kínai forradalom nagy győzelme után a nyugati hatalmak növelték 
erőfeszítéseiket a szocialista országok elleni aknamunka kifejlesztésére. Ennek 
során 1953 júniusában nyugat-berlini támaszpontjaik felhasználásával Kelet-
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Berlinben robbantottak ki fegyveres lázadást, amelyet az NDK elleni katonai 
támadásra szerettek volna felhasználni. E puccskísérlet hamarosan összeom-
lott , s kútbaestek a hozzákapcsolt összes tervek. 

1956-ban it t , Magyarországon robbantották ki az ellenforradalmi láza-
dást. I t t nem volt nyugat-berlini támaszpont, de sikerült létrehozniuk más-
fa j ta és még veszélyesebb támaszpontokat. A régi vezetés súlyos hibáit 
nagyszerűen kihasználva sikerült propagandafedezéket biztosítani a pár t 
soraiban és az államhatalom szerveiben is létrejövő revizionista frakciónak, 
a feléledő egyéb ellenforradalmi elemek szervezkedésének, a fegyveres 
lázadásra való felkészülésnek. Sikerült a „leninista" álarcban fellépő, rene-
gátokat úgy kihasználni a proletárdiktatúra sorainak felbomlasztására és 
az ellenforradalom sorainak erősítésére, mint még soha másutt . Ezen a 
„sikeren", valamint a nyugati propaganda végnélküli dicshimnuszain az 
ellenforradalmi erők annyira fellelkesültek — de talán hozzátehetem, hogy 
a félúton való megállástól és a megtévesztett emberek felocsudásától is 
annyira féltek —-, hogy napok alatt a nyílt fasiszta terror szennyes zászlaját 
emelték fel. Napok alat t a lakásukról, vagy a munkahelyükről elhurcolt 
kommunista munkások, parasztok, értelmiségiek százait gyilkolták meg, 
ezreit vetették börtönbe és tízezreinek lemészárlását- tűzték ki, sürgős, köz-
vetlen -feladatul. Megtalálták Mindszenty személyében azt a „demokrata" 
férfiút, akit már vezérnek kiáltottak ki, s aki felszólításukra programot is 
adott . 

Ez a Mindszenty-program egyébként egész jó szolgálatot te t t . Segített a 
„demokrata" és „szocialista" szólamokkal leplezett ellenforradalom igazi 
jellegét megmutatni és ráébreszteni a munkásokat és parasztokat a forradalmi 
ellentámadás azonnali megindításának a szükségességére. 

S ekkor már létrejött Kádár János elvtárs vezetésével az új forradalmi 
centrum, az MSZMP új ideiglenes Központi Bizottsága; megalakult a forra-
dalmi munkás-paraszt kormány, amely november 4-én hajnalban kiáltvány-
nyal fordult a magyar néphez. Az új forradalmi központ megindította a küz-
delmet a Népköztársaság törvényes rendjének helyreállításáért. Ennek sikerét 
gyorsította a Szovjetunió azonnali testvéri segítsége, amelyet a forradalmi mun-
kás-paraszt kormány kérésére ismételten nyú j to t t a magyar népnek. A szovjet 
csapatok katonai segítsége egyrészt gyorsította az ellenforradalom katonai 
erőinek szétverését, s ezáltal megkímélte az országot egy hosszabb polgár-
háborútól, másrészt megakadályozta azt, hogy a nyugati imperialista csapa-
tok — ENSZ lobogóval, vagy anélkül — behatoljanak az országba és háborús 
tűzfészekké változtassák hazánkat. Nem a szovjet népet fenyegette a gyárosok 
és földesurak hatalmának a visszaállítása és az új , még vérengzőbb fasiszta 
diktatúra, hanem a mi népünket De a szovjet nép internacionalista barát i 
kötelességének tekintette hogy fiainak ismételt véráldozata árán is segítségére 
siessen a magyar népnek. S amit akkor, a nacionalista uszítok által meg-
zavarva sokan még nem értettek meg, ma már azoknak legtöbbje is világosan 
lát ja , hogy a magyar népbatalom és az ország függetlenségének megvédésében 
milyen nagyjelentőségű te t t volt a szovjet csapatok testvéri segítsége. 

Ismeretes, hogy a magyar ellenforradalom és annak leverése nemcsak 
belső harc volt, hanem a nemzetközi reakció és a nemzetközi szocialista for-
radalom erőinek csatája. 1919-ben az antanthata lmak még katonai túlsúlyt 
biztosíthattak a Magyar Tanácsköztársaság ellen, leverhették és nyeregbe 
ültethették az ellenforradalmat. A fiatal és ezernyi ellenséggel küzdő szovjet 
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állam akkor még nem tudot t közvetlen katonai segítséget nyúj tani a proletár 
Magyarországnak. De a nyugati hata lmak már 1945-ben sem tudtak katonai 
beavatkozással ismét a tőkés-földbirtokos hatalom védelmére sietni és ezt 
1956-ban még kevésbé, az ellenforradalmi lázadás kirobbantása ellenére sem 
tudták megtenni. 1956-ban a Szovjetunió viszont már nemcsak a magyaror-
szági ellenforradalmi erők leverésében és a nyugati katonai beavatkozás 
elhárításában tudot t hatékony segítséget nyújtani , hanem a megtámadott 
Egyiptomnak is segítségére sietett. Tudvalevő, hogy a demokrata Anglia és 
Franciaország és az ő izraeli par tnerük a magyarországi ellenforradalmi fel-
kelést a szuezi háború kirobbantására használták ki. Ekkor a Szovjet rakéta-
fölény már olyan tényező volt, hogy a nyomatékos moszkvai figyelmeztetés 
a rakétafegyverekkel való beavatkozás lehetőségére igen hatásosnak bizo-
nyult Londonban is, Párizsban is és persze Tel-Avivban is. Ez nagy szerepet 
játszott abban, hogy a támadóknak haza kellett takarodniuk. 

A magyarországi ellenforradalom leverése a magyar munkásosztály és 
a magyar nép győzelme, de egyben az egész szocialista táboré, amely megmu-
t a t t a a világnak: e tábor egy és oszthatatlan, s lia bárki, bármelyik tagja ellen 
támad, az egész szocialista táborral találja szembe magát. A mi győzelmünk 
valamennyi kommunista testvérpárt győzelme, amelyek a legeszeveszettebb 
szovjetellenes és kommunistaellenes uszítással is dacolva mellénk álllak, 
magasra emelve a marxizmus-leninizmus forradalmi zászlaját. 

Népköztársaságunk törvényes rendjének gyors helyreállítása azért 
volt lehetséges, mert az ú j forradalmi központ, az MSZMP új Központi Bizott-
sága kidolgozta az ellenforradalom politikai leleplezésének, szétzúzásának és 
elszigetelésének következetes polit ikáját , és e politika megnyerte a munkások 
és parasztok döntő többségének helyeslését, és támogatását. Az ellenforrada-
lom okozta súlyos károk kikeverését —- a testvéri országok azonnali és igen 
jelentős baráti segítsége mellett — szintén a következetes lenini politika ki-
dolgozásával, elfogadtatásával és gyakorlati érvényesítésével sikerült vára-
kozáson felüli gyorsasággal elérni. 

Mindez a már ismert kétfrontos harc küzdelmeiben fejlődött ki. Ebben a 
küzdelemben szerveződött új já a magyar munkásság forradalmi pár t j a , amely 
eltávolította a vezetésből a szektás irányvonal képviselőit és kíméletlenül leszá-
molt a revizionista árulókkal. Viszont az eszmei-politikai felvilágosítás és az 
elvi bírálat fegyverével segítette azokat, akik a keletkezett zűrzavarban meg-
tévedtek, jó szándékaik ellenére a helyes útról letértek: a párt segítette őket, 
hogy mielőbb visszataláljanak a népi hatalom és a szocialista építés egyedül 
járható, marxista-leninista ú t jára . 

Népköztársaságunk törvényes rendjének helyreállítását gyorsan követte 
a gazdasági konszolidáció, majd az eszmei-politikai zavar leküzdése a kulturá-
lis élet területén is. 

A gazdasági konszolidáció alapvető, feladata a szocialista ipar termelésé-
nek helyreállítása volt. Nem kis dolog ez, amikor az ellenforradalom okozta 
anyagi kár 22 milliárd forint, 

1957 harmadik negyedében az állami ipar nettó termelése már elérte az 
ellenforradalom előtti legmagasabb szintet és az évi nettó termelése közel 
5 százalékkal haladta meg az 1955-ös színvonalat. Ugyanebben az esztendőben 
a munkások és alkalmazottak reálbére az 1956 évihez képest 18,6 százalékkal, 
s 1955-höz képest 32 százalékkal emelkedett. Tehát 1955-höz képest a mun-
kások és alkalmazottak átlagkeresetének 32 százalékos emelkedésével az állami 
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ipar termelésének csupán 5 százalékos emelkedése állt Szemben. Ilyen mérvű 
béremelést az infláció veszélye nélkül csak a testvéri országok gazdasági se-
gítsége tett lehetővé. Pártunk és kormányunk ezt nyiltan és őszintén meg-
mondta a dolgozóknak, s azt is, hogy 1958-ban nem emelhetjük tovább az 
életszínvonalat, hanem az előző évi emelkedést kell saját erőforrásunk meg-
növelésével biztosítani. 

Az őszinte és igaz szót a dolgozók megértették és elfogadták. 1958-ban 
már az ú j hároméves terv szerint fejlődött tovább népgazdaságunk. Ennek 
során az állami ipar nettó termelése, a terveket túlszárnyalva, közel 14 száza-
lékkal haladta meg az előző évit. Ezáltal alapjában véve sikerült saját erő-
forrásaink növelésével megszilárdítani az előző évb<*n megemelt életszínvona-
lat. Sőt, 1,6 százalékkal még növeltük is, a dolgozók egyes kisebb kategóriái 
részére nyúj tot t bérkorrekciók ú t ján is. 

A terv ilyen mérvű túlszárnyalása bizonyos mértékben abból is követ-
kezett, hogy tervező szerveink — félve a korábbi évek túlfeszített terveinek 
negatív tapasztalataitól — kissé alul terveztek. A tervek túlszárnyalásában 
azonban a döntő tényező az ipar dolgozóinak megszilárdult bizalma a pá r t 
és a kormányzat politikája iránt, az alkotókészség és a munkalendület olyan 
fejlődése, amely az ellenforradalom felett úrrá lett tömegek öröméből és lelkesedé-
sébőltáplálkozik. Állami iparunknak ez a fejlődése folytatódott tovább 1959-ben 
is, mégpedig olyan körülmények között, amikor megkezdődött a nagy fordulat 
a falu szocialista átszervezésében. A szocializmus erőinek ez az előretörése 
tovább növelte a munkásosztály bizalmát a párt és a kormány politikája i ránt 
és egyben a munkásság felelősségérzetét is, nemcsak az ipar továbbfejlesztésében, 
hanem a falu szocialista átszervezésének nagy ügyében, a falu részére nyúj tandó 
fokozottabb támogatás tekintetében is. 

E megnövekedett bizalomról ós felelősségérzetről tanúskodik az MSZMP 
VI/. kongresszusának tiszteletére a múlt év tavaszán indí tot t munkaverseny, 
amelynek kitűzött céljait a magyar dolgozók nemcsak teljesítették, hanem jelen-
tősen túl is szárnyalták. Hazánkban nem volt még munkaverseny olyan színvo-
nalon, telítve annyi egészséges helyi kezdeményezéssel, mint a kongresszusi 
munka verseny. A korábbi években a verseny sok tekintetben formálissá vált és 
politikai lendületét elvesztette. Ezt felhasználva, a revizionisták demagóg 
módon igyekeztek lejáratni még a szocialista munkaverseny eszméjét is. Ám 
a munkaverseny 1958-ban már mind több helyen ú j életre kelt. Nem felülről, 
hanem alulról; maguk a dolgozók kezdeményezték az ország különböző vidé-
kein. Ilyen kezdeményezés helyenként már 1957-ben is volt, de 1958-ban 
országos jelenséggé vált. Ez folytatódott a múlt évben a kongresszusi munka-
versennyel, amelynek lendülete valósággal elsöpörte a szocialista versennyel 
szembeni aggályokat és kishitűséget. A mukaverseny a szocialista építés fel-
lendülésének természetes megnyilatkozása, a szocialista fejlődés rendkívül értékes 
jelensége, amely szükségszerűen kifejlődik, ha a pár t és a kormányzat politi-
kája iránti bizalom táplálja. Elsorvad, ha ez a bizalom megrendül, viszont 
felbecsülhetetlen erőt rejt magában, lia ez a bizalom tovább mélyül. Az idén 
tanúi vagyunk a munkaverseny folytatásának, felszabadulási verseny formá-
jában, s ez ma is folyik azzal a céllal, hogy az 1960. évi terveket teljesítsük és 
túlszárnyaljuk, az ú j ötéves tervhez magasabb színtű kiindulási alapot te-
remtsünk. 

Ez volt a legfontosabb, amit ipari fejlődésünk lendületével kapcsolatban 
mondani kívántam. Mielőtt azonban a falu fejlődésére térek, még két ipari 
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csoportról is röviden szólni akarok. Az egyik a magánkisipar, a másik a szövet-
kezeti ipar az ellenforradalmat követő időszakban. 

Az állami ipar fejlesztése mellett az ellenforradalom után nagyobb teret 
kapot t és következetesebbé vált a NEP-politika alkalmazása is városban és 
falun egyaránt. Ezáltal a magánkisipar működési lehetősége megnőtt, ami 
hozzájárult a gazdasági konszolidáció gyorsulásához. Jelentkeztek, persze 
a kisiparosok egy részéhen erős üzérkedési törekvések is. E káros jelenségek 
ellen a bűnüldöző szerveknek kellett fellépniük. A tisztességes magánkisipa-
rosnak kormányzatunk növekvő tevékenységi lehetőséget biztosított, mert 
így követelte a lakosság érdeke, s hozzátehetem: a szocialista építés érdeke is. 
E politika eredményeként a magánkisiparok száma az 1955. december 31-i 
97 ezerről, 1957. december 31-ig 121 ezerre, és alkalmazottak száma (a tanon-
cokkal együtt) 16 ezerről 36 ezerre emelkedett. Lehet, hogy a régi dogmatikus 
politika képviselői ezt megrettenve tekintik és veszélyt szimatolnak benne. 
Minket azonban nem nyugtalaní tot t , kivéve az üzérkedési törekvéseket, 
amelyeknek gátat kell vetni. 

A magánkisipar működési területe természetesen szűkülni fog és ma már 
némileg szűkül is. Csökkenti egyrészt a minisztériumi könnyűipar fejlődése, 
mindenekelőtt a készárutermékek mennyiségi és minőségi fejlesztésével, a 
termékek költségeinek és árának csökkentésével. Leszűkíti továbbá a tanácsi 
helyiipar fejlődése és a kisipari termelőszövetkezetek fejlődése, a kisiparosok 
e társulása, szövetkezeti üzemeiknek megteremtése, illetve bővülése. A falusi 
termelőszövetkezeti mozgalom fejlődése azt is eredményezi, hogy a falusi 
iparosok nagy részét beveszik a tsz-ekbe ; a falusi iparosok így szintén a szocialista 
gazdálkodási rendszerbe kapcsolódnak be. A magánkisipar szűkülése ilyen 
módon nem adminisztratív eszközök hatására történik — ilyen eszközök 
csupán a t i l to t t üzérkedés visszaszorítására szükségesek — hanem a szocialista 
termelési formák fejlődésének a hatására. 

A szövetkezeti ipar fejlődésére vonatkozóan említek i t t néhány adatot: 

1949 1954 1958 

A szövetkezeti iparban dolgozók 
száma (ezer fő) 11 107 145 

Termelési érték (folyó áron, 
mill. Ft) 481 4833 6641 

E fejlődés ellenére is a magánkisipar jelentősége még hosszabb időre 
megmarad, bár az mindenki számára világos, hogy a kommunizmusba nem 
fog belenőni. 

A NEP-politika következetes alkalmazása a munkás-paraszt szövet-
ség megerősítése szempontjából vált különös jelentőségűvé. Azt eredményezte, 
hogy az egyéni parasztok termelési érdekeltsége és bizalma pár tunk és a kor-
mányzat iránt megerősödött. Az MSZMP Központi Bizottsága és a forradalmi 
munkás-paraszt kormány hatékony segítséget nyú j to t t az ellenforradalmi 
viharban is helytállt, vagy az ellenforradalom után újjászerveződött termelő-
szövetkezeteknek, s nem rej tet te el a parasztok előtt, hogy a falu szocialista 
átalakítása egyik alapvető célja, és a szocializmus felépítésének nélkülöz-
hetetlen feltétele. Ugyanakkor azt is hirdette, és gyakorlati politikájával 
be is bizonyította, hogy támogat ja az egyéni parasztok termelési tevékeny-
ségét is a kisparcellás gazdálkodás lehetőségeinek a jobb kihasználásában. 
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A munkás-paraszt kormány megszűntette a régi begyűjtési rendszert és sike-
rült azt a szerződéses termelés és szabad felvásárlás rendszerével helyettesí-
teni. Gazdaságpolitikánk jelentős sikere volt ez, s igen fontos szerepet játszott 
a parasztság bizalmának megszilárdításában, termelési kedvének fejlesz-
tésében is. 

A termelőszövetkezetek és az egyéni gazdaságok között verseny bonta-
kozott ki, s ebben a versenyben a nagyüzemek fölényével kellett győzni. Nagy 
dolog az, hogy a régi termelőszövetkezeteket létrehozó, túlnyomórészt agrár-
proletárok és szegényparasztok 1957—58-ban a közös gazdálkodás erejével 
elérték és egyes helyeken kezdték túlhaladni a középparasztok átlagos élet-
színvonalát is, pedig közben a középparaszti átlagszínvonal is emelkedett. 
A termelőszövetkezetek — bár alacsony, szegényparasszti színvonalról indul-
tak el — sarkukba léptek, utolérték őket és sokkal emberibb életmódot tudtak 
tagjaik számára kiformálni. 

A termelőszövetkezetek megszilárdításával párhuzamosan megerősödtek 
az állami gazdaságok. Ennek eredményeként e gazdaságok a falu szocialista 
átszervezésének igen komoly bázisává váltak, amelyekre biztosan lehet építeni. 

Mindezek együttes eredményeként érlelődött meg annak a lehetősége, 
hogy a termelőszövetkezeti mozgalomban a lassú ütemű fejlődést gyorsabb 
ütemű fejlődés váltsa fel. Az MSZMP Központi Bizottságának 1958 decemberi 
emlékezetes határozata megállapította, hogy a gyorsabb előrehaladás felté-
telei megérlelődtek és világosan megszabta az előrelépés fő irányát. A múlt 
évben a fordulat a falu szocialista átszervezésében megkezdődött, s eddig 
három szakasza volt: 1. 1959 január—március havában az átszervezésben 
te t t nagy előrelépés; 2. 1959 április—október havában az új termelőszövet-
kezetek megszilárdításában végzett nagy munka, és 3. az utóbbi november—-
februári időszakban történt ú j nagy előrelépés az átszervezés terén, amely 
párosult a megszilárdítás további munkájával. Jelenleg éppen a megszilár-
dítás feladatainak elvégzésére öszpontosul a fő figyelem. 

Ismeretes, hogy ez a nagyszerű fordulat a falu szocialista átszervezésében 
azt eredményezte, hogy ez év február közepére a szocialista szektor az ország 
szántóföldjének már több mint 70%-át ölelte fel. A magyar falvak életében végbe-
megy a nagy átalakulás : a szocialista forradalom, amely szélesre tár ja a fejlődés 
kapuit a magyar parasztság előtt. Szocialista rendünk nagy győzelme ez, 
amit a kisárutermelés visszahúzó erői elleni szívós harcban vívott ki a munkás-
osztály segítségével a magyar parasztság — saját javára és az egész nemzet 
hasznára. 

6. Rendszerünk eddigi fejlődésének eredményei 
és a szocialista építés távlatai 

összegezve a felszabadulást követő 15 éves fejlődés eredményeit, minden 
objektív ítélőképességű embernek el kell ismernie, hogy hazánk eddigi tör-
ténetének legnagyobb, legmélyrehatóbb társadalmi átalakulása ment végbe. 
Magunk mögött hagytuk azt a társadalmat, amelynek alapja a termelő-
eszközök magántulajdona, s amelyben a szent magántulajdon nevében zsák-
mányolta ki egyik ember a másikat, a tőkések és földesurak a munkásokat 
és szegényparasztokat. Messze előrehaladtunk a szocialista társadalom fel-
építéséhez vezető úton, s az embernek ember általi kizsákmányolása — bár 
még nem maradéktalanul — de alapjában véve megszűnt hazánkban. Magyar-
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ország a szocialista átalakulás eredményeként az emberi haladás élvonalába 
emelkedett. 

Urak és szolgák országából hazánk a nép országa lett, bankárok, ipar-
lovagok és grófok nélküli országgá, amelyben nincs többé „három millió 
koldus", megszűnt a munkanélküliség rémétől való állandó rettegés és a 
létbizonytalanság, amely milliók életét te t te keserűvé. Gondjaink még vannak 
és holnap is lesznek, de ezeket a felszabadult nép sikerrel oldja meg. 

A politikai hatalom a munkásosztály kezébe került, amely a vele szövet-
séges parasztsággal és értelmiséggel együtt , az ország valamennyi építőjével 
közösen gyakorolja hatalmát, abból a célból, bogy a szocialista társadalmat 
egyesült erővel mielőbb felépítsük. Magyarországon nincs többé felsőház, 
„örökös jogú" tagokból, hercegekből ós grófokból, Horthy által életfogytiglan 
kinevezettekből és a horthysta rendszer egyéb haszonélvezőiből. Van magyar 
országgyűlés, amelyben viszont többé nem a pénzemberek, földesurak GYOSZ-
vezérek, nagykereskedők és az ő ügyvédeik ülnek, hanem a dolgozók kép-
viselői: a munka, a tudomány és a kultúra emberei, akik a nép országának 
építését szolgálják, a nép érdekeit képviselik. A helyi önkormáynzati testü-
letekben, a tanácsokban sem a virilisták, a vagyonosok ülnek és dirigálnak, 
hanem a nép küldöttei. 

A munkásosztály, forradalmi párt jának vezetésével, hazánkat az 
anarchikus tőkés gazdaság útjáról, a szocialista tervgazdálkodás útjára vezette. 
Ez te t te lehetővé, hogy a második világháborút követő években oly gyorsan 
új jáépí tet tük az országot, majd a szocialista fejlődés eredményeként az 
állami ipar nettó termelése 1959-ben a gyáripar 1938. évi termelpsi színt jének 
341%-ára emelkedett, tehát mintegy három és félszeresére. E fejlődés még 
lényegesen nagyobb lehetett volna, ha a régi vezetés gazdaságpolitikai hibái 
nem fékezik és az 1956-os ellenforradalom vissza nem veti. 

A mezőgazdaság termelése az 1934—38-as évek átlagát 1950—54-ben 
nem haladta túl és csak 1957—59-ben tud ta ezt túlhaladni, mégpedig mintegy 
15%-kal. A kisparcellás termelés korlátozott lehetőségei mellett ezt lényegesen 
nem is haladhat tuk túl. A termelőszövetkezeti mozgalom fejlődését viszont — 
mint arra már utal tam — a szektás hibák és a revizionista bomlasztás béní-
to t t a . A mezőgazdaság gyorsabb fejlődésének a feltételei most érlelődnek meg, 
mely rövid idő múlva meghozza ma jd gyümölcseit. Valóban lehetővé fog válni, 
hogy a magyar mezőgazdaság világszínvonalra emelkedjék. Ez ternészetesen 
még sok munkát követel. 

A gazdasági fellendülés magával hozta a lakosság fogyasztásának nagy-
fokú növekedését. E folyamat ugyan 1951—53-ban a szektás hibák, majd 
1956-ban az ellenforradalom mia t t megszakadt. Ennek ellenére a növekedés, 
mint döntő tendencia nagyszerűen megmutatkozik. 

A kiskereskedelmi forgalom 1959-ben 67,4%-kal volt nagyobb, mint 
1950-ben. E forgalomnövekedés a lakosság fogyasztásának beszédes megnyilat-
kozása. Az állami kiskereskedelem 142%-kal, a földművesszövetkezeti keres-
kedelem pedig mintegy 340%-kal múl ta felül az 1950. évit; a magán kiskeres-
kedelem viszont az 1950. évinek a 13—14%-ára csökkent. Jelentősen nőtt 
az élelmiszerfogyasztás ós még ennél is jobban az ipari termékek fogyasztása. 

Ismeretes, hogy az élelmiszer-fogyasztás kalória értékének egy főn: 
jutó átlaga nálunk igen magas, a nemzetközi ranglistán az elsők között va-
gyunk, s ezt a szintet, a futball-színvonalnál biztosabban t a r t juk . Néhány 
adatot említek. 
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1934—38-ban az évi egy főre eső átlagos húsfogyasztás nyershúsra 
átszámítva, (sertés, marha, borjú, juh, és lóliús) 24,9 kg volt. 1958-ban pedig 
31,9 kg. Ezen belül azonban a lóhus aránya nagyon csökkent, főleg a sertés-
hús javára. (A baromfifogyasztás ebben az adatban nem szerepel.) 

Ugyanezen időszak a la t t a zsír, szalonna és töpörtyűfogyasztás egy 
főre eső átlaga 13 kg-ról 17,4 kg-ra emelkedett, s a cukorfogyasztás átlaga 
10,5 kg-ról 24,8 kg-ra ugrot t ! 

Igen érdekesek a lakosság áramfogyasztásának adatai: 

1938-ban 134 millió kWó 
1951-ben 162 „ „ 
1955-ben 284,8 „ „ 
1959-ben 478,7 „ 

A rádióelőfizetők és egyben a rádiótulajdonosok száma 1938-ban 419 
ezer, míg 1959-ben 2100 ezer. 

A motorkerékpár tulajdonosok száma 1938-ban 10 837 volt, 1959-ben 
pedig 201 437. S e számban a robogótulajdonosok nincsenek benne. (A robogók 
rendszám nélkül robognak.) 1938-ban nem volt belőlük, most viszont számuk 
egyre nő. Csak az elmúlt három évben 18 900 darabot adtak el belőle Magyar-
országon. Varrógépet eladtak: 1938-ban 2 400 darabot, 1952-ben csak 
1 600-at, míg 1959-ben 26 800-at. Mosógép sem 1938-ban, sem 1952-ben 
még nem volt hazai kereskedelmi forgalomban, viszont a múlt évben már 
99 700 darabot adtak el. 

Igen érdekes a vasút és távolsági autóbuszok személyi forgalmának 
alakulása: 

Az utasok száma (milliós főben) 1937 1959 
a) Személyvonaton 101,1 420,0 
b) Gyorsvonaton 2,4 16,0 
c) Távolsági autóbuszon 12,7 269,8 

Együtt 116,2 705,8 
A lakosság életviszonyainak alakulásában igen jelentős tényező az egész-

ségügyi ellátás fejlődése. Hadd szemléltessem ezt az állam egészségügyi költ-
ségvetésének alakulásával. Az e célra fordított összeg: 

az 1937/38-as költségvetési évben . . 38,9 mill. P, 
az 1959-es költségvetési évben . . . . 3 852,4 mill. Ft . 

Államunk nagy összegeket fordít erre az igen fontos célra. S hogy ezt 
nem hiába teszi, megmutatkozik abban, hogy a csecsemőhalandóság a háború 
előttinek csaknem harmadára csökkent, a TBC-halálozás kevesebb, mint a 
háború előttinek az egynegyede. Az egészségügyi ellátás fejlődése a jólét 
növekedésének szerves része, s komoly része van abban, hogy az átlagos 
életkor egy évtizeddel meghosszabbodott a 20—25 év előttihez viszonyítva. 
Azt hiszem, fejlődésünknek ez az egyik legszebb, legnagyobb eredménye! 

Társadalmunk fejlődésének egyik igen fontos jellemvonása a társadalom-
biztosítás fejlődése. Nem akarom az erre vonatkozó, egyébként nagyon érdekes 
adatokat felsorolni, csupán egyetemlítek: szülési segélyt a biztosított anyáknak 
1938-ban —- nem állami alapból, hanem a biztosítási járulékból fedezve — 
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7,8 millió pengőt folyósítottak. 1958-ban viszont teljes mértékben az állam 
fedezte a segélyt, melynek összege 1142 millió forint. A mezőgazdaság szoci-
alista átszervezése a társadalombiztosítás továbbfejlődésének ú j forrása: 
a biztosításba bevonták száma a betegellátást és a nyugdíjbiztosítást illetően 
százezrekkel nőt t . 

A gazdasági fejlődés — elsősorban az ipari termelés növekedése, és ma 
még csak kis mértékben a mezőgazdaság emelkedése — teremtette meg az 
anyagi alapját kulturális fejlődésünknek is, mely az elmúlt tizenötesztendős 
időszak szintén egyik legszebb vívmánya. 

Nem akarom i t t a közismert adatokat ismételni a közoktatásnak nagy-
szerű fejlődéséről, amelyekben a nyolcosztályos iskola általános bevezetése, a 
középiskolai oktatás méreteinek háromszorosára emelése, az egyetemi és fő-
iskolai oktatás hasonló méretű fejlesztése beszédesen tükröződik. Nem említem 
a könyvkiadás és a könyvtárügy fejlődésének ugyancsak érdekes adatai t , 
vagy a mozilátogatók számának hatalmas ugrását. Kevésbé közkézen forgó 
adatokkal akarom kulturális forradalmunk fejlődését, s ebben a mi szocialista 
államunk szerepét érzékeltetni. A kulturális fejlődésre fordított állami költség-
vetés pénzügyi adataira gondolok, moly a következőképpen alakult: 

1938 1950 1960 (terv) 
a ) Közoktatás 54,9 mill. P 1 088,5 mill. F t 3 445,9 mill. Ft* 
b) Felsőoktatás 20,9 mill. P 275,0 mill. F t 720,0 mill. Ft** 
c) Iskolánkívüli 

népművelés . . . 2,0 mill. P 88,3 mill. F t 302,6 mill. F t 
d) Irodalom és 

művészet 
támogatása . . . 2,7 mill. P 55,5 mill. F t 169,1 mill. F t 

80,5 mill. P 1507,3 mill. F t 4 637,6 mill. Ft 
A tudomány támogatására az 1938. évi költségvetésben 600 ezer pengőt 

irányoztak elő, s ebből a Tudományos Akadémia támogatására 70 ezer pengőt. 
Nem akarok kitérni arra, hogy a különféle tárcák költségvetésében hogyan 
növekedett a tudományos célokra előirányzott tétel, csupán a Tudományos 
Akadémi állami támogatásának adatai t említem: 

1938-ban 70 ezer pengő, 
1950-ben 29 millió forint, 
1955-ben 136 millió forint, 
1960-ban 239 millió forint. 

Akadémiánk mostani ülésszakán az egyes tudományágak fejlődéséről 
értékelő referátumok hangzanak el, melyek összegezik eddigi eredményeinket 
és foglalkoznak az egyes tudományágak előtt álló további feladatokkal. Enged-
jék meg, hogy az Akadémia tudományos tevékenységének növekedésére 
vonatkozóan a tudományos intézetek fejlődésének számszerű adatát említsem 
csupán. 1938-ban az Akadémiának egyetlen tudományos intézete sincs. 1950-
ben 4 intézete van, összesen 56 tudományos munkatárssal. Jelenleg az Aka-
démia 35" intézetében 1515 tudományos munkatárs dolgozik. (Ezen kívül 
445 tanszéki kutató van az Akadémia státuszában.) 

* csak a művelődési t á rca költségvetésében 
** a művelődési és egészségügyi tá rca keretében 
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Nem térek ki az egyes minisztériumok és más országos főhatóságok 
felügyelete alá tartozó tudományos intézetek és laboratóriumok hálózatának 
fejlődésére. Az Akadémia tudományos tevékenységének növekedése, amely 
egyébként messze túlterjed az említett intézetek hálózatán, maga is beszéde-
sen bizonyítja, hogy a tudomány fejlődésének milyen nagy lehetőségei nyíltak. 
E fejlődést többé nem a tőkés-földbirtokos rendszer eszmei-politikai értékei és 
az üzletemberek üzleti érdekei befolyásolják és korlátozzák, hanem a nép 
érdeke, a nemzet szocialista felvirágzásának ügye követeli. A munka társa-
dalmában válik valóra a munka és a tudomány igazi szövetsége, mely jelentős 
eredményeket hozott, s a nép még nagyobb eredményeket vár tőle. A munka 
társadalmában tud a tudomány szoros együttműködést teremteni a néppel, 
amely termel és tanul, gyakorlati tapasztalataival termékenyíti a tudományt , 
tanulással és munkával értékesíti a tudomány vívmányait mindennapi tevé-
kenységében, a gazdasági és kulturális fejlődés mindennapi munkájában. 

Nagyok rendszerünk társadalmi vívmányai, szépek ipari fejlődésünk 
eredményei, jelentékeny az életszínvonal emelkedése. De nagyok a feladatok, 
melyek még megoldásra várnak. Ezekre is utalni kívánok. I t t van például a 
lakáskérdés, mely a gyorsan felduzzadt városaink legnagyobb szociális kérdése. 
Megoldása nagy anyagi ráfordítást követel. Közoktatásunk fejlődése több 
iskolát igényel. Más kulturális intézményeinket és egészségügyi intézményein-
ket is tovább kell fejleszteni. A társadalombiztosítás továbbfejlesztésére 
szintén megvan az igény. Nem is beszélek arról, hogy a közvetlen kifizetésre 
kerülő bérek és fizetések emelése is mennyire kívánatos, s ilyen irányú kíván-
ságban ugyancsak nincs hiány, hiszen az életszínvonal emelésének ez a fö esz-
köze. Bizonyos idő múlva a munkaidő általános csökkentése is napirendre kerül. 

Az igények gyorsan növekednek, gyorsabban, mint a kielégítésük lehetőségei. 
Ez egyik alapvető jellemvonása társadalmunk fejlődésének. Ez objektív tár-
sadalmi törvény, amely követeli, hogy teremtsük meg a növekvő igények kielé-
gítésének a feltételeit. Az igények gyorsabb növekedésének törvénye ugyanis 
egybefonódik azzal az objektív törvénnyel, hogy a társadalom csak akkor 
elégítheti ki a növekvő igényeket, ha annak anyagi és egyéb feltételeit megteremti. 

A növekvő igények anyagi feltételeinek a megteremtése sok mindent 
követel. l*j ipari beruházásokat és a meglevő termelő apparátus műszaki 
színvonalának emelését, hatékonyabb lépéseket a dieselesítés és az elektrifiká-
lás terén, egyes termelési operációk és termelési folyamatok fokozottabb 
automatizálását, új gyártmányok kifejlesztését és sok mást. Nagy feladat 
most a termelőszövetkezetek nagyüzemi gazdaságainak kifejlesztése, mind a 
növénytermelésben, mind pedig az állattenyésztésben. És még sorolhatnánk 
a tennivalókat. 

Nagy felelősséget kíván az, hogy a növekvő igények kielégítésében addig 
menjünk el, ameddig a lehetőségek megengedik, s lia valahol kicsit talán előre-
szaladunk, álljunk meg előbb és csak a kellő biztosítás után menjünk tovább. 
Ezért pártunknak és kormányzatunknak az a politikája, hogy nem igér töb-
bet, mint amennyi feltétlenül biztosítható. 

Nagy feladatok állnak előttünk. Az eddig elért eredmények azonban 
minden objektív embert meggyőznek arról a tényről, hogy rendszerünk rend-
kívül életerős és teremtőképes. Olyan rendszer, amely megold minden fela-
datot, amit az ország további felvirágoztatásának érdeke megkövetel. 

Rendszerünkről szólva, külön hangsúlyoznunk kell, hogy hazánkat 
olyan országgá változtatta, amely a népek közötti béke és barátság zászlaját emeli 



magasra. Ez egymaga is nagy dolog a magyar nép életében. Hiszen országunkat 
a bukott uralkodó osztályok már két izben vit ték a világháború örvényébe, 
s ha raj tuk múlna, harmadszor is beletaszítanák. 

Említet tem már, hogy a szocialista forradalom magyarországi győzelme 
egybekapcsolódott a szocialista forradalom győzelmével több más országban: 
egybekapcsolódott a szocialista világrendszer létrejöttével. Hazánk együtt 
fejlődik az egész szocialista táborral, élvezi a testvéri összefogás sok-sok 
előnyét. Különösen nagy erőt és biztonságot ad a Szovjetunió népeinek a magyar 
nép iránti mély barátsága. 

Л népi Magyarország fejlődését komoly hibák fékezték, ellenforradalmi 
lázadás akasztot ta meg és az ellenforradalom okozta anyagi és morális kár-
tevéssel is meg kellett birkóznia. Nagyszerűen megbirkóztunk vele. Eredmé-
nyeinket különös figyelemmel tekintik barátaink, s persze fokozott dühhel 
és nyugtalansággal ellenségeink. Hazánk fejlődése némileg különleges jelentő-
ségű, s erősödésünk komoly hozzájárulás a nemzetközi béketábor erőinek 
növekedéséhez. Felelősségünk tudatában ál lapíthatjuk meg, hogy nemcsak 
haszonélvezői vagyunk a nemzetközi erőviszonyok mind előnyösebb változá-
sának — amit Hruscsov elvtárs híres békeútjai is nagyszerűen muta tnak . 
Munkánkkal, országunk fejlesztésével, ú j eredményeinkkel magunk is hozzá-
járulunk ahhoz, hogy az erőviszonyok méginkább a szocialista tábor és egyben 
a béke erői javára tolódjanak el. 

Magyarország csak mint a munkás-paraszt hatalom országa, és mint 
a szocialista világrendszer országa válhatott a béke országává és teremthette 
meg az országépítő munka sikeres fejlődésének összes belső feltételeit. Nemzet-
közi feltételeit a szocialista tábor egészének ereje, szakadatlan fejlődése 
biztosítja. 

Mind a hazai, mind pedig a nemzetközi feltételek megvannak ahhoz, 
hogy új nagy terveinket a készülő új ötéves tervet valóra váltsuk az elkövet-
kező években. 

Az MSZMP VII. kongresszusának irányelvei a tervről ismertek. Az is, 
hogy népünk mély rokonszenvvel, bizalommal fogadta, tehát vállalja a valóra-
váltását . 

Valóban, hazánk felszabadulásának 15. évfordulóját a magyar nép; 
a munka, a tudomány és a kultúra emberei abban a biztos meggyőződésben 
ünnepelték, és ezzel a meggyőződéssel ünnepli a Magyar Tudományos Aka-
démia is, hogy az ország további fejlődésének ú t ja szélesebb lett, gyorsabban 
ós biztonságosabban haladhatunk ra j ta előre a szocializmus teljes felépítéséig; 
Együtt a szocializmust építő többi népekkel, együtt a kommunizmust építő 
szovjet néppel, à kommunizmus teljes győzelméig. 
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Üdvözlő beszéd 

KÁLLAI GYULA, a Minisztertanács első elnökhelyettese 

J\. Magyar Tudományos Akadémia jubileumi közgyűlése alkalmából 
szeretném Önöknek átadni a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott-
sága és a Magyar Forradalmi Munkás—Paraszt Kormány meleg baráti üdvöz-
letét. Ez a közgyűlés egybeesik hazánk felszabadulásának 15. évfordulójával, 
az Akadémia ünnepe hozzátartozik az egész dolgozó nép nagy ünnepéhez. 

Az elmúlt 15 év Magyarország életében történelmi jelentőségű válto-
zások ideje volt . Élni tudtunk a szabadsággal, amelyet számunkra a hazánkat, 
felszabadító Szovjetunió hozott. A magyar munkásosztály vezetésével népünk 
kiemelkedett a nemzeti elnyomás és a tőkés kizsákmányolás rabláncaiból, 
elindult a nemzeti függetlenség, s a társadalmi haladás útján. A szocialista 
forradalom, amelynek megvalósításáért a magyar nép, a magyar munkás-
osztály állhatatos harcosai hosszú évtizedekig küzdöttek és hullajtották 
vérüket, most, a mi korunkban jut hazánkban is teljes győzelemre. 

Ennek köszönhető, hogy van szocialista nagyiparunk, amely biztatóan 
fejlődik tovább. Ennek köszönhető, hogy mezőgazdaságunk túlnyomó része 
kiemelkedett a kisparcella haladást fojtogató gyűrűjéből és a korszerű nagy-
üzemi művelés a lapjára tért . Ennek köszönhető, hogy fejlődik és virágzik 
hazánk tudománya és kultúrája, hogy népünk jólétben él és bizakodva tekint 
a jövőbe. 

Az a forradalmi fejlődés, amely megváltoztatta az ország életét, hatott 
a Magyar Tudományos Akadémiára is: azt a szocialista átalakulás részesévé 
telte. Az újtípusú Akadémia tevékeny részt vállalt a szocialista építőmunkából. 
Az elmúlt 15 év eredményeiről szólva elismeréssel kell adóznunk az 1949-bon 
újjászervezett Magyar Tudományos Akadémiának, amely munkásságával 
sikeresen járult hozzá az ország gazdasági és kulturális felemelkedéséhez. 

A szocializmusért fo ly ta to t t közös harcban alakult és alakul át maga 
az Akadémia is. Horthyék fasiszta Magyarországában is működöt t a Magyar 
Tudományos Akadémia, de az az Akadémia, amelynek elnöke József főherceg 
volt, nem a nép, hanem az uralkodó osztályok érdekében fe j te t te ki tevékeny-
ségét és erre igyekezett kárhoztatni a tudósokat is. A fasiszta társadalmi és 
politikai rendszer a tudományt is a kizsákmányolás és a nép elnyomásának 
szolgálatába kényszerítette. Képünk azonban t u d j a , hogy a tudósok színe-
java akkor is a nép javát kívánt a szolgálni, a nemzet felemelkedését igyekezett 
segíteni. Sok olyan tudósunk van, akinek eredményeit i t thon is, külföldön is 
elismerik, de akiket éppen a néppel való kapcsolataik miat t a tőkés rendszer 
nem becsüli, s az Akadémia t á j á r a sem engedett . Sokan voltak kénytelenek 
tehetségüket áruba bocsátani, s szép számmal akad tak olyanok is, akik tudo-
mányos előrehaladásuk érdekében a vándorbotot kényszerültek választani. 
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Hazánk felszabadulása, a tőkés társadalmi rend megdöntése, a szocializ-
mus építésének megkezdése elsöpörték a tudomány és technika fejlődésének 
társadalmi korlátait, s a tudósok alkotó tevékenysége elé felemelő, lelkesítő 
célokat állí tottak. 

Tudósaink most teljes mértékben a nép érdekében fejthetik ki tevékeny-
ségüket, tehetségük az egész ország előrehaladását szolgálja. Érthető, hogy 
a megváltozott társadalmi körülmények mérhetetlen tudományos energiát 
szabadítanak fel, s a tudomány nagy előrelendülését eredményezik. A szo-
cializmus olyan társadalmi rendszer, amelynek minden lépését a tudományos 
megalapozottság és az előrelátás jellemzi, s a tudomány fejlődésének útjából 
eltakarít minden akadályt. Ezért a szocializmus és a tudomány között a szö-
vetség eltéphetetlen szálai szövődnek. 

Államunk nem nélkülözheti a tudomány támogatását. Ahogy megyünk 
előbbre céljaink megvalósításában, úgy növekedik a tudomány szerepe és 
jelentősége az ipar, a mezőgazdaság, a kultúra fejlődésében, népünk életszín-
vonalának emelésében. Szocialista államunk anyagi téren is gondoskodik 
fejlődéséről és a népgazdaság erőfeszítéseihez mérten évről-évre nagyobb 
támogatásban részesíti a tudományt . Ez az elv tükröződik a magyar tudomány 
felszabadulás utáni fejlődésében is. Hazánkban az elmúlt 15 évben 95 új 
tudományos kutatóintézetet hoztak létre, s ma 121 intézetben folytatnak 
tudományos kutatómunkát. Az intézetekben foglalkoztatott kutatók száma 
az 1953-as 2500 főről 1960-ra 4600-ra emelkedett. Évről-évre növekedik a 
kutatásokra fordított pénzösszeg is; erre a célra tavaly 677 millió forintot 
költhettünk. 

Tudományos feladataink megoldását biztosítja, s a tudomány ered-
ményeinek gyakorlati alkalmazását is elősegíti az a tény, hogy az idősebb és 
fiatalabb kutatókból olyan egységes 1 udósgárda alakul ki, amely élethiva-
tásának tekinti a nép tudományos szolgálatát és szövetségre lép a szocializmus 
vezető erejével, a magyar munkásosztállyal. Ez a szövetség akkor erősödhet 
tovább, ha tudósaink, tudományos kutatóink maguk is határozott erőfeszí- i 
téseket tesznek a munkásosztály világnézetének elsajátítására, s a kialakuló 
politikai egységet a marxizmus—leninizmus alapján létrejövő világnézeti 
egység megteremtésével szilárdítják meg. Az ilyen egység létrehozása tovább 
növeli a tudomány társadalmi szerepét és még nagyobb lehetőségeket nyúj t 
tudósainknak arra, hogy képességeiket, alkotó erejüket a haladás érdekében 
kivirágoztassák. 

A tudomány szerepe ós jelentősége nemcsak hazai, de nemzetközi mére-
tekben is növekszik. A haladás és a reakció, a szocializmus és a kapitalizmus 
küzdelmében nagy szerepe van a tudomány versenyének is. A szocializmus 
a tudomány területén történelmi jelentőségű győzelmeket a ra to t t a kapi-
talizmus felett. A szovjet, a szocialista tudomány egyre nyilvánvalóbb fölénye 
a társadalom és természettudományok döntő ágaiban nem a véletlen, hirtelen 
felfedezések eredménye, hanem logikus következménye a szocialista gondolat 
évszázados, s a szocialista társadalmi rend negyvenhárom éves fejlődésének. 
A munkásosztály és a burzsoázia között a tudományos harc a marxizmus-
leninizmus kialakulásával kezdődött. A kapitalizmus ellen vívott első csatát 
a munkásosztály akkor nyerte meg, amikor olyan tudományos elmélettel 
vértezte fel magát , amely világosan feltárta a társadalmi fejlődés törvény-
szerűségeit,, s amely alkalmas volt arra, hogy a forradalmi cselekvés harcba 
hívó zászlaja legyen. A polgári világ képtelennek bizonyult arra, hogy a társa-
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dalomtudományok terén bármivel is ellensúlyozza a marxizmus—leninizmus 
létrejöttét. A marxizmussal eddig csak annak csődjéről és közeli pusztulásáról 
szóló jövendőléseiket áll í thatták szembe, do eközben a mi elméletünk diadal-
masan haladt előre, új és új embermilliókat hódított meg, míg a pusztulás 
sorsára a kapitalista világ ju tot t . Annak a ténynek magyarázatát , hogy ma 
a tudomány döntő ágaiban a szocializmus évekkel megelőzte a kapitalizmust, 
a marxizmus—leninizmus győzelmében kell keresnünk. A Szovjetunió mai 
előrelépése a kommunizmushoz megteremtette a szükségességét és lehetőségét 
egy új , nagyarányú tudományos és technikai forradalomnak. A kommunizmus 
épíléso és felépítése a tudomány olyan hatalmas arányú fellendülésével jár, 
amelyet a kapitalista világ nem tud követni. 

Hazánk tudománya előtt is a fejlődésnek ugyanez a perspektívája áll. 
A szocializmus alapjai lerakásának befejezésével közel ju tunk ahhoz, hogy 
történelmileg rövid időn belül elérkezünk a kommunizmus kapujához, s hozzá-
lássunk a kommunizmus építéséhez is. A fejlődésnek ez a távla ta már jelzi a 
tudomány nagyarányú előrehaladását is. Pár tunk VI I. kongresszusa a szocializ-
mus építésének meggyorsítását, az alapok lerakásának befejezését tűzte ki 
közvetlen célul. Ez a célkitűzés meggyorsítja a tudomány fejlődését is, s a 
jelenleginél nagyobb feladatok megoldását állítja a Magyar Tudományos 
Akadémia elé. Á magyar tudománynak a mainál szorosabb kapcsolatot kell 
teremtenie a gyakorlattal, az eddiginél nagyobb segítséget kell nyújtania a 
szocialista iparnak, a szocialista mezőgazdaságnak és a szocialista kultúrának. 
A szocializmus építésének az a meggyorsulása, amelyet napjainkban tapasz-
talunk, növeli az igényeket a tudomány segítsége iránt. A mezőgazdaság 

•szocialista átszervezése például nemcsak a politikai, gazdasági és szervezési 
kérdések tömegét teszi fel, hanem a megoldásra váró tudományos kérdések 
sorozatát is. Az egyénileg dolgozó paraszt alighogy belépeti a termelőszövet-
kezetbe, azonnal kéri a tudomány segítségét: igényli a jobb géptípusokat, a 
magasabb hozamot adó növény- és ál latfaj tákat , az eredményesebb gazdál-
kodást biztosító üzemszervezést, talajjavítást, igényli a tudomány azonnali 
beavatkozását a termelés fokozása érdekében. Ez a jelenség, amely a szövet-
kezeti fejlődés nagyarányú előrehaladása következtében ma leginkább a mező-
gazdaságban szembetűnő, megtalálható a népgazdaság minden ágában. Minél 
gyorsabban építjük a szocializmust, annál nagyobb az igény a tudomány 
eredményeinek alkalmazására, annál nagyobb a tudomány fejlesztésének 
társadalmi szükségszerűsége. 

Napjainkban a tudománynak, s a t udomány embereinek óriási szerepük 
van az emberiség milliárdjainak abban az áldozatos harcában, amelyet a béke 
fenntartásáért és a háborúk lehetőségének végleges felszámolásáért folytatnak. 
Ma oly korban élünk, amikor minden objektív lehetősége meg van annak, 
hogy az emberiség életéből végleg száműzzük a háborút. Csak ra j tunk, a béké-
ért küzdők optimizmusán, állhatatosságán múlik, hogy a lehetőségeket valóra 
is váltsuk. A tudomány pedig a haladás és a szocializmus erőinek kezében a 
leghatékonyabb fegyver a béke védelmében. A Magyar Tudományos Akadé-
miának ezen a téren is fontos, felelősségteljes szerepe van. A tudomány ered-
ményeit, a tudomány nemzetközi kapcsolatait annak a küzdelemnek a szolgá-
latába kell állítania, amelyet népünk — vállvetve a szocialista tábor népeivel, 
a jóakaratú emberek száz és százmillióval — a béke megőrzéséért, a háború 
nélküli világért folytat. 

Népünk meleg szeretettel és büszkeséggel néz tudósaira. Azt kéri tőlük, 
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hogy munkájukban legyenek bátrak, igényesek és nagyratörők. Ismerjék 
meg a világ legjobb tudományos eredményeit, dolgozzanak szorgalmasan, 
öregbítsék tovább a magyar tudomány hírnevét. Legyenek népüknek, 
szocialista hazájuknak hű fiai, alkotásaikkal növeljék a Magyar Népköztár-
saság hírnevét, becsületét. Segítsék befejezni azt a nagy történelmi művet , 
amelyet népünk 15 éve elkezdett, s amelynek célja a virágzó, gazdag baza, a 
szocialista Magyarország megteremtése. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar 
Forradalmi Munkás—Paraszt Kormány nevében népünkkel közösen folytatott 
munkájukhoz jó egészséget, s nagyszerű tudományos eredményeket kívánok 
Önöknek. 
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Az Elnökség beszámolója 
az Akadémia I960, évi közgyűlésén 

Előadó : ERDEI FERENC fő t i tká r 

H a z á n k felszabadulásának 15. évfordulóján, mostani közgyűlésünk 
alkalmával a Magyar Tudományos Akadémia 135 éves történetének legfon-
tosabb időszakára tekinthetünk vissza: kereken 10 évvel ezelőtt — Í949. 
december 15-én — hozta létre mai, szocialista típusú, Akadémiánkat az 1949. 
évi XXVII. törvény. Az Elnökség beszámolójának éppen ezért nemcsak a 
legutóbbi — 1958 novemberében tar to t t — közgyűlésünk óta eltelt 18 hónap-
ról kell számot adni, hanem illő és helyénvaló, ha az ú j Akadémia tízéves 
fejlődését is á t tekint jük. Ezt nemcsak a megemlékezés kívánja meg, hanem 
jövő feladataink kellő megalapozása is szükségessé teszi. 

I. 

Az Akadémia tíz év előtti újjászervezésének az értelme és a célja az volt, 
liogy a régi Akadémiát újtípusú, szocialista Akadémiává alakítsuk át. Ezt a célt 
határozta meg az újjászervezésről szóló törvény és ezt tűzte maga elé az Aka-
démia is az új alapszabályokban. Most egy évtized elteltével tehát úgy kell 
feltennünk a kérdést, hogy a kitűzött célt mennyire értük el és milyen mértéi-
ben sikerült Akadémiánkat szocialista Akadémiává fejlcsztehi? 

Az újjászervezés 1949 őszén a fordulat évének forradalmi változásai 
között ment végbe. A néphatalom kivívása alapján a tudomány is elfoglalta 
helyét az új szocialista társadalom rendjében, s a tudománynak is vállalnia 
kellett a ráeső részt a szocialista építésben. A tudomány ú j helyzete ét, a tudo-
mánnyal szemben jelentkező ú j , megtisztelően nagy követelmények teste-
sülnek meg a legfelső tudományos testületben, az új típusú Akadémiában. 

A régi Akadémiának nem volt olyan szerepe, hogy mint a magyar tudo-
mányos élet felelős központja, irányítószerve, összefogta volna a tudományos 
tevékenységet. A mi Akadémiánk ugyan a nemzeti felszabasulásért és a társa-
dalmi haladásért folytatot t harcban született meg 135 évvel ezelőtt és abban 
az időszakban baladó szerepet is töl töt t be. A kiegyezés után azonban mind-
inkább az uralkodó osztályok érdekeinek a kifejezőjévé vált — bár egyes 
tagjai tiszteletreméltó tudományos eredményeket is értek el —, a két világ-
háború közötti időszakban pedig az ellenforradalmi rendszer ideológiai ós 
tudományos kiszolgálója lett . 

Az Akadémiának ezt a helyzetét vá l toz ta t ta meg gyökeresen az újjá-
szervezés. Annyiban is, hogy az Akadémia a szocializmus intézménye lett és 
annyiban is, hogy a tudományos élet legfelső testületének, országos központ-
jának a rangjára emelkedett. Az Akadémiának e megváltozott szerepe szükség-
szerűen következik abból, liogy a tudománynak megkülönböztetett szerepe 
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és hivatása van a szocializmusban. A szocializmus tudományos világnézet, 
és a szocialista társadalom tudományosan megalapozott társadalmi rendszer, 
s a marxizmus—leninizmus nagy alkotó elméi a tudomány fegyvereivel küz-
döttek a kizsákmányolás és elnyomás ellen. A munkásosztály hatalomra 
jutása után és a szocialista társadalom felépítése során pedig méginkább foko-
zódik a tudomány jelentősége. 

A Szovjetunió lenyűgöző arányú fejlődésében most már az egész világ 
elismeri a tudomány kiemelkedő jelentőségét. A szocialista társadalom hatal-
masan megnövelte a tudományos kutatások lehetőségeit, a tudományos ered-
mények pedig szerves részét képezik a gazdasági, társadalmi, kulturális fejlő-
désnek. Legutóbb a XXI. kongresszus fejezte ki különös nyomatékkal a 
tudomány szerepét és jelentőségét a következőképpen: „A kommunista társa-
dalom építésének jelenlegi időszakában — állapítja meg a Szovjetunió Kom-
munista Pá r t j a XXI. kongresszusának határozata — mind nagyobb a jelentő-
sége a tudománynak. A kongresszus ugyanakkor, amikor megállapítja, hogy 
a szovjet tudomány óriási eredményeket ért el az ismeretek minden területén, 
különösen az atomfizika, az atomenergetika, a lökhajtásos repülőgépek gyár-
tása és a rakétatechnika terén, egyszersmind szükségesnek t a r t j a a hétéves 
időszak folyamán a tudomány valamennyi ágának még gyorsabb fejlesztését, 
azoknak a fontos elméleti kutatásoknak az elvégzését, amelyek biztosítják 
a további tudományos és technikai haladást. Ehhez átfogó tudományos-
kutató programot kell összeállítani, s a tudományos erőket és eszközöket a 
gyakorlati és elméleti szempontból legfontosabb területekre kell összpontosí-
tani . Szakadatlanul erősíteni kell a tudományos intézmények kapcsolatát a 
gyakorlattal, a népgazdaságban általánosan és gyorsan alkalmazni kell a 
tudomány legújabb vívmányait , s merészebben kell végezni a kísérleti és 
tervezőmunkákat. A társadalomtudományokra, különösen a közgazdaság-
tanra az a feladat vár, hogy alkotóan összegezzék és általánosítsák a gazdasági 
és kulturális építés tapasztalatait , hogy megvizsgálják azokat az ú j kérdéseket, 
amelyeket az élet 'vet fel." 

A mi viszonyaink között sem a szocialista építés, sem a tudományos 
munka még nem érte el ezt a fokot és az arányok is egészen mások. Ugyanez 
az elvi alapja és ugyanaz a törvénye azonban a tudománynak a mi népi 
demokratikus fejlődésünk ú t j á n is, amint azt a Magyar Szocialista Munkáspárt 
VII. kongresszusa különösen világosan kifejezte: „Népgazdasági céljainkat 
az iparban és a mezőgazdaságban csak akkor érhetjük el, ha megfelelő tudo-
mányos bázist teremtünk, ha eredményes kutatások folynak, tudósaink és 
tudományos munkásaink vizsgálják, elemzik és magasabb szinten általánosít-
ják a gyakorlat során, a termelésben szerzett tapasztalatokat. Fejlődésünk 
jelenlegi szakaszában különös fontosságú a fizika, a kémia, a műszaki tudo-
mányok művelése. A társadalomtudományok, különösen a filozófia, a köz-
gazdasági és történettudományok és a pedagógiai tudomány művelői a pol-
gári és kispolgári áramlatok elleni harcban védelmezzék, alkalmazzák és fej-
lesszék a marxizmust, elemezzék és általánosítsák legújabbkori fejlődésünk, 
szocialista építésünk tapasztalata i t ." 

Ilyen történeti feltótelek között és ilyen megnövekedett felelősségünk 
érzetében kell feltennünk a kérdést mostani közgyűlésünkön, hogy a mi 
Akadémiánk hogyan felelt meg egy évtizedes pályája során mindazoknak a 
követelményeknek, amelyeket a szocialista építés, tehát az új világot építő 
nép támasztot t vele szemben. 
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1957. évi közgyűlésünk — a z ellenforradalmi megrázkódtatás után össze-
gezve a megtet t út eredményeit — úgy felelt e kérdésre, hogy „. . . két dolog 
bizonyos. Az egyik az, hogy az utolsó nyolc évben a magyar tudomány ered-
ményeinek mennyisége és minősége ugrásszerűen emelkedett, valamint az is 
kétségtelen, hogy e hatalmas fejlődés létrejöttében jelentős szerepe volt az 
újjászervezett Tudományos Akadémiának." E megítélést ma is helyesnek 
ítélhetjük, azonban a tízéves évforduló kötelez bennünket arra, hogy most 
részletesebb mérleget állítsunk fel, mind nyilvános számadásként, mind a 
magunk okulására. 

Mindenekelőtt számot kell adnunk arról, bogy az Akadémia milyen 
feladatokat vállalt magára és annak hogyan t e t t eleget, továbbá arról, hogy az 
Akadémia milyen eredményt ért el tudományos életünk ideológiai — politikai 
átalakulása terén. És összegeznünk kell azt is, hogy a tudományos munka 
anyagi-szervezeti feltételei hogyan növekedtek az elmúlt évtized alatt , más 
szóval azt, hogy népi demokráciánk mit adot t a tudománynak, közelebbről 
az Akadémiának. Részletesebben meg kell vizsgálnunk továbbá, bogy a köve-
telményeknek megfelelően és lehetőségeinkhez képest mit értünk el a tudo-
mányos kutatások tervszerű fejlesztése ú t ján az ú j tudományos kutatógárda 
felnevelésében, és hogyan építettük a magyar tudomány nemzetközi kapcso-
latait. Végül — de nem utolsó sorban — számot kell adnunk tudományos 
eredményeinkről, tehát arról, hogy a tudomány iránt támasztott követelmé-
nyeknek milyen tudományos teljesítményekkel feleltünk meg és miben 
maradtunk el az igényektől. 

П . 

Az Akadémia feladatait tíz évvel ezelőtt mind az újjászervezésről szóló 
törvény, mind az Alapszabályok abból kiindulva határozták meg, hogy az 
Akadémiának a magyar tudományos élet felelős irányítószervévé, tekintélyes 
központjává kell fejlődni. 

Az Akadémia újjászervezéséről szóló törvény abból indult ki, hogy „olyan 
központot kell létrehoznunk, amely az elméleti és alkalmazott tudományok fejlesz-
tésével, müvelésük tervszerű megszervezésével képes az ország összes tudományos 
erőit a szocialista társadalom építésének szolgálatába állítani". E cél érdekében 
a törvény összefoglalóan úgy határozza meg az Akadémia szerepét és feladatait, 
hogy mint ,,a Magyar Népköztársaság legfelsőbb tudományos intézménye : terv-
szerűen irányítja legfelső fokon az elméleti és az alkalmazott tudományok műve-
lését". 

Az újjászervezés óta eltelt évtizedre visszatekintve megállapíthatjuk, 
hogy az Akadémia valóban a magyar tudományos élet legfelső intézményévé, a 
hazai tudományos kutatások központjává vált és nemzetközileg is tekintélyt ví-
vott ki. Nem vált azonban az ország egész területén folyó elméleti és alkalma-
zott tudományok tervszerű irányításának egyetlen szervezeti központjává. 

A Magyar Tudományos Akadémiának a tudományos élet központi irá-
nyításában betöltött szerepét ugyanis döntően befolyásolta, hogy az újjászer-
vezésről szóló törvény óta — az Akadémia saját intézet i hálózatának kiépítése 
mellett — az új tudományos intézmények és irányítószervek egész sora jöt t 
létre. A minisztériumok kiépítették az ipari, mezőgazdasági, stb. intézetek háló-
zatát a megfelelő irányítószervekkel együtt . Az Akadémia 35 tudományos in-
tézete mellett további több mint 70 intézet létesült, s ezek szervezetileg 15 
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minisztériumhoz, illetőleg országos hatáskörű szervhez tartoznak. Ezenkívül 
központi állami irányító szervek létesültek a könyvkiadás, a könyvtárügy, és 
a műszaki fejlesztés irányítására és a tudományos egyesületek felügyelete is 
decentralizálódott. Ennek következtében az újjászervezésről szóló törvényben 
meghatározott akadémiai központi tudományos irányítás feltételei lényegesen meg-
változtak, 

A hazai fejlődésből és a bará t i szocialista országok tudományszervezési 
tapasztalataiból azt a következtetést kell levonnunk, hogy a tudományos élet 
országosan egységes és tervszerű szervezeti irányítását csak olyan felső szintű 
állami szerv lá tha t ja el, amely az ehhez szükséges minden feltétellel rendel-
kezik. Ehhez képest a szocialista országokban a központi irányítást a tudomá-
nyos életben is a Minisztertanács lá t ja el. Es e tevékenységében olyan szervre 
vagy szervekre támaszkodik, amelyek közvetlenül a Minisztertanácsnak tar-
tozó felelősséggel a tudományos élet központi koordinálását (tervek kidolgo-
zása, eszközök elosztására vonatkozó javaslat, a koordinálás folyamatos szer-
vezése, stb.) képesek elvégezni anélkül, hogy az akadémiának a központi tudo-
mányos szerepét és felelősségét csökkentenék. 

A kérdés megoldásának ilyen iránya alakult ki nálunk is. A Miniszter-
tanács 1957 júniusában határozatot hozott a Tudományos és Felsőoktatási 
Tanács megszervezéséről a „tudományos kutatások elvi irányítására és a tudo-
mányos kutatás és felsőoktatási munka összehangolására, és a termeléssel való 
szorosabb kapcsolat létesítésére". Ugyancsak határozat született a műszaki 
fejlesztés szervezetének a kiépítésére is. A mi viszonyaink között tehát három 
központi 1 udományszervezési szerv — a Tudományos és Felsőoktatási Tanács, 
az Akadémia és a műszaki fejlesztés szervezete — közötti munkamegosztás 
oldja meg az országos tudományos irányítás kérdését. 

Az Akadémia mai és jövőbeni feladatainak a reális és helyes meghatá-
rozását az Elnökség az elmúlt év folyamán sokoldalúan megtárgyalta, illetékes 
vezetőszervekkel egyeztette, s most a közgyűlés elé egyértelműen tisztázott 
álláspontot és ennek megfelelő alapszabálymódosítást terjeszthetünk elő. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának, mint 
a Magyar Népköztársaság legfelsőbb tudományos testületének és legmagasabb 
szintű tudományos intézményének, továbbra is a magyar tudományos élet 
egyik központjának kell lenni és a tudományos élet országos irányításában vezető 
szerepet kell betöltenie. Az Akadémia azonban nem láthat ja el az egész magyar 
tudományos élet központi irányítószervének az összes feladatait, olymódon, 
ahogyan azt az Akadémia újjászervezéséről szóló törvény meghatározta. Annál 
azonban nem kisebb és nem kevésbé megtisztelő és felelősségteljes feladatokat 
kell vállalnunk. 

Az Akadémia legfőbb feladata a tudományok művelése a saját intézetei-
ben és az egyetemi tanszékek akadémiai támogatásával, s ennek előmozdítá-
sára a kutatások megszervezése, irányítása és összehangolása az elméleti és 
kísérleti alapkutatások, valamint az alkalmazott tudományok körében folyó 
elvi jellegű kutatások terén. Az ilyen jellegű tudományos kutatások körében 
országos irányító szerepet is be kell tölteni az Akadémiának, olymódon, 
hogy a nem saját intézeteiben folyó alapkutatásokra is elvi-módszeri irányító 
befolyást gyakoroljon, s az egész tudományos fejlődésre kiterjessze a 
figyelmét. 

Az Akadémia további feladata, hogy vélemény-nyilvánítással és javas-
latokkal, valamint sokoldalú aktív közreműködéssel részt vegyen a tudományos 
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tevékenység országos irányításában és a tudományos kutatások koordinálásá-
ban, s mini tudományszakonként szervezeti legfelső tudományos testület, 
messzemenő segítséget nyújtson a tudományos élet állami irányító szerveinek, 
ílymódon az Akadémia nem szervezeti központként, hanem tudományos ered-
ményein és tudományszervezési munkáján keresztül kell hogy betöltse az or-
szág tudományos életében megillető vezető szerepét. 

Feladata végül az Akadémiának, hogy a párt és a kormány kérésére és 
a saját kezdeményezésére a szocialista építés minden olyan kérdésének a meg-
oldásában közreműködjék, amelyek kidolgozásában és megoldásában az Aka-
démia tudományosan megalapozott szakszerű segítséget nyúj tha t . 

Az Akadémia feladatainak ilyen meghatározása lehetővé teszi, hogy az 
Akadémia felelőssége élesebben megvonható legyen, valamint a tudományos 
élet állami irányítószerveivel való kapcsolata és együttműködése is hatéko-
nyabb lehessen. Miután az Akadémia az ország tudományos életének nem az 
egyetlen szervezeti központja, a tudományos tevékenység egysége és tervszerű 
irányításának, valamint koordinálásának a feladatait más arra hivatot t állami 
szervekkel együtt kell ellátnia. A Tudományos és Felsőoktatási Tanácsaak az a 
legfőbb feladata, hogy az országos kutatási terveket az Országos Tervhivatal 
és a Magyar Tudományos Akadémia, továbbá más érdekelt szervek közremű-
ködésével elkészítse, valamint hogy a tudományfejlesztés irányait és ütemét 
kidolgozza, A Tudományos és Felsőoktatási Tanácsot tehát nem mint érdemi 
tudományos kérdésekben állást foglaló fórumot kell továbbfejleszteni, hanem 
mint országos koordináló szervet és a Minisztertanács előkészítő, véleményező, 
tanácsadó szervét. A tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásáról vi-
szont a most szerveződő Műszaki Fejlesztési Tanácsnak kell gondoskodni. 
Az összes tudományos irányítószervek felügyeletét pedig a Minisztertanács 
látja el és gondoskodik a tudományos kutatások főirányainak a meghatározá-
sáról, valamint az anyagi eszközök mennyiségének és elosztási arányainak a 
meghatározásáról. 

Feladataink ilyen körvonalazása érthetően bizonyos következményekkel 
jár az Akadémia irányításában, tudományszervezési módszereinek fejlesztésé-
ben is. Mindenekelőtt előtérbe kerül magáért a tudományok műveléséért való 
felelősségünk mindazokon a területeken, amelyeknek az Akadémia a gazdája. 
Ez azt jelenti, hogy sokkal több gondot kell fordítanunk intézeteinkre, a meg-
levő kapacitás hatékony kihasználására, és az intézeti hálózat ésszerű fejlesz-
tésére. Emellett a céltámogatások és a tanszéki kutatások ad ta lehetőségein-
ket is jobban ki kell használnunk, s az erőket e téren is a legfontosabb kutatási 
feladatokra kell összpontosítanunk. A kutatások koordinálása — és e tekintet-
ben az Akadémia vezetőszerepe — pedig azt a kötelességet rója ránk, hogy 
intézeteink tudományterületük szakmai és ideológiai központjává váljanak és 
bizottságaink tudományáguk elismert tekintélyű országos ludományos fó-
rumaként működjenek. 

Jelentősége van feladataink újabb meghatározásának annyiban is, hogy 
az Akadémia vezetésében, tudománypolitikai ós tudományszervező munkánk 
módszereiben is előre kell lépnünk. Vezetőtestületeinkben eddig viszonylag 
kevesebb időt és energiát fordítottunk magukra a tudományos kérdésekre, mer t 
a szervezeti, eljárási és adminisztratív ügyek kötötték le a figyelmet, A jövőre 
nézve azonban a tudományok művelésének előmozdítása érdekében mind az 
Elnökségben, mind az Osztályvezetőségekben, mind pedig bizottságainkban a 
tudományos kérdések megoldásának kell a figyelem középpontjába kerülni, 
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és mint az eredményes tudományos munka feltételeiről kell gondoskodnunk 
az anyagi, személyi és szervezeti kérdések megoldásáról. 

Az Akadémia feladatait tekintve mind eredményekben, mind tapaszta-
latokban gazdag volt az eltelt évtized. Akadémiánk bebizonyította, hogy képes 
betölteni a szocialista építés időszakában ráháruló tudományszervezési és irá-
nyító-koordináló szerepét. E tekintetben nemcsak széleskörű tapasztalatokat 
szereztünk, hanem — a párt és állami vezetés segítségével — most már rendel-
kezünk olyan anyagi, szervezeti és személyi feltételekkel is, hogy mind a tudo-
mányok művelésében, mind a tudományos kutatások érdemi fejlesztésében 
nagyobb feladatokra vállalkozhatunk. 

III . 

Az Akadémia célját mai alapszabályunk abban határozza meg, > ; y a 
dialektikus materializmus tudományos világnézete alapján, a tudományok mű-
velésével és fejlesztésével járuljon hozzá a Magyar Népköztársaság társadalmi, 
népgazdasági és művelődési feladatainak megvalósításához, a szocialista társa-
dalmat építő többi népek fejlődéséhez, valamint a tudománynak az egész 
emberiség érdekét szolgáló előrehaladásához. 

Lényegében ugyanezt a célt tűzte az Akadémia elé az újjászervezésről 
szóló törvény is, és az azóta eltelt tíz esztendő semmit nem változtatott e cél-
kitűzés érvényén. Annál több és változatosabb tapasztalatokat szereztünk 
azonban e tíz év alat t arra nézve is, hogy ezek az elvi-politikai célkitűzések 
milyen múlhatat lan feltételei a haladó tudománynak, s arra nézve is, hogy az 
Akadémia tevékenységében — minden kétségtelen fejlődés ellenére — mind-
máig nem sikerült olyan eredményt elérnünk, amilyet a szocialista építés ér-
dekei megkövetelnek általában a tudománytól és különösen népi demokratikus 
országunk legfelső tudományos testületétől. 

Az 1950. évi közgyűlésen a főt i tkár i jelentés — az elmaradás megálla-
pítása mellett — helyesen ismerte fel, hogy „hosszú és mélyreható fejlődésre 
van szükségünk ahhoz, hogy ideológiai jellegű feladatainkat maradéktalanul 
meg tudjuk valósítani". 

Nyilvánvaló, hogy e vonatkozásban az Akadémia fejlődését is az általá-
nos politikai fejlődés körülményei szabták meg, s az általános fejlődés az Aka-
démia ideológiai és politikai előrehaladásában is nagyarányú. A fejlődés azon-
ban mégsem olyan mértékű, hogy Akadémiánkat ma már teljes egészében 
szocialista Akadémiának ítélhetnénk. Az újjászervezés utáni években a marx-
izmus—leninizmus lényegének alkotó alkalmazását dogmatikus egyoldalúság és 
a szovjet példák mechanikus átvétele nehezítette, 1953 után pedig revizionista 
törekvések, s burzsoá ideológiák felújulása és elhatalmasodása vetet te vissza 
a fejlődést. Mindezek miatt Akadémiánk ideblógiai-politikai fejlődésében még 
nem ment végbe az a folyamat, amely egészében és minden területen már egy-
értelműen szocialista tartalommal töltené meg a munkánkat. 

Az 1957. évi elnökségi beszámoló azt állapította meg, hogy „az Akadé-
mián az ellenforradalom nem éreztette annyira hatását s nem hatolt be olyan 
mélyen,mint egyes más értelmiségi területekre, — aminthogy az is kétségtelen, 
hogy a konszolidálódási folyamat az Akadémián viszonylag gyorsabb volt, 
mint az értelmiség más köreiben". Ennek ellenére ugyanez a közgyűlés indo-
koltan az Akadémia ideológiai ós politikai megerősítését tet te az Elnökség leg-
főbb feladatává. És e feladat teljesítését az 1958. évi elnökségi beszámoló így 
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ítélte meg: „A marxista—leninista világnézet érvényre juttatása a tudományos 
munkában eddig is hivatása volt az Akadémiának. Bizonyos eredményeket el 
is értünk e téren, de — mint azt a tavalyi közgyűlés is megállapította — e tekin-
tetben nem volt elég hatékony a munkánk. Munkánkhoz nagy segítséget kap-
tunk a Magyar Szocialista Munkáspárttól, amely foglalkozott az Akadémia 
helyzetével és tanácsaival, megállapításaival elősegítette, hogy t isztábban lás-
suk tennivalóinkat, mint korábban." Különösen kiemelte akkor a beszámoló, 
hogy „az ideológiai munka az egész Akadémia, minden akadémiai intézmény 
és minden akadémikus általános feladata. Aligha lehet helyesnek tekinteni azt 
a szemléletet, hogy az ilyen irányú munka kizárólag a társadalomtudomá-
nyokkal foglalkozók, illetőleg a társadalomtudományi intézetek feladata. A vi-
lágnézeti kérdések egyaránt kell, hogy érdekeljék a ludomány minden műve-
lőjét és a dialektikus materializmus világnézetének megismerése, terjesztése és 
alkalmazása elengedhetetlen minden tudományágban". 

A közgyűlés által elfogadott megítélés alapján a feladatot a következő-
képp határozta meg a közgyűlési határozat: „A Magyar Tudományos Akadé-
mia állandó feladatának tekinti, hogy a dialektikus és a történelmi materializ-
mus módszerét, a marxizmus—leninizmus világnézetét a tudományok minden 
területén érvényre juttassa és alkotó alkalmazását a tudományos kutató-
munkában elősegítse. Ennek érdekében az Akadémia központi szerveinek, 
tudományos osztályainak és intézeteinek mind a tudományos ülések és vitáik 
keretében, mind külön szervezett világnézeti előadások és viták során töre-
kedni kell arra, hogy az ideológiai tájékozottságot kiszélesítsék és elmélyítsék". 

Kereken másfél év elmúltával arról számolhatunk be, hogy a ki tűzött 
célhoz közelebb jutot tunk. Mindenekelőtt vannak olyan intézeteink és vannak 
olyan tudományágaink, amelyekben már mélyen gyökeret vert a marxizmus 
alkotó szelleme és e területeken növekvő arányokban születnek meg a szocia-
lista tudomány eredményei. Egyes intézeteinkben és egyes tudományágakban 
viszont még nem tar tunk ezen a fokon. Biztató jelenség azonban, hogy első-
sorban népi demokráciánk általános politikai fejlődése, s a béke és a szocia-
lizmus erőinek hatalmas nemzetközi gyarapodása nyomán, a tudomány mű-
velői általában közelebb kerültek a szocializmushoz és nagyrészt őszintén törek-
szenek a szocializmus világnézetének elsajátítására, és a dialektikus materializ-
mus módszereinek tudományos alkalmazására. Ebben természetesen a mi aka-
démiai munkánknak is szerepe van, azonban megnyugvásra semmiképpen 
nincs okunk. Különösen fel kell ismernünk két problémát, s világosan kell 
látnunk az ebből folyó feladatainkat. 

Egyik oldalról az ideológiai-politikai meggyőződés, a világnézeti fejlődés, 
továbbá a dialektikus és történelmi materializmus módszereinek alkotó alkal-
mazása még nem általánosan elterjedt tudományos életünkben. Ebből folyik 
az a feladatunk, hogy minél több vitában, minél meggyőzőbb tudományos fel-
készültséggel segítsünk meggyorsítani a biztatóan haladó folyamatot. E 
munkában különösen fontos szerepe van társadalomtudományi intézeteinknek, 
s mindazoknak a tudósoknak — akár kommunisták, akár nem —, akik e téren 
munkájukkal és tudományos eredményeikkel tekintélyt vívtak ki. Az Elnökség 
ez évre minden eddiginél gazdagabb elméleti előadás- és vitaprogramot foga-
dott el, s ennek alapján mind az Akadémia plénumán, mind az osztályok köré-
ben, mind az intézetekben gyorsuló előrehaladás kezd kibontakozni. 

A másik oldalról viszont úgy is jeleni kezik a kérdés, hogy a kommunisták, 
illetőleg a politikailag aktív pártonkívüli tudósok és a politikailag többé-
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kevésbé közömbös akadémiai tagok között szorosabb és termékenyebb kap-
csolatot kell találnunk. Az ellenforradalom után érthetően úgy alakult a hely-
zet, hogy az Akadémiáért való felelősséget és a konszolidáció feladatait első-
sorban a kommunisták és egyes pártonkívüliek vállalták magukra. Ugyanakkor 
azonban az is bekövetkezett, hogy a pártonkívüliek egy része úgy érzi, mintha 
nekik nem lenne felelősségük az Akadémiáért, s az Akadémia szervezeti életé-
ben a tudományos vitákban és az ideológiai eszmecserékben nem vállalhat-
nának szerepet. Országunk jelenlegi viszonyai között, szocialista fejlődésünk 
mai előrehaladása és kiszélesedése mellett, úgy gondoljuk, hogy ez a helyzet 
és az ilyen felfogás tar thata t lan . 

Az Akadémia központi vezetésében, az osztályok vezetésében és az inté-
zetekben egyaránt azt a feladatot kell magunk elé tűznünk, hogy az Akadémia 
egész tevékenységéért, a szocialista tudományért és a szocialista építésünk 
tudományos elősegítéséért érzett felelősséget minél szélesebbre terjesszük ki 
az akadémiai tagok és az akadémiai munkatársak körében. Ez azonban nem-
csak az akadémiai vezetőszervek ügye. Ebben a kérdésben az Akadémia 
egyetlen tag ja sem maradhat közömbös. Ahogyan Akadémiánk alapítása idő-
szakában a nemzeti felemelkedés ügye a tudomány minden művelőjének lelki-
ismeret i gondja volt, aki becsületes és baladó hazafinak ta r to t ta magát , úgy 
most a szocialista építés és a szocialista haza követeli ugyanezt a tudomány 
minden művelőjétől. Akkor a mi Akadémiánk a nemzeti lélek ébresztője volt, 
s ez elévülhetetlen érdeme. Ma a szocializmus felépítésének a tudományos 
munkája a hivatásunk, s az ezért való felelősség lelkiismereti ügye minden-
kinek, aki valóban a tudomány munkása és igazán hazafi. 

IV. 

Akadémiánk szervezeti fejlődése az elmúlt tíz év alatl hatalmas arányú, 
s ennek jelentős része esik az elmúlt néhány évre. 

Mindenekelőtt nagyarányú az Akadémia intézeti hálózatának a fejlődése. 
1950-ben csupán négy intézetünk volt, 1959 végén pedig már 35, s ehhez még 
két további intézetet szerveztünk 1960-ban. Az akadémiai intézeti dolgozók 
száma 1950-ben 56 volt, 1959-ben pedig 1765, az intézetek évi költségvetése 
pedig több mint 112 millióra emelkedett a 10 év alat t . Itt kell beszámolnunk 
arról, hogy a Központi Fizikai Kutató Intézet — amely az Akadémia leg-
nagyobb intézete — 1959. január 1-ével átkerült a Minisztertanács, illetőleg 
az Országos Atomenergia Bizot tság költségvetésébe, tudományosan azonban 
továbbra is az Akadémia intézete maradt . 

Az 1958. évi közgyűlés határozata alapján az Elnökség mélyrehatóan 
megvizsgálta intézeteink munkáját . Minden intézetet az elnök által megbízott 
bizottság vizsgált meg, s jelentésüket és javaslataikat — az érdekelt intézeti 
vezetők bevonásával — mind az elnökség, mind az osztályvezetőségek be-
hatóan megvizsgálták és a szükséges határozatokat meghozták. (A megvizs-
gálás később tör tént meg a Történettudományi Intézetben, a Központi Fizikai 
Kutató Intézetben és néhány kisebb intézetben, ezért ennek eredményei még 
nem szerepelnek beszámolónkban.) Megállapítható, hogy ez a sokoldalú meg-
vizsgálás az Akadémia elmúlt évi tevékenységében a legnagyobb jelentőségű 
esemény volt, s ennek a kedvező hatása máris érvényesül az intézetekben. Az 
intézetek megvizsgálása ezenkívül hasznosnak bizonyult az akadémiai vezetés 
egészére nézve is: a tagok nagy száma vett részi benne, erősödött a kollektív 
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felelősségérzet az intézetek iránt, és ráirányította a figyelmet a tudományos 
munkahelyekre, mint az Akadémia legfőbb gondjára. 

Az intézetek megvizsgálásának eredményét az elnökség a következő-
képpen foglalta össze. A társadalomtudományi intézetekre vonatkozóan: ,,A 
megvizsgált intézetek többsége az illető tudományág kutatási feladatait a 
marxizmus—leninizmus alapján végzi, a megjelent munkák általában marxista 
jellegűek. Az elmúlt két év alatt az intézetek jelentős fejlődést tet tek a marxista 
társadalomtudományok hazai kialakítása terén. Az intézetek többsége erő-
feszítéseket tesz, liogy ellássa a párt és a kormány polit ikájából következő 
ideológiai-tudományos feladatokat. A felsorolt intézetek közül a Közgazda-
ságtudományi Intézet irányt muta tó ideológiai és kutatási központja a köz-
gazdasági kutatásnak, az Állam-és Jogtudományi Intézet is rövid időn belül 
be tudja tölteni ezt a szerepet. Az Irodalomtörténeti és a Filozófiai Intézet 
megerősítésével megteremtődnek azok a feltételek, hogy azok a tudományáguk 
ideológiai központjává váljanak. Ebben az irányban fejlődés mulat kőzik a 
Földrajztudományi Kutató Csoportnál is. Jelentős változtatásra van szükség 
mind a Nyelvtudományi Intézet, mind a Népzene Kutató Csoport munkájában, 
lia azoknak a célkitűzéseknek meg akar felelni, amelynek elérése érdekében 
az Akadémia ezeket az intézményeket létrehozta." 

A természettudományi és műszaki intézetekre vonatkozóan pedig a kö-
vetkezőképp: „A megvizsgált intézetek többsége eredményes kutató munkát 

1 végez és általában ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az Akadémia meg-
szervezésükkor eléjük tűzött . Az intézetek egyrésze az elmúlt évek alatt az 
illető tudományág alapkutatásainak irányt muta tó központjává fejlődött — 
így a Matematikai Kutató Intézet, témakörének egy részében a Központi 
Kémiai Kutató Intézet, úttörő jellegű munkát végez a Mezőgazdasági Üzeni-
tani Intézet, melynek jelentős hatása van szakterületére; eddigi működése 
alapján ebbe az irányba fejlődik a Martonvásári Mezőgazdasági Kutató Inté-
zet, a Központi Orvostudományi Kutató Intézet, az Olajbányászati Kuta tó 
Laboratórium, a Műszaki Fizikai Intézet, a Sztereokémiái Kutatócsoport. 

Jelentős tematikai és politikai változtatásra van szükség a fenti cél elérése 
érdekében az Atommag Kutató Intézet, a Napfizikai Kutatócsoport, a Talaj-
tani és Agrokémiai Intézet, az Állategészségügyi Kutató Intézel, a Gyermeklélek-
tani Intézet, a Geodéziai- és Geofizikai Kuta tó Laboratórium esetében. Ez 
utóbbi intézetekben a kutatási témák száma túl sok, a kutatás szerteágazó, 
nem összpontosítják az erőkei a legfontosabb feladatokra, az intézet kutatási 
iránya kiforrat lan." 

A megvizsgálás eredményeképpen tehát megállapíthatjuk, hogy inté-
zeteink egy része — bár még a kisebb része -— már betölti a maga szakterületén 
a szakmai és ideológiai központ szerepét. Néhány intézetünknél viszont ki-
derült, hogy sem vezetésében, sem összetételében nem képes ellátni a rábízott 
tudományos feladatokat, ezért ú j vezetői kellett az intézet élére állítani, s 
további szakmai és politikai erősítésre van szükség. Intézeteink harmadik 
csoportja pedig különböző nehézségekkel küzd, s bár egészséges alapokon 
nyugszik, több akadályt kell elhárítani fejlődésük útjából, s különböző segít-
ségre van szükségük. Az erre vonatkozó határozatok megszülettek és végre-
hajtásuk folyamatban van. 

Az Akadémia további fejlesztésének, feladataink teljesítésének igen fontos 
problémája intézeti hálózatunk fejlesztése. A legutóbbi közgyűlés ilyen érte-
lemben határozott álláspontoi foglall el: „Az Akadémia keretében továbbra 
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is az intézetek fejlesztésére kell törekedni, tehát — a meglevő intézetek erő-
sítése és fejlesztése mellett — a lehetőség szerint meg kell teremteni ú j inté-
zetek létrehozásának a feltételeit." 

Ezzel kapcsolatban mégis vannak problémáink, amelyek abból fakadnak, 
hogy az akadémiai intézetek nem arányosan jöttek létre az egyes tudomány-
ágakban. Nagyobb mértékben kiépült az akadémiai intézeti hálózat a társa-
dalomtudományokban és a matematika-fizika területein. Ezzel szemben a mű-
szaki és a kémiai tudományok körében csak néhány intézetünk van, s azok is 
még a kezdet nehézségeivel küzdenek. Különleges a helyzet az orvostudo-
mányok és az agrártudományok terén, ahol az intézetek zöme a minisztérium 
keretébe tartozik. Ilyen körülmények között nagy kérdés, hogy meddig helyes 
elmennünk ú j intézetek szervezésében, s ezt milyen irányban kell tennünk. 

A műszaki tudományok terén az 1958. évi elnöki beszámoló ezt a prog-
ramot rögzítette: „A műszaki tudományok területén legfontosabb feladataink: 
az osztály alapkutatási bázisának megteremtése, az egyetemi munkaközös-
ségekből akadémiai intézetek létrehozása, a Műszaki Fizikai Intézet fejlesz-
tésének elősegítése és a jelenleg szerény keretekben működő műszaki ku ta tás 
fejlesztése több kuta tó személyzettel és berendezésekkel." Azóta is ennek a 
programnak a megvalósításán fáradozik az elnökség és az osztályvezetőség is. 

A kémiai tudományokra vonatkozóan pedig a helyzet alapos feltárása 
és megvitatása u tán az elnökség olyan határozatot hozott a múlt évben, hogy 
két ú j intézet alapjai t a rendelkezésre álló eszközökből feltétlenül le kell rakni, 
mert később behozhatatlan lemaradás következne be. Ezek közül egyiket ez 
évben létre is hoztuk. Fontosnak t a r t j a az elnökség a Kísérleti Orvostudo-
mányi Kutató Intézet fejlesztését is, ezért az 1960. évi beruházási és költség-
vetési eszközeink nagyobb részét ennek ós a műszaki, valamint a kémiai inté-
zeteknek a fejlesztésére fordítottuk. 

Általában tehát azt az intézeti fejlesztési politikát követjük, hogy erő-
feszítéseket teszünk a még hiányzó intézetek létrehozására, illetőleg a szük-
séges személyi és egyéb feltételek megteremtésére, meglevő intézeteinket pedig 
a távlati kutatási tervben rögzített feladatok irányában fejlesztjük. És ez 
lényegében nagyarányú fejlesztési program. Ennél nagyobb arányú intézet-
fejlesztési programot viszonyaink között nem is tűzhetünk magunk elé, mer t 
ahhoz nemcsak az anyagi feltételeket, hanem a személyi kutatási feltételeket 
sem tudnánk biztosítani. Ezt az irányt szögezte le az 1958. évi közgyűlési 
határozat is, és a jövőben is ilyen irányban kell haladnunk. 

Az Akadémia szervezeti fejlesztésének fontos részét képezik a tanszéki 
kutatások, illetőleg a céltámogatások. Tanszéki és más intézmények keretében 
folytatot t kutatások támogatására fordítottunk 1959-ben 472 álláshelyet — 
1954-ben 100-at — és 33,3 millió forint költségvetési összeget — 1954-ben 6,2 
milliót —, tehát az egész akadémiai költségvetési keretnek több mint 20%-át . 
Ez a céltámogatás összesen több mint 300 tanszék, illetőleg egyéb intézmény 
között oszlott meg. 

A múlt évben az elnökség napirendre tűzte e kérdés sokoldalú megvizs-
gálását és többszöri megvitatás u tán állást foglalt a céltámogatások további 
felhasználása tekintetében. Az elnökségnek az az álláspontja, hogy az egye-
temeken és főiskolákon messzemenően fejleszteni kell a kutatásokat, s amíg 
az egyetemek költségvetésében ennek a feltótelei létrejönnek, feltétlenül fenn 
kell tar tani az akadémiai céltámogatásokat. Az eddig szétforgácsolt céltámo-
gatásokat azonban lehetőség szerint tanszéki kutatócsoportokba és munka-
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közösségekbe kell összevonni, s ezeket az akadémiai intézetekhez hasonlóan, 
illetőleg azok magvaként kell kezelni. Emellett a céltámogatásokat akadémiai 
intézetekhez is lehet kapcsolni, hogy szükség szerint ezáltal is növelni lehessen 
kutató kapacitásukat. Az elnökség úgy határozott, hogy ezt a koncentrálást 
két lépcsőben, 1960-ban és 1961-ben kell végrehajtani, s addig a céltámogatás 
keretében adot t addigi létszámokat és hitelösszegeket csak kivételesen indokolt 
esetben lehet emelni. Azt is kimondta az elnökség, hogy a céltámogatással 
folytatot t kutatásokra is alkalmazni kell a tervezésre, beszámolásra és személy-
zet i munkára vonatkozó intézeti szabályokat. 

Az eddigi tapasztalatok azt m u t a t j á k , hogy — bár felmerülnek bizonyos 
szervezési nehézségek — helyes volt az elhatározás és javasoljuk, hogy ezt 
a közgyűlés is erősítse meg. 

Az Akadémia egyéb intézményeiben is jelentékeny fejlődés következett 
be az elmúlt tíz év alat t . Az Akadémiai Könyvtár ma Magyarország egyik leg-
nagyobb és legfontosabb tudományos könyvtára 662 000 kötet könyvvel és 
folyóirattal, közel 3000 mikrofilm művel és 219 000 kötet régi könyvvel és 
kéziratkötettel. Az Akadémiai Könyvtár egyben az akadémiai intézeti könyv-
tárak hálózati központja, tehát e könyvtárak munkáját koordinálja és támo-
gatja . 

Az Akadémiai Kiadó az újjászervezés után azt a feladatot kapta, hogy 
az egész magyar tudományos könyvkiadás feladatait lássa el. Ez érthetően 
nem valósulhatott meg, azonban a tíz év alat t Kiadónk a Nyomdával együtt 
a magyar tudományos könyvkiadás vezető intézményévé fejlődött , amelynek 
nemcsak belföldön van kiemelkedő tekintélye, hanem külföldön is elismert. 

Az Akadémiai Kiadó a tíz év a la t t összesen 808 könyvet ado t t ki, amely-
ből jelentősebb önálló monográfia 457, ebből idegen nyelvű kiadás 103 mű. 
Az Akadémiai Könyvkiadó tevékenységének a bővülését jelzi az is, hogy 
jelenleg az Akadémia 68 folyóiratot ad ki, ezek közül idegen nyelven 26-ot. 
A Kiadó további tevékenysége tekintetében sürgetően vetődik fel az ismeret-
terjesztő művek kiadásának a növelése. Ilyen értelemben az Elnökség javas-
latot is tesz a közgyűlésnek. 

A martonvásári gazdaság, a martonvásári Mezőgazdasági Kuta tó Intézet 
szerves része, és mint gazdaságnak az a külön jelentősége, hogy a mezőgazda-
sági termelés fejlesztése szempontjából oly fontos hibridkukorica vetőmag el-
látásának a tudományos bázisát képezi az egész ország számára. Ennek meg-
felelően jelentékeny beruházásokkal önálló hibridkukorica üzeme működik, 
amely egyben a hazai ilyen intézmények kísérleti mintája is volt. 

A Kutatási Eszközöket Kivitelező Vállalat eredetileg azzal a feladattal 
létesült, hogy az Akadémia ós egyéb tudományos intézetek műszerszükségletét 
elégítse ki olyan műszerekből, amelyek ipari gyártásból nem szerezhetők be 
és importálásuk is nehézségekkel jár. Néhány évig kizárólag ilyen irányban is 
működött a vállalat, azonban ez a tevékenysége érthetően jelentős veszte-
séggel járt . Ezért a legjobban bevált műszerekből sorozatgyártásra rendez-
kedett be, s ezekből számottevő exportot is bonyolít le. Alvállalat ilyen műkö-
dése azonban — párosulva gazdasági és személyi hibákkal — akadémiai körök-
ben elégedetlenséget keltett ós emiatt a vállalat fenntartását is többen vitássá 
tet ték. Ezért az elnökség többször foglalkozott a kérdéssel, ós az összes érde-
keltek bevonásával meghatározta a vállalat további működésének az irányát. 
Eszerint az elnökség nem kifogásolja egyes cikkek sorozatgyártását oly mér-
tékben, amennyi a kapacitás gazdaságos kihasználásához szükséges, de köte-
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lezte a KUTESZ-t, hogy újból állítsa előtérbe eredeti feladatát és elsősorban 
az Akadémia és más tudományos intézetek egyedi műszerszükségletének a ki-
elégítését tekintse főfeladatának. 1959-ben a KUTESZ 50 akadémiai, illetőleg 
egyetemi intézetnek készített el speciális műszert. 

A Műszerügyi Szolgálat azzal a feladattal alakult , liogy egyes intézmé-
nyekben kellően ki nem használható műszereket tar tson központi kezelésben, 
s azokat szükség szerint bocsássa az igénylők rendelkezésére. Ilyen céllal 1959 
végén a Műszerügyi Szolgálat 2700 műszerrel rendelkezett, összesen 17 millió 
forint értékben, s ebből 6800 esetben kölcsönzött ki műszert kereken 40 millió 
forint értékben. A Szolgálat másik feladata az országos műszerügyi kataszter 
felállítása, hogy annak alapján a műszerekkel rendelkezők és a műszert hasz-
nálni kívánók között kooperációt teremthessen. 1959-ben több mint 1000 eset-
ben közvetített ilyen alapon műszerhasználatot. 

Az Akadémia szervezeti fejlődése együtt járt az anyagi-gazdasági keretek 
évről-évre való jelentékeny bővülésével. 

Az Akadémia teljes költségvetése 1950-ben mindössze másfél millió 
forint volt, 1960-ban pedig kereken 168 millió forint. 

A 10 év a la t t 291 millió forint beruházást valósítottunk meg, aminek 
a nagyobbik fele kereken 150 millió forint az 1957-es és az azt követő években 
valósult meg. E beruházási összeg megoszlása a következő: építkezés 131, gép 
40 és egyéb 120 millió forint. Céljai szerint pedig úgy oszlik meg ez a beruhá-
zás, hogy az intézetekre jutott 61,5%, a céltámogatott intézetekre 5,8%, a 
vállalatokra és a Műszerügyi Szolgálatra 21,1%, míg a székházra, üdülőkre 
és lakásokra 11,6%-a. Tudományterületek szerint pedig az alábbi sorrendet 
mutat ják a beruházások: legnagyobb a beruházásokban való részesedése a 
matematikai-fizikai tudományoknak (112,6 millió forint), a következő a ké-
miai tudományok (32,2 millió), a műszaki tudományok (16,9 millió), a többi 
tudományágak lényegesen kisebb beruházási összegekben részesültek. E meg-
oszláshoz hozzá kell tenni, hogy a f izikai tudományok kiemelkedő részesedését 
az magyarázza, hogy ebben az időszakban került sor olyan hatalmas beruhá-
zásra, mint a Központi Fizikai Kuta tó Intézet. Л műszaki tudományok része-
sedéséhez pedig meg kell jegyeznünk, hogy ez idő alatt a minisztériumok ipari 
kutatóintézeteiben ennek a sokszorosát ruházták be. 

Ezek a számok arról tanúskodnak, hogy népi demokráciánk nemcsak 
megtisztelően nagy feladatokat és követelményeket támasztot t a tudománnyal 
és az Akadémiával szemben, hanem anyagi feltételekről is rendkívül nagy 
méretekben gondoskodott. Ez a gondoskodás ki terjedt nemcsak a Uuíományos 
intézmények dotálására, hanem a kutatók személyi viszonyainak a javítá-
sára is. 

Meg kell tehát állapítanunk, hogy a tudományos munka anyagi keretei-
nek a bővülése olyan méretű volt a tíz év alat t , amit országunk viszonyai 
között nemcsak nagyarányúnak, hanem bőkezűnek is kell ítélnünk. Mégis — 
érthetően — tudományos tevékenységünk anyagi feltételei nem kevés problé-
mát is felvetnek, amelyekkel mind többet foglalkozik az elnökség is és az 
egyes osztályok osztály vezetősége is. Ezekkel kapcsolatban azonban tisztá-
ban kell lennünk azzal, hogy a dolognak két oldala van. Egyik, liogy több 
vonatkozásban jelentős további bővítésre van szükségünk, a másik pedig az, 
hogy a rendelkezésre álló keretekkel takarékosabban kell gazdálkodnunk. 

A legsúlyosabban jelentkeznek elhelyezési, illetőleg építkezési problémáink. 
Ez évben a Központi Kémiai Kuta tó Intézet építkezésének a folytatása mellett 
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csak a Műszaki Fizikai Kutató Intézet és a Kísérleti Orvostudományi Kutató 
Intézet építkezése kezdődik meg, mint nagyobb beruházás. Emellett osak 
egészen apró további építkezésre van lehetőségünk. Ugyanakkor viszont sür-
gős elhelyezési problémát vet fel a Könyvtár, a székház, illetőleg az Akadémia 
központi szerveinek az elhelyezése és nem kevésbé néhány intézetünk meg-
felelőbb elhelyezése. Es e helyzetnek csak részleges enyhülésére számíthatunk 
a második ötéves tervben is, miután ismeretes az Akadémia körében is, hogy 
ebben az időszakban az ország beruházási kapacitását halaszthatatlanul sür-
gős termelési-gazdasági feladatok megoldására kell elsősorban fordítanunk. 

A másik nyugtalanító, bár az utóbbi időben enyhülő, gazdasági problé-
mája Akadémiánknak a műszerekkel kapcsolatos. Mind a belföldi gyártásból 
származó műszerek, mind a külföldről behozott műszerek beszerzése igen nagy 
nehézségekkel jár, részhon a felhasználható fedezet szűkössége miatt , részben 
a szállítások nehézségei folytán. F téren jelentősebb könnyebbségei igér ille-
tékes vezetőszerveknek az az elhatározása, hogy a Műszaki Fejlesztési Alapból 
bizonyos összeget évről évre az alapkutatások céljaira kell fordítani, s ezen-
helül jelentősebb műszer beszerzésére nyílik lehetőség. 

Állandó problémája az Akadémiának a létszámkeretekkel való gazdál-
kodás, annak ellenére, hogy mind a mostani évben, mind az elmúlt évben 
a Minisztertanács kivételes elbánásban részesítette az Akadémiát, és az át-
lagost jóval meghaladó létszámtöbbletet engedélyezett intézményeink részérc. 
Ez évben 200 fő új létszámot kaptunk, azonban ezzel szemben 580 volt a 
különböző akadémiai intézeteknek az összesített igénye. Emiat t igen nehéz 
feladatot kellett megoldani az Elnökségnek о szűkös létszámkeret elosztása 
során. Ezzel kapcsolatban fel kell hívnunk a közgyűlés figyelmét arra, hogy 
bár az Akadémia tudományos feladatai jelentékenyen növekednek, nagyobb 
arányú létszám növelésére a következő években sem számíthatunk. Éppen 
ezért a lehető legtakarékosabb létszámgazdálkodást kell minden akadémiai 
intézménynek megvalósítani, egybekapcsolva ezt a meglevő kapacitás lehető 
legésszerűbb kihasználásával, amiben még nem kevés tartalékunk van. 

Bár с röviden érintett anyagi problémáink külön-külön is, és együttvéve 
is állandó gondol okoznak, mégis látnunk kell, hogy о téren óriási bővülés 
következett be az elmúlt tíz év alatt , és népi demokratikus fejlődésünk másfél 
évtizede általában a tudományos kutatások, és ezen belül az Akadémia szá-
mára is, rendkívül nagy mértékben kiszélesítette az anyagi feltételeket. Szorító 
gondjaink ellenére is látnunk kell, bogy az Akadémia egészében véve igen 
nagy anyagi-szervezeti kapacitással rendelkezik, tehát az a rendkívül nagy 
felelősség hárul ránk, hogy miképpen használjuk ezt ici. Mind az elnökségnek, 
mind az osztály vezetőségeknek tehát nemcsak olyan problémái vannak, hogy 
többletigényeiket kialakítsák és azt minél hatásosabban megindokolják, ha-
nem az is feladatuk, hogy a már meglevő kapacitást, valamint az évről-évre 
jut tatot t többlet felhasználását hatékonyabbá tegyük. Legfőbb feladatunk 
e tekintetben az, hogy anyagi eszközeinket tudománypolitikai célkitűzéseink-
nek megfelelően használjuk fel, és következetes munkával leküzdjük az e téren 
jelentkező ellenállást. 

A szervezeti fejlődés megnövelte a szervezeti irányítással kapcsolatos fel-
adatainkat is. 

Már az Akadémia újjászervezésekor három új tudományos osztállyal 
bővült Akadémiánk szervezete: a biológiai és agrártudományok, az orvos-
tudományok és a műszaki tudományok osztályával. Nem sokkal ezután létre-
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jö t t a kémiai tudományok osztálya, majd megalakult a biológiai csoport, 
amely lényegében osztály jellegével működik. Az Akadémia tudományos szer-
vezetének ez a bővülése érthetően a termelőerők fejlesztése az alkalmazott 
tudományok irányába, egyszóval a gyakorlat követelte igényeknek megfele-
lően következett be. 

Ez a fejlődési folyamat természetesen még nem tekinthető lezártnak. 
Az elmúlt évben is kezdeményezés történt a geológiai-geográfiai osztály, ille-
tőleg csoport létrehozására, a biológiai csoport pedig állandóan napirenden 
t a r t j a azt a törekvését, hogy osztállyá alakuljon. Az elnökség megítélése 
szerint ezek az újabb osztályok létrehozására irányuló törekvések még nem 
érettek annyira, hogy ilyen értelemben most határozni lehetne. Azt t a r t j u k 
helyesnek, hogy az önállóbb működés lehetőségeit a jelenlegi keretek között 
szükség szerint biztosítsuk, azonban a szervezeti önállósítás ma még nem lenne 
helyes és efelől csak akkor dönthetünk, ha ennek minden szükséges feltétele 
rendelkezésre áll. Ez egyébként körültekintő tudomány-rendszerezési megfon-
tolásokat is kíván, amit viszont mielőbb napirendre kell tűznünk. Kisebb 
módosításokat természetesen addig is tehetünk, mint például az Elnökség 
a két érdekelt osztály vezetőség javaslata alapján elhatározta, hogy a néprajz-
tudományt a Társadalom- és Történeti Tudományok Osztálya keretéből a 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályába helyezi át, 

Ujabb tudományos osztályok létrejötte és az intézetek számának a növe-
kedése szükségszerűen együt t já r t az akadémiai vezető szervek és az akadé-
miai apparátus irányítási-igazgatási módszereinek a fejlesztésével is. E tekin-
tetben a tíz év a la t t többirányú mozgás, illetőleg fejlődés következett be. 

Az Akadémia hivatali apparátusa az újjászervezés utáni években foko-
zatosan erősen felduzzadt. Ezért 1957-ben nagyarányú racionalizálást kellett 
végrehajtani, csaknem 50%-os csökkentéssel. Ez alapjában véve helyesnek 
bizonyult, bár némely szervünk működésében követelően jelentkezett a kapa-
citás bővítése. Az Akadémia hivatali szervezete kialakultnak tekinthető, azon-
ban ez nem jelenti azt, hogy nem lennének még megoldandó problémák. Ilyenek 
elsősorban a központi szervek és a szaktitkárságok viszonya, a gazdasági szer-
vek kapcsolata a többiekkel, és a hivatali vezetés egyes kérdései. 

A legutóbbi 1958. évi közgyűlésen elhatározott alapszabálymódosítások 
néhány ú j szervezeti elemet ik ta t tak be az Akadémia vezetési rendszerébe, 
így létrehoztuk az Elnökségi Tanácsot azzal a feladattal, hogy két elnökség 
közötti időszakban ellássa az elnökség feladatait, illetőleg nagyobb jelentő-
ségű kérdésekben előkészítő munkát végezzen az elnökség számára. Ez a 
szervezet i újítás hasznosnak bizonyult és az Elnökségi Tanács működése általá-
ban beváltotta a hozzáfűzött várakozásokat. Másik jelentős szervezeti módo-
sítás az volt, hogy az osztályvezetőségekbe nem akadémiai tagokat is be lehet 
választani, továbbá, hogy az osztálytitkárok segítségére nem akadémiai t ag 
osztálytitkár-helyetteseket is be lehet állítani. Mindkét elhatározás helyesnek 
bizonyult és ú j f iatal erők bevonása az osztályok vezetésébe jelentékenyen 
erősíti az osztályvezetőségek munkájá t és enyhíti az akadémiai tagok túl-
terhelését, Ugyancsak jelentős szervezeti módosítás volt 1957-ben az akadé-
miait i tkároktisztségének a létrehozása, ami egészében véve szintén beváltnak 
tekinthető, azonban e feladatkörök leghelyesebb kialakítása még további 
lépéseket igényel. 

Elmondhatjuk, hogy az Akadémia szervezete ma nagyjában-egészében 
jól működik és képes megoldani azokat a feladatokat, amejyek az Akadémia 
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előtt állanak. Van azonban néhány olyan szervezeti problémánk, amelyet 
sürgősen, lehetőség szerint már ezen a közgyűlésen meg kell oldanunk. 

Legutóbbi, 1958. évi közgyűlésünk határozata e tekintetben igen fontos 
elveket mondott ki és ennek megfelelő feladatokat ró az Akadémia végrehajtó 
szerveire. „Az Akadémia tevékenységének szervezeti kereteit úgy kell fejlesz-
teni, hogy — az Akadémia sajátosságainak megfelelően — érvényre jussanak 
azok az elvek, amelyek a szocialista társadalom, a népi demokratikus állam 
alapvető szervezési elvei. Az Akadémia elnöksége, osztályai, bizottságai és 
intézetei közötti kapcsolatban meg kell találni a központosítás és a decentrali-
zálás helyes arányait és feltétlenül érvényre kell j u t t a tn i a tudományos munka 
tervszerű irányításának a követelményeit. Ezt a célt szolgálják az alapszabály 
megfelelő módosításai és ennek alapján az eddigi tapasztalatok hasznosításával 
az egyes területeken folyó tevékenység részletes rendjét is pontosabban meg 
kell szabni." 

E határozatnak megfelelően a jelenlegi közgyűlésen terjesztjük elő az 
alapszabály megfelelő módosításait, és arról is beszámolhatunk, hogy a hatá-
rozatban kifejezett elveknek megfelelően kidolgozott szervezeti szabályzat 
tervezete is elkészült és azt hamarosan az alapszabálymódosítás jóváhagyása 
után elfogadásra az elnökség elé terjeszthetjük. A szervezeti szabályzatban 
törekszünk megoldani mindazokat a kérdéseket, amelyeket a központosítás és 
a decentralizálás helyes arányai, a kollektív vezetés és az egyéni felelősség 
összeegyeztetése, valamint általában az akadémiai irányítás sajátos munka-
módszerei tekintetében a tapasztalatok alapján meg kell valósítanunk. E 
vonatkozásban kiemelkedő jelentősége van annak, hogy kialakítsuk az aka-
démiai titkárok legésszerűbb feladatköreit, hogy egyrészt felelősen kiegészítsék 
az elnök és a főti tkár munkájá t , másrészt nagyobb mértékben segítsék is az 
elnök és a főti tkár, valamint az osztálytitkárok munkáját . 

Az Akadémia vezetésében mindinkább szembe kerülünk azzal a hely-
zettel, hogy az akadémikusok túl vannak terhelve igazgatási szervezeti teen-
dőkkel. Kétségtelen, hogy mindnyájunknak kötelessége e terheket vállalni, 
de okvetlenül törekednünk kell arra, hogy az ilyen terhelést a lehetőségekhez 
képest érezhetően csökkenteni tudjuk. Ezzel a kérdéssel az elnökség több ízben 
foglalkozott és egyes esetekben talált is alkalmas megoldást. Ezt azonban nem 
tekinthetjük kielégítőnek, mert más vonatkozásban újabb terheket róttunk 
az elnökségi tagok, az osztály vezetőségi tagok, különösen pedig az akadémiai 
tisztséget betöltő akadémiai tagok vállára. Ezért további erőfeszítéseket kell 
tennünk a túlterhelés csökkentésére, amit megkönnyít az a körülmény, hogy 
az Akadémia hivatali szervei egészében véve jó erőkből állanak, általában meg-
felelően végzik munkájukat és helyes munkaszervezés mellett még további 
feladatok ellátására is képesek. 

V. 

A tudományos kutatások tervszerű irányítása kezdettől fogva állandó 
törekvése, sőt lehet mondani, erőfeszítése Akadémiánknak, s etekintetben 
a szocialista típusú Akadémia feladatainak a teljesítése mindig előtérben 
állott. 

Már az újjászervezésről szóló törvény előírta, hogy az Akadémia „terv-
szerűen irányítja legfelsőbb fokon az elméleti és az alkalmazott tudományok mű-
velését", továbbá ,,a Magyar Népköztársaság népgazdasági tervének megfelelően 
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az országos érdekű tudományos célok kijelölése és megvalósításuk tervének, az 
országos tudományos tervnek kidolgozása" különösen feladatát képezi az Aka-
démiának. 

E feladatok nyilvánvalóan akkor túlságosan újak és túlságosan nagyok 
voltak az Akadémia számára. Mindenekelőtt gondot okozott az Akadémia 
vezetésének, maga a tudományos munka tervezhetőségének a problémája. Az 
1949. december 19-én t a r to t t ünnepi ülésen Rusznyák István elnök igen hang-
súlyozottan uta l t arra a nehézségre, hogy ,,. . . a polgári tudományt képviselő 
tudósok körében aggályok merültek fel a tudományos tervvel szemben is. A 
tudomány célja, — mondják — az ismeretlen törvényszerűségek kutatása, 
hogyan lehet az ismeretlent egy terv céljául kitűzni. I t t természetesen nem 
azokról az aránylag rövid lejáratú tervekről van szó, amelyet a kutatómunka 
közben minden tudós ösztönszerűleg elkészít magának, hiszen enélkül a más-
nap elvégzendő kísérleteit sem tudná véghez vinni. Terv alatt mi a tudományos 
munka általános, nagy, esetleg évekre szóló előre megtervezését ért jük és 
remélem, be fogom tudni bizonyítani, hogy ez nemcsak lehetséges, hanem el-
engedhetetlenül szükséges is". Az elnök referátuma a továbbiakban megvilá-
gította a tudományos munka tervszerűségének a jelentőségét és az akkor el-
mondott érvei ma is érvényesek. 

Ennek ellenére az 1950. évi rendes közgyűlésen a főt i tkár i beszámoló 
igen súlyosnak ítélte meg a tudományos terv kidolgozásának a helyzetét. „Az 
ötéves tudományos terv kidolgozása terén alig ju tot tunk tovább annál, amit 
a Tudományos Tanácstól örököltünk, sőt azt kell mondanunk, hogy egyelőre 
még a tudománytervezői munka formális, szervezeti kérdéseit sem oldottuk 
meg. Ennek okát pedig nem utolsó sorban abban kell megjelölni, hogy tudo-
mányos életünk még elég sok terhet hordoz az elmúlt kapitalista idők tudo-
mányszemléleti maradványaiból, ezért akadémikusaink egy része még nem 
képes teljesen elszakadni az öncélú absztrakciókhoz való, sokszor öntudatlan 
ragaszkodásától, más része viszont átesik a másik végletbe, és a jövő gyakor-
latát determináló tudományos kutatás helyett majdnem kizárólag a napi gya-
korlat problémái megoldásának szűk látókörű prakticizmusát tűzi ki a tudo-
mányos kutatás feladatának." Pedig a főtitkári beszámoló helyesen fogta fel 
a tudományos tervezés akadémiai feladatát és kifejtet t álláspontja ma is helyt-
álló. „Az Akadémia egyik legfontosabb közeli feladatának kell tar tanunk a 
tudománytervezési munka megjavítását. Ehhez az is szükséges, hogy ki-
javítsuk akadémikusainknak a tudomány tervezői munkáról vallott felfo-
gásában mutatkozó tévedéseket és akkor majd az Akadémia tudományos 
terve nemcsak formálisan, hanem a valóságban is i ránytmutató alkotássá 
fog válni". 

Azt is világosan lát ta az Akadémia vezetősége, hogy a tudományos 
munka tervezése szorosan egybekapcsolódik a különböző tudományos intéz-
ményekben folyta tot t kutatások koordinálásával. Ezt a kérdést az 1950. évi 
közgyűlésen előadott főti tkári beszámoló már teljes súlyával felvetette és a 
megoldás út jára is helyesen utal t . 

De nemcsak 1950-ben, hanem az azt követő években is hatalmas erő-
feszítést folytatott az Akadémia mind a tudományos kutatások tervezése, mind 
a koordinálás érdekében. Ennek legjelentékenyebb eredménye az ötéves terv-
hez kapcsolódó tudományos kutatás i terv kidolgozása, amely azonban a nagy 
lelkesedéssel és nem is eredmény nélkül folytatot t igen nagy munka ellenére 
nem realizálódott. Ezért az Akadémia évről évre rövidebb lejáratú terveket 
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dolgozott k ies ez alapon valósított meg bizonyos tervszerűségeket a tudomá-
nyos munkában. .Most, tíz év után érel 1 meg a helyzet átfogóbb kutatási terv 
kidolgozására azzal, hogy a kormány ez év januárjában határozatot hozott az 
országos távlat i tudományos kutatási t e rv elkészítésére. 

Legutóbbi közgyűlésünk két igen fontos határozatot hozott a tudomá-
nyos kutatások távlati kutatási tervével kapcsolatos akadémiai teendőkről. 
Egyfelől kimondta a közgyűlés, hogy ,,A Magyar Tudományos Akadémiának 
mind tudományos osztályai munkájával, mind központi szervei tevékenységé-
vel maximálisan közre kell működni abban, hogy 1959 végéig elkészüljön a 
tudományos kutatások távlati terve és a tudományos kutatások ennek alapján 
tervszerűebben folyjanak. Ebben a munkában főfeladatának tekint i az Aka-
démia, hogy a t ervezés tudományos alapjait kidolgozza és a távlat i kutatások, 
illetve a tudomány fejlesztése szükségleteit érvényre jut tassa" . Másfelől 
pedig a kutatások tervezésével kapcsolatban utalt a határozat az Akadémiára 
háruló koordinálási feladatokra is következőképp: „Alapszabályszerű hivatá-
sának megfelelően az Akadémia azt is kiemelkedő feladatának t ekinti, hogy a 
távlati tudományos kutatási tervben kitűzendő főirányokban szervezett és 
hatékony együttműködést valósítson meg az akadémiai és minisztériumi inté-
zetek és tanszékek között. A kutatások koordinálását különösen kötelességé-
nek tekinti az Akadémia az alapkutatások és az alkalmazott tudományos kuta-
tások között, valamint a komplex kutatásokat, igénylő tudományos feladatok 
terén. Ë tekintetben elsősorban az akadémiai bizottságok tevékenységét kell 
szilárdabb alapokra helyezni és fejleszteni". 

Másfél évvel e határozatok meghozatala után beszámolhatunk arról, 
hogy az Akadémia minden szerve derekasan kivette részét a távlat i tudomá-
nyos kutatási terv eddigi előkészítéséből és az eddigi munka alapján úgy ítél-
hetjük meg a helyzetet, hogy ez a tevékenység a jövőben is sikeresen fog 
továbbhaladni. 

Mint ismeretes, a távlati tudományos kutatási terv kidolgozásáról szóló 
kormányhatározat 104 kutatási főfeladatot tűzött ki, amelyből 47-nek az irá-
nyítását az Akadémiára bízta. A határozat nyomán már meg is alakítottuk 
az egyes kutatási főfeladatok előkészítő bizottságait olymódon, hogy az Aka-
démia által létrehozott bizottságokban részt vesznek az érdekeli miniszté-
riumi kutatók és szakemberek is, viszont a minisztériumokra bízott kutatási 
főfeladatok bizottságaiban kivétel nélkül ott vannak az Akadémia képviselői. 
E bizottságoknak az a feladatuk, hogy ez év augusztusáig elkészítsék az elő-
zetesen kitűzött kutatási főfeladatok tervtanulmányát , más szóval az elvég-
zendő kutatások programját, kiegészítve az egyes kutatási feladatok terv-
szerű elosztásával az érdekelt intézmények között. Ez a feladat újszerű munkát 
követel az Akadémia minden szervétől, s mind az elnökségnek, mind az osz-
tályvezetőségeknek, különösen pedig a bizottságokat vezető akadémiai tagok-
nak nagy felelősségérzettel és fáradtságot nem kímélő igyekezettel kell a 
munkához fogni, hogy a kezdeményezés sikerrel járjon. 

Az eddig eredményesen előrehaladt előkészítő munka után a további fel 
adat most már elsősorban nem a szervezési munka, hanem az érdemi tudományos 
tevékenység. Az előkészítő bizottságok feladata a kutatási program megala-
pozott kidolgozása, majd az előkészítő bizottságok helyébe lépő koordináló 
bizottságok feladata pedig az összes szükséges koordinálások létrehozása nem-
csak hazai, hanem nemzetközi vonatkozásban is, majd pedig az egyes ágaza-
tokban eléri kutatási eredmények érdemi megvitatása és összeegyeztetése. 
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Sokakban felmerülhet az a kérdés, hogy vajon a távlati kutatási terv 
kidolgozására, majd a kutatások koordinálására szervezett bizottságok nem 
zavarják-e, esetleg nem teszik-e feleslegessé az akadémiai bizottságok munkájá t . 
Ezt a kérdést az Elnökség az elmúlt évben behatóan megtárgyalta és egyön-
tetűen kialakult az a vélemény, hogy ilyen veszély nem fenyeget, mert mind 
az akadémiai bizottságoknak, mind a kutatási terv egyes feladatait ellátó 
bizottságoknak határozottan elkülönülő feladataik vannak. Az akadémiai bi-
zottságok egy-egy tudományág állandó testületei, és funkciójuk nem kevesebb, 
minthogy az illető tudományág országos fórumának a szerepét betöltsék. 
A távlat i terv keretében létrehozott bizottságok pedig célbizottságok, amelyek 
előre meg nem határozott időre ugyan, de egy tudományos vállalkozás elő-
készítése, illetőleg végrehajtása idejére létesülnek. Olyan esetben azonban, 
amikor egy akadémiai bizottság tudományterülete szorosan egybeesik a táv-
lati tudományos kutatási terv egy-egy feladatának a problematikájával, semmi 
akadálya nincs, hogy az akadémiai bizottság lássa el az előkészítő, majd a 
koordináló bizottság szerepét is, lia ezt a feladatot a határozat az Akadémiára 
bízta. így történik például a regionális tervezés, vagy a kibernetikai kutatások 
elnökségi bizottsága esetében. 

Az előkészítő bizottságok megalakulása már meg is történt és április 
1-én a Tudományos és Felsőoktatási Tanács az elvégzendő feladatokat meg-
vi ta t ta a bizottságok elnökeivel és titkáraival. 

A távlati tudományos kutatási terv kidolgozása elősegíti az Akadémia 
éves kutatási tervének a fejlesztését is. A távlati terv ugyanis megteremti az 
alapját annak, hogy az Akadémia éves kutatási terveit ennek alapján alakít-
suk ki, más szóval, hogy az Akadémiára bízott 47 kutatási főfeladatot tekint-
sük azoknak a kiemelt akadémiai témáknak, amilyeneket eddig is törekedett 
az Akadémia kialakítani. Már ez évben is mutat ilyen törekvést éves kutatási 
tervünk. Az 1960. évi akadémiai kutatási tervünkben már számos olyan kuta-
tás szerepel, amely a távlat i tervekhez kapcsolódik és több olyan, amely elő-
készítő kutatásnak tekinthető. Ez évben már érvényesítettük azt az ésszerű 
eljárási újí tást is, hogy az intézetek tervei az Osztályvezetőségek jóváhagyásá-
val érvényessé váltak, s az Elnökség által elhatározott változtatásokat utó-
lagos tervmódosítás formájában kell érvényesíteni. 

A tudományos kutatások tervszerű irányítása tekintetében tehát fel-
állíthatjuk azt a mérleget, hogy az Akadémia erőfeszítései eredménnyel jár tak 
e különlegesen bonyolult feladat megoldásában. Az eredmény ugyan nem az, 
hogy már kellően érvényesülne a tervszerűség és a szükséges koordinálás tudo-
mányos életünkben, azt azonban már elértük, hogy ennek a feltételei létre-
jöttek, s az ilyen irányú munka biztatóan megindult. Nem egyedül az Akadémia 
érte ezt el, de eddig is nagyrészünk volt benne és ezután is vállalnunk kell 
a munka jelentékeny részét. 

VI. 

A tudományos munka személyi feltételeiről való gondoskodás alapvető fel-
ada ta a szocialista típusú Akadémiának. Az újjászervezéssel az a feladat hárult 
Akadémiánkra, hogy szervezze és irányítsa új , f iatal kutatógárda kialakulását 
és mindent megtegyen annak érdekében, hogy a régi világban nevelkedett 
idősebb kutatók is erejük javát fordítsák a szocialista építés tudományos 
munkájára. E feladat feltételei időközben változtak, sokban világosabban ren-
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deződtek, s ennek megfelelően az Akadémia feladatai is több vonatkozásban 
fejlődtek. 

A legjelentősebb változás etéren az, bogy a tíz év alatt az Akadémiának 
igen tekintélyes saját kutató gárdája jöt t létre. A 146 akadémiai tagon kívül 
az Akadémia tudományos intézményeiben több mint 2200 fő dolgozik, 
akik közül 890 tudományos munkatárs, ideértve a vezetőbeosztásúakat is, 
és 300 tudományos segédmunkatárs. Ebből folyóan a tudományos kuta-
tások személyi feltételeit különösképpen ebben a körben koll fejleszteni 
az Akadémiának. Ezt elősegíti az az ezévben t e t t új lépés is, liogy az Aka-
démia egyelőre 30 státushelyet kapott abból a célból, hogy erre az utánpót-
lás képzésére legalkalmasabb munkahelyeken tudományos gyakornokokat 
vegyen fel. 

Az akadémiai intézmények körében dolgozók személyi viszonyai meg-
lehetősen egyenetlen képet mutat nak. Vannak intézeteink, ahol szakmailag 
már igen jó és politikailag is általában megfelelő kutató gárda alakult ki, más 
intézetekbon viszont vagy a t udományos felkészültségben, vagy a politikai -
ideológiai fejlettségben vannak kisebb-nagyobb lemaradások. Mindezek foly-
tán igen bonyolult, sok körültekintést és állandó erőfeszítést igénylő személy-
zeti munkát kell folytatni az Akadémia körében. A legfőbb feladatunk etéren 
az utánpótlás meggyorsítása és fejlődésük feltételeinek a megjavítása, mert 
a fiatal kutató gárdával szemben igen magas szakmai követelményeket" és 
fokozott politikai igényeket kell támasztanunk. E munka fősúlya az igazga-
tókra, az osztály tit károkra és helyetteseikre nehezedik, s az ő munkájukat 
hivatott segíteni a központi személyzeti osztály, valamint a személyzeti ügyek 
irányításával megbízott akadémiai t i tkár . 

A személyzeti munka szervezeti kereteit és módszereit 1957-ben az ellen-
forradalmi események után újból kellett kialakítani. Az erre vonatkozó kor-
mányhatározatokban és polit ikai útmutatásokban egyrészt az a törekvés érvé-
nyesült, liogy a régi hibákat e vonatkozásban is elkerüljük, másrészt pedig 
határozottan az a törekvés, hogy mind szakmai, mind politikai szempontból 
eredményesebb legyen a személyi kiválasztás, valamint az egyes munkatársak 
fejlődésének az előmozdítása. 

A tudományos minősítés rendszerében jelentkeznek az Akadémia további 
feladatai a tudományos munka személyi feltételeivel kapcsolatban. 

A tudományos minősítés rendszere az ellenforradalmi zűr-zavar után meg-
szilárdult és újjászervezett formában határozot tan fejlődik. Ennek érdekében 
az Akadémia, valamint az egyetemek körében széleskörű előkészítő munka 
eredményeként javaslatokat terjeszthettünk a Minisztertanács és a Népköz-
társaság Elnöki Tanácsa elé, aminek következtében új törvényerejű rendelet, 
minisztertanácsi rendelet és különböző végrehajtási utasítások rendezték a 
tudományos minősítés korábban rendezetlen vagy később vitássá tet t kérdé-
seit. Ezzel kapcsolatban megindult egyes korábbi minősítési hibák kiküszö-
bölése is, nemcsak annyiban, hogy az ú j felvételek és minősítések már körül-
tekintőbben és megalapozottabban történnek, hanem annyiban is, hogy a régi 
aspiránsi jogosítványokat a Tudományos Minősítő Bizottság fokozatosan felül-
vizsgálta. 

A tudományos minősítés rendszerének a bevezetése óta viszonylag nagy-
számú felvétel, illetőleg minősítés történt. 1951. óta a felvett belföldi aspiránsok 
száma kereken 2500, a külföldi aspiránsok száma pedig 230. Ugyanezen idő 
alat t kandidátusi fokozatot nyertek 1590-en, míg doktori fokozatot 324-en. 
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Magától értetődően a tudományos fokozatot nyert legnagyobbrészt f ia ta l 
kutatók, illetőleg szakemberek képezik a tudományos utánpótlás főforrását. 
E vonatkozásban azonban nem könnyen megoldható problémák is vannak. 
A kandidátusok egyrésze olyan fiatal kutató, akik már a magyar népi demo-
krácia vagy a Szovjetunió iskoláiba jártak, tehát már a mi nevelésünk során 
lettek kutatók, nagyrészt azonban még olyan fiatalok, hogy további fejlő-
désüket a legnagyobb gonddal kell előmozdítanunk. A doktori fokozattal ren-
delkezők viszont még csaknem kizárólag olyan régebbi kutatók, illetőleg szak-
emberek, akik közül évről évre igen nagy gondot képez akadémiai tagokat 
jelölni, hiszen az ilyen szempontból szóbajöhetők legnagyobbrészt már tag-
jaivá váltak az Akadémiának. A fiatal kandidátusokból csak nemrég lett 
tudományok doktorai pedig úgyis mint emberek, úgyis mint doktorok még 
oly fiatalok, hogy nem lenne helyes elsietni akadémiai tagságra történő jelö-
lésüket. Tudományos fejlődésük gyorsítása és nemzetközi tapasztalataik gya-
rapítása azonban lehetséges és olymértékben szükséges is, liogy ezt egyik ki-
emelkedően fontos feladatunknak kell tekintenünk. 

Éppen e cél érdekében fogadta el az Akadémia Elnöksége a tudományos 
káderutánpótlás tervét. Ennek az a lényege, hogy az Osztályvezetőségek köte-
lességévé te t te a legfejlődőképesebbnek ígérkező fiatal kandidátusok munkájá-
nak és fejlődésének a figyelemmel kísérését, azzal, hogy munkafeltételeik meg-
felelő alakítása, külföldi tanulmányutakra való kiküldés, valamint az idősebb 
kollégáik részéről nyújtandó segítség révén mielőbb olyan szintet érjenek el, 
hogy a legfelelősségteljesebb tudományos posztokra legyenek állíthatók és 
mielőbb az Akadémia tagjaivá is megválaszthatok legyenek. Ugyanezt a célt 
szolgálta az a szervezeti lépésünk is, hogy fiatal kutatók soraiból osztály-
vezetőségi tagokat válasszunk, bár nem tagjai az Akadémiának, valamint osz-
tálytitkár-helyettesként vegyenek részt az osztály vezet és munkájában. 

Maga a tudományos minősítés munkája egyébként, mint jól tudo t t , a 
Tudományos Minősítő Bizottság keretében önállóan folyik. A TMB azonban 
— bár a Minisztertanács nevezi ki a tagjai t — az Akadémia felügyelete alá 
tartozik, így a tudományos minősítés egész munkájáér t végső soron az Aka-
démia tartozik felelősséggel. E téren teliát az Akadémiának igen fontos köte-
lességei vannak. Mindenekelőtt gondoskodni kell a korábbi gyakorlatban elő-
fordult hibák kijavításáról —- egyes esetekben a szakmai, más esetekben a poli : 
tikai követelmények elhanyagolása —• és olyan gyakorlatot kell kifejleszteni, 
ami megfelel a tudományos minősítésről hozott ú jabb határozatoknak. To-
vábbi feladat unk pedig az, hogy megteremtsük a tudományos minősítések terv-
szerűbbé tételének a feltételeit. Azt kell elérnünk, hogy mindazokon a tudo-
mányterületeken, ahol lemaradásban vagyunk, alkalmas fiatal erők képzéséről 
gondoskodjunk, hogy mielőbb tudományos fokozatot nyerhessenek. A leg-
sürgősebb teendőnk, hogy olyan tudományágakban, ahol tekintélyes idősebb 
tudósok mögött még nem nevelődött f'el a megfelelő utánpótlás, tervszerű és 
hatékony erőfeszítést tegyünk. Az Akadémiának és az egyetemeknek együttes 
kötelessége, hogy ilyen területeken az aspirantura a külföldi tanulmányutak 
és a személyes gondoskodás minden lehetőségeit felhasználva segítsenek e 
mulasztások helyrehozásában. 

Egészében véve a tudományos káderutánpótlás terén vannak a legsür-
gősebb feladataink. A szocialista Akadémia követelményeitől e tekintetben 
van legtöbb lemaradásunk, tehát i t t van a legnagyobb szükség erőfeszítéseink 
fokozására. 
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VII. 

A nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolása egyik különleges jelentőségű 
tevékenysége az Akadémiának, noha erről sem az újjászervezést kimondó tör-
vény, sem az akkor jóváhagyott alapszabály nem szól. Mégis e vonatkozásban 
olyan helyzet alakult ki a 1 íz év alat t , hogy a magyar tudományt nemzetközi-
leg elsősorban és főképpen a Magyar Tudományos Akadémia képviseli. 

Akadémiánknak tudományos együttműködési egyezménye van a szocialista 
tábor keretén belül 16 akadémiával. Az egyezmények alapján évről évre közös 
munkatervet fogadunk el, amely alapját képezi a tudományos kooperációnak 
és a kölcsönös tanulmányi látogatásoknak. Ilyen alapon 1959-ben 750 hét 
tanulmányútra nyílott kölcsönösen lehetőség, amiben közel 200 fő vett részt. 
E kölcsönös egyezményes tanulmányutak beváltak és kereteik között egyre 
szélesedik a tudományos munka kooperációja, mind intenzívebb formában, 
egészen a közösen végzett kutatásokig. 

Az egyezményeken kívül bizonyos további kölcsönös látogatásokra és 
tapasztalatcserékre is adnak lehetőséget kiépült nemzetközi kapcsolataink a 
baráti országokkal és ilyen módon 1959-ben a szocialista országokból összesen 
540-en látogattak el hozzánk, míg tőlünk 648 volt a külföldre utazók száma. 

A nemzetközi tudományos szervezetek közül — amelyeknek a székhelye 
kapitalista országokban van — 112-ben van tagsága vagy az Akadémiának 
mint testültnek, vagy egyes akadémiai intézményeknek, illetőleg akadémiai 
tagoknak. Az elmúlt évek egyik fontos feladatát képezte az, hogy e korábban 
elhanyagolt vagy megszakadt tagságainkat folyamatosan rendezzük. E ren-
dezésnek is szerepe van abban, hogy az elmúlt évben 173-an utaztak ki tőlünk 
tudományos küldetésben tőkés országokba és fordítva, kereken 100-an láto-
gat tak el hozzánk. 

Említést kell tenni azokról a hazai konferenciákról is, amelyeken külföldiek 
vettek részt. Ilyen nemzetközi jellegű konferenciát 1959-ben 23-at rendeztünk, 
amelyen kereken 200 külföldi vendég vet t részt. 

Az újjászervezett Akadémia elmúlt tíz éve alatt sokoldalú tapasztala-
tokat szereztünk a nemzetközi kapcsolatok tekintetében is, és ezeket haszno-
sítanunk kell a jövőben. 

Pozitív tapasztalatként és jelentős eredményként könyvelhetjük el, hogy 
nemzetközi kapcsolatainkat sikerült nagymértékben kiszélesíteni és több vonatko-
zásban elmélyíteni. Ezt különösen elősegítették idegennyelvű kiadványaink, 
Acta-ink, az utazások, a nemzetközi szervezetekben viselt tagságaink rendezése, 
a szocialista országok vonatkozásában pedig az egyezmények. Mindezt azok 
a politikai feltételek te t ték lehetővé, amelyeket a Szovjetunió és a szocialista 
tábor következetes békepolitikája és a békés együttélés megszilárdítására irá-
nyuló külpolitikája teremtet t meg. 

Nemzetközi kapcsolatainknak van azonban néhány olyan vonása, amit 
nem ítélhetünk pozitívnak és ezen a jövőben segítenünk kell. 

Egyik ilyen gondunk külföldi tanulmányutaink jellege. Az utazások te-
kintélyes száma ugyanis csaknem teljes egészében rövid, néhány hetes tanul-
mányuta t jelent, A korábbi években ez helyes is volt, mert lényegében csak 
általános tájékozódásról és a kapcsolatok felvételéről volt szó. Ma azonban ezt 
már nem tar that juk elegendőnek. Arra van most már szükség, hogy egyrészt 
fiatal kutatók hosszabb tanulmányutakra menjenek, s a nyelvet is tökéletesen 
elsajátítsák és külföldi iskolák módszereit is mélyrehatóan megismerjék. Más-
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részt pedig a rövidebb utak keretében is most már nem elegendő az általános 
tájékozódás, hanem konkrét t udományos feladatokat kell a kiutazás program-
jába venni, akár a nemzetközi kooperáció, akár egyes számunkra fontos tanul-
mányok keretében. 

A másik probléma a külföldi nemzetközi konferenciákkal kapcsolatban 
merül fel. Érthetően a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében tapasz-
tal t , tekintélyes és nemzetközileg is ismert tudósokat kell kiküldenünk. Nem 
nyugodhatunk azonban bele abba, hogy fiatal kutatók csak nagyritkán jussa-
nak ki egy-egy külföldi kongresszusra vagy konferenciára. Olyan fontos érde-
keink fűződnek fiatal kutatóink nemzetközi tapasztalatainak a megszerzésé-
hez, hogy külföldi konferenciákon való részvételüket még áldozatok árán is 
szorgalmaznunk kell. Egyik ilyen mód lehet az, hogy idősebb tudósokkal f iatal 
kollegáikat is kiküldjük, s inkább áldozzuk fel egy-egy képviselőnknek más 
konferenciákon való részvételét. 

Változtatásra van szükség a hazai nemzetközi konferenciák rendezésében 
is. Eddigi konferenciáink, amelyeken külföldiek is részt vettek, nagyrészt lát-
ványos, reprezentatív ünnepélyek volt ak, s az érdemi tudományos munka leg-
többször hát térbe szorull. Egy-egy tudományágban az első alkalommal ren-
dezett konferencián cz megérthető, s ilyenekre a jövőben is lehet szükség. 
Általában azonban más jelleget kell adnunk i t thon rendezett nemzetközi tudo-
mányos találkozóinknak. Előtérbe kell állítanunk a szűkebbkörű, szorosabban 
meghatározott tudományos kérdések megvitatására rendezendő munkakon-
ferenciákat, szimpóziumokat, hogy elmélyült érdemi tudományos eszmecsere 
alakulhasson ki. 

Végül nagymértékben fejlesztenünk kell a tudományos kooperációt kül-
földi tudományos intézményekkel egy-egy közös tudományos vállalkozás kere-
tében. 

Л nemzetközi kapcsolatok terén tehát nem lebecsülendő eredményekkel 
dicsekedhetünk — s a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi tekintélye 
is szépen növekedett — azonban éppen eddigi eredményeink és tapasztala-
taink alapján ú j feladatokat kell magunk elé tűznünk és azok megvalósítására 
kell törekednünk. 

VIII. 

A felszabadulás után, különösen pedig a szocialista építés kezdete óta, 
a magyar tudományban óriási arányú fejlődés következett be és ez a tudományos 
teljesítményekben, kutatási eredményekben is kifejeződik. 

Az a hatalmas átalakulás, amely országunk fejlődésében végbement, 
tudományos fejlődésünket is alapvetően ú j irányba fordította. A felszabadulás 
előtti magyar tudományos élet — bár egyes területeken voltak kiemelkedő 
teljesítményei — rendkívül egyenetlen színvonalat képviselt és egészében el-
maradott volt. 

A felszabadulás után, különösen pedig a szocialista építés kezdetétől 
fogva, forradalmi arányú átalakítás valósull meg, mind a tudományos kutató-
munka szervezettsége, mind ideológiai-világnézeti tar talma, különösen pedig 
az egyes tudományágak között i arányok tekintetében, főképpen pedig a tudo-
mány és a gyakorlat közötti kapcsolat vonatkozásában. 

A felszabadulás előtt alapkutatások — a társadalomtudományok és a 
természettudományok terén egyaránt — csaknem kizárólag az egyetemi tan-
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székeken folytak, alkalmazott kutatások pedig csupán a gyári laboratóriumok-
ban és a nagybirtok kísérleti telepein. Mindenekelőtt fel kellett tehát építeni 
az önálló kutatóintézetele hálózatát. 

Az ellenforradalmi tőkés rendszer tudományában a legtöbb területen a 
reakciós idealista irányzatok uralkodtak, s még a polgári demokratikus haladó 
törekvések is elszigetelődtek. Alapvető feladat volt tehát a leghaladóbb világ-
nézet, a marxizmus-leninizmus elméletének és módszereinek a magyar tudomány 
egész területére való kiterjesztése. 

A régi Magyarország viszonyai közöt t az ipari fejlődés és a műszaki 
haladás elmaradottságával együtt elhanyagolt és háttérbe szorított helyzet 
jellemezte a természettudományokat és a műszaki tudományokat. A szocialista 
építés politikai és gazdasági feladataival egyiitl jelentkezel t tehát a múlha-
tat lan feladat: a természettudományok és a műszaki kutatások előtérbe állítása 
és kiemelt fejlesztése. 

Ezek a legfőbb vonásai a felszabadulás utáni tudományos fejlődésünknek, 
mind az Akadémia keretében, mind azon kívül, s ilyen irányú fejlesztés során 
értünk el jelentékeny eredményeket nemcsak a tudományos tevékenység ki-
terjesztésében és szervezésében, hanem a kutatási eredményekben is. 

A tudományos munka átalakítása, a fejlődés akadályainak a leküzdése, 
az ú j célok és feladatok kitűzése, valamint az elméleti-módszeri alapok le-
rakása az egyes tudományágakban különböző módon ment végbe és az ered-
ményekel tekintve is nagyok az eltérések. Vannak területek, ahol kiemelkedő 
eredményeket értünk el és vannak, ahol még ma is le vagyunk maradva. 

A társadalomtudományok területén abban állt az. alapvető feladat, hogy 
a filozófiát és a társadalomtudományokat mélyen átható idealista, reakciós 
irányzatokat legyőzve minél előbb általánossá tegyük a marxista filozófiát, 
megalapozzuk a marxista társadalomtudományokat hazánkban. Ehhez a fel-
adathoz járult , hogy a filozófiának és a társadalomtudományoknak egyidejű-
leg közre kellett hatniok az egész gondolkodás átalakításában, segít séget kellett 
nyújtaniuk az idealista nézetek elleni küzdelemhez a tudomány és a kultúra 
minden területén, s részt kellett vállalniok a szocialista világnézet elterjesz-
tésében. 

A marxista társadalomtudomány széleskörű művelésének út ja akkor nyílt 
meg hazánkban, amikor teljessé vált a munkásosztály hatalma, amikor döntő 
vereséget szenvedett a tőkés-földbirtokos osztály, s amikor hatalmas méretek-
ben megindult az emberek gondolkodásának általános szocialista átalakulása. 
Nyilvánvaló, bogy a fejlődésnek 1949-ben kezdődő szakaszában — eltekintve 
egyes, olyan kutatóktól, akik mögött már megfelelő elméleti felkészültség és 
munkásmozgalmi tevékenység állt — a társadalomtudomány művelői számára 
a marxista társadalomtudományok alapjainak, a marxista klasszikusok taní-
tásainak megismerése és a tanítások elterjesztésének feladata került előtérbe. 

Fejlődésünk kezdetén az eredményes kutatómunka a társadalomtudo-
mányok területén általában még kevésbé bontakozott ki. Viszonylag széles 
körben terjedtek azonban a marxista filozófia és társadalomtudományok alap-
vető tanításaira vonatkozó ismeretek, a marxizmus világnézete. A későbbi 
években jelentősen meggyorsult a fejlődés, 1953-at követően azonban egyes 
burzsoá ideológiák felújúlása és revizionista törekvések térhódítása vetette 
vissza az előrehaladást. 

A tízéves fejlődés összegezésekép megállapítható, hogy az ellenforra- * 
dalom elleni politikai és ideológiai harc tapasztalatainak leszűrése, a revízio-
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nista nézetek és törekvések leküzdése, az egész konszolidációs folyamatunkkal 
együtt járó ideológiai konszolidáció menetében az 1957. évet követően egész 
társadalomtudományi munkánk eszmeileg magasabb szintre emelkedett, és 
tartalmilag elmélyült. Mindinkább világossá vált, hogy hogyan kell páro-
sulnia az alkotó társadalomtudományi munkának a társadalmi viszonyaink 
fejlesztéséből fakadó konkrét igényekkel, hogyan kell a társadalomtudomá-
nyok művelőinek az alkotó munkával együtt végezniök és elvégezniük a meg-
felelő tudományterjesztő propaganda munkát . Ma már meg lehet állapítani, 
hogy a társadalomtudományi munka gazdasági és politikai fejlődésünkkel pár-
huzamosan végül is lényegében helyesen, egészségesen fejlődik. 

Az elért eredmények ellenére a társadalomtudományok terén még szá-
mos kérdéssel kell megküzdenünk. 

Társadalomtudományi kutatásunk általában még mindig nem kapcsoló-
dik eléggé azokhoz a mai problémákhoz, amelyeket a szocializmus építése 
hazánkban, társadalmi viszonyainkat és a társadalmi tudat alakulását illetően 
felvet. Természetesen a helyzet nem minden tudományágban egyforma. Van-
nak területek, ahol e követelménynek a kutatás nagyobb mértékben tesz eleget, 
így például a közgazdaságtudományban; más tudományágaktól, így például 
az állam- és a jogtudományoktól, valamint filozófiától viszont a gyakorlat azt 
várja, hogy konkrét viszonyainknak az eddigieknél mélyebb elemzéséből in-
duljanak ki. Vannak olyan társadalomtudományi ágak, amelyeknél az elvi-
elméleti kutatás fokozását kell igényelni, ez áll különösen a régészetre, a mű-
vészettörténetre. Altalános követelményként mégis társadalomtudományunk 
egésze elé azt kell állítani, hogy a kutatások középpontjába a társadalmi és 
kulturális fejlődésünk által felvetett konkrét problémákat iktassa, s ezeket 
elemezze megfelelő tudományos szinten. 

Arra is fel kell figyelnünk, hogy társadalomtudományunk egyes ágai nem 
egyenletesen fejlődnek. Ez áll elsősorban az ideológiai színvonal tekintetében. 
E vonatkozásban az egyes társadalomtudományok között jelentős különb-
ségek vannak. Vannak tudományágak, ahol a belső arányok körül vannak 
nehézségek. így például nyilvánvaló, hogy a filozófiában a történelmi mate-
rializmus művelése elmaradt a dialektikus materializmus, a logika és a filo-
zófiatörténet művelése mögött; ezt a körülményt egyébként a filozófia ezévi 
kutatási terve már figyelembe veszi s ezen segíteni igyekszik. Közismert 
továbbá, hogy a földrajztudományok körében a gazdasági földrajz messze el-
maradt a természeti földrajz mögött. Az állam- és jogtudományok területén az 
államigazgatás felépítésének és szervezésének kérdései meglehetősen há t té rbe 
szorultak; e kérdéseket illetően most majd a távlat i terv útmutatása alapján 
lehet az állam- és jogtudományokat gyorsabb fejlődésre serkenteni. 

Azt is meg kell állapítani, hogy egyes tudományoknak az Akadémia nem 
nyújtot t kellő segítséget, s fejlődésük viszonylagos lassúsága többek között 
ennek is tulajdonítható. Ez a helyzet például a pedagógia területén; most 
azonban már i t t is kialakulóban van a szükséges feltételek biztosítása. 

A természettudományok és a műszaki kutatások területén érthetően első-
sorban nem az ideológiai kérdések kerültek előtérbe, hanem a korszerű kuta tás i 
feltételek megteremtése és a modern kísérleti módszerek kialakítása. S etekin-
tetben nagyon különböző pozíciókból indultak a műszaki és természettudo-
mányok, illetőleg az agrártudományok egyes ágai. Voltak tudományágak, 
amelyekben korábban is kialakultak — szerenesés személyi körülmények foly-
tán — nemzetközileg elismert iskolák, más területeken pedig rendkívül nagy 
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volt az elmaradottság. Az egy, illetőleg másfél évtizedes fejlődés nyomán ez 
az egyenetlenség már jórészt megszűnt, azonban maradványai még ma is 
érezhetők, s ez a helyzet még ma is komoly problémákat vet fel. 

Alapvető probléma a természettudományok fejlődésében az ideológiai, 
világnézeti kérdés. Sokáig uralkodott az a felfogás, hogy a természet tudomá-
nyokban nincs világnézeti probléma, hogy a természettudományi kutatás 
világnézetileg közömbös. Ez a nézet természetesen legnagyobbrészt vulgáris 
pozitivista vagy idealista világszemléletet takart . Ma már van némi változás 
et éren, azonban még több a tennivaló. 

A természettudományok és a műszaki tudományok egyes területein ter-
mészetesen igen eltérően merültek fel az eddigi fejlődés kérdései és hasonló-
képpen a további fejlődés mai problémái is különbözőképpen jelentkeznek. 

A felszabadulás, illetőleg az Akadémia újjászervezése óta elért tudomá-
nyos fejlődés főbb kutatási erednyeméit beszámolónk nyomtatásban kiadott 
melléklete részletesebben összegezi. E helyen csupán utalhatunk arra, hogy 
melyek a főbb jellemzői a magyar ludománynak. 

A társadalomtudományok területén a legfőbb eredmény a marxizmus-
leninizmus elméletének és módszerének a nagyarányú kiterjedése, bár még 
általánossá válását nem értük el. További eredmény, hogy az utóbbi években 
már jelentősebb tudományos alkotásokat is produkált a marxista társadalom-
tudomány, elsősorban a közgazdaságtanban, a történettudományban, az állam-
és jogtudományokban, valamint az irodalomtörténet, és a filozófia egyes ágai-
ban. Jelentősnek kell ítélnünk a pedagógiai tudomány kezdődő fellendülését is. 

A természettudományok és a műszaki tudományok körében a korábban 
is magasszínvonalú matematikai kutatások nagyszámú és jelentős újabb ered-
ményeit kell kiemelnünk. A fizikai és a kémiai kutatások területén a kutatási 
feltételek hatalmas bővülése alapján, a korábbiakat messze túlszárnyaló elmé-
leti és technikai szemponlból egyaránt jelentős tudományos eredmények szü-
lettek. A korábbiakhoz képest a legnagyobb arányú a fejlődés a műszaki tudo-
mányokban: lényegében az elmúlt évtized alatt született meg a fejlett és sok-
oldalú magyar műszaki tudomány, bár egyes ágai között egyenetlenség van. 
Hasonlóképpen nagyarányú a mezőgazdasági tudományok Fejlődése, bár ez 
sem egyenletes. 

A biológiai és orvosi tudományok, valamint a pszichológia eredményei 
szintén meghaladják a felszabadulás előtti tudományos teljesítményeket, és 
általában már a materialista világnézet egyre inkább uralkodóvá válik e tudo-
mányterületeken is. 

A nagyarányú fejlődés és a meggyőző eredmények azonban nem homá-
lyosíthatják el számos tudományágunk viszonylagos lemaradását és azt az 
általános fogyatékosságot, hogy tudományos kutatómunkánk még nem irányul 
elég tervszerűen és kellő összehangoltsággal a társadalmi, gazdasági és kul-
turális fejlődésünkből folyó legfőbb problémák megoldására. Etéren jelent 
nagy előrehaladást a távlati tudományos kutatási terv kidolgozása. Biztosra 
vehetjük, hogy e terv új tudományos fejlődés alapjait veti meg. 

Az országos tudományos eredményekben tekintélyes és növekvő része van az 
Akadémiának. Érthetően az újjászervezés utáni első években még viszonylag 
kevéssé mutaikozott meg az Akadémia működésének a hatása magukban a 
tudományos eredményekben. Még 1954-ben is csak 17 intézete volt az Aka-
démiának és ezek is jórészt a szervezés vagy az átszervezés gondjaival voltak 
elfoglalva, tehát tudományos termésük ezekben az években még nem érhetett 
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meg. Napjainkra azonban nemcsak az akadémiai kutatóintézetek szá-
ma növekedett meg, hanem ezek az intézetek már többéves múltra tekint-
hetnek vissza, tehát tudományos kutatásaik eredményei is egymás u tán 
jelentkeznek. 

Az Akadémia működésének a tudományos eredményei természetesen 
nemcsak intézeteink munkájában jelentkeznek. Ide kell számítanunk mindazo-
kat a kutatási eredményeket, amelyeket maguk az Akadémia tagjai értek el, 
akár akadémiai, akár egyéb munkahelyen dolgoznak. Ilyen értelemben pedig 
az elmúlt tíz év számottevőbb tudományos eredményeinek a többsége az Aka-
démia tagjainak és munkatársainak a nevéhez fűződik. Es az Akadémia által 
elért, vagy segítségével létrejött tudományos teljesítményeket képviseli az 
akadémiai könyvkiadás is. 

Az Akadémia könyvkiadása, ha nem is minden esetben önálló és új kuta-
tási eredmény publikálását jelenti, mégis számos tudományágban a publiká-
ciók fejezik ki a tudományos eredményeket. És ebből a szemponlból különösen 
figyelemreméltó eredményekkel dicsekedhetünk. Az Akadémiai Kiadó mű-
ködése kezdete óta több mint 300 olyan tudományos monográfiát adott ki, 
amelyek egy-egy fontosabb kérdés teljes tudományos feldolgozását tartal-
mazzák. Ezek között bőven vannak olyanok is, amelyek a szerző kutatásainak 
az eredeti eredményei, és olyanok is, amelyek a hazai és a nemzetközi kutatás 
összefoglalását nyú j t j ák , s jónéhány ezek közül hézagpótló jelentőségű a ma-
gyar tudományos irodalomban. 

Könyvkiadásunknak egy másik fontos iránya, amelyben sok évtizedes 
mulasztásokat pótoltunk, az olyan forrásanyagok és dokumentációk kiadása, 
amelyek korábban — a kutatók legszűkebb körét kivéve -—hozzáférhetetlenek 
voltak és publikálásuk hiánya nagymértékben gátolta a tudományos munka 
elterjedését és előrehaladását. Ezek között irodalomtörténeti, történettudo-
mányi, művészettörténeti, régészeti, nyelvtudományi és tudománytörténeti 
dokumentumok egyaránt vannak. 

Könyvkiadásunk kiemelkedő jelentőségű termékei az olyan nagy kiadói 
vállalkozások sikerre vitele, mint az ú j Magyar Lexikon, a Magyar Nyelv 
Értelmező Szótára, vagy hazánk állatvilága és kultúrnövényei. E munkák 
igen nagy apparátussal és rendkívül sok akadály leküzdése árán születtek meg 
és a kritika, amelyben az első kötetek részesültek, azt bizonyítja, liogy az 
ilyen sokoldalú munkánál elkerülhetetlen hibák nem haladják meg a meg-
engedhető mértéket, viszont a közölt anyag nemcsak tudományos szempont-
ból képvisel jelentős értéket, hanem széleskörű közszükségletet is kielégít. 

A magyar tudomány eredményeinek nemzetközi megismertetésében ki-
emelkedő szerepe van idegennyelvű kiadványainknak és az Acta-knak. Ez 
utóbbiak vonatkozásában jelenleg a terjesztés okoz problémát, mert az eddigi 
elterjedéssel nem lehetünk elégedettek. Ezzel ilyen értelemben az Elnökség 
foglalkozott is és ú jabb terjesztési lehetőségek felhasználása érdekében te t t 
intézkedést. 

A jelentékeny eredmények ellenére azonban problémáink is vannak 
könyvkiadásunkban. Nagy az egyenetlenség az egyes tudományágak között 
és különösen a társadalomtudományi munkák kiadása nem kielégítő. Ezen-
kívül kiadványaink politikai-ideológiai színvonalán is kel) javítanunk. Eontos 
teendőnk az is, hogy növeljük központi folyóiratunk, a Magyar Tudomány 
szerepét. Ezzel legutóbbi közgyűlésünk is foglalkozott. Az eredmény azonban 
még nem kielégítő, tehát további feladataink is vannak e téren. 
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Az Akadémia keretében folytatott tudományos munka eredményei első-
sorban a kiadott publikációk formájában jelennek meg, s a tudományok 
jelentős részében ez a forma képviseli a tudományos munka végtermékét is. 
Ugyanakkor azonban nem kevés tudományágban, elsősorban az alkalmazott 
tudományok (műszaki, agrár és orvostudományok) körében, a kutatási ered-
mény publikcílása a gyakorlati felhasználás szempontjából viszont csak a ki-
indulópont. Érthető tehát, hogy az Akadémia körében az újjászervezés óta 
visszatérő és állandóan különös figyelemmel tárgyalt kérdés volt a tudomány 
és a gyakorlat kapcsolata. 

A tudomány és a gyakorlat szorosabb kapcsolatát az Akadémia — a tör-
vénybon és az alapszabályokban kitűzött feladatának megfelelően — sok-
oldalúan igyekezett megteremteni, és bizonyos eredményt ért is el. 

Az Akadémia újjászervezéséről szóló törvény azt teszi az Akadémia fel-
adatává e tekintetben, hogy ,,a haladó tudomány szellemének megfelelően el-
mélyíti az elmélet és gyakorlat kapcsolatait". Az Alapszabály szerint pedig ,,a 
tudományos munka és a gyakorlati élet alkotó együttműködésének előmozdítása" 
az Akadémia kötelessége. Az elmúlt évtized tapasztalatai hazánkban is és a 
többi szocialista országokban is azt bizonyítják, hogy helyes volt a törvénynek 
és az Alapszabálynak ez a célkitűzése. Az Akadémia törekedett is e szerepének 
a betöltésére és ért is el bizonyos eredményeket, bár egészében nem valósít-
ha t t a meg a tudományos munka és a gyakorlati élet szoros együttműködését. 

Az Akadémia jövő feladatail illetően tehát továbbra is az eredeti cél-
kitűzést kell alapul vennünk, és a tapasztalatok alapján kell megtalálnunk az 
eredményesebb módszereket. Ezzel kapcsolatban két dolgot kell figyelembe 
vennünk. 

Az Akadémiával szemben nem lehet azt az igényt támasztani , hogy a 
műszaki fejlesztés feladatait vállalja magára. Ez a termelés kérdése és ennek 
szervezését, irányítását a termelésért, felelős szervek végezhetik. Ez a feladata 
a most szervezendő műszaki fejlesztési tanácsoknak. Feladata viszont az Aka-
démiának, hogy mint tudományos testület, segítse elő a tudomány és a gya-
korlat kapcsolatának az elmélyítését és tagjain, valamint intézetein keresztül 
is mozdítsa elő a műszaki fejlesztés munkáját . 

Az Akadémia sajátos feladata viszont az, hogy az elmélet és a gyakorlat 
alkotó együttműködését azzal mozdítsa elő, hogy tudományos munkáját a 
gyakorlat élő problémáinak a megoldására, a társadalmi szükséglet kielégí-
tésére és a szocialista építés kérdéseinek a megoldására i rányít ja . Ennek a 
törekvésnek a fokozott érvényre juttatása teremti meg az alkotó együttmű-
ködést az alapkutatások és az alkalmazott kutatások, a műszaki fejlesztés, az 
oktatás, az egészségügyi szolgálat, a kulturális forradalom gyakorlati munkája 
és általában a gyakorlat között . E törekvés megvalósításának egyik alapvető 
eszköze a helyes kutatási tervek kidolgozása, de hozzátartozik az a további 
tevékenység is, hogy az Akadémia folyamatosan ilyen irányba terelje inté-
zeteinek, bizottságainak és egyéb tudományos intézményeinek a munkáját . 

Tisztelt Közgyűlés! 
Az elnökségi beszámoló keretében — élve a történeti alkalom lehetőségé-

vel — népi demokratikus fejlődésünk tizenöt éves időszakára, illetőleg az 
Akadémia újjászervezéséig visszatekintve vázoltuk az Akadémia tevékeny-
ségét. A visszatekintés azonban nem csupán megemlékezés elmúlt és megtör-
tént dolgokról, hanem egyben mai problémáink eredetének, alakulásának és 
fejlődésének a feltárását is jelenti. Ilyen értelemben a legutóbbi közgyűlésünk 
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óta eltelt időről is az Akadémia tízéves történetének összefüggésében adtunk 
számot. E számvetés viszont igen sok olyan problémát vet fel, amelyek ma is 
problémák és megoldásuk előttünk álló feladatként jelentkeznek. A beszá-
moló során igyekeztünk e problémákat nemcsak megvilágítani, hanem meg-
oldásuk módjára, következésképp a további akadémiai feladatokra vonat-
kozóan is következtetésekre jutni . Mindezt figyelembevéve, az elnökségi be-
számoló egyben indokolását is képezi azoknak a javaslatoknak, amelyeket a 
közgyűlés elé terjesztünk. 

Felszabadult országunk 15 éve nemcsak gyökeres átalakulást, hanem 
példátlan arányú fejlődést hozott népünk számára. Népünk történetének leg-
nagyobb kérdéseit oldotta meg ez a másfél évtized, és megvetette olyan fejlő-
désnek az alapját, amilyenre a korábbi időszakban gondolni sem mertünk. 
Az új korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyai között 
tudományos fejlődésünk is hatalmasan fellendült, s ebben a 10 évvel ezelőtt 
újjászervezett Akadémia is derekasan kivette a részét. IIa még nem is minden-
ben és teljesen lettünk szocialista Akadémiává, de egyre inkább azzá fejlődünk, 
annak az igénynek és jogos követelménynek megfelelően, amelyet új , szocia-
lista társadalmát építő népünk támasztot t velünk szemben. 

Ez a visszatekintés jogos öntudat ta l tölthet el bennünket: amit elvégez-
tünk nem kevés, ellenkezőleg, Akadémiánk történetében a legtöbb. És ez a 
tudat a jövő iránti legteljesebb bizakodásra jogosít fel bennünket: az elvég-
zettek után még több és még nagyobb feladatokat kell megoldanunk, s ehhez 
a munkához a feltételeink is mind többek. A szocialista tábor ereje szakadat-
lanul növekvő, népünk alkotóereje a szocializmus rendszerében növekvő ará-
nyokban bontakozik ki, s a tudományos munka szerepe és jelentősége egyre 
nagyobb és megbecsültebb a szocialista építés ú t j án . Nekünk, a tudomány 
művelőinek, e megnövekedett feltételekhez és igényekhez képest kell helyt -
államink és teljesítenünk a mi kötelességünket hazánk és az egész emberiség 
javára: a tudomány minden eszközével szolgálni a szocialista építés ügyét, és 
a tudomány minden fegyverével harcolni a szocializmus és a béke ügyének 
végső győzelméért. 
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LENIN ÉS A TUDOMÁNY* 

Lenin és a természettudoméuiyok 

NOVOBÁTZKY KÁEOLY akadémikus 

Százezrek zarándokolnak el mostanában a moszkvai vöröstéri mauzó-
leumhoz, bogy csendes hódolattal emlékezzenek meg Leninről, aki a társadalmi 
igazság nevében megváltoztatta a világ arculatát. Fél évszázad előtt a világ-
történelem tankönyvei beszéltek a görög kultúráról, a római birodalom nagy-
ságáról, reformációról és ellenreformációról, napóleoni hadjáratokról, de alig 
néhány fakó szóval emlékeztek meg arról az osztályról, amely nemzedék-
ről-nemzedékre örökölte át az állati munka súlyát, a nyomort és a meg-
vetést. Ezt a társadalmi osztályt ragadta meg Lenin keze, ezt emelte ki 
örökös vértanuságából, hogy odaállítsa a társadalom élére. Hogy az azóta 
eltelt negyven év alat t ez az osztály mit alkotott , a kulturális és különö-
sen a technikai haladás terén micsoda őrületes hendikepversenybe fogott 
bele, azt csak a csodálat és a pátosz hangján lehetne méltatni. Mai 
feladatom azonban jóval szerényebb. A Magyar Tudományos Akadémia leg-
főbb feladatához híven, tudományos szempontból kívánja méltatni Lenin 
egyéniségét. Lenint nem érte készületlenül a forradalom nagy napja. Tanul-
mányozta, elemezte és továbbfejlesztette a marxi ideológiát, a természet-
tudományról vallott filozófiai nézeteit pedig külön munkában, a Materializmus 
és empiriokriticizmus című művében fektette le. 

Hadd vessem fel a kérdést, hogy Lenin, aki mint forradalmi vezér el-
jegyezte nevét az örökkévalósággal, aki ízig-vérig gyakorlati politikus volt, 
miért t a r to t t a szükségesnek, bogy a természet tanulmányozásából Ideológiai 
szüredéket készítsen és azt a szovjet állam világnézetévé tegye. Nem tudok 
más feleletet adni, mint azt, hogy Leninnek azéri volt szüksége vaskövet -
kezetességű ideológiára, mert éppen ízig-vérig gyakorlati politikus volt. A nagy 
francia forradalom sem a nemzetgyűlés összehívásával kezdődött, hanem az 
enciklopédisták ébresztőjével. A nagy történelmi korszakot vezérlő eszméi 
semmi esetre sem elsőszülöttek ugyan, hiszen ott rejtőznek már kimondatlanul 
a tömegek szociális körülményeiben, de későbbi patetikus megfogalmazásuk-
ban óriási mozgató erőt jelentenek. Lenin jövendő államának megtervezésében 
egy percre sem találtak helyet utópisztikus elgondolások, vezéreszméit nem is 
meríthette másból, mint a marxi materializmus forrásából. A materializmus 
elháríthatatlan kényszer formájában hirdeti a társadalmi és természeti igaz-
ságok elismerésének szükségességét. Viszont Lenin nagy szellemi erejének 
köszönhetjük, hogy a társadalmi és természeti igazságok erejél meg tudta 
hatványozni. 

* A Magyar Tudományos Akadémia ápri l is 25-én 1 ar te t t emlékülésén elhang-
zott előadások. 



1909-ben jelent meg Materializmus és empiriokriticizmus című könyve. 
A legjobb időben, mert az 1905-ös forradalom leverése a politikai és ideológiai 
reakció sötétségét árasztot ta Oroszországra. Vadul burjánoztak a vérszegény 
bölcsészeti irányzatok, legtöbbjük a nyugati iskolák uszályhordozójának 
szerepét vállalta. Olyan problémák kerültek szőnyegre, mint a Mach-féle elv, 
mely szerint minden tárgy azoknak az érzeteknek komplexuma, melyeket az 
érzékelő emberben kelt, Vita folyt arról, lehet-e egyáltalán a földnek arról 
az állapotáról beszélni, amely az ember megjelenését megelőzte, hiszen ember 
hiányában érzet nem keletkezhetett. Igaz, voltak liberálisabb bölcsészek is, 
akik már egy érzékelő giliszta jelenlétét is elégségesnek ta r to t ták , hogy az 
ember nemlakta földet szóba hozhassuk. Lenin maró gúnnyal bírálja ezeket 
a sületlenségeket és odavetít i az olvasó elé a materializmus alaptételét, hogy 
a dolgok minden érzékeléstől függetlenül léteznek. Mikor az idealista természet-
tudós kutat , egyszerre sutba dobja az érzet komplexum testetlen kísértetét, 
valóságként fogja meg tárgyait és helyezi azokat különböző kísérleti körül-
mények közé. Cseppet sem csodálkozunk, hogy pl. a százszázalékosan pozi-
tivista Kirchoff igen értékes eredményekkel dicsekedhel és élvezzük a jóízű 
humort, hogy a munkaköpeny nem tűri meg az idealista álarcot. 

Nem véletlen, hogy Lenin a világnézeti kérdéseket éppen a fizikai 
ismeretanyaggal kapcsolatban teszi tanulmány tárgyává. Hiszen Lenin nem 
speciális szaktudományi kérdésekkel kíván foglalkozni hanem saját szavai 
szerint, kizárólag bizonyos meghatározott és közismert felfedezésekből levont 
ismeretelméleti következtetésekkel. Erre kétségtelenül a fizika a legalkalma-
sabb az összes természettudományok közül. Alapfogalmai szinte a köznapi 
tapasztalatból szűrődnek le. Tér, idő, anyag, erő mindennapi szókincsünk 
legközönségesebb szavai, mégis mindegyik annyi mélységet rejteget, hogy 
már egyszerű definíciójuk a filozófia legsúlyosabb problémái közé tartozik. 
Mennyivel gazdagabb még a mozgásban megnyilvánuló vonatkozásaik lehető-
sége. Ez az oka annak, hogy már az ókorban úgy az anyag szerkezetére, mint 
mozgásának leírására különböző nézetek és iskolák alakultak ki. A filozófiai 
szemlélet feladata a vélemények sokféleségét mérlegelni, az iskolák különbségét 
összemérni, a legkövetkezetesebb nézetet kiválasztani és a többi fölé emelni. 
Ez a filozófiai tevékenység nem történbet az egzakt tudomány módszereivel, 
hiszen éppen azt az űrt kell kitölteni, melyet az egzakt módszerek nyitva 
hagynak. Innen származik a világnézetek többfélesége. Úgy fest. tehát a dolog, 
mintha mi sem volna természetesebb, mint a különböző világnézetekkel 
szemben teljes toleranciával viselkedni. De a dolog távolról sem olyan ár tat-
an, mint amilyennek az egyszerű beállítás muta t ja . Az egymással szemben 

álló társadalmi osztályok nagyszerűen értenek ahhoz, hogy az érdekeiknek 
legmegfelelőbb világnézetet politikai erőforrássá változtassák. Hogy 
egyebet ne említsünk, a mindenség állandóságának és változatlanságának 
hamis dogmája hosszú évszázadokon át szolgálta egy-egy kizsákmányoló 
társadalmi osztály biztonságát. A régi elavult kinyilatkoztatások szerepét 
vette át a világnézet és amint a kőtáblába vésett parancsok nem is annyira 
erkölcsiek, mint inkább társadalmiak, úgy a világnézetek is elsősorban az 
osztályérdekek védőpajzsai. Lenin a dialektikus materializmus fényével 
világítja meg a fizika fejlődéstörténetét. Sajnáljuk, hogy szemléjét nem kezdi 
a tudományos fizika megszületésének korával, Kopernikussal, Galileivel és 
Newtonnal. Rendkívül sok érdekes filozófiai megállapítása lett volna erről a 
korról. De nem csodálhatjuk, hogy szenvedélyes hévvel rögtön arra a korra 
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veti magát, mely Marx és Engels materializmusának gyűlöletében képtelen 
zagyvaságokat tár a világ elé. Az akkori idealisták csak úgy ta r tha t j ák í'enn 
a szellem felsőbbrendűségének tanát az anyaggal szemben, ha tagadják, hogy 
az ember az agyával gondolkodik. Hiszen szörnyűség volna elgondolni, liogy 
a tudomány csodálatos alkotásai, az irodalom és művészetek fenséges remek-
művei abból a jelentéktelen szürke anyagból erednek, melyet a természet 
koponyánkba helyezett. Hiszen ez az anyag elsőrendűségét jelentené, a szel-
lemet pedig az anyag funkciójának tüntetné fel. Lenin mellett ugyan ot t áll 
a természettudomány, ot t áll Engels kijelentése, liogy az anyag nem a szellem 
terméke, hanem maga a szellem legmagasabbrendű terméke az anyagnak, 
mégis keményen küzdenie kell a kibúvó elméletekkel, a szellem és a test 
dualizmusával, az introjekció, a koordináció és hasonló teóriákkal. 

Érdemes felfigyelni Lenin vitatkozásának taktikájára. Ahol csak lehet, 
csattanós példával érvel. Lehet-e jobban bizonyítani a dolgok tudatunkon kívüli 
létezését, és az elvileg megismerhetetlen kanti Ding an sich tagadását, mint a 
híres engelsi alizarin példával. Ezzel érvel Lenin. Engels azt mondja, tegnap 
még nem tudtuk, hogy a kőszén kátrányban alizarin van. Ma ezt megtudtuk. 
Kérdés, volt-e tegnap alizarin a kőszénkátrányban. Természetesen volt. 11a 
kételkedünk benne, gúnyt űzünk a természettudományból. De lia volt, akkor 
fontos ismeretelmélet i következtetéseket vonhatunk le belőle. 1. A dolgok tuda-
tunktól és érzékelésünktől függetlenül léteznek. 2. Semmi néven nevezendő elvi 
különbség nincs a jelenség és a Ding an sich között. A különbség csak aközött 
van, amit már ismerünk és amit még nem ismertünk fel. Az a filozófiai kie-
szelés pedig, hogy a Ding an sich a jelenségek túlvilágában van, merő badarság. 

Igen közelről érinti a materialista világnézetet Lenin könyvének Okság 
és szükségszerűség a természetben című fejezete. Ezt a kérdést a maga módján, 
de nagyon határozottan már Descartes intézte el. Elismeri, hogy a természel-
ben objektív törvényszerűség uralkodik, a jelenségek szükségképpen folynak 
le. Elismeri a teremtőt, mert lagadása veszélyes volna, de ügyvédi furfanggal 
rögtön nyugalomba helyezi. Megalkotta a természettörvényeket és nem akar-
ván ezeket megsérteni, minden tdvábbi beavatkozástól tartózkodik. A fontos 
i t t Descartesnek az a megállapítása, hogy az okság és szükségszerűség a raj-
tunk kívül létező természet tulajdonsága. Az idealisták előtt ez az út termé-
szetesen el van vágva. Rajtunk kívül létező természet náluk fiksza idea. 
Annál meglepőbb számunkra, hogy az érzékszerveinket érintő érzet komplexu-
mok között megállapítható az okság és a szükségszerűség. Alig hiszünk sze-
münknek, mikor Henri Poincarénál, a nagynevű francia matematikusnál 
azt olvassuk, hogy a tehetetlenség elve vagy az energia megmaradása sem 
apriorisztikus, sem tapasztalati eredetű, hanem csak konvencionális, az emberi 
önkénytől függő megállapítások. Ez tehát azt jelentené, hogy a tapasztalat 
csak keretet tölt ki, melyet az ember tetszése szerint farag ki. Petzold pedig 
szónoki pátosszal kiáltja oda a természetnek: nem engedhetünk meg neked 
határozatlanságot és önkényt, határozottságot és törvényszerűséget köve-
telünk tőled. íme az idealista, mint a természet ura és parancsolója. Lenin 
alig vitatkozik, inkább gúny és nevetség tárgyává teszi az idealisták vergő-
dését. Ismét megszólaltatja Engelst, aki megmondja, hogy a megismerés 
céljából kénytelenek vagyunk a világ jelenségeinek összképéből egyes jelensé-
geket természetes összefüggésükből kiragadni és egyenként ok és okozati 
viszonyaikban megvizsgálni. Mihelyt az egyes eset eket a világegészbe ágyazzuk, 
összefolynak okok és okozatok, folytonos egymásutánban szerepet cserélnek. 
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.Ma, a relativitás elméletének általános diadala korában nagy aktuali-
tásra te t t szert a Materializmus és empiriokriticizmusnak az a fejezete, mely 
a térről és időről szól. A teret és az időt elsőnek a nagy Newton definiálta. 
Ritkán esett meg vele, hogy sekélyes semmit mondásba tévedt-. Teljesen jogos 
Vavilov kri t ikája, hogy Newton absztrakt tires tere valamilyen objektive 
létező semminek absztrakciója, megengedhetetlen fikció. Ugyanezt mondhat-
juk a newtoni abszolút időről is, amely sehol méri a semmi mozgását. Lenin 
első kérdése, vajon reális Vagy ideális-e a tér és az idő, vajon a kettőről 
alkotott képzeteink magukban foglalják-e az objektív létezés követelményét. 
Valóság-e tehá t a tér és az idő vagy sem. A materialista csak igenlő feleletet 
adhat a kérdésre. Mikor a görög Euklides megalkotta geometriai, törvényeit, 
kétségtelenül abban a tudatban tette, bogy a valóságos tér törvényeit találta 
meg. Éppen a geometria gyönyörű példája a lenini elvnek, hogy a valóságból 
levont minden ismeretünk csak közelítő és folytonos fejlődésben van. Bolyai 
és Lobacsevszkij, majd később Riemann megmutat ták , hogy az euklediszinél 
jóval általánosabb terek is létezhetnek. Egy kis szellemeskedéssel azt lehelne 
mondani, hogy a tér fizikáját geometriának hívják. A folytonos fejlődés lenini 
elve azonban ma már rácáfolna erre. Ki is merte volna sejteni Einstein fellépése 
előtt, hogy az üres térnek a geometrián kívül határozott fizikai törvényei 
is vannak. Egy világ választotta el Euklideszt attól a gondolattól, hogy az ő 
terében nemcsak az igaz, hogy a háromszög szögeinek összege 180 fok, hanem 
szükségszerűen az is igaz, hogy ebben a térben a fény minden irányban ugyan-
azzal я sebességgel terjed. De nézzük tovább. Ha gondolatban egy darab 
anyagot helyezünk ebbe a térbe, menten megváltozik a geometriája, a bárom-
szög szögeinek összege már nem 180 fok, sőt horribile dictu, még az órák 
járása is lelassul. Csattanós bizonyítéka ez az anyag és a téridő legbensőbb 
kapcsolatának, ízig-vérig materialista válasz Dubois-Revmond mélabús 
sóhajára: ignoramus et ignorabimus, nem tudunk és nem is fogunk tudni 
soha. Igenis tudunk és Leninnel együtt sziklaszilárd a hitünk, hogy egyre 
többet fogunk tudni . Persze mi nem a Dubois-féle Ding an sich-ot keressük. 

A dialektikus materializmus, pontosan a lenini fogalmazásban már száza-
zadunk elején bebizonyította igazi tudományos hivatását. Üj felfedezések soka-
sága borította el a fizika területét és teljes eszmei zűrzavart keltett. A Curie házas-
pár felfedezte a rádiumot, J . J . Thomson az elektront, Einstein a relativitás 
elméletével lepte meg a világot, Planck a kvantumelmélet alapjait rakta le. 
A régi klasszikus fizika épülete minden ízében recsegett, ropogott. A fizika 
bevált elvei tehetetlenül álltak az új megismeréssel szemben. Hiszen a rádium 
éjjel-nappal on to t t a a meleget, a meleg pedig energia, mely nem keletkezhet 
a semmiből. Az elektron tehetetlensége elektromágneses eredetre vallott, 
pedig a tehetetlenség a tömeg tulajdonsága. Szóval dematerializálódott a 
tömeg. Semmivé vált Lavoisier törvénye. Einstein elmélete megsemmisítette 
az étert, melyet eddig a fény hordozójának tekintet tek. Végül Planck meg-
mutat ta , hogy a fényenergia nem osztható vég nélkül, hanem véges kvantu-
mokból, fotonokból áll. Egy világ omlott össze és ú j világot kellett építeni. 
Lenin alighanem gúnyos elégtétellel szemlélte a méhkas rajzását. Nem szerette 
a tudós professzorokat, akik rengeteget tud tak az idealizmus mindenféle 
árnyalatáról, de a materializmus ismeretelméletéről egy árva szót sem. Lenin 
nyíltan megmondja könyvében, az anyag egyetlen tulajdonsága, melynek 
elismerését a filozófiai materializmus megköveteli, az, hogy objektív valóság, 
hogy tudatunkon kívül létezik. Egy szóval sem követeli, hogy az anyagnak 
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mozgás közben állandóan kell maradnia, egy szóval sem, hogy a tömeg nem 
lehet elektromágneses eredetű. Lenin kiemeli, hogy t udásunk csak viszonylagos, 
csak közelítő képét adja a valóságos világnak, nem is adhat mást, mert az 
anyag és vele együtt minden fizikai részecske kimeríthetetlen, az anyag mély-
ségében végtelen. Ezt a világhírű lenini mondást még csak a határtalan hala-
dásba vetet t hittel kell kiegészítenünk és megkaptuk minden tudományos 
krízis megoldásának kulcsát. Szórói-szóra így oldódott meg a válság a század 
elején. Megismertük az atombomlás elméletét és ezzel visszaültettük trónjára 
az energia megmaradásának elvét. Megismertük Einstein révén az energia 
tehetetlenségét és ezzel bővített formában megerősítettük az anyag meg-
maradását. Az egész bonyodalom oly simán intéződött el, amint azt a dialek-
tikus materializmus elvei előre jósolták. 

Csak egy pontnál mutatkozik még probléma és a megoldás mindmáig 
késik. A kvantumelmélet csodálatos birodalmáról van szó. A kapui megnyíltak 
előttünk, valósággal káprázatos eredmények születtek, mégis sötét felhők 
vetik árnyékukat a fizikának erre a területére. Két évtized óta szédületes 
iramban fejlődik úgy a kísérleti, mint az elméleti fizika. Ma már körülbelül 
harminc elemi részecskét ismerünk, melyeknek túlnyomó többsége nem állandó, 
nyersen kifejezve egy szempillantás alat t szétbomlanak, de nem törtrészekre, 
hanem más ismert elemi részekké alakulnak át . Olyan színpad ez a mikrovilág 
ahol folytonos halál és folytonos születés megy végbe. Nincs még elméletünk, 
amelyből levezethető volna ezeknek az elemi részecskéknek a tömege, elek-
tromos töltése és a többi állandójuk. Ez a kisebbik baj, hiszen a haladás 
időt kíván, sohasem vezet azonnal eredményre. A nagyol)!) ba j az, hogy az 
elemi részecskék kölcsönhatásban állnak egymással és ez a kölcsönhatás az 
elmélet szerint sokszor végtelen nagy tömegre ós töltésre vezet, ami nyilván-
valóan képtelenség. Hiába tudjuk ma már leválasztani a végtelen nagy meny-
nyiségekről a helyes véges értékeket, szabatos elméletnek nem szabadna 
értelmetlen értékekre vezetnie. A legnagyobb baj pedig az, hogy jelenleg 
még azt. sem tudjuk, hogyan kell értelmezni a kvantumelmélet kijelentéseit. 
Ha pl. elektronról van szó, a kvantumelmélet semmi esetre sem írja le kauzális 
mozgását, hiszen már a pálya fogalma is elveszti értelmét. A hivatalos állás-
pont Born szerint, hogy mikrorendszerek viselkedése sohasem kauzálisan,hanem 
csak statisztikusán írható le. A régi nagyok: Einstein, Planck és Laue ezt az 
álláspontot mereven visszautasítják. A kauzális leírás hívei, Vigier és de 
Broglie, viszont mindeddig semmi eredményt nem értek el. Nem csodálkoz-
hatunk, ha ilyen körülmények között megint bőven burjánoznak az idealista 
iskolák eszméi. A koppenhágai iskola fejlesztette ki a műszeres idealizmust. 
Eszerint bármely részecske jellemző mennyiségei csak úgy mérhetők, ha 
mérőműszerrel hozzuk őket kölcsönhatásba. De ez a kölcsönhatás azonnal 
megváltoztatja a részecske állapotát. Sohasem a befolyásmentes részecskét 
ismerjük meg, csak az általunk választott mérőműszer által befolyásolt és 
módosított mikrorészecskét. Beavatkozásunk lényeges hozzájárulást jelent a 
részecske magatartásához, magát a részecskét a maga teljes érintetlenségében 
tehát sohasem ismerhetjük meg. Éles ideológiai harc alakult ki e kérdés körül. 
A szovjet, fizikusok egy emberként védték a megismerhetőség lenini elvét és 
elérték, bogy ma már a koppenhágai iskola oszlopos t agjai, Bohr és Heisenberg 
sokat engedtek eredeti merevségükből. A jelenlegi zűrzavar is meg fog oldódni 
éppen úgy mint a század elején, pontosan Lenin szellemében. 

Mi más a szovjet tudósok egységes helytállása, mint gyönyörű szimbó-
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luma a materialista világnézet összeforrasztó erejének. Ez a világnézet nem 
ismeri a lemondást, a csüggedést és a szkepszist, nem ismeri a gondolat hamleti 
sápadtságát. A valóság szilárd alapján áll és nem tekint misztikus távlatokba. 
Politikai ereje felmérhetetlen, mert jelszava a természet megismerésének kor-
látlan lehetősége és ezzel annak a lehetősége is, hogy a természet erőit az 
emberiség szolgálatába állítsuk. Ebben a tudatban egyesíti ma a szocialista 
tábor milliárdos tömegét és viszi előre technikáját szédületes ütemben. Lenin 
a gyakorlati politikus jól t ud ta mit csinál. A materialista ideológiából poli-
tikai motort kovácsolt és megvalósította vele a perpetum mobilét. 
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Lenin és a társadalomtudományok 

S Z A B Ó I M R E a k a d é m i k u s 

T u d o m á n y o s életünkben immár hagyománnyá válik, hogy évenkint 
megemlékezünk Leninről, a nagy gondolkodóról, a marxizmus zseniális 
továbbfejlesztőjéről. E megemlékezések alkalmából felidézzük tanításának 
fő vonásait s azt a példát, amelyet életével és munkásságával mindnyájunk 
számára adott . 

Az idén a munkásosztály s a baladó világ Lenin születésének kilenc-
venedik évfordulóját ünnepli; az ünneplők között ott a magyar dolgozó nép, 
o t t vannak a tudomány magyar művelői is. Az eltelt kilencven esztendő 
az emberiség történetének nagy küzdelmekkel, de egyben olyan rendkívüli 
győzelmekkel tele korszaka, amelyet a marxizmus tanításainak, Marx, Engels, 
Lenin eszméinek diadalmaskodása, a világ első szocialista államának létre-
jötte és megerősödése, a szocializmus ügyének az országok egész sorában való 
győzelme jellemez. E kilencven év egyben annak az elméletnek helytállóságát 
is bebizonyította, amelynek elterjesztésén, a torzításoktól való megvédésén, 
továbbfejlesztésén, az ú j viszonyokra való alkalmazásán és a gyakorlatba 
való átvitelén Lenin egész életében munkálkodott. Lehetetlen egy ünnepi 
megemlékezés keretében felidézni mindazt az elméleti és gyakorlati útmuta-
tást, amelyet Lenin műve általában a társadalmi fejlődésre s különösen a 
szocialista fejlődésre nézve ad, aminthogy hiábavaló kísérlet lenne mindannak 
a gazdagságnak egy ünnepi előadás keretébe foglalása is, amelyet Lenin műve 
a marxista társadalomtudományok számára jelent. Nyilván akkor sem jár-
nánk el helyesen, ha az évfordulót egyszerűen arra használnék fel, hogy vala-
minő módon megkíséreljük úgy aktualizálni Lenint, mintha műveiben köz-
vetlen választ találhatnánk társadalmi fejlődésünknek azokra a kérdéseire, 
amelyekre a mi munkánkkal kell válaszolnunk. Ez is ellene mondana a 
marxizmus-leninizmus lényegének, Lenin egész élete példájának. 

A válasz, amelyet a mi mai kérdéseinkre keresünk, tulajdonképpen 
és alapjaiban mégis benne van Lenin művében és tanításában, de nem ilyen 
közvetlenül adódóan; magunknak kell azt kimunkálnunk a marxizmus-lenin-
izmus klasszikusainak útmutatásából. Ez az ú tmutatás arra tanít meg bennün-
ket, hogy hogyan kell nekifognunk a dolgunknak, hogyan kell eljárnunk, lia 
a mi viszonyainkon alapuló, azok összefüggéseit valóban feltáró társadalom-
tudományt akarunk művelni. A „hogyan" azonban önmagában nein elegendő; 
az csak azzal az általános érvényű tar talmi mondanivalóval együtt alkot 
egységet, amit a marxizmus-leninizmus a társadalom lényegéről taní t s ami 
társadalomtudományi munkánk számára is elengedhetetlen elméleti alapvetés. 

A roppant gazdag anyagból, amelyet az említett összefüggésben a lenini 
tudományos örökség jelent, — messzemenően leszűkítve mondanivalónkat —, 

6 Magyar Tudomány 1960/5—6 333 



két vonatkozást kísérelünk meg röviden kiemelni, Lenin tanításának két 
olyan vonatkozását, amely mai társadalomtudományi kutatásunk szempont-
jából a leglényegesebbnek tűnik s amely mindenekelőtt arra vet fényt , hogy 
mit értett Lenin a marxista társadalomtudomány alatt , hogyan határozta 
meg annak újszerűségét és jellegét. Ismeretes, hogy a marxista társadalom-
tudományok nálunk az elmúlt években számottevően fejlődtek s talán nem 
túlzás azt állítani, hogy fejlődésüknek szinte ú j szakaszában vannak. Ahhoz, 
hogy e fejlődés egyenes vonalú legyen és szocialista építésünk számára megfe-
lelő eredményt hozzon, sok tekintetben úgyszólván fel kell eleveníteni, újból 
és újból emlékezetünkbe kell idézni azt, amit Lenin a marxista társadalom-
tudományról és annak feladatairól, elsősorban Marx „Tőké"-jének értékelése 
s a burzsoá társadalomtudománnyal folytatott v i tá ja során mondott . 

A küzdelem, amelyet Lenin a marxizmus opportunist a meghamisít ói 
és burzsoá „cáfolói" ellen igen korán, még a századforduló előtt indítot t , 
elengedhetetlenné te t te Lenin számára, hogy megfogalmazza, tudományosan 
összefoglalja a marxista társadalomtudomány lényegét, kimutassa gyökeres 
szembenállását a különböző burzsoá szubjektívista és objektívista társadalom-
tudományi elképzelésekkel. Lenin számunkra ma is különösen időszerű e 
fejtegetéseinek lényege abban foglalható össze, hogy a marxista társadalom-
tudomány döntő lépése: a materializmus alkalmazása volt a társadalomtudo-
mányra. Ez volt az a zseniális hipotézis, amelyet Marx a múlt század negy-
venes éveiben kifej tet t s „amely —mint Lenin mondot ta — először teremtette 
meg a szigorúan tudományos állásfoglalás lehetőségét a történelem és a társa-
dalom kérdéseiben"; a társadalomtudományok történetében „ez a hipotézis 
emelte először a szociológiát tudománnyá". Mire alapozza Lenin ezt a megálla-
pítást ? A marxizmust megelőzően a társadalomt udomány művelői szubjektívista 
módon megrekedtek az emberek társadalmi eszméinél, és nem voltak képesek 
arra, hogy eljussanak az „elsődleges viszonyokig", azaz azokig a viszonyokig, 
amelyek a társadalmi fejlődést látszólag mozgató eszméket létrehozzák. Lenin 
a marxista társadalomtudomány lényegét mindenekfelett abban lát ta, hogy 
minden tekintetben túljutott a szubjektívizmuson. Ezt a társadalomtudomá-
nyi szubjektivizmust, annak lényegét és módszereit Lenin több oldalról bírálja. 
A szubjektívizmus gyökere a társadalomtudományban Lenin szerint abban 
van, hogy nem tud ják megkülönböztetni a fontos jelenségeket a kevésbé 
fontosaktól, illetőleg nem ludják megtalálni ennek az elkülönítésnek objektív 
kritériumait. A marxista, a végre valóban tudományos társadalomtudományt 
ezzel szemben az jellemzi, hogy a társadalmi jelenségek bonyolult szövevényében 
való eligazodásra teljesen objektív mértéket adott , amikor kiemelte a termelési 
viszonyokat, mint olyanokat, amelyek a társadalom szerkezetét alkotják 
és lehetővé te t te , hogy alkalmazzák ezekre „az ismétlődésnek azt az általános 
tudományos kr i tér iumát" , amelynek a társadalomtudományra való alkal-
mazhatóságát a szubjektívisták tagadták. Végül minden társadalomtudományi 
elemzés egyik alapvető módszeri elemét Lenin az államról szóló előadásában 
így fogalmazta meg: „A társadalomtudomány terén, ha valóban meg akarjuk 
szerezni azt a képességet, hogy helyesen nyúljunk . . . a kérdéshez és ne téved-
jünk el az apró-cseprő részletek tömkelegében vagy az egymással harcoló 
vélemények óriási változatosságában, ha tudományos szempontból akarjuk 
taglalni. . . a kérdést, a legmegbízhatóbb módszer, a legfontosabb az, hogy 
ne feledkezzünk meg az alapvető történeti összefüggésekről és minden kérdést 
abból a szempontból vizsgáljunk, hogyan jöt t létre a szóbanforgó jelenség a 
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történelem folyamán, milyen főbb szakaszokon ment át fejlődése során, s 
ennek a fejlődésnek szempontjából vizsgáljuk meg, hogy mivé lett most". 
A marxista társadalomtudomány lényegére utaló ezek az elemek alkalmasak 
arra, hogy a társadalmi jelenségek történeti és logikai oldalát egyaránt meg-
világítsák s egyben jelzik azt a dialektikus módszert is, amellyel a társadalom 
jelenségeit vizsgálni kell. 

Akkor, amikor az ifjú Marx felvetette a materializmus érvényesítését a 
társadalomtudományban, ez még csak nagyszerű hipotézis volt; Lenin kifej-
tet te, bogy a „Tőke" megjelenése óta a materializmus a társadalomtudomány-
ban már több ennél. „Ha — írta Lenin — a materializmus alkalmazása ennek 
az egy társadalmi alakulat nak elemzésénél és megmagyarázásánál ilyen ragyogó 
eredménnyel járt , akkor egészen természetes, hogy a materializmus a törté-
nelemben többé már nem feltevés, hanem tudományosan ellenőrzött elinélolté 
válik . . ."Ismeretes, hogy éppen Lenin volt az, aki ezt a materializmust a tőkés 
rendszer legfelsőbb fokára, az imperializmusra alkalmazta s ezzel feltárta annak 
lényegét; ugyancsak Lenin voll az, aki a marxista társadalomtudománynak 
a szocialista társadalomra való alkalmazásával bebizonyította, hogy a materia-
lista társadalomtudomány valóban olyan elmélet, amely képes a társadalmi 
fejlődés törvényszerűségeinek feltárására s ezzel a fejlődés fő vonalának 
előrelátására is. A materialista társadalomtudomány, mondotta Lenin, 
megteremtette a szilárd alapját annak, hogy a társadalmi alakulatok fejlő-
dését olyannak, olyan szabályszerűnek fogjuk fel, mint valami természettör-
téneti folyamatot. Éppen ezért, hangsúlyozta Lenin, ez az elmélet nem csak 
egyike a lehetséges tudományos álláspontoknak, liánom általában „egyet 
jelent a társadalomtudománnyal, • • • az egyetlen tudományos felfogás". 

Amikor Lenin a fontos és kevésbé fontos társadalmi jelenségek meg-
különböztetéséről szólt, alapvető jelentőségűnek azt ta r to t ta a materialista 
társadalomtudományban, hogy annak sikerült a társadalom fejlődésében 
az ismétlődéseket és a szabályszerűségeket egy alapfogalomban, a társa-
dalmi-gazdasági alakulat alapfogalmában általánosítani. A marxizmus elmé-
letében— írta — „ a fontos és nem fontos megkülönböztetésének helyét a társa-
dalom gazdasági szervezete, mint tartalom és a politikai meg eszmei forma 
megkülönböztetése foglalta el"; a szubjektívistáknak a társadalomról való 
általános okoskodásait pedig „a társadalmi szerkezet bizonyos meghatározott 
formáinak vizsgálata váltotta fel". Ez azonban nem csupán a szubjektívista 
felfogással szemben való fellépést te t te szükségessé, hanem éles határvonalát 
kellett húzni a marxista társadalomtudomány és az objektívizmus között is. 
Lenin az objektívizmust a társadalomtudományban két fő ponton bírálja. E 
birálatnak az a lényege, hogy a materialista, a marxista társadalomtudomány 
semmiképpen nem elégedhetik meg a társadalmi viszonyok puszta leírásával, 
úgynevezett „leküzdhetetlen történelmi tendenciák" megállapításával, mint 
ahogyan az objektivizmus képviselői teszik; ezzel ugyanis, írja Lenin, az 
objektívista mindig annak a kockázatnak teszi ki magát, hogy „a tények 
védelmezőjének álláspontjára csúszik le", vagyis egyszerűen igazolja a fenn-
állót. Л marxizmus itt kétszeresen és ugyanakkor együttesen is tovább lép. 
Egyrészről a marxizmus áttér a társadalmi viszonyok szigorúan tudományos 
elemzésére s ez annyit jelent, hogy megmagyarázza, melyik társadalmi-gazda-
sági alakulat képezi a vizsgált folyamat tar talmát és melyik az az osztály, 
amely a társadalmi fejlődés szükségszerűségét meghatározza. Ebből a szem-
szögből nézve, írja Lenin, a materialista következetesebb az objektívistánál, 
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vagyis mélyebbre megy az összefüggések vizsgálatában és feltárásában. Ez 
azonban még nem elég; a materialista másképen is szakít az objektívizmussal 
a társadalomtudományban. „. . . A materializmus, — írta Lenin, — bogy 
úgy mondjuk, magában foglalja a pártosságot, amely arra kötelez, hogy az 
események minden megítélésénél közvetlenül és nyíltan egy bizonyos megbatá-
rozott társadalmi csoport álláspontjára helyezkedjünk". A materialista társa-
dalomtudománynak erre a vonására, amelyet Lenin a „Materializmus és 
empiriokriticizmus" című munkájában külön is kifejtett , — az objektivitás 
és a pártos állásfoglalás ellentétének e feloldására még külön kitérünk. 

Mi ad ma különös időszerűséget a marxista társadalomtudományt 
illető lenini állásfoglalás e mégoly vázlatos felelevenítésének? Lenin a 
burzsoá szubjektívista és objektívista társadalomtudományi irányokkal 
szemben leszögezte, bogy Marx említet t zseniális hipotézise emelte elő-
ször a szociológiát tudománnyá, ez te t te először lehetővé a tudományos 
szociológiát; megállapította, hogy a materialista történetfelfogás a társadalom-
tudomány szinonimája, azaz egyet jelent a társadalomtudománnyal. Ismeretes, 
hogy a marxista filozófia és társadalomtudományok körében, a fejlődésnek 
napjainkban észlelhető meggyorsulásában egyre több szó esik a marxista 
szociológiáról; irodalmi viták folynak a körül, hogy mi is annak a lényege, 
mik a határai? E viták során még nem alakult ki végleges álláspont; az azon-
ban nyilvánvaló, hogy az alapkérdés megválaszolásánál a társadalomtudomány 
művelőinek éppen a vázolt lenini útmutatásokból kell kiindulniok. A társa-
dalomi udományi kutatásnak az említett viták eredményével is összefüggő fel-
élénkülése viszont számunkra rendkívül sürgős feladat. Az egyes szaktudomá-
nyok körében vagy már végeznek is bizonyos szociológiai jellegű vizsgáló-
dásokat, vagy legalábbis nyomatékosan igénylik, hogy ilyenek induljanak. 
Egész társadalomtudományi kutatásunk felveti annak szükségességét, hogy 
szocialista fejlődésünk társadalmi összefüggéseit konkrét módon s ugyanakkor 
az eddigieknél elmélyültebben és sokoldalúbban elemezzük, — bogy választ 
tudjunk adni társadalmi viszonyaink alakulására. Felveti ezt az igényt egyéb-
ként az a nagyméretű távlati társadalomtudományi kutatási terv is, amely 
most van kibontakozóban s amelynek egyes témái, megoldásuk érdekében, 
eleve megkövetelik a megfelelő társadalomtudományi alapkutatások elvégzését, 
ha csak nem akarunk megrekedni az általánosságok körében. 

Az ilyen jellegű társadalomtudományi vizsgálódásokkal szemben azon-
ban jelentkezik bizonyos, nem alaptalan aggodalom is. Ennek több oka is van. 
Mindenekelőtt, hogy a legközvetlenebb történeti okra utaljunk, ismeretes, 
hogy nálunk a szociológia művelésének igénye, különösen 1956-ban, bizonyos 
értelemben mint a revizionizmus társadalomtudományi követelménye merült 
fel. Szociológia alatl ebben az összefüggésben tehát sokan a marxizmussal 
szembenálló, vagy attól eltérő, de legalábbis attól függetlenülni akaró társa-
dalomtudományi szemléletet ér tet tek. l ia ez a kérdés ma már nem is így 
vetődik fel, változatlanul szükség van annak biztosítására, hogy szociológia cí-
mén ne a burzsoá szociológia kérdésfeltevése és módszere kerüljön vissza társa-
dalomtudományi életünkbe. Ennek megakadályozására azonban nyilván 
nem az a megfelelő módszer, lia szemet hunyunk a jelentkező igények előtt, 
és e téren visszafogjuk a társadalomtudományi kutatást , hanem az, ha meg-
felelő módon meghatározzuk, hogy mi a marxista társadalomtudomány, 
a marxista szociológia lényege és miben áll konkrét feladata? Ennek érdekében 
kell ma is visszamenni Leninnek bizonyára ismert, de sok tekintetben inkább 
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csak ismert, semmint gyakorlatilag is alkalmazott, már jelzett tételeiig. 
Ami az egyes társadalmi jelenségekkel foglalkozó szaktudományokat illeti, 
elmondható, hogy a marxista társadalomtudománynak az az alapvető vo-
nása, amellyel a jelenségeket visszavezeti az alapvető fogalomig, a társa-
dalmi-gazdasági alakulat kategóriájáig, nálunk is utat tör magának. Ha 
arról beszélhetünk, hogy a társadalomtudományi szemléletben uralkodóvá 
lett a marxista-leninista elmélet, ez mindenekelőtt annyit jelent , hogy a társa-
dalomtudományok mindegyike ezt az alapvető összefüggést tá r ja fel a dialek-
tikus materializmus módszerével. Társadalomtudományi munkánkban álta-
lában érvényesül az a lenini útmutatás , amely szerint minden társadalmi 
jelenség elemzésénél behatóan vizsgálni kell, hogyan függ össze a vizsgált 
jelenség az adot t társadalmi alakulatnak más, fontosabb vagy kevésbé 
fontos jelenségeivel, — jellemző-e a vizsgált jelenség az adott társadalmi-
gazdasági alakulat mindegyik megjelenési formájára, vagy csak azok 
egyikére, illetőleg a jelenség a társadalmi alakulatok egyetlen t ípusában 
fordul-e elő, vagy többen, illetőleg mindegyikben. Más szóval és össze-
foglalva, az egyes társadalomtudományokban érvényesül az a törekvés, 
hogy a vizsgálódás minden esetben általános és egyben konkrét is legyen s ez-
által tudományos eredményre, a jelenség lényegének feltárásához vezessen. 

Amikor azonban Lenin a marxista társadalomtudományról szólt s ezt 
szembeállította a burzsoá szociológia különböző irányaival, ez a la t t azt az 
általános jellegű társadalomtudományt értette, amely a társadalmi-gazdasági 
alakulatok fő törvényszerűségeit t á r ja fel, vagyis azt a társadalomtudományt, 
amely a legátfogóbb. Mint ismeretes, a vita, amely jelenleg a szocialista orszá-
gokban a szociológia lényege körül folyik, elsősorban annak tisztázására irá-
nyul, hogy ez az általánosítás vajon maga a történelmi materializmus-e, vagy 
annál szűkebb, de mindenképpen annak alapján álló tudomány-e, — más szó-
val egybeesik-e a történelmi materializmussal, vagy pedig annak konkretizálása 
az egyes társadalmi-gazdasági alakulatokra? Bárhogyan dől is el ez a vita, a 
lenini útmutatásokból kétségtelenül megállapítható, hogy bizonyos szinten 
a marxista társadalomtudomány a kettőnek az egysége s fogalmába bele-
tartozik az egyes társadalmi alakulatok fő törvényszerűségeinek vizsgálata 
csakúgy, mint az egyes társadalmi alakulatok és az azokban előforduló jelen-
ségek vizsgálatából levont általánosítás, a társadalmi fejlődés legáltalánosabb 
törvényszerűségeinek megállapítása is. Úgy tűnik, hogy napjainkban ennek az 
egységes és általános jellegű marxista társadalomtudománynak a fejlesztése 
került az előtérbe. 

Ugyanakkor a marxista társadalomtudomány egyben a tudományok 
egész rendszere; magában foglalja a közgazdaságtudományt, az állam- és 
jogtudományokat, a történettudományokat, az archeológiát, a néprajzot, 
és így tovább. Ezek az egyes társadalomtudományi ágak vagy valamely 
társadalmi jelenséget vizsgálnak a maguk általánosságában, vagy valamely 
történelmi alakulatot elemeznek bizonyos általánossággal. Aligha lenne helyes 
Lenin tételeinek olyan értelmezése, mintha e tudományok, vagy akár csak 
ezek egy része feloldódnék egy általános társadalomtudományban, mintha 
az általános jellegű marxista társadalomtudomány ezek önállóságát megszün-
tetné. Ilyesfajta törekvések észlelhetők a burzsoá szociológia bizonyos irányai-
ban, de ezeket el kell vetnünk. Ugyanakkor a másik oldalon ezekről a tudomá-
nyokról csak mint olyanokról beszélhetünk, amelyeknek önállósága egy álta-
lános jellegű marxista társadalomtudományhoz, a történelmi materializmushoz 
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képest viszonylagos. E viszonylagos önállóságban a viszonylagosságnak és az 
önállóságnak egyaránt megvan a maga szerepe. Nem lehet valamely társa-
dalmijelenségekkel foglalkozószaktudományonbeiül valamiféle olyan elválasz-
tást tenni, amely elszakítja, függetleníti a jelenség szociológiai oldalát annak 
egyéb, így filozófiai vonatkozásaitól, nem lehet ezen az alapon eljutni a t ársa-
dalomtudományok csoportosításához. Az újabb burzsoá tudományban meg-
kísérelték például ilyen módon a jogelméletnek jogfilozófiára és jogszociológiára 
való felosztását, aminek az lett a gyakorlati következménye, hogy az úgyneve-
zett jogfilozófia megrekedt a tartalom nélküli jogi formák vizsgálatánál, míg 
a jogszociológia legjobb esetben sem válhatotl mássá, mint bizonyos részlet-
tények leírásává, a jogi jelenségek egyes társadalmi vonatkozásainak a lényeg-
re irányuló megfelelő általánosítás nélküli regisztrálásává. A marxista-leni-
nista állam- és jogelmélet — s a példa egyéb tekintetben is tanulságos — ilyen 
megkülönböztetést nem tesz és nem tehet; arra, hogy hogyan alkot benne 
a filozófia és a társadalomtudományi oldal egységet, s hogyan lehet az teljes 
értelemben társadalomtudománnyá, éppen Leninnek az „Állam és forradalom" 
című klasszikus műve szolgáltat meggyőző példát. 

Lenin egész tevékenysége során feltárta a burzsoá szociológiának, 
illetőleg különböző irányainak azt a sajátságát, hogy a társadalomtudományi 
vizsgálódást nem az ált alános, a fő törvényszerűségek feltárására irányították 
s e téren nemcsak abban tévedtek, hogy nem ismerték fel — mint Lenin 
mondotta — a fontos és kevésbé fontos jelenségek valóságos viszonyát, hanem 
abban is, hogy tudatosan a kevésbé fontos társadalmi összefüggések elemzését 
állították előtérbe. A modern burzsoá társadalomtudományra mindez még 
fokozott mértékben áll. Ennek fejlődését ma elsősorban az jellemzi, hogy 
keresi ugyan az egyes részjelenségek elemzésének új technikáját, de ugyan-
akkor át is siklatja a társadalomtudományi kutatás t a társadalmi jelenségek 
másodlagos jelenségeinek elemzésére irányuló módszeri vizsgálódások síkjára. 
Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a modern burzsoá szociológiai irányok 
szinte a szociológiának mellék- vagy segédtudományait teszik meg a szociológia 
lényegének. Az mindenképen szükségszerű, hogy a marxista társadalomtudo-
mány szembefordul a részletkérdések elemzését a társadalomtudomány lénye-
geként fel tüntető ilyen felfogásokkal; egyáltalán nem bizonyos azonban, hogy 
ez bizonyos ú j f a j t a kutatási technikával való szembefordulást is jelent. Az 
ezektől való idegenkedés nyilván megszűnik, ha a lenini értelemben világossá 
tesszük a marxista társadalomtudomány fő vonalát s ennek alapján megta-
láljuk azoknak az újszerű vizsgálati módoknak a helyét, amelyek a társadalom-
tudományok e fő vonalát eredményesen szolgálhatják, de semmiképpen sem 
azonosak magával a társadalomtudománnyal. 

Milyen következtetések vonhatók le Leninnek a társadalomtudományról 
adott tanításából a marxista társadalomtudományok mai általános felada-
taira nézve? Mindabból, amit Lenin a marxista, a materialista társadalom-
tudománylényegéről mondott , nyilvánvaló, hogy — egyéb feladatai mellett 
— a marxista társadalomtudomány egésze előtt ma kettős központi kuta-
tási feladat áll. Egyrészről fel kell tárni általánosságban és részleteiben 
azokat a fejlődési törvényszerűségeket, amelyek a szocialista társadalmi 
formációra, a szocializmust, illetőleg a kommunizmust építő társadalomra 
jellemzők; másrészről pedig elemezni kell a szocialista társadalom egyes kon-
krét megjelenési formáiban érvényesülő törvényszerűségeket. Ezt a munkát 
a fiatal szovjet társadalom tapasztalatainak elemzésével Lenin kezdte el, s 
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ismeretes, hogyan törekedett a szocialista fejlődésre általánosan érvényes 
törvényszerűségeknek azoktól a nemzeti sajátosságoktól való elhatárolására, 
amelyek csak a szovjet fejlődésre voltak jellemzők. A szocialista országok ina 
már mind általában a szocialista társadalmat, mind az egyes szocialista 
országokat illetően a gyakorlat i tapasztalatok gazdag tárházával rendelkeznek, 
amelyeknek elméleti feldolgozására a szocialista tábor társadalomtudományi 
kutatóinak'széleskörű együttműködése van kibontakozóban. Véleményünk sze-
rint ezek a kutatások adnak majd végül megfelelő alapot arra is, hogy meg-
válaszoljuk a marxista szociológia pontos ta r ta lmát illető kérdést, mégpedig 
úgy válaszoljuk meg, hogy a válasz ne mozogjon általánosságban és e kuta-
tásokhoz képest no apriorisztikus módon vetődjék fel. Amikor tehát egyrészről 
gyakorlat tá válnak a marxizmus tanai, Lenin eszméi a szocialista, a kom-
munista társadalomról, e gyakorlat egyben a marxizmus tanításának, Lenin 
útmutatásának nyomán, a szocialista országok kutatóinak összefogásával 
ú j és ú j elméleti megállapításokra, a materialista társadalomtudomány alkotó 
módon való, a lenini elképzeléseknek megfelelő továbbfejlesztésére vezet. 

Ha az előzőkbon a történeti évfordulóval kapcsolatban annak az általá-
nosnak egyik vonását vetettük fel, amit Lenin a marxista társadalomtudo-
mányról mondott , — nem lehet Leninről megemlékezni anélkül, hogy no 
térjünk ki a marxista társadalomtudomány pártosságára vonatkozó és az 
előbbiekkel szét választ hatat lanul egybekapcsolódó tanítására. Mondot tuk, 
hogy Lenin szerint a materialista a társadalomtudományban okvetlenül 
meghaladja az objektívistát, mert mélyebben, teljesebbon érvényesíti a tudo-
mánnyal szemben támasztható tárgyi igazság igényét és nemcsak valamely 
társadalmi folyamat szükségszerűségére mutat rá, hanem azt is megmagya-
rázza, hogy milyen társadalmi-gazdasági alakulat képezi a folyamat tar ta lmát , 
vagyis „melyik az az osztály, amely ezt a szükségszerűséget meghatározza". 
Itt, jul el Lenin a pártosság már említett meghatározásához és követelményé-
hez a társadalomtudományban. Ezt a pártosságot Lenin különböző oldali-ól 
többízben is megvilágította; ismeretesek a „Materializmus és empiriokriticiz-
mus"-ban adott fejtegetései a pártokról a filozófiában; itt is, mint korábbi s 
későbbi munkáiban, így „A harcos materializmus jelentőségéről" című írásában, 
e pártosságot alapjaiban a materializmus és idealizmus harcában, illetőleg 
a materializmust és az idealizmust képviselő osztályok küzdelmében való 
állásfoglalásként fogja fel s rávilágít arra, hogy így vagy úgy, végső soron a 
filozófus, a közgazdász s általában a társadalomtudományok minden művelője 
ebben a kérdésben, nyíltan vagy rejtve, okvetlenül állást foglal; példáival, 
amelyeket felhoz, leleplezi a filozófiában és a társadalomtudományban azokat, 
akik látszólag a pártatlanság álláspontjára helyezkednek, a lényeget illetően 
azonban nem mások, mint „a tőkésosztály tudós segédei". 

Leninnek és általában a marxizmus-leninizmusnak a tudomány és a 
társadalomtudomány pártosságára vonatkozó megállapításai váltották ki 
talán a legtöbb ellenvetést a burzsoá tudomány képviselői részéről; e tétel szol-
gált ürügyül annak állítására, hogy a marxista társadalomtudomány — nem 
tudomány, mert nem „objektív". Az is közismert, hogy nem kevés félreértésre 
adott okot a pártosság kérdése a társadalomtudományokban a marxizmus 
megismerésére törekvők között is. Ami hazai viszonyainkat illeti, bizonyos 
leegyszerűsítéssel azt lehet mondani, hogy míg nálunk a társadalomtudomá-
nyokban korábban érvényesülő dogmatikus-szekl ás irányzat ezt a pártosságot 
szubjektívista módon értelmezte, addig később, a revizionista álláspontok 
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előretörése és a burzsoá nézetek feléledése idején nem e szubjektívista hibák 
kijavítása vált jelszóvá, hanem az a hamis tétel, mintha a pártosságnak e 
szubjektívista hibája a marxista társadalomtudomány lényege lenne, amelyen 
felül kell emelkedni, amellyel szemben az objektívizmus, a „tudományosság" 
álláspontjára kell helyezkedni. A marxizmus-leninizmusnak, Lenin tanítá-
sainak interpretálói az ilyen beállítás alapvetően téves voltára már számtalan-
szor rámutat tak. Éppen Lenin munkáiból tűnik ki világosan, hogy a pártosság 
a marxista társadalomtudományban a materialista történetfelfogásból fakad, 
annak olyan elidegeníthetetlen és nyiltan vallott eleme, amellyel a materialista 
társadalomtudomány meghalad minden más társadalomtudományt. Amikor 
a materialista fel tár ja valamely társadalmi-gazdasági alakulat szükségszerű 
fejlődését, egyben feltárja az osztályok harcát, amelyben e fejlődés jelentkezik. 
A materialista, aki felismeri a társadalmi fejlődés e fő vonalát s megállapítja 
annak az osztálynak szerepét, amely a fejlődés pá r t j án áll, — csak akkor 
lehet következetes, ha a feltárt igazság oldalára, annak az osztálynak oldalára 
áll, amely a társadalmi fejlődés hordozója. Ez a pártosság tehát nem más, 
mint a tudományos igazság része; aki képes felismerni a munkásosztály szere-
pét a társadalom fejlődésében s nem áll a munkásosztály oldalára, az nemcsak 
nem lehet következetes materialista, de meg kell tagadnia az általa fel tárt tétel 
igazságát is. A pártosság ilyen módon a materializmus igazságának felismerése a 
társadalomban és egyben a küzdelem is annak érvényre ju t ta tásáér t . Ezért 
mondja Lenina „Materializmus és empiriokriticizmus"-ban, hogy a marxisták-
nak érteniök kell ahhoz, hogy keresztülvigyék saját vonalukat és harcot foly-
tassanak a velük szemben ellenséges erők és osztályok egész vonalával. 

Amennyire időszerű napjainkban is Leninnek a marxista társadalom-
tudomány lényegéről kifejtett álláspontja s amennyire megtermékenyítő 
ma is a mi társadalomtudományunk számára, annyira időszerű az is, amit a 
marxista társadalomtudomány pártosságáról kifej tet t . Napjainkban, mint 
ismeretes, a szocializmus világrendszerré növekedése folytán előtérbe került 
a békés egymás mellett élés és versengés elve és követelménye a két világrend-
szer között. A marxisták számos alkalommal leszögezték már, hogy a békés 
egymás mellett élés elve nem jelenthet ideológiai megbékélést a materializmus 
és az idealizmus, — a materialista és az idealista, a szocialista és a tőkés társa-
dalomtudomány között: bármiféle megbékélés a materializmus feladása, az 
idealizmusnak t e t t engedmény lenne; Lenin útmutatásának a marxizmus 
pártosságáról ma is és nemzetközi vonatkozásban is teljes az érvénye. Ez a pár-
tosság ma is, mint Lenin idejében is, együt t jár a marxizmus igazának szenve-
délyes hirdetésével, a szenvedélyes küzdelemmel minden olyan iránnyal 
szemben, amely akadályozza a társadalmi fejlődést, megtéveszti az embereket 
a fejlődés valóságos menetét illetően. Lenin munkássága — e meggyőződés 
szenvedélyes hirdetésének is nagyszerű emberi példája. Amikor most, születé-
sének kilencvenedik évfordulója alkalmából, tanításai t felidézzük, amikor 
a leninizmusra, mint korunk marxizmusára emlékezünk és emlékeztetünk, 
amikor ú tmuta tás t keresünk Leninnél arra, hogyan folytassuk társadalom-
tudományi munkásságunkat, — tanításának tartalmától és jellegétől el-
választhatatlan tevékenységének az a vonása, amellyel példát mu ta to t t 
arra, mekkora szenvedélyességgel, a marxizmus tételeinek igazságába vetet t 
milyen hevü meggyőződéssel kell védeni a dolgozók ügyének igazát, amely ma 
győztesen érvényesül s válik mind általánosabbá a tudományban csakúgy, 
mint a társadalom gyakorlatában. 
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S Z E M L E 

A Magyar Tudományos Akadémia 
1960. évi nagygyűlése 

A Magyar Tudományos Akadémia április 10—14 között t a r t o t t a meg CXVII1. 
nagygyűlését. A nagygyűlés április 10-én az Akadémia dísztermében t a r t o t t együttes 
üléssel kezdődött . A megnyitó ülésen megjelent Kiss Károly, az MSzMP Politikai Bizott-
ságának tagja , a Központi Bizottság t i tkára , Orbán László, a Központi Bizottság tag ja , 
a K B Tudományos és Kulturál is Osztályának vezetője, Szerényi Sándor, a Központi 
Bizottság tagja, a Tudományos és Kul turá l i s Osztály helyettes vezetője, az Akadémia 
tagjai , az intézetek dolgozói, a tudományos és kulturál is élet sok kiválósága. 

A nagygyűlést Rusznyák István, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke ny i to t ta 
meg, m a j d Nemes Dezső levelező tag, az MSzMP Politikai Bizottságának tag ja t a r to t t elő-
adás t ,,A népi Magyarország fejlődése 1945—1960" címmel. 

A nagygyűlés keretében minden osztály külön is ülésezett. 

A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály és az MTA Irodalomtörténeti Intézete 
ápril is 11—12-én kétnapos ülésszakot rendezet t a nacionalizmus irodalmi megnyilvánu-
lásairól. Az ülésszak keretében ápril is 11 -én Klaniczay Tibor, az i rodalomtudomány 
doktora ,,A nacionalizmus előzményei a magyar irodalomban", Tóth Dezső, az irodalom-
tudomány kandidátusa „A polgári nacionalizmus kialakulása a magyar irodalomban", 
április 12-én Somogyi Sándor tudományos ku ta tó ,,Nacionalizmus az önkényuralom és a 
dualizmus korának irodalmában" címmel t a r t o t t előadást. Szabolcsi Miklós, az Irodalom-
tör ténet i Intézet osztályvezetőjének vi taindí tó tézisei a nacionalizmus és a legújabb 
magyar irodalom néhány problémájával foglalkoztak. (Az előadásokról ós az ezeket követő 
vitáról folyóiratunk más helyén részletesen beszámolunk.) 

Április 13-án hangzott el Sötér István levelező tag osztályvezetőségi beszámolója, 
mclyq£ élénk vi ta követet t . 

A Társadalmi- Történeti Tudományok Osztályának ülései ápril is 11-én Nagy 
László, az állam- és jogtudományok kandidátusának ,,A termelőszövetkezetek állami irányí-
tásának néhány problémája" című előadásával kezdődtek. Az előadást több korreferátum 
és v i ta követ te . 

Április 12-én kerül t sor Molnár Erik akadémikus ,,A magyar történetírás 10 éve" 
című előadására. Április 13-án egésznapos ülés keretében ta r to t ta meg Friss István leve-
lező tag, az MSzMP Központi Bizottságának tagja „A Magyar Szocialista Munkáspárt 
VII. kongresszusa és a közgazdaságtudomány jeladatai" című előadását. (Mindkét elő-
adást , ill. v i tá t a későbbiekben részletesen ismertet jük.) 

Az osztály vezetőség munkájáró l ápril is 11-én Szabó Imre akadémikus számolt be. 
A nagy érdeklődéssel kísért beszámolóhoz sokan hozzászóltak. 

A Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának első előadását április 11-én 
Pál Lénárd, a fizikai tudományok doktora ta r to t ta , aki a Központi Fizikai Kuta tó In-
tézetben folyó egyes tudományos munkákró l számolt be. Az április 12-i ülés első elő-
adója Jánossy Lajos akadémikus volt ,, Valószínűségszámítási meggondolások mérések ki-
értékelésének problémájához" című re fe rá tumában a fizikai kísérletek során nyer t szám-
szerű ada tok matematikai-statisztikai és valószínűségszámítási módszerekkel való fel-
dolgozásával és az ezzel kapcsolatos hipotézis vizsgálatokkal foglalkozott . Ezu tán követ 
kezet t Rényi Alfréd akadémikus ,,Az információ-elmélet néhány alapvető kérdése" című 
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előadása. Április J 3-án Hajós György akadémikus ünnepi beszédben emlékezett meg a 
száz esztendeje e lhunyt Bolyai János geometriai munkásságáról. 

A matematikai , fizikai és csillagászati tudományok tízéves fejlődéséről ado t t képet 
ápri l is 11-én Hajós György akadémikus osztály vezetőségi beszámolója. 

Az Agrártudományok Osztályának, nagygyűlési előadásai a termelőszövetkezeti 
kérdéssel, ill. az ezzel kapcsolatos problémákkal foglalkoztak. Április 11-én Stenczinger 
László, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa „A termelőszövetkezetek legfőbb üzem-
szervezési kérdései" címen t a r t o t t előadást . Április 12-én került sor Magyari András minisz-
terhelyettes, a biológiai tudományok doktora „A hústermelés növelése a szocialista nagy-
üzemekben" című előadására. Mindkét referátumot vita követte, melyekről folyóira-
tunk más helyén beszámolunk. 

Április 13-án t a r t o t t a meg Somos András akadémikus az osztályvezetőség be-
számolóját , melyet élénk vita követet t . 

A Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya nagy érdeklődéssel hallgatta meg 
április 1 2-én Rusznyák. István akadémikus és az irányításával működő kutatócsoport tag-
jainak Hollón Zsuzsa és Stark Ervin, az orvostudományok kandidátusai , Földi Mihály, 
az orvostudományok doktora — beszámolóját a Kísérleti Orvostudományi Kuta tó Intézet-
ben folyta tot t többéves munkáról . Rusznyák I s tván és munkatársa i k imuta t t ák , hogy az 
idegsérüléseket követő helyi szövetszéteséseket és vérszegénységet egyes belső el válasz-
tású mirigyek eltávolításával, vagy működésük csökkentésével meg lehet akadályozni. 
Ugyancsak ezen a napon ismerte t te Kellner Béla levelező tag a rák progressziójára és az 
áttételek képződésére vonatkozó vizsgálatait . A vizsgálatok több szempontból gyakorlati 
jelentőséggel bírnak. 

Az osztályvezetőség beszámolóját április 11 -én ta r to t ta Babies Antal, akadémikus. 

A Műszaki Tudományok Osztálya április 11 -én Szádeczky-Kardoss Elemér akadémi-
kus beszámolójával kezdte meg előadásait. A beszámoló az ú j hazai geokémiai kutatási 
irányzatok jelentőségével foglalkozott. Számot adot t azokról a vizsgálatokról, amelyek 
lehetővé te t ték a Föld külső övei közötti olemvándorlás számítását . 

A vákuumtechnikai iparban folyó műszaki fizikai ku ta tások népgazdasági jelentő-
ségéről és perspektíváiról Szigeti György és Winter Ernő akadémikusok-, valamint Miltner 
Tivadar levelező t ag április 12-i előadása ado t t át tekintést . Sziget i György előadása a szi-
lárdtestek tulajdonságaival kapcsolatos ku ta tások és a vákuumtechnikai ipar kölcsön-
hatását , az ipar, a műszaki fejlődés és a tudomány kapcsolatát ismertette. Winter Ernő 
az elektroncsőipar területén eddig végzett vizsgálatokkal és a jövő kutatási feladataival, 
a tranzisztor és az elektroncső versenyéből adódó lehetőségekkel foglalkozott. Millner 
Tivadar előadása a hazai wolfram-kutatásokat ismertette, amelyek jelentős szerepet ját-
szottak abban a felismerésben, hogy a fémek számos hasznos tulajdonságát az igen kis 
szennyezések jelenléte vá l t ja ki és biztosít ja. 

Egyed László, a föld- és ásványtani tudományok doktora, a Föld d inamikájának és 
kialakulásának tágulási elméletét ismertette, mely módosítja a naprendszer keletkezésére 
v onatkozó eddigi nézeteket is. 

Rázsó Imre levelező tag előadásában azzal a problémával foglalkozott, hogyan be-
folyásolja a gépesítés a t a l a j művelést, különös tekintet te l a mélyszántásra. Az Agrártudo-
mányok Osztályával közösen megrendezett előadás u tán Förgeteg Sándor, Terlandai Sán-
dor, Fekete Zoltán, a mezőgazdasági tudományok kandidátusai , Lammel Károly osztály-
vezető és Kemenesy Ernő, a mezőgazdasági tudományok doktora t a r to t t ak korreferátu-
mokat . 

Ugyancsak az Agrártudományok Osztályával közös rendezésben kerül t sor április 
13-án Trautmann Rezső építésügyi miniszter, a műszaki tudományok kandidátusának 
,,A mezőgazdasági építés politikája" című előadására. Elmondot ta , hogy nagyszabású 
feladatként jelentkezik az építésügy előtt a szocialista mezőgazdaság igényeinek kielégí-
tése. A települések országos hálózatának ésszerű fejlesztésére regionális terveket dolgoz-
n a k ki, figyelembe véve az ország területének földrajzi és gazdasági adottságait , v ala-
mint a jelenlegi település-bálózatot. Az előadást Perczel Károly, Gerle György és Hergár 
Viktor, az Építésügyi Minisztérium főosztályvezetőinek korreferátumai követték. 

Április 11-én került sor az osztály vezetőség beszámolójára, melyet Geleji Sándor 
akadémikus ismerte te t t . 

A Kémiai Tudományok Osztálya rendezésében április 13-án t a r to t t a Erdey László 
akadémikus „Az analitikai kémiai tudomány helyzete és fejlesztésének fő irányai" című elő-
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adását . Megállapította, bogy a gazdaságos termelés, a minőség javí tása elképzelhetetlen a 
kémiai analízis modern módszereinek alkalmazása nélkül, igen nagy szükség van с kuta-
tás erősiramú fejlesztésére. Az előadáshoz csatlakozó korreferátumokat Schneer Anna, 
Mázor László, Krausz Imre, a kémiai tudományok kandidátusai t a r t o t t á k . 

Az osztály vezetőség beszámolóját április 1 1-én Erdey-Qrúz Tibor akadémikus is-
mer te t tc . Beszámolóját egésznapos vita követte. 

A Biológiai Csoport április 13-án hallgatta meg Soó Rezsó akadémikus beszámoló-
j á t a hazai növényföldrajzi ós fejlődéstörténeti kutatásokról. Nagy érdeklődés kísérte az 
izotópok hazai alkalmazásáról ta r to t t beszámolókat. Tigyi József, az orvostudományok 
kandidátusa, a péesi Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézetében, Garzó Tamás a 
budapesti Orvostudományi Egyetem Orvosi-Vegytani Intézetében végzett kuta tómunká-
ról számolt be, majd Straub F. Bruno akadémikus előadása n y ú j t o t t a magyar izotóp-
ku ta tás tíz évének tapasztalatairól átfogó képet. 

A Biológiai Csoport vezetőségének beszámolóját április I 1 -én Ernst Jenő akadé-
mikus ad ta elő. Ezt követően több korreferátum hangzott el. 

A legutóbbi nagygyűlés óta megalakult Pszichológiai Bizottság tevékenységét és 
feladatait április 13-án (legesi Kiss Pál akadémikus ismertette. A beszámoló u tán llárczy 
Gusztáv, a Gyógypedagógiai Főiskola igazgatója, Horányi Béla, az orvostudományok 
doktora, Kádár Miklós, az állam- és jogtudományok kandidátusa, Kardos Lajos, a neve-
léstudományok doktora, Lénárd Ferenc tudományos kutató, P. Liebermann Lucy tudomá-
nyos kuta tó , Mátrai László levelező tag, Molnár Imre, a Gyermeklélektani Intézet igaz-
gatója és Pogány ö. Gábor, a művészettörténeti tudományok kandidátusa szólalt fel. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
I960, évi CXX. közgyűlése 

A Magyar Tudományos Akadémia április 14-én ta r to t ta CXX. közgyűlését. A köz-
gyűlés délelőtti nyilvános ülésén megjelent Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Taná-
csának elnöke, Kállai Gyula, az MSzMP Politikai Bizottságának tagja , a Központi Bizott-
ság t i tkára , a Minisztertanács első elnökhelyettese, Nemes Dezső, az MSzMP Politikai 
Bizottságának tagja , Friss István és Szerényi Sándor, az MSzMP Központi Bizottságának 
tagjai , a tudományos és kulturális élet sok kiválósága. Az ülést Rusznyák István, az MTA 
elnöke nyitot ta meg, m a j d Kállai Gyula tolmácsolta az MSzMP Központi Bizottsága és a 
kormány meleg baráti üdvözletét. Beszéde után Dobi Is tván szólalt fel. 

Engedjék meg mondotta , hogy Népköztársaságunk Elnöki Tanácsa nevében 
melegen üdvözöljem Önöket, az Akadémia tisztelt tagjait és az akadémiai közgyűlés 
minden résztvevőjét. 

Népünk a legközelebbi múl tban ünnepelte felszabadulásának lő. évfordulóját. 
Hazánk felszabadulásának 15. évfordulója egybeesik a Tudományos Akadémia újjászer-
vezésének 10. évfordulójával. 10 két évfordulónak összefonódásu nem véletlen. Törvény-
szerű egybekapcsolódásukat bizonyít ják azok a nagyszerű lehetőségek, amelyeket népünk 
felszabadulásának nagy eseménye a tudományok fejlődése előtt is nyitot t . 

A továbbiakban hangsúlyozta, hogy az ú j alapokra helyezett Akadémia az eléje 
tűzöt t feladatokat nagyrészt sikeresen megoldotta. A magyar tudomány hazánkban a 
korábbi t messze felülmúló színvonalra emelkedett . 

A Magyar Tudományos Akadémiának a hazai tudomány fejlesztése érdekében ki-
fe j te t t eredményes tevékenységét a pár t és a kormányzat az ország erejéhez mérten, eddig 
is mindenkor támogat ta . Kifejezésre ju to t t ez. a támogatás az elteit tíz év alatt létesített 
kutatóintézetek számában, anyagi ellátottságuk növekedésében, a tanszéki kuta tások 
fokozott elősegítésében. Az elismerés nyilvánul meg abban is, hogy az akadémikusok és 
az akadémiai dolgozók közül 125-en Kossuth-díjban és 274-en különböző kormány-
kitüntetésben részesültek a tudomány müvelésében kimagasló eredményeket elért tudó-
sok. És most, hazánk felszabadulásának 15. és az Akadémia újjászervezésének 10. évfor-
dulóján, az évtizedes munka elismeréseképpen, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
különösen szükségét érezte, hogy nagyobb számú ki tüntetés adományozásával ismerje el 
a tudomány művelőinek és szervezőinek értékes munkásságát . 
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A Magyar Szocialista Munkáspár t és a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
továbbra is ha tha tósan támogat ja a tudományos ku ta tómunká t , a hazai tudományok fej-
lesztését szolgáló tevékenységet. A tudományt , amely a kul túra elválaszthatat lan eleme, 
s amely a törvényszerűségek fe l tá rásával elősegíti a világ gyakorlati megváltoztatását , a 
természet erőinek a társadalom szolgálatába való állítását. A különböző tudományoknak 
választ kel ladniok azokra a kérdésekre, amelyekot hazánkban a termelésnek a szocializ-
mus építéséből folyó gyors előrehaladása tűz napirendre. Tovább kell mélyítenünk a tudo-
mányok, és a tudományok megbízhatóságát egyedül igazoló gyakorlat , a tudomány 
embereinek és a termelés dolgozóinak kapcsolatát , termékeny együttműködését . 
A p á r t és a kormány bízik abban, liogy a Magyar Tudományos Akadémia keretében 
dolgozó tudósok, tudományos munká jukka l , az eddigieknél is ha tha tósabban segítik 
mindannyiunk közös ügyét, a szocializmus teljes felépülését hazánkban. 

Hangozta t ta , hogy a kormányki tünte tések ugyan személyeknek szólnak, de 
r a j t u k keresztül a p á r t és a kormány ál ta lában a tudományos munkásság elismerését 
és a Magyar Tudományos Akadémia i ránt i megbecsülését is kifejezésre kívánja ju t ta tn i , 

Dobi I s tván beszéde végén á t a d t a a ki tüntetéseket azoknak a tudósoknak, tudo-
mányos dolgozóknak, akik az Akadémia újjászervezése óta a tudományos és tudomány-
szervező munkában kimagasló eredményeket értek cl. 

Az Elnöki Tanács a Munka Vörös Zászló Érdemrendjét adományozta: 
Manninger Rezső akadémikusnak, az Állatorvostudományi Főiskola tanszékvezető 

főiskolai t anárának és Vadász Elemér akadémikusnak, az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem Természettudományi Kara tanszékvezető egyetemi t anárának . 

Munka Érde?nrenddo\ t ün t e t t ék ki : 
Babies Antal akadémikust , a budapest i Orvostudományi Egyetem tanszékvezető 

egyetemi tanárá t , az MTA Biológiai és Orvosi Tudományok Osztályának osztályt i tkárát ; 
Bei-nát Györgyöt, az Akadémiai Kiadó igazgatóját; Bognár Géza akadémikust , az MTA 
t i tká rá t ; Erdey-Grúz Tibor akadémikust , egyetemi t anár t , az MTA Kémiai Tudományok 
Osztályának osztály t i tká rá t ; Erdey László akadémikust , a budapest i Műszaki Egyetem 
tanszékvezető egyetemi tanárá t ; Erdős Pétert, a közgazdasági tudományok kandidátusát , 
az MTA Közgazdaságtudományi In téze te tudományos munka tá r sá t ; Hajós György 
akadémikust , az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara tanszék-
vezető egyetemi t aná rá t , az MTA Matemat ikai és Fizikai Tudományok Osztályának 
osztály t i tkárát ; Jánossy Lajos akadémikust , az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ter-
mészettudományi K a r a tanszékvezető egyetemi tanárá t , az MTA t i tkárá t , a Központi 
Fizikai Kuta tó In téze t igazgatóját; Ligeti Lajos akadémikust , áz Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem tanszékvezető egyetemi t aná rá t , az MTA alelnökét; Rajka Ödön lev. tagot , 
az MTA Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya volt osztály t i tká rá t ; Somos András 
akadémikust , a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola tanszékvezető t anárá t , az MTA Agrár-
tudományok Osztályának osztály t i t ká rá t ; Straub F. Bruno akadémikust , a budapesti 
Orvostudományi Egye tem Orvosi Vegytani Intézetének vezetőjét; Szabó Imre akadémi-
kus t , egyetemi t a n á r t , az Állam-és Jog tudományi Intézet igazgatóját , az MTA Társadal-
mi- és Történeti Tudományok Osztályának osztály t i tká rá t ; Trencsényi-Waldapfel Imre 
akadémikust , az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara tanszék-
vezető egyetemi t a n á r á t . 

„Szocialista Munkáért" Érdemérmet kapo t t : 
Acs Tamás, a budapesti Orvostudományi Egyetem Szövet- és Fejlődéstani Inté-

zetének munkatársa ; Babies András, a tör ténelemtudomány kandidátusa , az MTA Dunán-
tú l i Tudományos Intézetének munka tá r sa ; Berecz István, az, MTA Debreceni Atommag 
K u t a t ó Intézete tudományos munka tá r sa ; Böszörményi Ernő, az orvostudományok 
kandidátusa, az MTA Biológiai és Orvosi Tudományok Osztályának volt szaktit-
k á r a ; Csete László, a közgazdasági tudományok kandidátusa, az MTA Agrártudomá-
nyok Osztályának osztályt i tkár helyettese; Fábián Gyula, a biológiai tudományok 
kandidátusa, a Gödöllői Állatgenetikai K u t a t ó Csoport vezetője; Garamvölgyi lózsef, 
az MTA Nyelv- és I rodalomtudományi Osztályának szakt i tkára; Hazai László, az MTA 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának főelőadója; Juhász József, az MTA 
Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa ; Kardos Ibolya, az MTA Ké-
mia i Tudományok Osztályának szakt i tkára ; Koch László, az Akadémiai Kiadó felelős 
szerkesztője; Kónya Sándor, az MTA Társadalmi- és Történet i Tudományok Osztá-
lyának szakti tkára; Kovács István, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, az MTA 
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Martonvásári Mezőgazdasági Kuta tó intézetének tudományos munkatársa ; Nyirö Lajos, 
az MTA Irodalomtörténet i Intézetének tudományos munka tá rsa ; Pécsi Márton, a föld-
ra jz tudományok kandidátusa, az MTA Földra jz tudományi Ku ta tó Csoport jának osztály-
vezetője; Rózsa Pál, a matematikai tudományok kandidátusa , az MTA Matemat ikai 
K u t a t ó Intézete tudományos munkatársa ; Sándor Vilmos, a tör ténelemtudomány kandi-
dátusa , az MTA Történet tudományi Intézetének osztályvezetője; Singer tíélánc, az MTA 
Hiva ta l a főelőadója; Stark Ervin, az orvostudományok kandidátusa, az MTA Kísérleti 
Orvostudományi Ku ta tó Intézetének igazgatóhelyettese; Szabó Béla, az MTA Debreceni 
Atommag K u t a t ó Intézetének főelőadója; Szabolcsi Lászlóné, a biológiai tudományok 
kandidá tusa , az MTA Biokémiai Intézetének igazgatóhelyettese; Szántó Lajos, az MSzMP 
Központi Bizottsága Tudományos és Kul turá l i s Osztályának munkatársa , az MTA 
Hiva ta la volt főelőadója; Tóth Béla, az MTA Műszaki Tudományok Osztályának volt tan-
széki ku ta tó ja . 

Munka Érdeméremmel tünte t ték ki : 
Alpár Lászlót, az MTA Matematikai K u t a t ó Intézetének tudományos munkatár -

sát ; Bárdos Antalnét, az MTA Hivata la előadóját ; Becht Katalint, az MTA Közgazdaság-
tudományi Intézetének tudományos segédmunkatársá t ; Budai Árpádnét, az MTA Hiva-
ta lának előadóját; Büki Istvánt, az Akadémiai Nyomda művezetőjét; Marticskó Józsefet, 
az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya tanszéki kuta tó já t ; Németh Tibort és 
Pataki Györgyöt, az MTA Műszaki Fizikai K u t a t ó Intézetének tudományos segédmunka-
tá rsa i t ; Szigeti Mihályt, az Akadémiai Kiadó felelős szerkesztőjét; Szokira Józsefet, az 
MTA Hiva ta la csoportvezetőjét. 

A ki tünte te t tek nevében Manninger Rezső akadémikus mondott köszönetet. 
Az Elnökség beszámolóját Erdei Ferenc fő t i tkár ismertette, majd a közgyűlés dél-

u t án zár t ülésen folyta t ta munká já t . 
Az ülés napirendjén szerepelt: 
1. az elnökségi beszámoló és a határozat i javaslat megvitatása; 
2. az Akadémia alapszabályának módosítása; 
3. ú j tagok választása; 
4. egyes akadémiai tisztségek betöltése. 
Vita előtt Rusznyák István elnök megemlékezett a legutóbbi közgyűlés óta e lhunyt 

1. P. Bargyin és Révai József tiszteleti tagokról, Egervár;/ Jenő, Entz Béla, Fejér Lipót, 
Fogarasi Béla, Hetényi Géza, Jordan Károly, Szörényi Imre és Verebéig László akadé-
mikusokról. ill. lev. tagokról. 

Az elnökségi beszámoló és a határozati javas la t felett i vi tában felszólaltak: Babies 
Antal, Erdey-Grúz Tibor, Hevesi Gyula, Ligeti Lajos, Rédey László, Szádeczky-Kardoss 
Elemér, Szalui Sándor, Szigeti György, Zólyomi Bálint akadémikusok, ill. lev. tagok. 
A vi ta u tán a közgyűlés az Elnökség beszámolóját elfogadta, az előterjesztett határozat i 
j avas la toka t jóváhagyta . 

Az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatok v i tá jában Babies Antal, Csa-
nádi György, Erdey-Grúz Tibor, Geleji Sándor, Hevesi Gyula, Jánossy Lajos, Kellner 
Béla, Kovács István, Szabó Imre, Waldapfel József akadémikusok, ill. lev. tagok szólaltak 
fel. 

A közgyűlés az alapszabály-módosítás elfogadása u tán ú j tagokat választot t . 
Az Akadémia rendes tagjává válasz to t ták: 
Ábrahám Ambrus, Budó Ágoston, Friss István, Major Máté, Petényi Géza, Schandl 

József, Surányi János levelező tagokat; 
levelező tagok le t tek: 
Cholnoky László, Egyed László, Földessy Gyula, Hatvany Lajos, Kolozsváry Gábor, 

Seidner Mihály, Weiszfeiler Gyula, a tudományok doktorai . 
Az Akadémia ú j tiszteleti tagjai : 
К. I. Szkrjabin parazitológus, a Szovjetunió Tudományos Akadémiá jának tagja , 

P. G. Szergijev mikrobiológus, a Szovjetunió Orvostudományi Akadémiájának tagja , 
P. Ny. Fedoszejcv filozófus és A. M. Szamarin kohász, a Szovjetunió Tudományos Akadé-
miá jának levelező tagjai , Robert Rompe f izikus és Günther Rienäcker vegyész, a Berlini 
Német Tudományos Akadémia rendes tagjai . 

Az Akadémia külső tag jává választot ták Kustaa Vilkuna néprajztudóst , a Finn 
Tudományos Akadémia rendes tagjá t . 

Egyes akadémiai tisztségek betöltéséről is határozot t a közgyűlés. Az eddigi al-
elnökök mellett új alelnökökké választot ták Hevesi Gyula és Manninger Rezsó akadé-
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mikusokat. Az Akadémia t i tkárai a jövőben mint főti tkárhelyettesek működnek, ú j 
főti tkárhelyettessé Szabó Imre akadémikust vá lasz to t ták meg. 

A közgyűlés végül a következő távira tot intézte Kádár Jánoslioz, a Magyar Szocia-
lista Munkáspár t Központi Bizottsága első t i tkárához és dr. Mü/nnich Ferencnez, a For-
radalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökéhez: 

,, A Magyar Tudományos Akadémia jubileumi közgyűlése háláját és köszönetét fejezi 
ki a pártnak es a kormánynak az Akadémia iránt tanúsított megtisztelő bizalmáért és támoga-
tásáért. Közgyűlésünk határozatban tűzte az Akadémia elé azt a célt, hogy a következő idő-
szakban még nagyobb igyekezettel és még eredményesebben szolgáljuk a szocialista építés 
ügyét." 

Az Akadémia CXX. közgyűlése Rusznyák István zárszavával ért véget. 

A Magyar Tudományos Akadémia I960, évi 
CXX. közgyűlésének határozatai 

A Magyar Tudományos Akadémia I9G0. évi közgyűlése megállapította, hogy az 
J949. évi X X V I I . törvénnyel újjászervezett Akadémia a tudományos alkotó munkában , 
a tudományos élet szervezésében és fejlesztésében á l ta lában betöltötte a rábízot t szerepet : 
a Magyar Népköztársaság legfelsőbb tudományos testületévé és a hazai tudományos élet 
elismert központ jává vált, nemzetközi tekintélyt v ívot t ki és a szocialista építés tudo-
mányos megalapozásából és támogatásából is mind nagyobb mértékben kiveszi a részét. 

Az Akadémia egyes feladatai a történeti fejlődés során jelentősen módosultak és az 
akadémiai tevékenység feltételeit és lehetőségeit a gyakorla t több tekintetben megváltoz-
t a t t a . Ezért az e lmúlt évtized tapasztalatai a lapján és a szocialista építés ú j a b b követel-
ményeinek megfelelően szükségessé vált az Akadémia fe ladatainak újabb meghatározása, 
és e feladatok megvalósítása érdekében az akadémiai tevékenység főbb i rányainak a ki-
tűzése. Ennek megfelelően a közgyűlés az a lábbiakat határozta : 

1. Az Akadémia legfőbb feladata a tudományok alkotó művelése és ennek előmoz-
dítására a kuta tások megszervezése, i rányítása és összehangolása, egyrészt az elméleti és 
kísérleti a lapkuta tások, másrészt az alkalmazott tudományok körében folytatot t elvi jel-
legű kutatások terén. E tudományos tevékenysége során az Akadémiának el kell érnie, 
hogy a szocialista világnézet, a dialektikus és történelmi materializmus elmélete és mód-
szere a tudományos élet egész terüle tén általánossá vál jék. Ezt a hivatását az Akadémia 
már az eddigi időszakban is részben betöl töt te és egyes akadémiai intézetek — amint, azt 
az elmúlt évi bizottsági vizsgálatok megállapí tot ták — szakterületűk kiemelkedő munka-
helyeivé vá l tak mind tudományos, mind ideológiai tekinte tben, — az intézetek nagyobb 
része azonban még sokoldalú fejlesztésre vár. Éppen ezért a következő időszakban a tudo-
mányos munka érdemi kérdéseit és a ku ta tó intézetek szakmai és ideológiai fejlesztését 
kell az Akadémia tevékenységének a középpontjába ál l í tani , és ennek megfelelő intézke-
déseket kell tenni . 

a) Az Akadémia irányító szerveinek le ül önös gondot kell fordítaniok az akadémiai 
kutatóintézetekre, azok tudományos és ideológiai fejlesztésére, s az intézetekben, va lamin t 
ál talában az akadémiai tagok munkahelyein, a tudományos munka feltételeinek folya-
matos javítására kell törekedni . 

b) At. Akadémia rendelkezésére álló kutatási feltételek számottevő részét képező 
tanszéki kutatásokat és céltámogatásokat úgy kell tekinteni , min t az akadémiai k u t a t á s szer-
ves részét és ezeket az intézetekhez hasonló szervezettséggel és tervszerűen kell a tudo-
mányos feladatok megoldásának a szolgálatába ál l í tani . 

c) Az akadémiai intézetek (tanszéki kutatócsoportok és munkaközösségek) elé a 
közgyűlés azt á l l í t ja elérendő célként, bogy tudományte rü le tük szakmai és ideológiai köz-
pontjaivá váljanak, s tudományos munká juk módszereivel és eredményeivel i rányí tó be-
folyást gyakoroljanak tudományterü le tük egészére. 

d) Az akadémiai kutatóintézmények fejlesztésének meggyorsítása érdekében a 
Közgyűlés felhívja az Elnökséget, hogy az intézetek, a tanszéki és egyéb cél támogatások 
tervszerű fejlesztésének előmozdítása, valamint a tudományos osztályok ilyen i r ányú 
munkájának összehangolása érdekében megfelelő szervezet i intézkedésekről is gondoskodjék. 

2. Az Akadémia azt is fe ladatának tekinti , hogy az elméleti és kísérleti a lapkula -
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tusok, valamint uz alkalmazott tudományok elvi kutatásai tekintetében a minisztériu-
mokhoz tartozó kutatóintézetekben folyó kutatásokra is —- adminisztrat ív beavatkozás nél-
k ü l — elvi-módszertani befolyást gyakoroljon. Ezért az Akadémia szerveinek ilyen i rányú 
tevékenységét is fejleszteni kell. 

a) Az Akadémia bizottságait fokozatosan tudományáguk elismert országos tudo-
mányos fórumává kell fejleszteni, amelyek figyelemmel kísérik tudományáguk fejlődését, 
s véleményt nyi lvání tanak és javaslatokat dolgoznak ki. 

b) Az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás, valamint a konferenciák és kongresszu-
sok keretében az Akadémiának az egész magyar tudományos élet igényeit kell szem előtt 
ta r tania , és ezeken keresztül is érvényre kell j u t t a t n i elvi-módszertani vezetőszerepét. 

c) A tudományos munka általános elvi kérdéseiben az Akadémia növekvő társa-
dalmi szerepének megfelelő felelősséggel alakítsa ki ál láspontját és ezt a magyar tudo-
mány egésze érdekében képviselje a tudományos élet irányító szervei előtt, s a továbbiak-
ban javaslatokkal és kezdeményezésekkel fokozott mértékben vegyen részt a tudományos 
élet országos i rányí tásában. 

3. A távlati kutatási terv kidolgozásában az Akadémiának alapvető feladatai van-
nak. A tervek országos összehangolását, a Tudományos és Felsőoktatási Tanács végzi el, 
azonban az érdemi tudományos munka felelőssége jelentős részben az Akadémiára háru l . 
Ezért az Akadémia tagjai és intézetei messzemenően vegyenek részt a tudományos ku ta -
tási tervek kidolgozásában és megvalósításában. 

a) Az Akadémiára bízott tudományos kutatási fő feladatokat az akadémiai ku ta t á s i 
torvek a lapjának kell tekinteni és az akadémiai intézetek éves kutatási terveit a jövő év-
től kezdve ennek megfelelően kell kialakítani és jóváhagyni. 

b) A más országos szervekre bízott kutatási föfeladatok előkészítő és koordináló 
bizottságaiban gondoskodni kell az Akadémia olyan képviseletéről, amely ez Akadémia 
ludományos felelősségének megfelel. Emellett az ilyen kutatási feladatok megoldásában 
a lehetőségekhez képest részt kell vállalniok az akadémiai intézeteknek is. 

c.) A távlat i tudományos kutatás i terv szervezeti kereteit fel kell használni 
arra, hogy az Akadémia szervezett és hatékony kooperációt valósitson meg a miniszté-
riumokkal, illetőleg a minisztériumi kutatóintézetekkel . 

4. Az Akadémiának igen fontos feladata, hogy előmozdítsa a tudományos káder-
utánpótlást és e tekintetben kezdeményező módon működjék együtt az érdekelt minisz-
tériumokkal, illetőleg egyetemekkel és főiskolákkal. 

aj Mivel a Tudományos Minősítő Bizottság az Akadémia felügyelete alá ta r toz ik , 
a tudományos minősítésért az Akadémiának is felelősséget kell éreznie és mindent el kell 
követnie az e téren folyó munka megjaví tásáért és tervszerűbbé tételéért. 

b) A tudományos kutatók utánpót lásának nélkülözhetetlen feltétele a fiatal kutat ók 
külföldi tanulmányi lehel ősegeinek lényeges bővítése, különösen ta r tósabb külföldi tanul-
mányutak lehetővé tétele. Ezt a feladatot az Akadémiának a lehetőségek fel tárásával és 
jobb felhasználásával az érdokolt állami szervekkel együt tműködve kell megoldania. 

c) A tudományos fejlődés érdekében a legtehetségesebb f iatal kutatók fejlődéséről 
az Akadémiának külön és közvetlenül is gondoskodnia kell. Ezért az utánpótlás tervét mind 
az Elnökségnek, mind az Osztályvezetőségeknek állandóan napirenden kell t a r t an i és e 
fiatal kuta tók fejlődését mind az akadémiai i rányí tó testületeknek, mind az egyes akadé-
miai tagoknak a legmesszebbmenőén elő kell mozdítani . 

6. Az Akadémia elsősorban a távlati ku ta tás i tervben k i tűzöt t feladatok meg-
oldásával szolgálja a szocialista építés előmozdítását, az ország társadalmi, gazdasági és 
kulturális fejlődését és mindenekelőtt ezen keresztül valósítja meg munkájában az elmé-
let és a gyakorlat egységet. Ugyanezen eél szolgálatában azonban kívánatos, hogy tagjain , 
bizottságain és intézményein keresztül közvetlen kapcsolatot is keressen az Akadémia a 
gyakorlat tal és létesítsen kölcsönösen hasznos együt tműködést egyes különösen fontos és 
íbjlcsztendő ipari, mezőgazdasági, közlekedési vállalatokkal és egyéb intézményekkel. 
E tekintetben különösen az alábbiakat kell t enn i : 

a) Az Akadémia vegye kiadói tervébe o lyan színvonalas ismeretterjesztő munkák 
kiadását — egyes szocialista országok akadémiáinak sikeres kezdeményezését követve 
amelyek a termelés és a kulturális élet, egy-egy területén, a korszerű ismereteket és a szo-
cialista világnézetet közérthető nyelven, (le tudományos megalapozottsággal foglalják 
össze. Ezzel kapcsolatban az Elnökség vizsgálja meg ismeretterjesztő kiskönyvtári soro-
zat, k iadásának a lehetőségét. 

h) A jövőben az Akadémia lehetőség szerint vegyen részt olyan országos és nemzet-
közi kiállításokon, amelyeken mód nyílik arra , hogy az Akadémia a legszélesebb nyilvá-
nosság előtt megfelelő szinten mutassa be a tudomány eredményeit. 
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с) Az Akadémia Elnöksége, osztályvezetőségei és bizottságai nyilvánítsanak véle-
ményt olyan közérdekű társadalmi kérdésekben, amelyeknek elvi, illetőleg ál talános poli-
t ikai jelentőségük van, s amelyekben tudományos testület állásfoglalása elősegíti a nézetek 
tisztázását és a közfelfogás helyes i rányú alakí tását . 

6. Tovább kell fejleszteni az Akadémia örvendetesen kiszélesedett nemzetközi kap-
csolatait. Elsősorban arra kell törekedni, hogy a szocialista tábor országaival kiépí te t t 
tudományos kapcsolat minél t a r ta lmasabbá vál jék, az együttműködés mind magasabb 
formái valósul janak meg annak a nemzetközi munkamegosztásnak megfelelően, amely a 
tudományos munka terén is mindinkább fejlődik a szocialista tábor országai között . 
Emellet t az Akadémiának, mint az egész magyar tudomány elismert nemzetközi kép-
viselőjének, az egész világ tudományos életével és a tudósok mind szélesebb körével bő-
víteni kell a kapcsola ta i t a békés együt tműködés és a tudományos fejlődés érdekében. 
A nemzetközi kapcsolatok fejlesztését főképen nem a nagy létszámú és reprezentat ív kon-
ferenciák fo rmájában , bánom olyan módon kell előmozdítani, amelyek a tudományos ered-
mények kicserélését és a tudományos munkakapcsolatok elmélyítését szolgálják. 

7. Az Akadémia tudományos irányító tevékenységének a további fejlesztése érdekében 
meg kell vizsgálni a tudományos osztályok jelenlegi kereteit abból a szempontból, hogy 
megfelel-e a következő évek feladatainak. Ezér t az Elnökség az összes tudományos osztá-
lyok közreműködésével tűzze napirendre a tudományok rendszerezésének a kérdését, és 
az ennek megfelelő akadémiai tudományos osztályok szerinti tagozódás kialakítását azzal, 
hogy erről a következő közgyűlés elé javaslatot terjesszen elő. 

A nacionalizmus magyar 
irodaim i megnyilván ulásairól 

A Magyar Tudomáfiyos Akadémia I960, 
évi nagygyűlése a lkalmával az MTA Iroda-
lomtörténeti In téze te I960, április 11 és 12-
én ülésszakot t a r t o t t „A nacionalizmus a 
magyar irodalom tük rében" címmel. A két-
napos ülésszakon négy referátum hangzot t 
el, az előadásokat 36 hozzászólás követte . 

A vitaülést Tolnai Gábor lev. tag nyi tot ta 
meg. Bevezetőjében u ta l t arra, bogy 1958-
ban, az MSzMP Központ i Bizottsága mel-
le t t működő kul turá l i s elméleti munka-
közösségnek a népies írókkal kapcsolatos 
állásfoglalása és az ezt követő vi ta előtérbe 
ál l í tot ta a nacionalizmus kérdését. 1959-
ben a párt elméleti munkaközössége ki-
dolgozta a nacionalizmusra vonatkozó ál-
lásfoglalás főbb té te le i t s ennek nyomán 
szükségessé vál t a nacionalizmusnak iro-
dalmunkban való történelmi kibontakozá-
sának beható vizsgálata. Az intézet két-
napos vi tá ja ennek a célkitűzésnek meg-
indítását vál lal ta magára . 

A vitaülés első előadását Klaniczay Tibor, 
az i rodalomtudományok doktora t a r to t t a 
„A nacionalizmus előzményei a magyar 
i rodalomban" címmel. Bevezetőben meg-
állapítot ta , hogy a nacionalizmus hordozója 
természetszerűleg a burzsoázia és a nacio-
nalizmus kezdete a feudalizmus méhében 
fejlődő, erősödő és a feudális céh-kereteket 
szétromboló, a kapi ta l i s ta termelési módra 
á t té rő városi polgárságban keresendő. Ez a 

fejlődés szabályos ú t ja , Magyarországon a 
tör ténelem sajátos alakulásának eredmé-
nyeként nem fej lődbetet t ki jelentős polgár-
ság és így a nemzettéválás fő ereje a polgá-
rosodó nemesség let t . Ezért szükségszerű, 
hogy a nacionalizmus előzményeit elsősor-
ban a nemesség múl t j ában , nemzet-koncep-
ciójában kell keresni. 

A nemesi nemzet és nemesi „nacionaliz-
m u s " kialakulása megfigyelhető m á r a 
középkori irodalom tükrében, tudnii l l ik o t t 
egy dinasztikus ál lampatriotizmus jelent-
kezik. Ebből az időből származnak a hun-
magyar azonosság elméleti alapvetései, ame-
lyekben már adva varrnak a nemesi nacio-
nal izmus alapjai. A köznemesi rend nacio-
nalizmusa, mely a leghangosabb és egyben 
a legellenszenvesebb a Jagelló-korban le t t , 
Verbőczy Is tvánban, a jobbágyság röghöz-
kötését kodifikáló nemesi pár tvezérben ta-
lá l ta meg legvilágosabb megfogalmazóját . 
E korban a nemesek és íróik az első magyar 
kirá lynak t a r to t t világverő Att i la mellé 
magasra emelték a sa já t képükre fo rmál t 
Mátyás király hagyományát is. A Hunya-
diak és Jagellók kora a magyar nemesi 
nacionalizmus tör ténetének első fejezete. 
A következő nagy állomást egy egészen ú j 
hang jellemzi, amelynek első megszólalta-
tó ja Rimay, aki szembeállította egymás-
sal a régi dicsőséget, a nagyszerű mú l t a t , a 
s ivár jelennel, pesszimistán szemlélte a 
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m a g y a r n e m z e t létét és jövőjét , kialakítot-
t a az „egyedül vagyunk gondolatot ,amely-
ről t u d j u k , bogy a magya r nacionalis ta ide-
ológiában egészen a X X . századig maka-
csul tovább él. 

A nacional izmusnak ebben az új fázisá-
ban fontos és értékes szerepet tö l tö t tek be 
Zrinyi gondolatai , akinél a nemesi naciona-
lizmus régi és ú j elemei mind a nemzet moz-
gósítását szolgálják. Ezek a gondolatok, 
melyek m a j d a X I X . sz. legnagyobb nem-
zeti költőinek verseiben sorra visszatérnek, 
a kuruc nemesség költészetén á t szívódtak 
fel a m a g y a r költői hagyományba . 

Klaniczay Tibor előadásának második 
részében sorra vizsgálta tö r téne lmünknek 
azokat a fázisait , amelyek a polgári átala-
kulásnak egy másik, nem nemesi jellegű 
ú t j á r a vezethet ték volna a magyarságot . 
Ennek első megnyi lvánulását Mátyás hu-
manista , centralista törekvésében ta lá l ja 
meg. Ú j nemzet-koncepció vonásait mu ta t -
ja ki a magya r reformáció polgári ágának 
költői köréből. A nemzet fogalom szélesebb 
értelmezésére utaló nyomoka t t a lá lunk a 
XVII . sz. i rodalmának több i rányza tában , 
a Szenczi-Molnár Alber t köré csoportosult 
polgári ág termékeiben, Apáczai Csere mű-
veibon, Tótfalusi Kis Miklós siralmas pana-
szában. A Bocskay felkelés ha jdú inak ver-
seiből, a Rákóczi szabadságharc ku ruc köl-
tészetéből, különösen szegénylegény ver-
seiből m á r szinte tel jesen hiányzik a nemesi 
költészet sa já tos nacional is ta frazeológiája. 

A XVII I . században a kuruekor nemzeti 
hagyományai egészen szűk körben élnek 
tovább, ú r rá lett újból a nemesi „naciona-
l izmus", amely m á r szakí to t t az ország füg-
getlenségének gondolatávnl. Ez nem ellent-
mondás, mert e nemesi nacionalizmus lé-
nyege korábban is a „nemesi nemzet 'Tendi 
szabadságjogainak védelme volt, s ez nem 
szükségképpen kapcsolódik össze az ország 
függetlenségével. Miután a szatmári béke a 
nemesség rendi jogait , ha csökkent formá-
ban is, de mégis biztosí tot ta , a nemesség 
behódolt a Habsburg-uralkodónak és ezzel 
a polgári nemzet téválás jelzett lehetősége 
megszűnt . 

Az előadást követő v i tában Pírnál Antal 
a rendi nacional izmusnak a polgári nacio-
nalizmussal való összefonódásának külföldi 
példáira u ta l t , Tarnai Andor az első lat in 
nyelvű i rodalomtörténet i összefoglalások-
ban megnyilvánuló „ lumgarus" tudat sajá-
tosságaira h ív ta fel a f igyelmet, lián Imre 
hozzászólásában Apáczai p u r i t á n körének 
paraszti t u d a t á t jel lemezte és a r ra figyel-
mez te te t t , hogy Gyöngyösi I s tván nemesi 
nacionalizmusa nagy szerepet já tszot t a 
XVHI . században. Varga Imre az erdélyi 
i rodalomban kia lakul t sa já tos nemesi t rans-
sy lvanizmus jelentkezéséről szólott, annak 

demoki-atikusabb, a polgársággal szemben 
engedékenyebb magatar tásáról . Varjas Béla 
a kolozsvári polgárságra és Heltai Gáspár 
k rón iká jában megnyi lvánuló polgári szem-
léletre h í v t a fel a f igyelmet . Hopp Lajos a 
Rákóczi szabadságharc ko rában tapasztal-
ható nemzet - tuda t módosulásáról szólott . 
Gerézdi Babán a Jagelló-kori „nemesi" 
nacional izmust jellemezte. 

Az ülésszak második előadásaként Tóth 
Dezső, az i roda lomtudományok kandidá-
tusa „A polgári nacional izmus kialakulása 
a magya r i roda lomban" címmel t a r t o t t a 
meg r e f e r á t u m á t a fevilágosodás korának 
irodalmi jelenségeitől az 1848—49-es for-
radalomig t a r t ó korszakról. Bevezetőben 
hangsúlyozta, hogy a magya r t á r sada lmi 
élet s ezen keresztül az irodalom fejlődésére 
jellemző az a körülmény, hogy a magya r 
nemzeti ideológia k ia lakí tó ja nem a tör té-
nelmileg friss ú j osztály, a feudálist leváltó 
vagy azzal kiegyező polgárság, hanem az át -
alakuló, egyre inkább polgári funkció t be-
tölt б nemesség volt . Ennek a ténynek kö-
vetkezményeként ez az osztály egyetemes 
hatással p ropagá l t a a maga rendi kolon-
cokkal megrako t t nacional izmusát . A rendi 
nacionalizmus jellegzetes megnyilvánulása 
volt az i rodalomban az osztálykiváltságok 
védelme, a más népek, főleg a nemzetiségek 
lebecsülése, egy olyan felsőbbségtudat , 
amely a nemzet f enn ta r t á sá t és annak biz-
tosítékát az izolálódásban vélte megtalálni . 
A rendi nacional izmusnak ezek mellett az 
egyér te lmű negat ív vonásai mellet t vol tak 
olyan sajá tosságai is, amelyekben az osz-
tá lyvonások és nemzeti vonások szinte el-
vá lasz tha ta t lan egységben jelentkeztek, 
amelyek ezt a nacionalizmust merőben két-
arcúvá t e t t ék . E sajátosságok közé ta r to -
zott a rendi nacional izmus illúzionizmusa, 
nemzeti dicsekvése, és ez az osztálynecio-
nal izmus mel le t t az ország függő helyzete 
ellen való t i l takozás megnyilvánulása is 
volt. Szorosan összefügg ezzel a szemlélet -
tel egy olyan t örténelmi érdeklődés is,amely 
egyrészről a rendi konzervat iv izmusnak 
megfelelően külsődlegesen ábrázolta a múl-
ta t . Ez egyrészről áltört énetiséghez vezet et t , 
másfelől azonban megte remte t te az osztály-
tuda to t meghaladó nemzeti hagyomány 
fogalmát is. 

A korszak második periódusaként az elő-
adó a r e fo rmkor sa já tos fejlődési problé-
má i t t á rgya l t a , hangsúlyozva, hogy az elő-
adás kapcsán elsősorban nem ennek a kor-
szaknak pozitív, pa t r ió ta jelenségei ic fordít -
ja a f igyelmet , hanem azokra, amelyek a 
rendi nacional izmus káros örökségeként 
j u t o t t a k á t i roda lmunkba , illetőleg ame-
lyek e szemlélet a lap ján ebben a korszak-
ban fo rmá lód tak ki tel jességükben. A re-
formkor i roda lmában bá r nem olyan 
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mértékben, mint amilyen súllyal a poli t ikai 
életben jelentkezett — megjelenik a nem-
zeti öntudat ra ébredő nemzetiségek elleni 
türelmetlenebb állásfoglalás és ezzel egy-
időben jelentkezett i rodalmunkban az anti-
szemitizmus is. E két tendencia mögöt t 
végső soron egy naiv ant ikapi ta l is ta szem-
lélet húzódik meg. 

A magyar nacionalizmus egyik legjellem-
zőbb sajátossága az volt, hogy benne a pa-
rasztinak, pontosabban a konzervat ívan ér-
telmezet t parasztinak, nagy szerep ju to t t . 
A rendi gondolkozásnak megfelelően a pa-
raszt azáltal lehete t t e sajátos nemzetfoga-
lom tartozéka, mert egyszersmind az ősi-
nek, az ál landónak, az egyszerűnek és rom-
lat lannak, azaz a civilizáció és polgároso-
dás ellenesnek is példája, ideál ja volt . 
A reformkorban, más viszonyok között , 
t ovább fo ly ta tódot t a parasztságnak a 
nemzet fogalmába való boleillesztése, de 
ekkor a polgárosuló nemesség a maga nacio-
nalizmusának fő jellemzőit mintegy megosz-
t o t t a a néppel. E folyamat jellemző pél-
d á j a a Bánk bán, amelyben Tiborc szenve-
désének közös oka van uráéval és az idegen 
elnyomással szemben Bánk Tiborc nevében 
is fellép. Petőfi népiessége ezzel szemben a 
népen keresztül nem a nemesit, a rendi t 
a k a r t a megtermékenyíteni, ő a népben nem 
a nemzetihez való átmenetet , hanem for-
rada lmár létére ő a népben végcélt és tető-
zést látot t . Az előbb emlí te t t reformkori 
patr iarchál isán értelmezett paraszt-szemlé-
le t a X Í X . sz. második felében a dzsentr i 
hanya t lása idején ú j ra előtérbe ke rü l t és a 
konzervat ív körök érvelésében a l iberális 
polgári fejlődéssel szemben egy pa t r ia rchá-
lis úr-paraszt „magyarság" a lap ja l e t t . 

Tó th Dezső a reformkor sa já tos pol i t ikai , 
ir 0 da lmi helyzete eredményének tek in te t t e 
az irodalom, ill. az írók megkülönböztetet t 
szerepét a nemzet i törekvések képviseleté-
b en, a nemzeti ideológia és programok ki-
dolgozásában. Az írók vezető szerepéről 
val lot t nézeteknek, különösen a későbbi 
korszakokban, negat ív ha tása l e t t , meg-
m a r a d t a h a j l a m ennek min t mindenkor i 
nemzet i sa já tságnak számon t a r t á s á r a . 

Az előadást követő v i tában a hozzászólók 
elsősorban a rendi nacionalizmus differen-
ciál tabb jellemzését k ívánták az előadótól, 
kiemelték, hogy bár az á l ta la eml í te t t 
negat ív vonások fennáll tak, mégis m á r 
ebben a korban jelentkeztek azok a pozi t ív 
tendenciák is, amelyek később a reform-
korban kibontakoztak. (Klaniczay Tibor, 
Horváth Károly). A ké t korszak közöt t i át-
mene t jellemző vonásaként emlí te t te meg 
Szauder József Kazinczy Ferenc h a r c á t a 
szűken értelmezett nacionalizmus ellen és 
f igyelmeztete t t a r ra , hogy a re fo rmkor 
sa já tos politikai harcainak eredményeként 

alakult ki az a későbbiekben károssá és ha-
missá vál t felfogás, amely az „oppozíciót" 
sajátos nemzeti vonássá t e t t e . A rendi 
nacionalizmus átalakulásával foglalkozott 
Fenyő István is, Ennek nyomai t Kis-
faludy Károly és Kölcsey Eerene művésze-
tének 1817 körüli korszakában m u t a t t a bo. 
Weber Antal az irodalmi népiesség meg-
ítélésénél fokozot tabb differenciáltságot 
k ivánt és u t a l t arra, hogy eddigi tudomá-
nyos közvéleményünk túlér tékel te a XIX. 
sz. elejének nemesi ellenállását. Több hoz-
zászóló u ta l t arra , hogy a magyar naciona-
lizmus kialakulásakor nagy figyelmet keli 
fordítani a külföldi párhuzamos jelensé-
gekre. Turóczi-Trostler József a nyugat-
európában lezaj lot t polgári nemzettéválás 
nacionalista jelenségeire u ta l t , Kovács 
Endre a németországi és á l ta lában a közép 
európai nacionalizmus párhuzamos jelen" 
ségeire hivatkozot t . Kemény G. Gábor át" 
tekintést nyú j t o t t a magyarországi nem--
zetiségek nemzeti mozgalmának kibonta-
kozásáról és a velük kapcsolatos magyar 
állásfoglalások alakulásáról, Sziklay László 
pedig a szlovák nemzeti ön tuda t kibonta-
kozását kisérő nacionalista jelenségeket 
összegezte. 

A X I X . sz. második felének sa já tos jelen-
ségeit m u t a t t a be Somogyi Sándor tudomá-
nyos ku ta tó „Nacionalizmus az önkény-
uralom és a dualizmus korának magyar 
i rodalmában" című előadásában. Az ön-
kényuralom és a kiegyezést előkészítő kor-
szak irodalmában mutatkozó nacionalista 
jelenségeket az előadó az e korszakban ki-
alakuló bárom irodalmi i rány képviselői-
nek alkotásában mu ta t t a be. Elöljáróban 
Jókai Mór írói pá lyá jának e szakaszra eső 
alkotásairól szólva megállapí tot ta , liogy 
Jókai a szabadságharcról és a reformkorról 
szóló műveiben azokat a mozzanatokat 
emelte ki, amelyekben a különféle társa-
dalmi rétegek egyaránt nagy nemzeti célok 
valóraváltásán munkálkodtak . Az általa 
megragadott t émák művészi ábrázolásai 
objektíven két i rányba ha to t t ak . Hozzá-
já ru l tak ahhoz, hogy a nemzet a történel-
mi múl t felelevenítése révén bízni tud jon 
erejében és elődei példájában, de ugyan-
akkor a müvekből kisugárzó szemlélet hoz-
zájárul t ahhoz is, hogy m á r a megjelenésük 
idejében, de még inkább a későbbi évtize-
dekben t áp t a l a j ává vá l janak a délibábos 
nemzeti öntömjénezésnek, és a szociális lel-
kiismeret elkábításának. Az előadó a Jókai 
művekbenk i t ap in tha tó koncepciót „nem-
zetmentő i l lúziónak" nevezte, s ennek lett a 
következménye, hogy a későbbiekben Jókai 
olyan illúziókba ve te t te reményét , amely 
szerint a magyar nagybirtokosok hazafiúi 
érzelmei felrázhatok. S ez gá to l ta meg ab-
ban, hogy a megyei nemességről reális. 
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képet rajzoljon. Ezek a körülmények foko-
zatosan elősegítették a nacionalista elemek 
térhódítását Jókai szemléletébon. Somogyi 
Sándor á l ta l tá rgyal t másik csoport, a nép-
nemzeti i rány tagjai a nemzeti romant ika 
megítélésében cl különülnek Jóka i t ól, őráj uk 
nem a nemzeti romant ika , hanem a „nem-
zeti józanság", az „önismeret" jellemző, en-
nek segítségével próbál ják kimunkálni az 
„egy és oszthata t lan magyarság" ideál ját . 
Céljaik érdekében megteremtik a lélek-
tani realizmus normat ív esztét ikáját , 
amellyel éppúgy mint Jókai a maga nemzeti, 
romantikájával nacionalista i rányba bon-
takozta t ták ki i rodalmunk fejlődését. 

A népnemzeti i rány tagjai , bá r eszközeik-
ben és végcéljukban azonos eredményre 
ju to t tak , a kérdések megfogalmazásában 
különböző u takon já r tak . Kemény Zsig-
mond „roálpoli t ikájával" az ado t t viszo-
nyokhoz való lemondó alkalmazkodást 
sürget és így kiábrándultságot , beletörő-
dést sugároz, míg Arany János egész 1849 
utáni költészete egy meglátott és megér-
zett , de gondosan e l re j te t t „diszharmónia" 
ábrázolásának hálójában vergődött . A nép-
nemzeti i ránynak a maga elé tűzöt t művé-
szi célja késztet te az irány képviselőit arra, 
hogy a kor harmadik irányzatával, a Vas 
Gereben-félo parlagi magyarkodással és a 
petőfieskedő népiesekkel, akik ugyancsak 
nacionalista célokat tűztek maguk elé, de 
azokat szint e leplezetlenül hi rdet ték, szem-
beszálljanak.Azelőadó megállapítot ta , hogy 
ebben a korszakban az irodalomban a nem-
zetiségi kérdés a kezdeti türelmetlenség 
u tán hát térbe szorult, ma jd a (10-as évek 
elején újból előtérbe kerül t . Somogyi az 
1867-es kiegyezés u tán következő korszak 
irodalmában mutatkozó nacionalista voná-
sok közül a következőket emelte ki: a nép-
nemzeti irány f ia ta labb nem zed ékénél: meg-
rendülését tükröző kiábrándulás, dezillúzió 
után a nacionalizmus egyik vezérmotívu-
ma a nemzetiségi kérdés lesz, a költészet-
ben, a publicisztikában türelmetlen sovi-
niszta hangok lesznek úrrá, amely velük 
együtt a szocialista eszméket, a munkás-
mozgalmat is a „magyarság" „ellenségei" 
közé sorolja. Ehhez a képhez hozzátartozik 
az is, hogy szembeáll í t ják a magyar fa lut 
a „hagyományliű magyar parasz to t" a 
romlot t városiassággal, a „bűnös" Buda-
pesttel. A nacionalista szemlélet, amely a 
korábbi évtizedekben inkább csak a költé-
szet terén muta tkozo t t meg, az 1890-es 
évek után á t te r jed t a regényirodalomra is 
és ennek jellemző példájaként Somogy i Hcr-
czeg Ferenc tevékenységét emlí te t te meg. 

Az előadást követő v i tában a hozzászó-
lók elsősorban az előadó ál tal nem ér in te t t 
jelenségek megvizsgálására h ív ták fel a 
figyelmet, illetőleg u ta l tak az előadásnak 

azokra a pont ja i ra , ahol további kuta tások 
i á inak szükségessé. Burla János a ponto-
sabb korszakhatárok megjelölése mel le t t 
k ívánatosnak t a r to t t a , hogy a nacionaliz-
musnak ún. át tételes jelenségeire is több 
figyelmet fordí tsanak, így többek között az 
irodalmi életet közvetlenül befolyásoló iro-
dalmi társaságok működésének feldolgo-
zása sok, eddig ismeretlen jelenségre h ívná 
fel a figyelmet. Ugyancsak a nacionalizmus 
jellemző megnyilvánulása a népszínmű 
irodalom, amely vélt nemzeti jelenségeket 
szuggerált a nézőkbe az idilli paraszti élet 
ábrázolásával. Komlós Aladár a nacionaliz-
mus publicisztikai irányítóira, Rákosi Jenő-
re, Bar tha Miklósra, Ivans Ivorra h ív ta fel 
a f igyelmet és a k u t a t á s egyik fontos fel-
ada tának t a r to t t a a nacionalizmussal szem-
bonálló írók és poli t ikusok életművének 
mielőbbi feldolgozását. Hozzászólásában 
ar ra is f igyelmeztet , hogy a ku ta tások 
során a részletes tör ténelmi vizsgálatok al-
kalmával , arra kell fordí tani a f igyelmet, 
hogy elválasszuk a nacionalizmust a nemze-
ti érzés megnyilvánulásától . Király István 
hozzászólásában ugyancsak a nacionaliz-
mus pontos és tör ténelmi vizsgálatának 
fontosságát hangsúlyozva u ta l t a rm, liogy 
a nacionalizmust esak az igaz hazafiság 
a lapjáról lehet bírálni. Az előadásról szólva 
megállapí tot ta , hogy Somogyi Sándor túl-
zot tan előtérbe á l l í to t ta Jókai szerepét a 
nacionalizmus ideológiájának terjesztésé-
ben, előadásában elhomályosult Jókai haza-
szeretete, de ugyanakkor nem elemezte be-
hatóan Kemény Zsigmond állásfoglalásá-
ból áradó nacionalista ellcnforradalmisá-
got, amely egészen a felszabadulásig, a 
Horthy-korszakot is beleértve, a konzer-
vatív nacionalizmus forrása volt. Horváth 
Károly az irodalmi Deák-pár t irodalmi és 
politikai nézeteinek pontosabb körvonala-
zását k ívánta . Vajda György Mihály hozzá-
szólásában a külföldi nacionalista irányza-
tok, elsősorban az osztrák nacionalizmus 
figyelembevételét a ján lo t t a , amely sok ha-
zai jelenség megértéséhez is hozzásegíthet. 
Külföldi példákra hivat kozva megemlít ett e, 
hogy a történelmi d r á m á k és regények sok 
esetben a nacionalizmus terjedését segítet-
ték elő. 

A vitaülésen befejezésül Szabolcsi Mik-
lós, osztályvezető „Nacionalizmus és a leg-
ú jabb magyar irodalom néhány problé-
m á j a " című vi ta indí tó tézisei hangzot tak 
el. A X X . sz. elejének nacionalizmusa véle-
ménye szerint, el lentétben a korábbi meg-
állapításokkal, nem polgári, hanem konzer-
vatív, dzsentroid jellegű és ez a vonása még 
a 20-as évek első felében is előtérben ál l . 
A századeleji nacionalizmus ellen fellépő 
írók közül még a legkövetkezetesebben har-
colókat is fogva t a r t j a a „történet i Magyar-
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ország" eszméje, másrészt a polgári átala-
kulásért fo ly ta to t t küzdelmük szembeál-
l í t ja őket a nacionalizmustól megfer tőzöt t 
középrétegek nagy részével. E sa já tos fe-
szültségek és ellentmondások, mint az iro-
dalom fejlődését elősegítő és gátló tényezők 
jelentkeztek. A további ku ta tás fe ladata e 
jelenségeknek az egyes írók életművén 
belül való konkré t megnyilvánulásának 
elemzése. 1915—16-tól ú j jelenségek lép-
nek fel, a magyar nacionalizmus a politikai 
és harctéri események következtében meg-
erősödik, egy új ,szociál is aláfestésű, agresz-
szív nacionalizmus jelentkezik a kispolgári 
rétegekben (Szabó Dezső). Ugyancsak a 
világháború eseményei következtében ala-
kul ki a „ t rag ikus magyarság" képzete, 
mint objektív kifejezője annak az elgondo-
lásnak, amely szakítani akar a német szö-
vetséggel és az osztrák függőséggel, de nem 
szánja rá ömagát a nemzetiségi kérdés gyö-
keres megoldására, a szomszéd népekkel 
való összefogásra. A Tanácsköztársaság 
leverése és a felszabadulás között eltelt ké t 
és fél évtized a magyar nacionalizmus álta-
lános eluralkodását hozza létre, amelyhez a 
határkérdések szerepe ál landóan és minden 
vá l fa jában hozzájárul t . Ebben a korszak-
ban a hivatalos, konzervatív jellegű nacio-
nalizmus mellett fellép egy jobboldali jel-
legű reform-nacionalizmus is, amely a kis-
polgári fiatalság, értelmiség elégedetlensé-
gét, lázongását tükrözi. Az ilyen alapon 
megalakult egyesületek, körök, csoportok 
fő ideológusa, mestere mindvégig Szabó 
Dezső. A népi írók mozgalmában is fellel-
hetők harmadikutas nacionalista elképzelé-
sek. 

Az ún. urbánus-népies ellentét gyökerei 
a Nyugat megindulásának idejére nyú lnak 
vissza és 1919 u t á n éleződnek ki, amikor a 
magyar irodalom egy konzervatív-naciona-
lista, egy liberális-radikális és egy követke-
zetesen forradalmi részre szakadt . — A té-
zisek szerzője a magyar nacionalizmus iro-
dalmi megnyilvánulásainak problémaköré-
be tar tozónak jelölt meg egy ma is élő kér-
dést : a magyar irodalom és a külföldi iro-
dalmak viszonyának kérdését. Az egyik 
felfogás a magyar irodalmat s a j á t ön-
törvényű fejlődésének ú t ján , kizárólag a 
magyar hagyományok nyomán t a r t j a to-
vábbfejlesztendőnek, a másik felfogás a 
magyar i rodalmat teljes egészébon bele 

akar ta kapcsolni a világirodalom áramába, 
sa já t jellegzetességeit minél jobban hát tér-
be óha j to t ta szorítani, s a korszerűség, 
modernség legfrissebb vívmányok alkal-
mazásának szükségességét hangsúlyozta. A 
marxista esztétika ugyan többször is meg-
ad ta a helyes választ (a külföldi irodalmak-
kal való együt tha ladás ú t j á t a szocialista 
eszmeiségü i rodalmakra való támaszkodás-
ban jelölte meg), a kérdés v i tá ja napjaink-
ban is folyik. 

A tézisek végezetül hangsúlyozzák,hogy 
a nacionalizmus elleni következetes küzde-
lem hordozói a kommunis ták voltak, olyan 
formában is, hogy felvet ték a harcot a naci-
onalizmus megnyilvánulásai ellen; s olyan 
formában is, hogy az igazi nemzeti értékre 
i rányí tot ták a f igyelmet. 

A hozzászólók részben új szempontokkal 
egészítették ki a téziseket, részben v i t a t t ák 
néhány megállapítását . Nagy Péter a pálya-
kezdő Szabó Dezső nacionalista állásfog-
lalásának hullámzását jellemezte, ma jd 
vitázva a tézisnek Móricz Zsigmondra vo-
natkozó egyik megállapításával röviden 
ér intet te Móricz regény-kompozíciójának 
világirodalmi szinten való frissességét. 
Koczkás Sándor vázolta Ady Endre költé-
szetének és publ ic iszt ikájának azokat a 
megnyilvánulásait , amelyek szembeállítot-
t á k őt a nacionalizmussal és tú lv i t t ék a pol-
gári progresszió á l láspont ján is. Bóka László 
a Horthy-korszakban a konzervatív nacio-
nalizmussal szembon fellépő „jobboldalról 
ellenzéki" nacionalizmus árnyala ta i t jelle-
mezte, ma jd a korabeli ifjúsági mozgalmak 
nacionalista i rányzatairól szólott. K. Nagy 
Magda a népies mozgalomra ha tó dzsent-
roid és burzsoá nacionalizmus sajátos meg-
nyilvánulási formái t vázolta hozzászólásá-
ban. Kiss Ferenc a f ia ta l Kosztolányi világ-
szemléletében a konzervatív hazafiság és 
a dekadencia eredményének tekinte t te 
a nemzeti kérdésekben kia lakul t nihilista 
ál láspontját . 

A kétnapig t a r t ó vitaülés Tolnai Gábor 
elnöki zárszavával ért véget. Összegzésként 
megállapította, bogy a vi ta ebben a jelen-
tős kérdésben több helyüt t fontos össze-
függésekre m u t a t o t t rá és fe l tá r ta azokat a 
problémákat , amelyeket a további , a rész-
letekbe mélyedő kuta tásoknak feltétlenül 
meg kell oldaniok. 

R E J T Ő ISTVÁN 
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Vita a közgazdaságtudomány időszerű feladatairól 
A Magyar Tudományos Akadémia Nagy-

gyűlésének negyedik nap ján — április 13-
án — hangzott el Friss István akadémikus-
nak ,,A Magyar Szocialista Munáspárf VII. 
Kongresszusa és a közgazdaságtudomány 
fe lada ta i " című előadása. Az alábbiakban 
i smer te t jük az előadást és az azt követő 
v i tá t . 

Friss I s tván akadémikus előadása elején 
megállapította, hogy a közgazdaságtudo-
mánnyal foglalkozók tevékenységének is az 
MSZMP VII. Kongresszusán megfogalma-
zóit feladatok szabnak irányt. A Kongrcsz-
szuson kitűzött feladatok közül kettőt 
lehet kiragadni, mint egész társadalmi fej-
lődésünk fő i ránymutatói t . A szocializmus 
alapjai lerakásának befejezése az egyik, a 
szocializmus építésének meggyorsítása a 
másik. E célok első pil lanatra túl általános-
nak tűnnek ahhoz, hogy számunkra, ma-
gyarok számára, jellemzőek lehessenek. 
A közelebbi vizsgálatnál azonban ki tűnik, 
hogy megragadásuk és kiemelésük helyze-
t ü n k különös vonásaival is számol. 

Az első feladat nagyjában egyértelmű 
azzal, hogy uralkodóvá, gyakorlatilag ki-
zárólagosakká tegyük a szocialista terme-
lési viszonyokat a mezőgazdaságban is. 
A Kongresszus háromévi politikai és gazda-
sági nevelőmunka, és főleg az 1 950 elején 
elért jelentős sikerek gondos elemzése alap-
ján ju to t t arra a következtetésre, hogy a 
mezőgazdaság szocialista á ta lakí tása ma 
sikeresen megoldható feladat. 

A szocializmus építésének meggyorsítá-
sával kapcsolatban az előadó hangsúlyozta, 
hogy e célkitűzésbe most hallgatólagosan 
sok más követelés kielégítését is beleért jük, 
így az életszínvonal gyorsabb emelését., a 
termelés műszaki színvonala és a munka 
termelékenysége emelésének meggyorsulá-
sát . Többé nem követ jük el a régi h ibáka t , 
amikor nem tud tuk eléggé elválasztani 
vágyainkat a valóságtól, s nem biztosítot-
tuk a dolgozók életszínvonalának ál landó 
emelését. Az életszínvonal gyorsabb javu-
lása, ez egyút ta l gyorsabb lépéseket jelent 
a fizikai és szellemi munka, város és fa lu 
közötti lényeges különbségek felszámolása 
terén. A szocializmus gyorsabb építése meg-
követeli azt is, hogy hazai adottságainkból 
indul junk ki, figyelembe vegyük nyers-
anyag- és munkaerőhelyzetünket , hogy ál-
landóan gondosan ügyeljünk a népgazda-
ság egyes ágai s ez ágak fejlesztési iitemei 
közötti arányok alakulására. 

Az előadás rámuta to t t a szocializmus 
építése meggyorsításának nemzetközi vo-
natkozásaira is. A szocializmus teljes és vég-
leges győzelmét hazánkban nagymérték-

ben elősegíti, erőnket megsokszorozza,hogy 
tagja vagyunk a szocialista országok hatal-
mas táborának. Ránk is vonatkoznak a 
szocialista tábor fejlődési törvényei, így az 
az objekt ív törvény is, hogy a szocialista, 
oiszágok közötti gazdasági különbségek 
fokozatosan kiegyenlítődnek, s ezek az or-
szágok megközelítően egyszerre ju tnak el a 
kommunizmusba. Ezenkívül a szocialista, 
táborral együtt mi is résztveszünk a kapita-
lizmussal folyta tot t békés versenyben. 
A szocializmus építésének meggyorsítása 
azt is jelenti számunkra, bogy népgazdasá-
gunk fejlődési ütemének emelésével lerövi-
d í t jük azt az időt, mely a l a t t felzárkózunk 
a gazdaságilag fej let tebb szocialista orszá-
gok mellé, és gyorsabban é r jük utol a leg-
fej let tebb tőkés országokat az egy főre ju tó 
termelésben. 

A Kongresszus által k i tűzö t t két alapfel-
adat szorosan összefügg egymással. Ez az 
összefüggés sokoldalú, de leglényegesebb 
vonása az, hogy a szocializmus alapjai le-
rakásának befejezése — adott körülme-
nyeink között maga is fontos tényezője 
a szocializmus építése meggyorsításának. 
Mi több: ha nem fejezzük be u szocializmus 
alapjainak lerakását, lehetet lenné válik a 
szocializmus építésének meggyorsítása is. 
Hazánkban a mezőgazdaság fejlődése az 
utolsó 10—12 évben messze e lmaradt az 
ipar fejlődése mögött. Prolotárállamunk 
fennállása óta itt kevesebb tör tént a munka 
termelékenységében mut átkozó elmaradott-
ságunk felszámolására, mini az iparban . 
Ennek a ténynek legfontosabb, döntő oka 
a kisparaszti gazdaságok nagy súlya volt 
mezőgazdaságunkban. Nyilvánvaló, hogy a 
mezőgazdaság viszonylag lassúbb fejlődése 
lassítja az egész népgazdaság fejlődését is. 

A közgazdaságtudomány művelőinek 
egyik feladata — állapítot ta meg Friss elv-
társ — hogy tudományuk eszközeivel is 
segítsék előbbreviimi a mezőgazdaság szo-
cialista átalakulását , segítsék lerövidíteni 
az á ta lakulás időszakót, és csökkenteni 
annak nehézségeit. A gyorsan fejlődő szo-
cialista mezőgazdasági nagyüzemek kiala-
kításához a tudomány különböző ágai sok-
féleképpen kell hogy hozzájárul janak. 
A közgazdaságtudomány művelői nem 
ku ta t j ák a mezőgazdaságban som az ideális 
vetésforgót, sem a ta la jerő u tánpót lásának 
módjai t , sem a különböző mezőgazdasági 
munkák gépesítésének lehel őségéi t . De bár-
melyik ezek közül a kérdések közül, és 
kívülük még sok más, vizsgálódásaik látó-
körébe kerülhet az emberek közötti gazda-
sági kapcsolatok alakulására gyakorolt 
hatásuk szempontjából. Tanulmányozzuk 
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a termelőszövetkezetekben a háztáj i gaz-
daság és a közös gazdaság viszonyát, a ter-
melőszövetkezeti tu la jdon kialakulását és 
fejlődését, viszonyát az össznépi tulajdon-
hoz, összefonódásuk lehetőségét, formáit , 
az össznépi tu la jdon általánossá válásának 
feltételeit , azokat a tényezőket, amelyek a 
termelőszövetkezeti jövedelem elosztásán 
keresztül pozitív vagy negat ív i rányba be-
folyásolják a fejlődést. 

A gazdasági kérdéseknek a termelési vi-
szonyok oldaláról való megközelítése a köz-
gazdaságtudomány ál talános módszere. 
A szocialista országokban a termelési viszo-
nyok hata lmas előrelendítő erői a fejlődés-
nek. De a termelési viszonyok fejlődése a 
szocializmusban is elmarad a termelőerők 
fejlődésétől. Ahol ez bekövetkezik, a ter-
melési viszonyok átmeneti leg fékezik a ter-
melőerők fejlődését. A Kongresszus út-
mutatásai a lap ján kézenfekvő, hogy ezzel 
kapcsolatban különösen nagy feladatok 
várnak a közgazdaságtudományra, hisz a 
szocialista társadalomban sem önműködően 
alakulnak ki a termelőerők fejlődése szá-
mára legkedvezőbb termelési viszonyok. 

Az előadó ki tér t az anyagi ösztönzés 
módszereinek tökéletesítésével kapcsolat-
ban elért egyes eredményekre és problé-
mákra . Rámuta to t t továbbá, hogy a sze-
mélyes érdekeltség elvének alkalmazása 
erősen befolyásolja a népgazdaság irányí-
tásának egész rendszerét, így szervezeti 
formáit is. Do a szervezeti formákat külön 
is tanulmányozni kell, s ez is elsősorban a 
közgazdaságtudomány kereteibe tar tozik. 
A lenini demokrat ikus central izmus elvé-
nek helyességét a gazdaság i rányí tásban a 
mi tapasz ta la ta ink is igazolják. Bár ez 
sokak számára magát ól ér te tődő — nem á r t 
mégsem leszögezni, hogy a további fejlő-
désnek vál tozat lanul erősítenie keli mind a 
centralizmust, mind a demokrat izmust . 
Ami a centralizmust illeti: minél fej let tebb 
a társadalom, anná l nélkülözhetetlenebbé 
válik az országos méretű, vagy az országos 
ha tárokat is túllépő központi irányítás. 
A demokrat izmus fejlesztésének pedig nagy 
jelentősége van a belső tar ta lékok fel tárása, 
mozgósítása, va lamint a dolgozó tömegek 
nevelése, ön tuda tának magasabb színvo-
nalra emelése szempontjából . 

A mi viszonyaink közöt t a népgazdaság 
egészének fejlődésére elsősorban a tervezé-
sen keresztül lehet befolyást gyakorolni. 
Ezért azon a segítségen belül, amelyet a 
közgazdaságtudomány a szocializmus épí-
tésének meggyorsításához n y ú j t h a t , külö-
nös fontossága van annak, amivel a terve-
zés megjavításához, magasabb színvonalra 
emeléséhez hozzá tud járulni . Először is 
é jdemes mérlegelni a népgazdasági terv 
olyan alapvető összefüggéseit, mint a nem-

zeti jövedelem elosztása fogyasztásra és fel-
halmozásra, a felhalmozás elosztása termelő 
és nem termelő célú felhalmozásra stb. Az 
ilyen arányok meghatározása, ha nem is 
dönti el a bővítet t líjratermolés lehetséges 
méreteit , de a legnagyobb mértékben be-
folyásolja azokat . 

A szocializmus gazdasági törvényei meg-
követelik, bogy mind a fogyasztásra, mind 
pedig a felhalmozásra fordítot t alapok év-
ről-évre növekedjenek. A konkrét mennyi-
ségi a rányoka t azonban о törvények nem 
ír ják elő. Bár a döntést ezekről a társada-
lom hozza, választot t , kijelölt szervei ú t ján , 
mégpedig a nép minden irányú (anyagi, 
kulturális, védelmi stb.) szükségleteinek 
mérlegelése ú t j á n , fontos és felelősségteljes 
feladat hárul a közgazdaságtudományra 
is: minél világosabb és teljesebb képet kell 
adnia az egyik vagy a másik döntés összes 
lehetséges következményeiről. Ezzel kap-
csolatban az előadás rámuta to t t azokra a 
lehetőségekre, melyeket a matemat ika 
fokozott igénybevétele és az elektronikus 
számológépek alkalmazása ny i tnak meg a 
tervezés tökéletesítése előtt. 

Valóban tudományosan tervezni csak 
hosszabb időszakokra lehet. Ezér t egész 
gazdaságpolitikánk jobb megalapozása 
szempontjából igen nagy jelentőségű, hogy 
mintegy két évvel ezelőtt illetékes szer-
veink, napirendre tűzték az első 15 éves nép-
gazdasági t e rv kidolgozását. Tudományos 
szempontból a 15 éves terv az 5 éves terv-
hez képest minőségi változást jelent . A ter-
vezés tu la jdonképpen ezzel tér át — mint 
az előadó megállapí tot ta —a sokéves ta-
pasztalatokból kialakí tot t gyakorlat alap-
járól a sokéves gyakorlat felhasználásával 
kialakított elmélet a lapjára. Egyelőre azon-
ban sok tek in te tben még csak keressük az 
ú j módszereket. Mindenesetre mái- ma is 
nyilvánvaló, bogv a 15 éves tervnek, sok-
kal inkább, min t az ötéves terveknek, szá-
mításba kell vennie nemcsak a technika 
adott eredményeit , hanem fejlődési irányait 
és fejlődésük várha tó következményeit is. 
Mivel a t udomány és a tudomány és a tech-
nika fejlődését 15 évre csak megközebtőleg 
lehet előre látni , kézenfekvő az a következ-
tetés is, hogy a 15 éves tervnek nagymér-
tékben rugalmasnak kell lennie, sokkal 
több szabaságot kell fenntar tani a későbbi 
vál toztatásokra. Ezért is valószínű — álla-
pí tot ta meg az előadás — bogv e terv ki-
dolgozásánál is nagy súllyal fog latba esni 
különböző lehetséges változatok kiszámí-
tása s ezeknél az elektronikus számoló-
gépek igénybevétele. 

Az előadó a továbbiakban a szocialista 
országok gazdasági együttműködésének 
problemat ikájával foglalkozott. Megállapí-
to t ta , hogy egy 15 éves te rv összeállításá-
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n a k feladata Magyarországon valószínűleg 
még napirendre sem került volna, lia csak 
sajá t , viszonylag kis méreteinkben gondol-
kozhatnánk. Legalábbis nagyon nehéz 
lenne határozot t álláspontot kialakítani 
fejlődésünk i rányára vonatkozóan. Egészen 
más a helyzet, ha a többi szocialista ország-
gal, vagy legalább a KGST-országokkal 
karöltve tudunk tervezni. 

A tervgazdálkodás szükségszerűsége, a 
tervszerű, arányos fejlődés törvénye a szo-
cialista tábor egészében is fokozatosan utat 
tör magának. Az a munkamegosztás, mely 
a kapital izmus időszakában a lakul t ki, s az 
országok közti fölé- és alárendeltségi viszo-
nyokon nyugodott , helyt ad a teljes egyen-
jogúságon, testvéri szolidaritáson nyugvó 
munkamegosztásnak. Mindez megköveteli 
a tudomány segítségét. Fontos szerepet 
kell betöltenie a szoeiulista országok közötti 
munkamegosztás tudományos megalapozá-
sában mindenekelőtt a közgazdaságtudo-
mánynak. Ma az egyes szocialista országok 
ár- és bérrendszere jelentősen eltér egymás-
tól. Ez megnehezíti a különböző országok 
ráfordí tásainak, társadalmi termékének, 
nemzeti jövedelmének, valamint a nemzeti 
jövedelmen belüli arányoknak és a dolgo-
zók életszínvonala alakulásának összeha-
sonlítását . A munkamegosztás tudományos 
alapokra fektetése megköveteli mindezek-
nek az. összehasonlításoknak az elvégzését, 
s ehhez a közgazdaságtudománynak ki 
kell dolgoznia a megfelelő mérőeszközöket. 
Ugyancsak a közgazdaságtudománynak 
kell kidolgoznia a beruházások nemzetközi 
összehasonlíthatóságát biztosító módszere-
ket, hogy meg lehessen állapítani, milyen 
beruházások alkalmasak a szocialista tábor 
egésze és az. egyes szocialista országok leg-
hatékonyabb fejlesztésére. 

A továbbiakban az előadó hangsúlyozta, 
hogy az ér inte t t kérdések megoldásán lé-
nyegében minden szocialista ország közgaz-
dászai fáradoznak, s a tudományos ku ta tás 
torén is kialakulóban van közöt tük az 
együt tműködés . Ez egyik legfőbb biztosí-
téka a közgazdaságtudományunk előtt álló 
fe ladatok sikeres megoldásának. 

Befejezésül az előadás r ámuta to t t annak 
szükségességére, bogy a műszaki szemléle-
tet gazdasági szemlélettel kell párosítani, 
s hangsúlyozta, hogy közgazdászaink fel-
ada ta minden területen hirdetni és meg-
követelni a takarékosságot és gazdaságos-
ságot. Minél nagyobb mértékben sikerül a 
helyes közgazdasági szemléletet általános-
sá tenni tá rsadalmunkban, annál eredmé-
nyesebben járulnak hozzá közgazdászaink 
a szocializmus teljes és végleges győzelmé-
nek kivívásához hazánkban. 

Friss I s tván akadémikus előadásához el-
sőnek Fock Jenő, az MSZMP Központi 

Bizottságának t i tkára szolt hozzá. Hozzá-
szólásában először azzal a kérdéssel foglal-
kozott , hogy értelmezzük a szocializmus 
alapjainuk lerakását. Rámuta to t t , hogy e 
célkitűzés nem egyszerűsíthető le a mező-
gazdaság szocialista átszervezésének fel-
udatára . Ide tartozik a nagyüzemi gazdál-
kodás megszervezése, mclv legalább olyan 
nehéz feladat, min t a közös gazdálkodás 
kereteinek kialakítása. De közgazdászaink-
nak foglalkozniok'kell azzal is, mi t kell 
ezenkívül az alapok lerakásának befejezé-
sén érteni. 

A gazdaságvezetési módszerek tökélete-
sítésével kapcsolatban Fock elvtárs meg-
ál lapí tot ta , hogy e téren az utóbbi időbon 
nincs kellő előrehaladás, mer t hiányzik az 
alkotó vita. A közgazdászok nagy része 
azér t nem foglalkozik e problémával, mer t 
valamikor igen sokat foglalkozott vele, 
mintegy csodaszerként kezelte, és meg-
feledkezett az alapvető kérdésről, például 
a tervgazdálkodásról — így aka ra t án kívül 
is revizionista ta la j ra siklott. A felszíni 
egyetértés mögött ma is vannak a demokra-
t ikus centralizmus értelmezésére és konkrét 
érvényesítésére vonatkozó nézeteltérések. 
Hibás az a nézet, mely egyoldalúan a cent-
ralizmus fokozásában lá t ja a problémák 
megoldásának kulcsát, mert érvényesülése 
elsorvasztaná az alkotó kezdeményezést, 
az alsóbb szervek felelősségét. Látszólag 
érvényesülne a centralizmus, valójában 
azonban nem lennénk képesek azokat a kér-
désekot sem központilag irányítani , me-
lyekben a központi akara t érvényesülése 
elengedhetetlen. Van ma is olyan nézet, 
amely a gazdasági vezetés demokratizmu-
sát valamiféle zavaros önigazgatássá akar-
ja „fejleszteni". Ez ellen határozot tan fel 
kell lépni. Fejlődésünk jelenlegi szakaszá-
ban azonban nem oz a konkrét veszély. 

A továbbiakban Fock elvtárs a terme-
lékenység és gazdaságosság kérdését érint ve 
r ámuta to t t , hogy helytelen e két fogalmat 
szembeállítani, vagy a termelékenység 
fogalmát a gazdaságosság fogalmával he-
lyettesíteni. Ezzel kapcsolatban felhívta a 
figyelmet: amilyen mértékben helyes har-
colni a dogmatikus gondolkodás ellen, 
ugyanolyan mértékben helyes ar ra is 
ügyelni, hogy ne gyár tsunk ú j dogmákat 
sem. A megérett , szükséges változások 
végrehajtásának annakidején konzervatív, 
szektás elemek ellene szegültek és sok-
mindent revizionizmusnak minősítet tek. 
U ta l t ezzel kapcsolatban néhány, azóta 
megvalósult vál toztatásra (például a be-
gyűjtési rendszer eltörlése, a vetéskényszer 
megszüntetése, a jövedelemelosztás ú j for-
mái a termelőszövetkezetekben, a nyere-
ségrészesedési rendszer bevezetése). Fock 
elvtárs megállapította, hogy a revizioniz-
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mushoz e javas la toknak csak annyi közük 
volt, hogy min t sok minden más m e g nem 
oldott kérdést, az árulás ú t j á r a té r t revizio-
nisták a pár t , a munkásha ta lom ellen hasz-
nál ták fel. A közgazdászok bát rabban, al-
kotó módon elemezzék szocialista építé-
sünk új jelenségeit, hangsúlyozta Fock elv-
társ , mert így t u d n a k jobban hozzájárulni 
ahhoz, hogy a p á r t és a kormány vezetői a 
szükséges előrelátás bir tokában hozzák 
meg döntéseikel. 

Foek elvtárs felszólalásának további ré-
szében a tervezés néhány kérdésével foglal-
kozott és r á m u t a t o t t a r ra , hogy etekintet-
ben is nagy felelősség háru l kögazdászuink-
ra. Befejezésül hangsúlyozta; személyes 
tapasztalatai a l ap ján meg van győződve 
róla, hogy a pá r t nem fog csalódni a köz-
gazdászokban. 

A következő hozzászóló Kiss Árpád, az 
Országos Tervhivata l elnöke volt. Felszó-
lalásában a népgazdaság fejlődésével 
— mindenekelőtt az iparfejlesztés ütemé-
vel — kapcsolatos gazdaságpolitikai prob-
lémákkalfoglalkozott , különös tekinte t te l a 
második ötéves tervidőszakban ki tűzöt t 
mennyiségi és minőségi változások össze-
függéseire. 

Ajtai Miklós, az Országos Tervhivatal 
elnökhelyettese felszólalásában a beruházá-
sok hatékonyságáról és a beruházási eszkö-
zök koncentrálásának néhány kérdéséről 
beszélt. Felhívta a f igyelmet, hogy helyes 
volna megvitatni és mielőbb megoldani a 
gazdaságossági számítások elméleti meg-
alapozását. Véleménye szerint az elméleti 
kérdések t isztázása céljából ki kellene dol-
gozni a népgazdaság egészének zárt , mate-
matikailag kezelhető kvan t i t a t ív modelljét . 

Hont János, a földművelésügyi miniszter 
helyettese felszólalásában azt elemezte, 
hogyan lehet a bekövetkezett termelő-
szövetkezeti fejlődés a lap ján a mezőgazda-
sági termelést te rvszerűbbé tenni. 

Cukor György kand idá tus , a Közgazda-
ságtudományi In téze t igazgatóhelyettese 
hozzászólásában a ma temat ika i módszerek 
közgazdasági a lka lmazásának problemati-
ká j áva l foglalkozott . R á m u t a t o t t , hogy a 
matemat ika közgazdasági alkalmazásának 
nagy, progresszív jelentősége van, mivel 
igen sok az olyan kérdés, amelyeknél a 
matemat ika i elemzés és számítások hasz-
nosak lehetnek. I lyen problémák például 
az újratermelés és az ágazati kapcsolatok 
mérlege, a beruházások optimális elosztása, 
a fogyasztói kereslet vizsgálata stb. Meg-
ál lapí tot ta , hogy a matemat ika i mód-
szerek közgazdasági a lkalmazása tekin-
te tében a fejlődés még csak most indult 
meg és ezért korai volna a k á r az általános 
probléma, aká r valamilyen részletproblé-
ma tekintetében nagyon határozott véle-

ményt hangoztatni . A matemat ika köz-
gazdasági alkalmazásának jellegét és helyét 
tek in tve azonban elég egységes a vélemény. 
A matemat ika a közgazdaságtudományban 
csak segédeszköz. Elvileg is ú j összefüggé-
sekot nem t á r fel, a tervezésben szokásos 
módszereket á l ta lában kiegészíti és nem 
helyettesít i . A matemat ika közgazdasági 
alkalmazásától főként azt várha t juk , hogy 
segít fel tárni bonyolult és eddigi módsze-
reinkkel nehezen kezelhető mennyiségi 
összefüggéseket, pontosabban t u d j u k ter-
vezni a népgazdasági arányokat , felmérni 
egyes intézkedések sokrétű gazdasági há-
lását . 

Felszólalása további részében Cukor 
György u ta l t a matemat ika néhány hazai 
közgazdasági alkalmazására és e munkák , 
valamint a külföldi tapaszta la tok a l ap ján 
megál lapí tot ta , hogy a tulajdonképpeni 
probléma nem annyira a matemat ikai szá-
mítás, — mely elég gyakran automatizál-
ha tó —, hanem a feltételezések olyan meg-
határozása, amely a vizsgált gazdasági je-
lenség természetének és a megoldandó fel-
ada tnak megfelel és az eredmények köz-
gazdasági tolmácsolását lehetővé teszi.A tu-
dományos probléma tehá t valójában köz-
gazdasági, noha a megoldás a ma tema t ika 
ismeretét feltételezheti. Vigyázni kell t ehá t 
arra , hogy a matemat ika közgazdasági al-
kalmazása ne váljon öncélú matematizálás-
sá, hanem a gazdasági valóságnak megfele-
lő feltételezésekből kiindulva közgazdasági-
lag interpretá lható és alkalmazható ered-
ményekre vezessen. Ma azonban nálunk a 
módszerek ismertetése és a kísérletek minél 
szélesebbkörű lefolytatása az elsődleges, s 
nem kellene félni az alkalmazásban elköve-
t e t t hibáktól, melyek esetleg éppoly tanul-
ságosak, mint a sikeres alkalmazás. Hang-
súlyozta, hogy a matemat ika i módszerek 
helyes a lkalmazásának gazdasági fejlődé-
sünk meggyorsításában is nagy jelentősé-
güli lehet . 

Délután elsőnek Háy László, a közgazda-
sági tudományok doktora , a Marx Káro ly 
Közgazdaságtudományi Egyetem rek tora 
t a r t o t t korreferátumot ,,A szocialista or-
szágok gazdasági együttműködésének elvi 
kérdései" címmel. Vázolva azokat az alap-
vető különbségeket, melyek a szocialista és 
kapi tal is ta világgazdaság között fennálla-
nak , r ámuta to t t , hogy a tervszerű, arányos 
fejlődés törvénye vonatkozik a szocialista 
országokgazdasági kapcsolataira, a szocia-
l ista világgazdaság egészére is, s így az egyes 
országok terveinek összehangolása, objek-
t ív követelmény. A szocialista világgazda -
ság szuverén szocialista országok együt t -
működése ekként a l aku l t ki. A Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsa nem valami 
ál lamok felett álló tervhivatal , ennek 
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ellenére jelentős szerepet játszik a szoci-
alista országok gazdasági együttműködé-
sének megszervezésében. Különösen ki-
sebb országok számára igen fontos a 
KGST keretében végbemenő szakosítás, 
és a gazdaságfejlesztési t e rvek egybe-
hangolása. Azonban hiba lenne ebből azt 
a következtetést levonni, hangsú-
lyozta -, hogy bármely ország elhanyagol-
h a t j a a nehézipar fejlesztését. 

Háy elvtárs részletesebben ki tér t a nem-
zetközi munkamegosztás néhány elvi kér-
désére. Megállapította, liogy az értéktör-
vény erősebbon érvényesül az egyes szocia-
lista országolt közötti kapcsolat olt terén, 
mint országon belül, de utóbbiakban is 
növekvő mértékben a tervszerű, arányos 
fejlődés törvényének van alávetve. Hang-
súlyozta továbbá, bogy a tőkés piacokkal 
való kapcsolatunkban szocialista társadal-
munk szükségletei az i rányadók. 

Vázolva a szocialista nemzetközi munka-
megosztás céljait, r ámuta to t t , hogy a mun-
kamegosztásnak a lehető legnagyobb 
munkamegtakarí tásra kell irányulnia, biz-
tosítva a szocialista országok arányos fejlő-
dését ós a, gazdasági fejlettségi színvonal-
ban fennálló különbségek minél gyoi-sabb 
kiegyenlítését. A távlati tervek kidolgozá-
sával kapcsolatban meg kell állapodni egy 
sor módszertani kérdésben, mint a nom-
zeti jövedelem, a beruházások gazdasági 
ha tásfoka , az önköltség, a termelé-
kenység mérése, továbbá a valutaát-
számítás módja, a szocialista világpiac 
saját árbázisának kérdése stb. A korreferá-
tum befejező része a szocialista világgazda-
ságban érvényesülő főbb törvényekkel, s ér-
vényesülésük módjával foglalkozott. 
• Göncöl György kandidátus, a Közgazda-
ságtudományi Intézet osztályvezetője hoz-
zászólásában a gyorsütemű gazdaságfej-
lesztés egyik alapvetően fontos problémá-
jával, a népgazdasági és a nemzetközi gaz-
dasági egyensúly kölcsöhatásaival foglal-
kozott. E probléma magában foglalja egy-
részt a fogyasztás és felhalmozás optimális 
arányának kérdését, másrészt a gazdaság-
fejlesztéssel növekvő importszükséglot és 
exportképesség problémáját . Utóbbi hatá-
rozza meg végső soron a fizetési mérleg 
alakulását , amely a maga részéről befolyá-
solja a gazdaságfejlesztés ü temét és vissza-
ha t mind a felhalmozás, mind a fogyasztás 
volumenére és s t ruk túrá já ra . 

Rámuta to t t , hogy az import szükséglet 
és export képesség egymáshoz való viszonya 
eltérő a szocialista iparosítás különböző fej-
lődési szakaszaiban. Az iparosítás kezdeti 
s tádiumaiban az importszükséglet növeke-
dése szükségképpen meghaladja az export-
képesség növekedését. A népi demokrat ikus 
országok iparosítása során átmeneti leg ezt 

az ellentmondást a Szovjetunió hidal ta á t . 
Megoldani azonban végeredményben az 
ésszerű nemzet közi munkamegosztáson ala-
puló hatékony, tervszerű gazdasági együt t -
működés révén lehet. A táv la t i tervek mul-
t i laterális összehangolásának t ehá t azzal a 
fe ladat ta l kell megbirkóznia, hogy egymás-
hoz illessze a gazdasági együt tműködésben 
résztvevő országok különböző fejlődési üte-
meit és népgazdasági s t ruktúravá l tozása i t . 
A KGST Közgazdasági Állandó Bizottsága 
á l ta l ki tűzöt t kutatási feladatok tu la jdon-
képpen ennek a komplex problémának 
megoldását vannak h iva tva előmozdítani. 

A továbbiakban felhívta a figyelmet,hogy 
a külkereskedelem gazdaságossága rend-
kívül fontos kérdés ugyan, de a tervszerűen 
előidézett vagy előidézendő népgazdasági 
és világgazdasági szempontból fontos 
s t ruktúravál tozásoknak alárendelt szerepel 
játszik, mivel önmagában még nem bizto-
s í t ja szükségszerűleg az ésszerű szocialista 
nemzetközi munkamegosztást . 

Kiss Tibor kandidátus , az Oi-szágos Terv-
hivata l főosztályvezetőlielyettese a szocia-
lista országok fejlődésének kiegyenlítődését 
elemezte. Rámula to t t , liogy a fejlődési 
szint kiegyenlítődésén a lényeges különb-
ségek kiegyenlítődését kell érteni , s az élet-
színvonal kiegyenlítődése gyorsabban 
megy végbe, mint a munka termelékeny-
ségéé. 

Ausch Sándor kandidátus , a Közgazda-
ságtudományi Intézet munka tá r sa a társa-
dalmi te rmék sakktábla mérlegének jelentő-
ségével foglalkozott a KGST m u n k á j a 
szempontjából . Véleménye szerint ezt igen 
előnyösen .szolgálhatnák a megfelelő bon-
tásban országonként elkészített sakktábla-
mérlegek, mert lehetővé tennék, hogy az 
egyes a jánlások hatásá t a termelés és a kül-
kereskedelem szempontjából egyszerre 
vegyék figyelembe. Hangsúlyozta a sakk-
táblamérlegek fontosságát az oi-szágok kö-
zötti összehasonlító elemzés szempontjából 

Horváth Lajos, a Közgazdaságtudományi 
Intézet, osztályvezetője „A jövedelemel-
osztás egyes közgazdasági kérdései a ter-
melőszövetkezetekben" címmel t a r t o t t kor-
referá tumot . Bevezetőül megál lapí tot ta , 
hogy a ke t tős feladat első részének — a 
szocializmus alapjai lerakásának— nagyobb 
részét m á r megoldottuk: jelenleg a mező-
gazdaság szántóterületének több mint 
70%-a a szocialista szektorhoz ta r toz ik . 
H á t r a van azonban a másik fe ladat , 
szocialista építés meggyorsítása, mely most 
már a mezőgazdaságban is döntően a szoci-
alista szektor fejlesztését jelenti . 

Mezőgazdaságunk nagyobi) részében a 
modern nagyüzemi gazdálkodás csak most 
van kialakulóban. A fejlődés gyorsasága ós 
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zökkenőmentessége igen nagymér tékben 
függ a termelőszövetkezetekben alkalma-
zot t jövedelemelosztási formáktól . Olyan 
elosztási fo rmákat kell alkalmazni, melyek 
ugyanakkor, amikor összhangban ál lnak a 
szocialista elosztás elveivel, ösztönzik a teg-
nap még egyénileg gazdálkodó parasztokai 
a nagyüzemekben végzett szorgalmas, haté-
kony munkára . 

A korreferátum behatóan elemezte a 
termelőszövetkezetek klasszikus j övedelem-
elosztási formája , a munkaegységrendszer 
főbb jellomvonásait, valamint a jövede-
lemelosztás új formái t és módszereit . 
A klasszikus munkaegységrendszert évi 
egy- vagy kétszeri, főleg természetbeni 
jövedelemosztás jellemezte, s a munkaegy-
ségnek nem volt előre meghatározot t ér téke 
s nem volt biztosítva a tagok közvetlen 
anyagi érdekeltsége a munka minőségében 
sem. Az ú j jövedelemelosztási módokra 
havonkénti előlegezés, a munkaegység érté-
kének garantálása, premizálás — például 
az ún. eredményességi munkaegységrend-
szer alkalmazása ú t j á n — és a pénzbeni ré-
szesedés döntő súlya jellemző. 

Az ú j jövedelemelosztási fo rmák elterje-
dése együ t t j á r a közös gazdaság megerősö-
désével, a szövetkezeti árutermelés növeke-
désével, az egyéni termékértékesítés meg-

szűnésével. E formák részben fel is tétele-
zik — például a havonkénti pénzbeni előle-
gezés és a munkaegység értékének garantá-
lása — a szövetkezetek anyagi megerősö-
dését s csak annak a ránvában vezethetők 
be. 

Csákány István, a Közgazdaságtudo-
mányi Intézet munkatá rsa hozzászólásában 
a jövedelemelosztás és a munkaszervezés 
néhány összefüggését elemezte. A v i tában 
felszólalt több termelőszövetkezeti vezető 
is, így Nagyváradi Mihály, a zalaszent-
mihályi „Győz a szocializmus" tsz. elnöke, 
S. Hegedűs László, a nagykőrösi „Pe tő f i " 
tsz. főagronomusa, Györfi Károly, a téte-
lem „Kossu th" tsz. elnöke, Kovács Pál, a 
tótkomlósi „Ha ladás" tsz. elnöke. Ismer-
te t ték a szövetkezeteikben alkalmazot t 
jövedelemelosztási módokat , s többségük-
ben ha tározot tan az ú j jövedelemelosztási 
formák alkalmazása mellett száll tak síkra. 
Többen közülük elismerően emlékeztek 
meg arról a munkáról , melyet Horváth 
Lajos és a Közgazdaságtudományi Intézet 
mezőgazdasági osztályának dolgozói szö-
vetkezetükben az ú j jövedelemelosztási 
módszerek kidolgozásával és bevezetésével 
kapcsolatban kifej te t tek. 

SIMON GYÖBGY 

A magyar történetírás fejlődése az elmúlt évtizedben 
Az Akadémia II. osztálya a nagygyűlés 

keretében vi tá t rendezett a magyar tör-
ténetírás problémáiról. 

Molnár Erik akadémikus előadása be-
vezetésében vázolta azokat a fe ladatokat , 
amelyek előtt a marxista tör ténet í rás ál lot t 
1948—49-ben, amikor tör ténet í rásunkban 
a tervszerű m u n k a feltételei lé t re jöt tek. 
Röviden jellemezte marxis ta tör ténet -
írásunk fejlődésének három szakaszát . 

Az első 1953-ig t a r t o t t . Ez t az időszakot 
az újonnan a laku l t és á ta lak í to t t kuta tó-
intézmények m u n k á j á n a k gyors fellendü-
lése jellemezte: az ál talános és középiskolai 
tankönyvek elkészülte, az egyetemi tan-
könyv munkáinak megindítása, a Kossuth-
évforduló, m a j d a Rákóczi-év i rodalma és 
az 1953. évi történészkongresszus jelzik a 
legfontosabb eredményeket . Ebben az idő-
ben el terjedt és uralomra ju to t t tör ténet-
í rásunkban a material is ta szemlélet. De 
ennek az időszaknak a végén, a Századok 
1953 november-decemberi szerkesztőbizott -
sági v i t á jában m á r világossá vá l tak mar-
xista tör ténet í rásunk hibái is. A második 
szakasz 1953 és az ellenforradalom leverése 
közé esik. Ennek a szakasznak nagy ered-

ményei közé számít az egyetemi tanköny-
vek elkészülte és azok megvi ta tása . A vi ták 
— mint ismeretes lényegében pozitív 
eredményt hoztak. Nagytekintélyű polgári 
történészek emelték ki ezeken a vi tákon, 
hogy most áll rendelkezésre először teljesen 
egységes szemléletű, tudományosan meg-
alapozott magyar tör ténet i tankönyv, 
amely ugyanakkor részletes előadásával a 
polgári tör ténet í rás nagy te r jede lmű pozi-
t ivista, ill. szellemtörténeti szintéziseit is 
pótolni képes. Ez t a szakaszt egészében 
véve jellemzi, hogy megindult a hibák ki-
javítása, de bizonytalankodva ellentmon-
dásokkal és visszaesésekkel. Ebben nagy 
része volt a revizionizmusnak, amely ebben 
az időszakban ü tö t t e fel fe jé t és amely, ki-
használva az elkövetett h ibáka t felszította 
a nacionalizmust és a marxis ta tör ténet í rás 
le jára tására törekedet t . Az utolsó szakasz 
az 1956-os ellenforradalom leverése u tán 
veszi kezdetét . Ez t a szakaszt — rövid, 
kezdeti bizonytalanság u t á n — az 1956 
előtt elkövetett hibák gyökeres ki javí tására 
irányuló törekvés jellemzi, egyre erősödő 
harc — a pá r t ú tmuta t á sa nyomán — a re-
vizionizmus maradványai , m a j d a burzsoá 

358 



nacionalizmus ellen. Tör ténet tudományunk 
életének ú j fellendülése, a vitaszellem meg-
élénkülése, 1918—19 emlékének méltó meg-
ünneplése, az egyetemi tankönyvek revízió-
ja , egy ú j népszerű történeti összefoglalás 
elkészülte, az új pár t tör ténet i t ananyag 
megjelenése — ezek tekinthetők e periódus 
leglényegesebb eredményeinek. 

Történet írásunk eddigi eredményeit ér-
tékelve Molnár Erik megállapította, hogy 
1948—49 u t á n nagy lendülettel fogott 

hozzá tör ténészgárdánk az előtte álló ha-
ta lmas és teljesen új feladatok megoldásá-
hoz és kétségtelenül jelentős eredményeket 
ért el. Marxista igénnyel folytatva munká já t 
a magyar tör ténet alapvető kérdéseit nagy 
vonalakban t isztázta, a magyar történeti 
fejlődés fő vonalait felvázolta. Munkája 
eredményeképpen fel tárul t a magyar nép 
osztályharcokon á t haladó igaz története, 
egységes szellemben felfogva, tudományo-
san megalapozva. Történetírásunk kidol-
gozta fő összefüggéseiben a munkásmoz-
galom azelőtt teljesen elhanyagolt törté-
netét . Fe l tá r ta a népi mozgalmaknak és a 
függetlenségi harcoknak alapvető összefüg-
géseit. A Magyarországon élt nem magyar 
népek tör téneté t vizsgálva, bemuta t t a 
ezeknek a dolgozó magyar néppel való som-
közössegét. Eredményeit nagy és jelentős 
részben új forrásanyagból merítette.Menet -
közben leszámolt a burzsoá történet írás leg-
durvább hamisításaival. Népünk történeti 
tuda tába be vit te a marxizmusnak a magyar-
tör ténet re alkalmazott általános eszméit. 

Ebben az összefüggésben szólt arról a fel-
becsülhet et len segítségről, amelyet a Szov-
je tunió nyúj to t t tö r téne t tudományunknak. 
A szovjet segítség nemcsak a marxis ta 
tö r téne t tudomány fejlődésének lehetőségeit 
t e remte t te meg hazánkban, hanem ezt a 
fejlődést rendkívül meg is gyorsította. 

Természetesnek kell azonban tekinteni , 
hogy marxis ta történet írásunk az első kez-
deti szakaszban, a szovjet tudomány hat-
hatós segítsége ellenére is, csak az alap-
vetésig ju tot t el. Rövid volt az idő, elég-
telen az erő. A feltárt forrásanyag hiányos 
marad t . Érvényesültek még a burzsoá tör-
ténetszemlélet maradványai . Egyszerre 
kel le t t marxis ta történetet írni és marxis-
ta történetszemléletet e lsaját í tani . így 
munkaközben elkerülhetetenül sok hiba 
merül fel, nem egy megoldás a vulgarizált 
marxizmus szellemében fogant. Ennek elle-
nére ez a korszak a marxista tör ténet í rás 
alapjait lerakta, megteremtet te azokat az 
a lapokat , amelyeken a további fejlődés, a 
hibák ki javí tása megindulhatot t . 

A továbbiakban Molnár Erik, mint 
marxista tör téne t tudományunk eszmei és 
szakmai fejlődésének jelentős bizonyítékát 
emlí te t te azt a nagyarányú forráskiadási 

munká t , amely jól megalapozta eddig fel-
dolgozásainkat és megfelelő bázist terem-
te t t a továbbiak számára is. Ezek a forrás-
kiadványok a régebbi tör ténet í rás , forrás-
kiadás által elhanyagolt, mellőzött anyagok 
fel tárásával ad tak választ a marxis ta tör-
ténet í rás kérdéseire. Részletezve az egyes 
k iadványokat , elmondotta, hogy lia e for-
ráskiadványok egy részének bevezetései-
ben, mások irat publikálási gyakor la tában 
a tör ténet í rásunkban 1953 előtt jelentkezett 
torzulások nyomot is hagy tak s ha a leg-
ú jabbkor tör ténete még nem is szerepel 
kellő súllyal, marxista tör ténet í rásunk 
mégis ezen a területen minőségileg és 
mennyise'gileg többet és értékesebbet pro-
duká l t 15 év a la t t , mint a polgári történet-
írás a megelőző ötven évben. 

A következőkben az előadó történet-
írásunk 1956-ig ter jedő korszakának ered-
ményei t és hibái t vizsgálta. A feudális kor-
szak történetével kapcsolatban kiemelte, 
hogy történetírásunk helyesen törekedet t 
a r ra , hogy bemutassa a parasztság alkotó 
m u n k á j á n a k és osztályharcának történet-
formáló jelentőségét. Ennek köszönhető, 
hogy hata lmas ú j forrásanyag feldolgozása 
a lapján, a mezőgazdasági fejlődés és a 
paraszt i osztályharcok tör ténetéről ma a 
korábbinál sokkal világosabb képet alkot-
ha tunk . 

A XVI- -XVIII. század tör ténetének 
kutatásával kapcsolatban u ta l t arra , bogv 
a marxis ta történetírásra vá r t az. a feladat, 
hogy a függetlenségi harcok valódi tartal-
mát megállapítsa. Történet í rásunk sokat 
t e t t , bogy a függetlenségi harcok és az 
osztályharc összefüggéseit t isztázza és ezen 
a téren vannak komoly eredményei. De 
tör ténet í rásunknak — amin t eriől Magyar-
ország történetének az 1526—1790 közötti 
időre vonatkozó egyetemi t ankönyve tanús-
kodik — nem sikerült a kérdéseket kielé-
gítően megoldania. A függetlenségi harcok 
középpontba állítása, a függetlenséghez 
fűződő érdekek közvetlen azonosítása 
ezekben a századokban a társadalmi bala-
dás érdekeivel, párosulva az osztályviszo-
nyok és a nemzetiségi kérdés nem elég sok-
oldalú és alapos kidolgozásával, azt ered-
ményezte, hogy tör ténet í rásunk a függet-
lenségi harcoknak, mint ilyeneknek feltét-
len igenlésével sok vonatkozásbon a nacio-
nalista kuruc történetírás vonalán haladt 
tovább. Szerepet já tszot t ebben a nemzet 
marxis ta fogalmának elhanyagolása is. 
Történet í rásunk a ncmzetté-fejlődés bo-
nyolult folyamatát nem t isztázta , s a 
függetlenségi harcokat nemzeti harcok-
nak tek in te t te olyan időben, amikor a 
— polgári nemzet még nem létezet t , 
bá r a harcokban különböző nemzetiségi 
tömegek vet tek részt. Ezzel öntudat lanul a 
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polgári nacionalizmus á l láspont jára helyez-
kedet t , amely a nemzetet nem tör ténet i , 
hanem tör ténet felet t i , örök kategóriának 
tekin t i . 

A függetlenségi mozgalmaknak ön-
magukban való pozit ív értékelése, amelyet 
nem előzött meg a tények sokoldalú mar-
xista elemzése, egybefonódott a Habsburg-
uralom magyarországi szerepének dogma-
tikus, leegyszerűsített megítélésével. De el-
hanyagoltuk a tö rök birodalom belső viszo-
nyainak tanulmányozását is. Történet-
írásunk sokszor a magyar viszonyok egy-
oldalú elemzése a l ap j án foglalt ál lást olyan 
kérdésekben, melye t helyesen megítélni 
csak a nemzetközi összefüggések ismereté-
ben lehet. Tör ténet í rásunkat t ehá t a 
magyai- glóbushoz tapadó provinciális 
szemlélet jellemezte, ami újból összefüggött 
a nacionalista nézetek lappangó marad-
ványaival. Tör ténet í rásunk csak odáig 
j u to t t el, hogy a magyar tör ténete t a ma-
gyar nép haladása szempontjából vizsgál-
ja , ami kétségkívül döntő változást jelen-
t e t t a korábbiakhoz képest. Ez az állás-
pont azonban t á p o t ad a nacionalista néze-
teknek. A marxizmus—leninizmus ugyan-
is egy ország tö r t éne té t nemcsak annak ér-
dekei szemszögéből értékeli, hanem nemzet-
közi perspekt ívába áll í t ja be és ezen az 
alapon a nemzetközi haladós szempontjá-
ból is megítéli. Ez a követelménye a prole-
t á r internacionalizmusnak: csak ennek a 
szempontnak következetes érvényesítése 
vezethet a nacionalizmus teljes felszámolá-
sához. A szocialista patr iot izmustól elvá-
laszthatat lan pro le tár internacionalizmus 
azonban még nem vál t tör ténet í rásunk 
tudatosan és á l ta lánosan a lkalmazot t el-
vévé. Pedig a nacionalizmust , amellyel nem 
lehet kompromisszumot kötni, csak akkor 
fogjuk utolsó rej tekhelyéről is kiűzni, ha a 
proletár internacionalizmus elvét teljes kö-
vetkezetességgel a lkalmazzuk. 

A Mohácsot megelőző időszak tör ténet -
írásáról szólva Molnái- Er ik kiemelte, hogy 
ez, az osztályharc kulcsának alkalmazásá-
val, rámuta to t t egy sor alapvető össze-
függésre, amely a polgári tör ténet í rás előtt 
r e j tve marad t . Történet í rásunk i t t a pa-
raszti osztályharc és a honvédő háború 
jelentőségének kiemelésére törekedet t és 
ismereteinket mindké t területen el is mé-
lyí te t te . 

Különösen intenzív, sokoldalú, a gazda-
ságtörténetet , poli t ikai tör ténete t és nemze-
tiségi tör ténetet egyaránt felölelő ós ered-
ményes volt az 1790—1849 közötti kor-
szak kutatása. A marxizmus ezen a front-
szakaszon tör te át legkorábban a polgári 
történetszemlélet á l láspont já t . Végleges 
eredményei közé tar toz ik , hogy nemcsak fő 
vonalaiban, de részleteiben is bemuta t t a , 

azt ii valóságos gazdasági-társadalmi és 
polit ikai folyamatot , amely az 1848-as for-
radalom kitörésére vezetett . 

Komoly és eddig nem mél tányol t ered-
ményei vol tak a kapi tal is ta korszak kuta-
tásának . A legátfogóbb eredménynek itt. a 
magyar gyáripar tör ténetének megírását 
t ek in the t jük , melynek fejlődése, egyetlen 
hézagot nem tekintve, ma már egészében 
e lő t tünk áll. Az idevágó munkák a magyar-
gyár ipar fejlődése sajátos vonásainak ki-
dolgozására! ú j eredményeket m u t a t n a k 
fel az á l ta lános gazdasági fejlődés, a társa-
dalom — és a politikai tör ténet vonatkozá-
sában is. Az 1880-ig ter jedő időre vonat-
kozólag a polit ikai történet a lapvető kérdé-
seit, a korszak politikai küzdelmeinek 
alapos elemzése ú t j án , az egyetemi tan-
könyveknek nagy vonalakban sikerült tisz-
táznia. A nemzetiségi kérdés ku ta tása 
terén elért eredményeinkről szólva, Mol-
nár E r i k megemlítette, hogy há t r a van 
még az egyik fő kérdésnek, a magyar 
nomzet és a magyarországi nemzetiségek 
részben azonos, de részben eltérő fejlő-
dési i r ányának az elemzése és k imuta tása . 

A következőkben részletesen szólt az 
1900 u táni korszak polit ikai tör ténetével 
foglalkozó munkákról , m a j d a munkás-
mozgalom történetéről. I t t a pár t tö r téne t i 
t ananyag mellett nem egy figyelemre 
méltó t anu lmány jelent meg. Maga a pá r t -
tör ténet i t ananyag elkészítése is — hibái 
ellenére — jelentős lépés volt, mort ezt. a 
m u n k á t a legegyszerűbb adatok összeállí-
tásával, az alapvető forrásanyag összegyűj-
tésével kel let t kezdeni, hogy összefoglaló 
képet lehesen aclni az utolsó száz év leg-
jelentősebb történelemalkotó erejének, a 
magyar munkásosztálynak kezdeti moz-
galmairól, ön tuda t ra ébredéséről, osztállyá 
szerveződéséről és több mint félévszázados 
harcairól. Ismerte tve az idevonatkozó mun-
kákat az előadó r ámuta to t t a r ra , hogy ezek 
negatív vonása, egyes szemléleti h ibákon 
kívül, többnyi re abban állott , hogy a mun-
kásmozgalom történetét nem ágyazták be 
kellőképpen a történelmi folyamatba. 

A kapi ta l i s ta korszak történetírásá-
nak hibáiról szólva emlí tet te a se-
matizálás h ibá já t és az ún. ci tatológiát . 
Mindezek t ipikus gyermek-betegségek vol-
tak — mondot t a — amelyeken úgy látszik 
át kellett esnünk. Kiemelte azt is, hogy 
tö r téne t tudományunk a Tanácsköztársa-
sággal és az 1918—19-os for radalmakkal 
195(5 előtt egyáltalában nem foglalkozott 
tör ténet i és politikai jelentőségükhöz mér-
ten. A továbbiakban részletesen szólt a népi 
demokrácia történetének ku ta lásában , a 
hadtör téne t i ku ta tásban és a historiográfia i 
munkában elért eredményeinkről. 

1953 u tán , amikor a korábbi hibák jó 
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részét marxis ta történet írásunk felismerte 
és érvényesült is a törekvés azok kijavítá-
sára , ennek ú t j á t ál lotta a színen meg-
jelent revizionizmus, amelynek hatása 
ú j abb hibák forrásává vált . A polgári talaj-
ból kinőtt revizionizmus felszította a nacio-
nalizmust. „Tudománypol i t iká ja" törté-
ne t tudományunk hibáinak egyoldalú fel-
hánytorgat ásá val, amelyek közt persze nem 
a túlsók, hanem a túlkevés nacionalizmus 
szerepelt, az addigi marxista történettudo-
mány kompromit tá lására és le járatására 
i rányul t . A revizionizmus ar ra törekedett , 
hogy a „történész egységfront" jelszavának 
leple a la t t a marxizmust történettudo-
mányi vezetőszerepéhői kiszorítsa. A szak-
mai igényességet hangoztat ta , hogy a pár-
tosságot, a tö r téne t tudomány marxis ta 
politikai-ideológiai vonalát hát térbe szorít-
sa. Azt hi rdet te , hogy a történeti fejlődés 
fő haj tóereje az osztályokat átfogó nemzeti 
egység. 

Tudományos célkitűzésű munkákban a 
revizionizmus, a fejlődés gyorsasága miat t , 
nem jutott kifejezésre, csak kr i t ikákban, 
recenziókban, vi tákban kapott hangot. 
Maradandóbb hatása volt, a revizionizmus 
egyes tényezőinek, amelyek a történetírói 
munkát még ma is befolyásolják. Idesorol-
ha tó a tör ténet í rásunkban még le nem küz-
dött nacionalista maradványokon kívül 
különösen a polgári objektivizmus, amely 
az 1953 előtt helytelenül értelmezett pár-
tosság reakciójaként t a r t j a fent magát . Ez 
főleg a pár tos álláspontot elhomályosító 
pozitivista tendenciáknak, a szakszerűség 
előtérbe helyezésének, a tö r téne t tudomány 
öncélú felfogásának a lak jában jut kifeje-
zésre, amelyek történészeink egy részét arra 
indít ják, hogy tar tózkodjanak összefoglaló 
munkák készítésétől, az elvi általánosítá-
soktól s beérjék a felületi tények gyűjtö-
getésével. Orvosságot a marxista elméleti 
a lap kiszélesítésébon, a marxista politikai 
nézetek megszilárdításában kell keresni. 

Történetírásunk legújabb, az ellenforra-
dalom leverése u tán kezdődő korszakáról 
szólva Molnár Erik hangsúlyozta, hogy a 
gazdasági-politikai konszolidációval, de et-
től ütemben elmaradva, tör ténet tudomá-
nyuk fejlődése részben az ellenforradalmat 
előkészítő revizionizmus elleni harc, rész-
ben — ettől elválaszthatat lanul — a régi 
hibák felszámolása jegyében indult meg 
ú j ra . A párt vezető ideológusai fe l tá r ták az 
ellenforradalom eszmei előkészítésének 
folyamatát és történetírásunk is hozzálá-
to t t az ellenforradalom történetének kuta-
tásához, va lamint á revizionizmus legnyíl-
t a b b a n jelentkező egyik összetevőjének, a 
nacionalizmusnak a leküzdéséhez. Nagy 
segítséget nyú j to t t ak ehhez a párt ismere-
tes állásfoglalásai, határozatai . 
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A továbbiakban az előadó korszakon-
ként részletezte tör ténet í rásunk legújabb 
periódusának eredményeit. Megállapította, 
liogy a m u n k a súlypontja eltolódott az 
ú j a b b történelem felé, anélkül azonban, 
hogy a régebbi korszakok ku ta t á sa hát-
térbe szorult volna. A Mohács előtti feudá-
lis korszak történetírásából kiemelte a 
feudális földmonopóliumról szóló munkát , 
valamint a hivatalnokréteg kialakulására 
és a városfejlődésre vonatkozó ku ta tásoka t . 
A feudális korszak XVI—XVIII . századi 
történetét illetően — mondotta — az érdek-
lődés középpont jába továbbra is a mező-
gazdaság fejlődése és a paraszti osztályharc 
áll. Ezen a téren a nagybir tok korábbi, 
meglehetősen egyoldalú vizsgálata u t án 
komoly figyelmet szenteltek a paraszti 
árutermelés fejlődésének és a szabadpa-
raszti törekvéseknek. A XVIII . századdal 
kapcsolatban a legújabb k u t a t á s rámuta-
tott az árutermelő parasztgazdaság specia-
lizálódás! törekvéseire és a bécsi gazdaság-
poli t ikának a magyar mezőgazdaság egyes 
ágait fejlesztő irányzatára, mely nem egy-
szer beleütközött a magyar feudalizmus 
korláta iba. 

A kapital is ta korszak tör ténet í rásának a 
legutóbbi években javára kell í rni , hogy a 
provinciális, hungarocentrikus szemlélet 
elleni harcot nemcsak szavakban hangoz-
t a t t a , hanem a küzdelmet ez ellen ténylege-
sen meg is kezdte. Erről tanúskodik az 
egyetemi tankönyvnek 1880—1900-ra 
vonatkozó részlete, amely Magyarország 
tör téneté t igyekszik az egész Monarchia 
fejlődésébe beágyazni és a magyarországi 
rendszer érlelődő válságát is az össz-
monarchia keretében vizsgálja. I lyen jelle-
gűek a magyar mezőgazdaság porosz u tas 
fejlődését vizsgáló tanulmányok és a 
Magyarország függősége jellegének ú j meg-
állapítására vonatkozó kísérletek. Kiemelte 
Molnár Erik az 1918-as polgári demokiil-
t ikus forradalom és a Tanácsköztársaság 
40. évfordulójára készült t anu lmányokat , 
az ellenforradalom tör ténetére vonatkozó 
forráskiadványokat és Magyarország 
részvételét a második vi lágháborúban be-
muta tó okmánygyűj teményt . 

Szólt az előadó a munkásmozgalmi törté-
netének 195(j u tán megjelent tankönyvei-
ről, amelyek eredményesen harcolva á 
korábbi dogmatizmus ellen, az addiginál 
nagyobb gondot fordítanak a munkásmoz-
galom objektiv feltételeinek vizsgálatára, 
konkré tabbun tárgyal ják a munkásosztály 
fejlődésének tényeit és reál isabban értéke-
lik küzdelmeit . A továbbiakban Molnár 
Erik a kapital is ta korszak tör ténetében 
muta tkozó ún. „fehér foltokról" szólt ,majd 
a népi demokrat ikus korszak tör ténetének 
feldolgozásával kapcsolatban megállapítot-



ta , hogy ez még mindig a kezdeteknél t a r t , 
ha az első indulás nehézségeit m á r le is 
gyűrte. Ezen a te rü le ten u ta t t ö r t az a fel-
ismerés, hogy a népi demokrat ikus korszak 
problémáival megfelelő módon csak úgy 
lehet foglalkozni, hogy azokat szoros kap-
csolatban vizsgáljuk a felszabadulás előtti 
viszonyokkal. 

Munkánk á t tek in tésé t — mondot ta 
végezetül Molnár Er ik — ezzel befejeztük 
és megpróbálha t juk most már feláll í tani a 
végső mórleget. H a azokból a feladatokból 
indulunk ki, amelyek előt tünk ál lot tak, 
azt iliszem megál lap í tha t juk , hogy mar-
xista tör ténet í rásunk, a hibák ellenére, 
amelyeket ú tközben elkövetett , a lap jában 
jó munkát végezett . Ennek a munkának 
köszönhetjük, hogy fő vonásaiban felvázo-
lódot t a magyar nép, a magyar dolgozók 
pártos szellemben megírt marxis ta törté-
nete. Útközben n e m egy hibát , nem egy 
gyermekbetegséget leküzdöt tünk, vagy leg-
alább világosan ' l á t j u k nem egy korábbi 
hibánk forrását . Ma tud juk , bogy mi a tör-
ténetírásban a sematizmus és a dogmát iz-
mus, a hamis aktual izá lás és a szubjektiviz-
mus, tuda tosan küzdünk ezek marad-
ványai ellen, amin t tudatosan küzdünk a 
burzsoá objekt ivizmus maradványai ellen 
is. Azt azonban nyugodtan e lmondhat juk , 
hogy marxis ta tö r t éne t tudományunk , még 
ki nem jav í to t t h ibá i ellenére is, minden 
szempontból magasan felette áll az egykori 
polgári t ö r t éne t tudománynak . 

Természetes azonban, hogy a h ibákban 
nem nyugodha tunk meg. Különösen egy 
hibát kell itt megemlíteni, amelyet sürgő-
sen ki kell j av í t anunk . A viták, amelyek az 
elmúlt évben az egyetemi tankönyvek vég-
leges szövege körü l folytak, ha befejezett-
nek még nem is tekinthetők, fe lh ív ták a 
figyelmet tö r téne t í rásunkban egy koráb-
b a n észre nem ve t t veszélyes gyengéjére. 
Ez a tör téne t í rásunkban ilyen vagy olyan 
formában lappangó nacionalista szemlélet, 
amely az osztályharcos frazeológia álruhá-
jába öltözött és összefonódott a hungaro-
centrikus szemlélettel. Ezt a hibát azért 
követhet tük el, mert tör ténet í rásunkat 
nem ha to t t a á t kellőképpen a marxizmus 
igazi szelleme. N e m vete t tük fel és nem 
próbál tuk a marx izmus eszközeivel tuda-
tosan megoldani a magyar tör téne t fontos 
elméleti kérdéseit , hanem nem egyszer be-
ér tük a marxizmus felületes elsajátí tásá-
val, anélkül, hogy észre ve t tük volna a 
marxis ta felszín a l a t t meghúzódó polgári 
nacionalista nézetekot. Ennek következté-
ben a nemzeti egység gondolata előretört , 
az osztályharc pr imátusa , a haladás kri-
tér iuma visszaszorult tör ténet í rásunkban. 
Arról, hogy a m a g y a r tör ténet eseményeit 
nemcsak a szűk magyar glóbus, hanem a 

nemzetközi haladás szempontjából Íveli 
megítélni, sokul beszéltünk, de nem t e t t ü n k 
eleget ennek a követelménynek, pedig dön-
tően ezen a ponton válik el a nacionalista 
történetszemlélet és a marxis ta tör ténet-
szemlélet ú t j a . 

A központi feladat ma, amely mel le t t 
persze a többi hiba k i javí tásá t sem szabad 
elhanyagolni, a harc a polgári nacionaliz-
mus maradványai ellen, vagy másszóval a 
szocialista patriotizmus következetes egye-
sítése a proletár internacionalizmussal. Ez 
a haro nem lesz könnyű. Szembe fog juk 
találni magunka t a nacionalista gondolat-
maradványok öntudat lan képviselőivel, 
ak iknek nem lesz könnyű szakítani eddigi 
szemléletükkel és a polgári nacionalizmus 
nagyon is öntudatos harcosaival, ak ik 
nyomást fognak gyakorolni történészeinkre. 
De a harc sikerének eszközei kezünkben 
vannak . Ezek az eszközök: a valódi 
marx is ta történet i elmélet mély elsaját í tása 
és következetes alkalmazása a magyar tör-
ténetre , lia kell, önmagunkkal is harcban. 
Ezzel kapcsola tban a polgári tör ténet i ide-
ológia k r i t ikus felszámolása. És végül az 
egész magyar tör ténet cél tudatos bele-
ágyazása a nemzetközi tör ténet i folyamat-
ba, aminek feltétele az egyetemes tö r t éne t 
alapos ismerete s ami nélkül proletár inter-
nacionalista történetírás nem lehetséges. 
H a t u d u n k ezekkel az eszközökkel élni, 
haladó forradalmi hagyományaink a maguk 
valódi nagyságában fognak fel tárulni és 
tö r téne t í rásunk teljes mér tékben betölt i 
majd ezt a feladatot , amelynek teljesítését 
a p á r t joggal várja el tőlünk: azt a felada-
tot , hogy a magyar néphez a tö r téne t í rás 
módszereivel neesak a szocialista patrio-
tizmus, hanem az at tól e lválaszthata t lan 
proletár internacionalizmus szollemét is 
közvet í tsük. 

Molnár Er ik akadémikus előadásához 
elsőnek Ember Győző akadémiai 1. tag, az 
Országos Levél tár főigazgatója szólt hozzá. 
Kiemelte , hogy a tö r téne t tudomány mű-
velésének Magyarországon ma olyan fel-
tételei a l aku l t ak ki, amilyenekről a polgári 
korban a történészek csak ábrándozha t tak . 
Pára t l an ú j lehetőségek nyí l tak a magyar 
tör ténet í rás előtt, s ha az e lmúl t tíz év 
eredményei t mérlegre tesszük, akkor azt 
is meg kell kérdeznünk, hogy vajon meg-
felelő módon élni tudott-e ezekkel a lehető-
ségekkel '/ „Távolról sem akarom elért 
eredményeinket lekicsinyelni — fo ly ta t t a— 
amikor azt mondom, hogy lehetőségeink 
a lap ján többet is e lérhet tünk volna ." 
Ennek oká t részben abban lá t ta , hogy kez-
detben volt együttműködés a különböző 
történész intézmények között , ez egy-két 
év el tel tével lazulni kezdett . Ez a folyamat 
nem egészséges volt, hanem káros, tör-
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ténctí rásunkeredményességét csökkentet t e. 
A jövőben az Akadémia Tör ténet tudományi 
Bizottságának segítségével az együttmű-
ködést a tör ténet tudományi intézmények 
között szorosabbá kell t ennünk. A munka 
eredményessége érdekében célszerűnek lát-
szanék bizonyos munkamegosztást bevezet -
ni az egyes intézmények között . A továb-
biakban hiányolta, hogy az előadás nem 
vete t te fel azt a szempontot, hogy vajon a 
tö r téne t tudomány fontosabb ágai meg-
felelően fejlődnek-e, nem fenyegeti-e vala-
melyiket az elsatnyulás, vagy a teljes sor-
vadás veszélye. 

A következőkben Ember Győző a tör-
ténet tudománynak azokról az ágairól szólt, 
amelyeknek művelését a levél tárak vál-
lal ták. Az "egyik ilyen terüle t a levéltári 
segédletek készítése, a kiadásra került, 
levéltár ismertetések, az a lap és az ismerte-
tő leltárak, repertóriumok. A megjelent 
köte tek hosszú sora, és a közeljövőben 
megjelenő ismertető le l tárak többet nyúj-
tanak, mint a külföldi levéltári leltáriroda-
lom eddig megjelent bármelyik válfaja . 
A történeti segédtudományokkal kapcso-
la tban hangsúlyozta, hogy a magyar irat-
tannak sürgősen foglalkoznia kell az ú jabb 
és legújabb korszakok, a kapital izmus és a 
szocializmus korszaka i ra tanyagának kér-
déseivel. Örömmel regisztrálta az areheog-
ráf iai kérdések iránti érdeklődést és meg-
ál lapí tot ta , hogy nagyon is időszerű egy 
egységes, ű j forrásközlési szabályzat ki-
dolgozása. Felhívta a f igyelmet arra, hogy 
számolnunk kell a tör ténet i s tat iszt ika 
egyre növekvő jelentőségével. A levél-
tárosok, összefogva a s ta t i sz t ikusokkalmár 
eddig is számottevő eredményeket muta t -
tak fel ebben a tudományágban. Vitába 
szállt a felszólaló azzal a nézettel, mely 
szerint a tör téne t tudomány területén túl 
sok forráskiadvány jelenik meg. Egyetért 
azzal a kívánsággal, hogy minél több fel-
dolgozás lásson napvilágot: a forráskiadás 
azonban nem akadálya, ellenkezőleg, nél-
külözhetetlen bázisa a feldolgozó munká-
nak. Fontos azonban, hogy a forrásközlés 
tárgyát , anyagát és módjá t helyesen válasz-
szák meg és no idegenkedjenek a feldolgozó 
jellegű bevezető tanulmányok írásától. 
Végezetül a hely történet írás szép ered-
ményeire muta to t t rá. Helyes lenne — mon-
do t ta — a lehetőségek jobb kihasználása 
érdekében bizonyos összhangot teremteni 
a helyi törekvések és a tör ténet í rás országos 
feladatai között. Ezt a fe ladatot a Törté-
nelmi Társulatnak kell megoldani. 

Székely György kandidátus , az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem rektorhelyet-
tesc lényegében és á l ta lában helyesnek 
jelölte meg a referá tumnak azt a kiindu-
lását, hogy' tör ténet í rásunk fejlődése fő 

vonalaiban az ország politikai fejlődését 
tükrözte vissza. Mindamellet t e gondolat 
alkalmazása, különösen a részletek tekin-
tetében, Sok meggondolást kel thet és fenn-
ta r tás t vonha t maga után . Nem t a r t h a t 
igényt teljes érvényre az előadásnak az a 
kísérlete, hogy a történet írás fejlődését 
három nagyobb periódusban tárgyal ja , 
mer t sok olyan munka is van, amelyek más 
periódusban jelentek meg, mint amikor 
készültek. Minthogy az előadásnak az a 
törekvése, hogy az elvi kérdéseket közép-
pontba állítsa, lehetetlenné tet te , hogy a 
tö r téne tkuta tás szervezeti problémáival 
foglalkozzék, legalább vázlatosan kíván 
érinteni néhány idevonatkozó kérdést. Sok 
tennivaló lenne éppen a referá tum által fel-
vetet t elvi kérdések szempontjából az 
utánpótlás biztosításában, a XVI—XVIII . 
századi specialisták képzésében. A törté-
nészgárda megvizsgálásánál említeni kell 
azt az örvendetes tényt , hogy a Történelmi 
Társulat ú j jáépülő kereteiben vidéki tör-
ténészek, és tanárok mind nagyobb kedvet-
muta tnak és képességet á ru lnak el a tör-
téneti problémák tudományos feldolgozá-
sára, és ez jelentősen előmozdítja a város-
történet , az agrár tör ténet és a helytör ténet 
sokoldalú ku ta tásá t . Rámuta to t t a r r a , 
hogy 1953 előtt a munkaközösségekben és 
a Történelmi Társulaton keresztül intenzív 
nevelőmunka is folyt, s a még nem mar-
xista történészeknek megadot t bizalom ál-
ta lában meghozta gyümölcseit. Történet-
írásunk eredményei t az is segített gyara-
pítani, hogy az e lmúlt évtizedben a magyar 
tö r téne t tudomány kiemelkedet t elszige-
teltségéből és visszavonultságából s nem-
csak a tes tvér i országok tör ténet tudomá-
nyával kialakuló szervezett kapcsolataink 
erősödt ek meg, hanem — évek óta — még 
szélesebb nemzetközi fórumokon is ha l la t t a 
hangját . Az egyes korok tör ténet i kutatásá-
ban meglevő nacionalista maradványokkal 
kapcsolatban megál lapí tot ta , hogy Molnár 
Erik kérdésfeltevései nagy figyelmet érde-
melnek anélkül, hogy minden észrevételé-
vel egyet lehetne érteni. A továbbiakban a 
parasztság-történeti és a várostörténeti ku-
tatások részletesebb vizsgálatával módosí-
to t t a bizonyos mértékig a re fe rá tumban 
nyú j to t t képet . Nézete szerint nem elég a 
régi kuruc tör ténet í rás szemléletével hada-
kozni, hanem a tények ú j fel tárásával és 
ideológiai értékelésével kell az igazságot 
megközelíteni. ,,A nacionalizmus veszélye 
igen jogosult — mondot ta Székely György. 
Valóban óvni kell a nemzeti egység gondo-
latának az osztályharc ku ta tása rovására 
való előretörésétől. Ugyanakkor biztosítani 
kell a Habsburg-illúziók elkerülését is és 
tör ténet í rásunk eddigi eredményeinek elvi 
felmérésével, az ú j célok tüzetes kijelölé-
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sével kelJ a jelenleg legproblematikusabb 
kérdéseket megnyugta tó eredményhez 
j u t t a t t n i . " 

Ságvári Ágnes a Párt történeti In téze t h. 
igazgatója hozzászólásában a magyar pár t-
történet írás eddigi út járól szólt. 

Az elmúlt évt ized a magyar pá r t t ö r t é -
net í rás megalapozásának és kia lakí tásának 
időszaka volt, — mondotta . In téze tünk 
ezzel olyan fe ladat ra vállalkozott, amelyre 
a negyedszázados ellenforradalom uralma 
a la t t , az illegalitás körülményei között nem 
volt lehetőség. A munka során kel le t t és 
kell a tudományos ku ta tás és feldolgozás 
helyes módszereit kialakítani, kiképezni a 
pár t tör téne t í rás tudományos káderei t . A 
továbbiakban részletesen szólt az intézet-
ben folyó munkáró l : a bibliográfiáról, a 
Magyar Munkásmozgalom Története Válo-
gatot t Dokumentumainak kiadásáról, a 
temat ikus dokumentum kötetekről és a 
munkásmozgalom kiemelkedő vezetőinek 
írásaiból szerkesztett gyűjteményes köte-
tekről. Fe lada tunknak tek in t jük — mon-
d o t t a - - a nemzetközi munkásmozgalom 
magyar vonatkozásainak ku ta tásá t és a 
szocialista országokhoz fűződő kapcsola-
t a ink tör ténetének feldolgozását. I lyen 
módon kívánunk hozzájárulni a naciona-
lizmus és provincializmus még élő ideoló-
giai maradványainak felszámolásához. 

Az intézet m u n k á j á b a n megmutatkozó 
hibákkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy 
a SzKP XX. kongresszusa nyomán ki-
bontakozó nagyarányú eszmei t isztázódás 
eredményeként az intézet m u n k á j á n a k 
kr i t ikai felülvizsgálata segítette a további 
m u n k á t . 

A következőkben mél ta t ta azt a munká t , 
melyet az Intézet a revizionizmus elleni 
h a r c f ront ján végzett : munkatársai részt-
ve t tek az ismert Feliéi' Könyvek elkészí-
tésében s az 1956-os ellenforradalom egyes 
eseményeiről az első történeti munkát is az 
Int ézet jelentet te meg. 

A p á r t eszmei el lentámadásának részét 
képezte az ú j pár t tö r téne t i t ananyag ki-
adása is. Ezzel lé t re jö t tek a magas szín-
vonalú, tudományos igényű pár t tö r téne t -
í rás alapjai. Az MSzMP VII. kongresszusá-
n a k határozatai nyomán még ez évben 
megkezdi az Intézet a magyar p á l t t ö r t é n e t 
összefoglaló tankönyvének előkészítő mun-
ká la ta i t . Ez megköveteli résztanulmányok 
készítését, tudományos vi ták szervezését, 
amelyeknél az In téze t messzemenően 
igényli a test vérintézmények alkotó közre-
működését . Ságvári Ágnes befejezésül 
tör ténet í rásunk legfiatalabb ha j tásáró l , 
a népi demokrat ikus korszak tör téneté-
n e k feldolgozásáról szólt. Konkré t tör té-
ne lmi tényanyag a lap ján kell megmuta t -
n u n k marxizmus—leninizmus általános el-

veinek érvényesülését hazánkban — mon-
dot ta — azt, liogy hogyan ér te el népünk 
nagy történelmi győzelmeit, milyen tanul-
ságokat rejt magában e korszak az egész 
nemzetközi forradalmi munkásmozgalom 
és a szocialista építés további ú t j a számára. 
A VII. kongresszus tanácskozásai és hatá-
rozatai i rányt mu ta tnak az 1945 utáni kor-
szak marxista—leninista elemzéséhez. 

A Had tö r téne t i ln téze t részéről Horváth 
Miklós alezredes szólt hozzá az előadáshoz. 
Vázolva a marxis ta hadtör ténot í rás fejlő-
désének ú t j á t , r ámuta to t t , hogy a feudális 
korszak kutatói m u n k á j á n a k középpont-
jában a függetlenségi harcok, a honvédő 
háborúk kerültek. A XI . századi német-
ellenes, Bocskay Is tván, I. Rákóczi György 
és II. Rákóczi Ferenc vezette Habsburg-
ellenes függetlenségi harcok hadműveletei-
nek, harcainak számos, eddig ismeretlen 
tényét t á r t a fel a marxis ta hadtörténelem. 
Az önálló magyar hadművészet problema-
t ikájáról szólva kiemelte, hogy míg az 
ellenforradalmi korszak hadtörténetírói ál-
ta lában tagadták a szomszéd népek had-
művészetének önállóságát, a szláv és a 
magyar hadművészet kölcsönhatását , addig 
a marxis ta had tör ténet í rás számos új 
adatot tár t fel a szláv hadművészet önálló-
ságára, a magyar—szláv kölcsönhatásra. 
A polgári nacionalizmus szemlélete azon-
ban megmuta tkozot t azokban a munkák-
ban, amelyek túlér tékel ték a magyar 
könnyűlovasság szerepét a XVII—XVlH. 
századi függetlenségi harcokban. A továb-
biakban beszámolt az 1703—1711. évi 
kuruc szabadságharc, az 1848—49. évi 
forradalom és szabadságharc katonai tör-
ténet ének gazdag irodalmáról. 

Részletesen mél ta t t a azokat a munkála-
tokat , amelyek a magyar internacionalis-
táknak az Októberi Forradalom győzel-
méért és Szovjetoroszország védelméért 
vívott harcát ábrázol ták. Jelentős léptek-
kel ha lad t előre az I 919-es Magyar Tanács-
köztársaság hadtör ténetének feldolgozása 
is. A legújabb kori hadtör ténész munka 
fontos alkotása az a- dokumentumköte t , 
amely a magyar önkéntesek a spanyol nép 
szabadságharcában vívott harcai t örökíti 
meg. A most folyó munkákról szólva meg-
említet te a magyar par t izán mozgalom, a 
hazánkat felszabadító szovjet hadművele-
tek a és néphadsereg fejlődése tör ténetének 
feldolgozását. 

Horvá th Miklós befejezésül az összefog-
laló magyar had tör téne t elkészítéséről szólt 
és hangsúlyozta, hogy különös gondot kell 
fordítani a magyar internacionalisták ka-
tonai történetének még szélesebb feltárá-
sára. 

Szabolcs Oltó, a Művelődésügyi Minisz-
térium főelőadója a tö r t éne t tudomány és a 
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tö r téne t tan í tás kapcsolatairól beszélt. Fel-
szabadulásunk előtt — mondot ta — az 
iskolai tör ténetokta tás a történett udomány 
legreakeiósabb i rányzatainak ál láspontját 
t ükrözte, mert ezeknek az i rányzatoknak a 
felfogása volt a legalkalmasabb az ellen-
forradalmi rendszer nevelési célkitűzései-
nek szolgálatára. így a tör ténet taní tás 
nem kis mértékben a népek közötti gyűlöl-
ködés, a vad sovinizmus, a fa j i uszítás, 
a kizsákmányolás igazolásának eszközévé 
vált . A felszabadulás u tán e téren gyökeres 
változás volt . Az iskolai tör ténet taní tás 
legnagyobb pozit ívumát abban lá t juk , 
hogy következetesen a leghaladóbb tör-
ténet tudomány, a marxista—leninista tör-
ténet .írás eredményeit vet te á t . Ezért 
— hibái ellenére is — az iskolai történet-
taní tás á l ta lában a népek közötti barát-
ságot, az igazi hazaszeretetet, a proletáriá-
tus történelmi hivatásának megértését, 
röviden a marxista—leninista történet-
szemléletet közvetítette a tanulóifjúság-
nak. Részletesen szólt a tör ténet taní tás 
hibáiról, amelyek az 50-es évek elején 
lerontot ták a tör ténet taní tás eredményes-
ségét, hatékonyságát . 1957-bon azonban ú j 
tankönyvekkel kíséreltük meg visszaállí-
tani a tények és következtetések helyes 
arányát és egyben színesebb, érdekesebb 
megírási móddal az érdeklődést növelni. 
Ezzel az iskolákban nem kis mértékben 
sikerült helyreáll í tanunk a történelem-
tudomány tekintélyét , s megnövelnünk az 
érdeklődést. 

Az iskolai tör ténelemtaní tás 10 éves fej-
lődésére nem a hibák, hanem az eredmé-
nyek a jellemzőek. A hibák felismerése 
azonban előfeltétele volt annak , liogy 
megkezdjük tör ténelemtaní tásunk maga-
sabb színvonalra való emelését. Csak a 
tudomány fejlesztése és a taní tás mód-
szereinek javí tása együttesen oldhatja meg 

azt a feladatot , liogy marxista—leninista 
történelemszemlélettel rendelkező, a tör-
ténelmi fejlődóst összefüggéseiben meg-
értő, a szocializmust tudatosan, meggyőző-
déssel építő generációk kerüljenek ki isko-
láinkból. 

Molnár Er ik előadásával kapcsolatos 
v i tá t végezetül Nemes Dezső lev. tag , az 
ülés elnöke zárta le. 

Egészében véve — mondot ta — egyet 
kell é r tenünk azzal az ál talános képpel, 
amelyet Molnár Erik elvtárs az e lmúl t 15 
esztendő tör téne t tudományának jelentős 
fejlődéséről adot t . Vitatni lehet azt , hogy 
helyes-e teljes mértékben tör ténet tudo-
mányunk fejlődésének i t t ado t t periodizá-
ciója. Szükség van arra, hogy világosab-
ban mutassunk rá az el lenforradalom 
eszmei maradványainak hatására , a r ra a 
revizionista hullámra, amelynek bizony 
sok hordaléka maradt fenn. Történetírá-
sunkat ekkor az ellenforradalom leveréso 
u t á n egy bizonyos eszmei békülékenység 
jellemezte, aminek a nyomai még ma is 
megmuta tkoznak egyes területeken. A fej-
lődés érdekei azonban azt követelik, hogy 
ezt a békülékenységet minél előbb számol-
juk fel. Azokon a kérdéseken, amelyeke t 
Molnár Er ik referá tuma felvetet t , még 
sokat kell vi tázni . Nem lehet például —-
véleményem szerint — egyenlőségi jelet 
tenni a labanc és kuruc felfogás között , 
mer t bár mind a kettővel szemben ál-
lunk, a kuruc történetírás az igazságnak 
több elemét tar ta lmazta , mint a Habs-
burg-párt i történetírás. Befejezésül Nemes 
Dezső hangsúlyozta, liogy örvendetes ezek-
nek a kérdéseknek a felszínre kerülése és 
m i n d n y á j u n k dolga, hogy az egyes rész-
kérdések alapos megbeszélése során, nyí l t 
elvi v i ták során ezek t isztázódjanak. 

P . E . 

A termelőszövetkezeti mozgalom 
időszerű problémái 

Az Akadémia nagygyűlésén, a termelő-
szövetkezetek legfőbb üzemszervezési kér-
déseiről rendezet t ülés vi taindí tó előadá-
sát Stenczinger László, a mezőgazdasági tu-
dományok kandidátusa t a r to t t a . 

Bevezetőként elmondotta, liogy mind az 
új , mind a régebbi termelőszövetkezetek-
ben a közös gazdálkodás megszilárdítása 
jelentős mértékben az üzemszervezésen 
múlik. Ezért kerülnek ebben az időszakban 
törvényszerűen előtérbe az üzemszervezési 

kérdések és válik helyes megoldásuk a 

közös gazdálkodás fejlesztésének döntő 
tényezőjévé. 

A közös gazdálkodás megszervezésében 
és a termelés kialakításában, a szövetkezet 
fejlődési fokához és adottságaihoz mérten, 
számolni kell az üzemi fejlődés szükségszerű 
követeim én ye ivei. 

Az ú j termelőszövetkezetekben a közös 
gazdálkodás kiinduló pontja a közös nö-
vénytermelés, amely azonnali fe ladatként 
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jelentkezik, de ugyancsak ez az, ami t 
nagyüzemi méretekben közösen azonnal el 
is tudnak kezdeni. 

Az állattenyésztés kialakításának szükség-
szerűen követnie kell a közös növény-
termelés megszervezését. 

Biológiai és takarmányozási sajátossá-
gainál fogva leggyorsabban kialakí tható és 
megnövelhető a közös sertésállomány. Ez 
következik abból , hogy a sertések rövid 
időn belül gyorsan szaporíthatok, már az 
első évi ab rak taka rmány termés biztosítja a 
szükséges takarmánybázis t . Az épület-
beruházási igény igen szerény és az is 
könnyen meg valósít ható a termelőszövet-
kezetek s a j á t építkezési eszközeivel. 

Ma m á r a sertéstenyésztéshez hasonló 
módon, sőt sok tekinte tben könnyebb 
kérdésként jelentkezik a közös baromfi-
tenyésztés megszervezése, amelyhez a kel-
tető ál lomások megfelelő t onyészanyagot, a 
t aka rmánygyárak pedig baromfi tápot tud-
nak a szövetkezetek rendelkezésére bocsá-
tani. Az épületigények ugyancsak könnyen 
kiolégítbetők. 

Különösen fontos az egész üzem meg-
szervezésében a szarvasmarhatenyésztés ki-
alakítása. E b b e n a megalapozott, tervszerű 
gazdaságszervező és tenyésztő munkának 
kell érvényesülnie, hogy néhány év alat t a 
termelőszövetkezet adot tságainak legjob-
ban megfelelő nagyságú és hasznosítási 
irányú szarvasmarliaállomány alakuljon ki. 

Az üzemi fejlődéssel együt t já ró problé-
ma a termelőszövetkezet beruházásainak 
ésszerű megválasztása, ütemezése és meg-
valósítása. Az országos érdekkel egyezően 
a termelőszövetkezetek üzemi érdekei is 
azt követelik, hogy a beruházásokban 
elsősorban a s a j á t erejükre, sa já t lehető-
ségeikre t ámaszkodjanak és az átmenet i 
helyzetnek megfelelő helyes át meneti meg-
oldásokat t a l á l j anak . Vonatkozik ez első-
sorban a gazdasági építkezésekre. A belső 
erőből tö r ténő építkezés előnyei, célszerű-
sége és gazdaságossága a legtöbb termelő-
szövetkezet e lő t t világos. 

A termelés gépesítésében a termelő-
szövetkezetek jelentős segítséget kapnak a 
gépállomásoktól. Emellett azonban meg-
van a lehetőségük a termelőszövetkezetek-
nek sa já t erőből történő gépesítés meg-
oldására is. 

A termelőszövetkezeti gazdálkodás meg-
szervezésében és a termelés kialakításában 
rendkívül fontos helyet foglal el a közös 
gazdaság termelési szerkezetének, közelebb-
ről, termelési i rányának meghatározása, 
a nagyüzemi termelés specializálása. 
Ez a kérdés azonban sa já tosan eltérő 
módon jelentkezik az ú j és a régebbi 
t ormolőszö vet kezetekben. 

A közös gazdálkodást most megszervező 

termelőszövetkezet erre á l t a lában nem 
képes, és nem is ál lhat á t egy-egy falu 
termelése egyik évről a másikra egy szű-
kebben körülhatárolt i rányra . Ezért mind 
az állami érdek, mind az ú j szövetkezetek 
érdeke szerencsésen találkozik abban а/, 
elvben, hogy a szövetkezeti gazdálkodásra 
á t t é rő falu termelje csak ugyanazokat a 
termékeket mint korábban, lehetőleg na-
gyobb mennyiségbon, de lényegében a 
korábbinak megfelelő vagy ahhoz hasonló 
összetételben. Amennyiben a szövetkezeti 
községek ennek eleget tesznek, biztosan 
t a r t an i vagy javítani t u d j á k korábbi gaz-
dasági színvonalukat, ugyanakkor meg-
felelő módon és mértékben j á ru lnak hozzá 
az ország szükségleteinek a kielégítésé-
hez is. 

Régi, már kialakult és megerősödött 
termelőszövetkezetekbon a spccializ.álás 
szükségessége azonban már ha tá rozot tabb 
formában jelentkezik. Ezekben a régebbi 
termelőszövetkezetekben m á r nem az át-
menet , hanem a tartós üzemi berendezés 
problémája áll előtérben. A közös gazdál-
kodás fejlődése érdekében halaszthatat lan 
a termelés specializálása és olyan termelési 
szerkezet , gazdálkodási rendszer kialakí-
tása, amely lehetővé teszi erőforrásaik 
maximális kihasználását. Ez azt jelenti, 
hogy számot kell vetniük természeti és 
gazdasági lehet.ősegeikkel, s v idékük ter-
melési hagyományaival, tag ja ik tapaszta-
lataival, a jövedelmezőség követelményei-
vel, és ennek megfelelően kell néhány 
növénytermelési ku l tú rá t ós állattenyész-
tési ágat kiválasztaniuk, m a j d céltudatos, 
nagytömegű á ru t termelő üzemágakká fej-
leszteniük. 

A közös gazdálkodás jó megszervezése 
jelentős mértékben a termelőszövetkezeti 
gazdaság üzemi szervezetének kialakításán 
múlik. 

Az üzemi szervezet magába foglalja a 
közös termelés üzemen belüli tagolását , 
a termelés i rányí tásának felépítését és a 
tagok munkaszervezetét. Az üzemi szer-
vezetnek e három ága a legszorosabban 
összefonódik. 

A termelés üzemen belüli tagolása tör-
ténhet a termelés fő ágaira (növényterme-
lés, állattenyésztés stb.) a lakí tot t ál landó 
brigádok, összetett munkaszervezeti egy-
ségek, azaz komplex brigádok, végül össze-
t e t t területi termelési egységek, azaz 
üzemegységek szerint . A komplex brigádok 
szervezése különösen a régebbi, megszilár-
dul t termelőszövetkezeteknek, üzemegysé-
gek alakítása pedig a különösen nagy-
terüle tű termelőszövetkezeteknek ajánl-
ható . 

A közös gazdálkodás egyik legfontosabb 
kérdése a jövedelemelosztás helyes módjá-
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mik meghatározása, a közös jövedelem 
igazságos, szocialista elvek szerinti elosz-
tása a termelőszövetkezet tagjai között. 

Általánosan alkalmazható irányelvnek 
tek in the t jük a munkaegységértéken belül 
a pénzrészesedési a rány növelését. A to-
vábbfejlesztésnek első és legáltalánosab-
ban alkalmazható lépése a rendszeres 
készpénzelőlegezés. 

A rendszeres előlegezéssel és a jövedelem 
tar talék képzésével fokozatosan lerakhat-
juk az alapját a garantál t jövedelem-
részesedésnek, amely most kibontakozó fő 
ú t j a a szövetkezeti jövedelemelosztásnak. 

Az előadás v i tá jában Westsik Vilmos 
levelező tag sürgette, hogy a homoki és 
más szélsőséges talajokon működő gazda-
ságokban, az üzemek szervezési kérdései-
nek megoldása érdekében, alkalmazzanak 
speciális szakértelemmel rendelkező agro-
nómusokat, és gondoskodjanak ezek kikép-
zéséről. 

Pálinkás István igazgatóhelyettes u ter-
melőszövetkezetek szakmai nyilvántartá-
sának fontosságáról beszélt, javasolta a 
bizonylati rendszer felülvizsgálását és a 
kettős könyvvitel igényeinek megfelelő 
t ovábbfej leszt ését. 

A továbbiakban Lörincz Gyula, a köz-
gazdaságtudományok kandidátusa és Kiss 
Pál tsz-elnök szólalt fel, majd Erdei Ferenc 
akadémikus korreferátuma hangzott el. 
Előadásában vi tába szállt Stenczinger 
László azon állásfoglalásával, bogy a 
szövetkezetekben a főkérdés a szövetkezet 
vezetése, irányítása és szervezésének kér-
dése. Erdei akadémikus véleménye szerint 
alapvető a tagok anyagi érdekeltségének 
biztosítása. Majd a specializáeió és az 
üzemi szervezet összefüggéseiről szólott és 
elméletileg fejtegette a különböző üzemi, 
közigazgatási, területi viszonyok között 
távlatilag lehetséges megoldásokat. A je-
lenlegi helyzetre nézve leszögezte: „Egye-
dül helyesnek azt az. általánosan elfogadott 
irányelvet t a r tom én is, . . . bogy a ter-
melőszövetkezeti községekben egyelőre a 
korábbi termelési i rányt kell tar tani , még 
akkor is, lia az nagyon sokoldalú termelési 
irány. A termelőszövetkezeten belül azon-
ban már ma is helyesnek tar tom az üze-
men belüli speeializáeióra irányuló törek-
véseket." 

Erdélyi János termelőszövetkezeti mező-
gazdász e lmondot ta , hogy szövet ke zet ük-
ben nagy gondot fordítanak a tagok ház-
táj i sertéstenyésztésére, azokat , is e l lá t ják 
törzskönyvezett kocákkal. Ezek szaporula-
tát a tsz. felvásárolja és hizlalásra stb. 
használja, fel. László Jánosné tudományos 
munkatárs a háztáj i állattenyésztés jelen-
tőségéről beszélt az. árutervek teljesítése 
szempont jából. 

Tóth Tibor tudományos munka tá r s a 
forgóalapokról szólott. Hangsúlyozta an-
nak előnyét, ha ezt minél nagyobb a rányban 
saját erőből biztosítják. Ennek a lapvető 
módszere az. üzemágak olyan társí tása, 
mely biztosít ja, bogy év közben folyama-
tosan legyen az üzemnek bevétele. Gyakor-
lati számítási módszert ismertetet t az 
üzemben szükséges fogyóeszköz mennyi-
ségének kiszámítására. Az álló- és fogyó-
eszközök arányáról szólva vizsgálat i ada-
tokkal igazolta, hogy az üzem jövedelme 
akkor a legnagyobb, ha ez. az a rány I : 1, 
vagy ennél nagyobb. 

Szemes Lajos, a mezőgazdasági tudo-
mányok kandidátusa elmondotta , hogy az 
üzemszervezési kutatás eredményei azér t 
nem mennek át elégséges mért ék bem a gya-
korlat hu — bár van eredménye téren is —, 
mert nincs az igazgatási hálózatban, de az 
üzemekben sem, elegendő üzemszervező 
szakember. A kormány ál tal biztosított 
lehetőségeket sem használták fel elég 
á tgondol tan. Javasolta , hogy szervezzék 
meg az üzemszervezési szakemberek to-
vábbképzését , az állami szervezetekben po-
dig az üzemszervezés egységes i rányí tását . 
Sürgette egy olyan vizsgálat lefolyta-
tását , amely a következő hónapok sür-
gős üzemszervezési feladatait össze-
gezné és szétosztaná a feladatokat . Végül 
javasolta a megyei, járási igazgatási 
appará tusba beállított üzemszervez.ôk hely-
zetének, szakmai képzettségének felülvizs-
gálását . 

Vágsellyei István, a mezőgazdasági tudo-
mányok kandidátusa, az üzemágak kérdé-
sével foglalkozott. Hansúlyozta, hogy az 
üzemágak arányát alapvetően meghatá-
rozza, hogy milyen a népgazdasági szük-
séglet. Ezen belül a növénytermelésből kell 
kiindulni, mivel annak meghatározója a 
föld, mint fő termelési eszköz. Erre az 
üzemágra lehet építeni az ál lat tenyésztést . 
Utal t a r r a a veszélyre, amely a növényter-
melésen belül az igen nagyszámú növény-
féleség termelésében rejlik. A helyes az lesz 
lia — mondot ta — 3—4-féle növénynél 
többet nem termelnek, de azt a 3-—4-féle 
növényt a következő szempontok szerint 
választ ják ki: Elsősorban figyelembe kell 
venni, hogy természeti adot tságaink és be-
rendezésünk minek felel meg a legjobban. 
Másodsorban, liogy melyik az a te rmék, 
amelyre a legrlőnvösebbeii tudunk szerződ-
ni, hiszen a szerződések egyben a népgaz-
daság igényeit is dokumentá l ják . Harmad-
szor, bogy a legtöbb m u n k á t igénylő növé-
nyek termelése hogyan egyeztethető össze 
az egyéb gabona-, takarmány-termelési és 
munkaerőhelyzettel , vagy a felszerelések 
kihasználásával. Az állattenyésztésben min-
dig az. egészet kell vizsgálni, hogy a folya-
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niatos termelés feltételei is biztosítva legye-
nek, és az árutermelési tervet is teljesítsék. 
Ezeken belül kell mindig megkeresni az 
üzemben a termelési ágak és irányok leg-
a lka lmasabb formájá t . 

Sas Béla a tiszántúli nagyha tá rú tsz 
községek problémáiról szólt. Kifej tet te , 
hogy ezekben a községekben, miu tán több 
tsz a lakul t , szükséges, hogy segédüzemeket 
több tsz közösen üzemeltessen (daráló, 
szeszfőzde stb.) . A kétlakiak problémáival 
kapcsolatban azon a nézeten van, hogy a 
tsz-ek munkaerőhiánya mia t t szükséges 
a két lakiak munkaerejének a felhasználása 
is a tsz-ekben, főleg a növényápolásban. 
Felhívta a f igyelmet arra , hogy a homokos 
ta la jú t á j a k o n sok a munkaerő, kevesebb 
a jövedelem, t e h á t gondoskodni kellene i t t 
intenzívebb és jövedelmezőbb ku l tú rák te-
lepítéséről, pl. szőlő, gyümölcsös s tb . A ház-
tá j i terület kérdésében az a véleménye, 
liogy annak nagysága lehet változó, azon-
ban azt is úgy kell szervezni, hogy a közös 
fejlődését segítse elő. 

Varga Ferenc tsz elnök felszólalásában 
örömmel á l lap í to t ta meg; az a fejlődés, 
hogy az Akadémia a mezőgazdaság átszer-
vezésének és fejlesztésének aktuál is kérdé-
seivel tudományos módon foglalkozik, 
m u t a t j a az elmélet és gyakorlat igazi egy-
ségének lehetőségét. Szólott arról, hogy a 
mezőgazdaság szocialista átszervezésével 
egyidejűleg gondoskodni kell a falusi lakos-
ság kul turál is színvonalának emeléséről is. 
A szántóterület családok közötti felosztá-
sát á tmenet i és szükség-megoldásnak ta r t -
ja . A szőlőművelésben a munkaszervezetet 
tekintve a komplex brigádok szervezése 
bizonyult ná luk célszerűnek, ezen belül a 
fő szervezeti egység a munkacsapat . Ezek 
között oszt ják fel a területet is. A jövede-
lemelosztásnál náluk a főfigyelem a pénz-
beni részesedésre irányul, és a formától el-
tekintve leglényegesebbnek az anyagi ér-
dekeltség érvényesülését tekint ik. Java-
solta, hogy az Akadémia ad jon ki népszerű 
könyvsorozatot a tsz vezetők segítségére. 
Ezen tú lmenően is szükségesnek t a r t j a , 
hogy az értelmiség segítse a tsz-okot kon-
kréten, mint a munkásosztály teszi. Lénye-
gesnek t a r t j a , hogy az ipartelepítés össz-
hangba kerül jön a falusi lakosság foglalkoz-
ta to t t ságával , s így a f iatalok és az öregek 
egész évi rendszeres m u n k á j a biztosítva 
legyen. Nem é r t e t t egyet a háztáj i állat-
állományból eredő árutermelés engedélye-
zésével. Sürget te , hogy minél több szak-
emberke rü l jön az üzemekbe, a járási mező-
gazdasági szervekbe, ugyanakkor csökken-
teni kellene az adminisztrációs terheket az 
igazgatási szerveknél és a tsz-ekben is. 
Elmondta , hogy szövetkezetükben meg-
alakí t ják a szocialista munkacsoportokat , 

olyan tagokból, akik pé ldamuta tóan dol-
goznak, és folytonosan továbbképezik ma-

; gukat . Bírálat tárgyává te t t e , hogy a ban-
kok fiókjai sokszor szükségtelenül more-
vek a pénzügyi rendelkezések alkalmazá-
sa tekin-tetében. 

Stenczinger László válaszában felvetet te, 
hogy tűzzék napirendre az üzemi szakta-
nácsadás megoldását. Erdei akadémikus 
felszólalására válaszolva újból k i fe j te t te , 

l hogy bár az anyagi érdekeltség érvényre-
j u t t a t á sá t fontosnak t a r t j a , az mégis kü-

: lönbözik a jövedelemelosztás kérdésétől, s 
ennél döntő, hogy a vezetés mi lyen mér-
tékig teremti meg a magas jövedelem elő-

; foltételeit. A takarmánygazdálkodás mog-
I szervezésére nézve hangsúlyozta: lényeges, 

hogy a gazdaság az év minden időszakában 
rendelkezzék tar talékokkal . Az állatte-
nyésztést ér intve javasolta, hogy ha az 
igen jelentősen meg- növekedet t tsz-ekben 
az á l la tá l lományt nem t u d t á k a torület-

; növekedés a rányában növelni, a növény-
termelés szerkezetében ha j t sanak végre át -
alakítást az árutermelés növelése, s így 
a jövedelem szintjének megtar tása érdeké-
ben. A területek családok közöt t i felosz-
tásá t ő is á tmenet i megoldásnak tokinti , 
amelyet a tagok elhatározásától függően 
lehet alkalmazni. A többi hozzászóló meg-
ál lapításával és javaslataival egyetér te t t . 

A zárszót Erdei Ferenc akadémikus tar-
to t t a . Megállapította, hogy a- vitaülésen a 
szövetkezeti mozgalom egészen ú j szakaszá-
nak problémái vetődtek fel. Leszögezte, bogv 
az üzem megszervezésében sorrendben a 
növénytermelésből kell ki indulni , hangsú-
lyozta, hogy az egész üzem jövedelmező-
sége szempontjából nagy jelentőségű az 
állattenyésztés. A felszólalások további ré-
szével egyetér te t t és összegezte az elhang-
zott javasla tokat . 

1. A t á j k u t a t á s eredményeit a hely ' 
adottságok felhasználását illetően, az üzemi 
tervekben érvényesíteni keli, ennek mód-
ját meg kell találni . 

2. A tsz-ekben egységes költségszámí-
tási és üzemi kalkulációs módszert kellene 
bevezetni . 

3. Javí tani kellene — az igazgatás vona-
lán — a tsz-ek leltározására, mérlegkészí-
tésére vonatkozó rendelkezéseket. 

4. Egységes és színvonalas üzemszerve-
zési munká t kell biztosítani a mezőgazda-
sági igazgatásban, főleg járási szinten, és 
az üzemekben. 

5. Az üzemszervezési t u d o m á n y b a n egy-
séges kutatási te rvet kell kidolgozni. 

(5. Meg kell oldani a tsz-üzemek között i 
kooperációt áru, munkaerő, segédüzemi 
vonatkozásban. 

7. Nagyobb figyelmet kell fordítani a 

368 



falu kul turá l tságára , a parasztság világné-
zeti nevelésére. 

8. Kívánatos az ipari fejlődést fa lura 
is jobban kiterjeszteni, 

Befejezésül e lmondot ta : „Külön meg-
köszönöm Varga elvtársnak azokat az érez-
hetően szívből jövő, és nem t i tkolom: jól-
eső szavakat , amelyeket arra nézve mon-
dot t , hogy jól esik neki látni, érzékelni, 
hogy az Akadémia, amely valamikor ön-
magába zárkózott tudományos torony volt, 
most az élet napi és különösen a mezőgaz- i 
daság legnehezebb napi kérdéseibe is bele-
bocsátkozik. Ezt csakugyan nagyon komoly 
meggyőződéssel kezdtük, ugyanilyen meg-
győzőtléssel fo ly ta t juk és már csütör tökön 
komoly javaslatokat teszünk m a j d a köz-
gyűlésnek arra , hogy az Akadémia ne áll- ; 
jon meg ezen az úton, hanem előre nézve, : 
a jövő szempontjából legfontosabb kérdé-
sek megoldásában teljesítse a tudomány ] 
kötelességét, teljesítse abban is, hogy mai i 
é le tünk legnehezebb kérdéseiben a tőle tel-
he tő segítséget n y ú j t s a , " I 

A második napon Magyari András, a | 
biológiai tudományok doktora, földmű- 1 
velésügyi miniszterhelyettes ,,A hústerme-
lés növelése a szocialista nagyüzemekben" i 
című előadására került sor. 

Bevezetőben rámuta to t t , hogy a húster-
melés növelése közvetlenül összefügg a 
lakosság húsfogyasztási igényének kielé-
gítésével, ezért az halaszthatat lan feladat . 
A növelés lehetőségének alapvető feltétele 
biztosítva van népgazdaságunkban, meri 
a mezőgazdasági üzemek több mint 70%-a : 
tar tozik a szocialista szektorhoz. A húster-
melés növelését biztosító egyéb feltételeket 
a következőkben összegezte: 

1. A termelőknek a hústermelés fejlesz-
tésében való anyagi érdekeltsége. 

2. A szilárd takarmányalap . 
3. A népgazdasági tervben meghatáro-

zott nagyságú tenyészállatállomány jó álla-
pota, A tenyészállatállomány intenzív ki-
használása az állami gazdaságokban, a ter-
melőszövetkezetek közös és háztáj i gazda- i 
ságaiban és a nem utolsósorban a még 
egyénileg gazdálkodóknál. 

4. A termelőszövetkezetekben a virágzó 
közös állat tenyésztés és magasszínvonalú 
áruhústermelés megteremtéséhez szükséges 
épületek biztosítása. ' I 

5. Az állategészségügy további javí tása. i 
<>. A tudomány és technika vívmányai-

nak széleskörű felhasználása az állami gaz- i 
daságokban és a termelőszövetkezetekben. 

Az anyagi érdekeltségről részletesebben : 
szólva megállapítot ta , hogy a jelenlegi ren-
delkezések azt á l ta lában biztosít ják, de i 
mer t tovább kell növelni a hústermelést , 
keresni kell további ösztönző eszközöket is. 
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A takarmánya lap megteremtésével kap-
csolatosan elemezte azokat a módozatokat • 
amelyek révén szilárd t aka rmánya lap biz-
tosítható. Itt elsősorban a kukorica vetés-
területének és hozamának növelésére, a 
silókukorica nagyobbarányú termesztésére 
muta to t t rá. Kiemelte a vetésterületben a 
lucerna a rányának további növelését. Aján-
lotta, hogy a. jobb legelőket feltörés u t án 
kukoricával hasznosítsák. A takarmány-
bázis biztosításával kapcsolatban beszélt 
annak fontosságáról, hogy az ál latál lomány 
termelőképességének minél teljesebb ki-
használása érdekében, a takarmányel lá tás 
folyamatosságát szem előtt kell t a r t an i . 
A bőséges takarmánybáz is megtermelésén 
túlmenően nagyobb gondot kell fordítani 
a fehérje szükséglet kielégítésére. I t t első-
sorban a pillangós takarmánynövények 
lucerna vöröshere, szója, borsó vetésterü-
letének és termésát lagának növelése szük-
séges. Beszélt a megtermeszte t t takarmá-
nyok veszteségmentes betakar í tásának és 
gazdaságos felhasználásának szükségessé-
géről, felvetette az álványos és légáram-
lásos szárítási módszernek tüzetesebb meg-
vizsgálását és a lkalmazását . A takarmány-
alap növelése érdekében javasolta a kar-
bamid, a különböző antibiot ikumok, vita-
minok, szintetikus hormonok és más bio-
lógiai készítmények, gyárilag készített 
kombinált t aka rmányok nagyobbarányú 
felhasználását takarmányozási célokra. 

Előadásában á l la t fa jonként elemez-
te a hústermelés növelése érdekében 
szükséges intézkedéseket. A sertéstenyész-
tésben a kocák évente kétszeri malaeo-
zását és a veszteségmentes felnevelést, a 
hízókoeák egyszeri malacozását, valamint 
a kocák számának a növelését emelte ki. 
A hizlalásban egyik fontos feladat a hizla-
lás forgási sebességének meggyorsítása. 
Felhívta a k u t a t ó k a t , hogy segítsenek a cél-
kitűzések legjobb módszereinek kidolgozá-
sában. Kiemelte, hogy a szarvasmarha-
tenyésztésben é r tünk el eddig legnagyobb 
eredményeket, de tovább kell növelni 
a tehenek számát és a szaporulatot és 
meg kell előzni a borjúk elhullását. 
A marhahízlalásban a lehető legke-
vesebb abrak takormány felhasználását 
kell célul ki tűzni . A hizlalás költsé-
geinek («ókként őse érdekében nagyobb 
arányban kell építeni olcsó fészer- sze-
rű épületeket. Ez önmagában mintegy 
egyharmaddal tenné olcsóbbá a marha-
hizlalást. A baromfitenyésztésben a beteg-
ségek leküzdésére tö r tén t előrehaladás, 
azonban a nagyüzemekben még alacsony 
színvonalú a baromfitenyésztés. I t t is első-
sorban a. fehérjebázist kell növelni, de 
kombinált takarmányokból is többet kell 



előállítani. Több kombinációt kell előállí-
tani keresztezett csirkék felnevelése céljá-
ból. Kiemelte a pecsenye-kacsa és a lúd-
tenyésztés fontosságát. A hal tenyésztésben 
további halas tavak létesítését javasol ta , a 
gyenge termőképességű terüle teken, vala-
min t a ron to t t rizsföldeken. A juhászai-
ban a gyapjútermelés növelését jelölte meg 
főfeladatul . 

Befejezésül kiemelte a tudományos ered-
mények szélesebbkörű gyakorlat i felhasz-
nálásának szükségességét. Gyorsabban kell 
bevezetnünk és el terjesztenünk a tudo-
mánynak és a technikának az állattenyész-
tés területén a lkalmazható v ívmányai t , az 
élenjáró dolgozók jó termelési tapaszta-
la ta i t . A gyakorlat számára a lka lmas for-
mában ki kell dolgoznunk, az ál lami gaz-
daságok és a termelőszövetkezetek rendel-
kezésére kell bocsátanunk azokat az ú jabb 
zootechnikai és takarmányozási eljáráso-
ka t , amelyek segítségével a hústermelés 
-— különösen az áruhústermelés — tovább 
növelhető, a termelés költségei pedig csök-
kenthetők. A termelékenység fokozása ér-
dekében nagy gondot kell fo rd í t anunk az 
állattenyésztés egyes, sok kézi erőt igénylő 
munka folyamata i nak gépesítésére. 

Állandóan tanulmányoznunk kell a ki-
vitol szempontjai t , hogy a szükséges m e n y 
nyiségű exportképes á ru t idejében kül-
kereskedelmünk rendelkezésére bocsáthas-
suk . 

A mezőgazdaság dolgozóinak szüntelen 
figyelmet ' kell fordítaniok szakképzettsé-
gük növelésére. Enélkül nem t u d j á k ki-
használni a szocialista nagyüzemekben 
rejlő hata lmas lehetőségeket a hozamok 
növelésére, a termelési költségek csökken-
tésére és a munka termelékenységének ja-
ví tására. Szakképzettségük fokozása teszi 
lehetővé a tudomány és a technika vív-
mányainak sikeres felhasználását a mező-
gazdasági termelés javára . 

A korreferálók közül elsőnek Tangl 
Harald, a mezőgazdasági t udományok dok-
tora, a biostimulátoroknak a hústermelés-
ben való felhasználásáról szólott . Bocsor 
Gi za tudományos osztályvezető ,,A gazda-
sági tömegtakarmányok jelentősége a 
szarvasmarha hústermelésben" című kor-
re fe rá tumában kiemelte, liogy jelenlegi 
szarvasmarha hízlalási módszerünk igen 
költséges, mer t sok abrakot használnak fel 
egy kg hűs előállításához. Az Állattenyész-
tési Ku ta tó Intézetben végzett kísérletek-
kel bizonyította, hogy különböző korú és 
ivarú szarvasmarhák hizlalása eredmé-
nyesen oldható meg az abrak adagok csök-
kentése és gazdasági tömegtakarmányok 
nagyobb arányú etetése révén. Elsősorban 

zöldtakarmányok és ezekből készült szilá" 
zsok alkalmasak marhaliízlalásra. 

Kertész Ferenc, a mezőgazdasági tudo-
mányok kandidátusa , a sortéshízlalás fe-
liérje-szükségletével foglalkozott. Kiemelte, 
hogy a serétshízlaláshoz nem elégséges 
csupán a szükséges fehérje mennyiség 
megtermelése, annak gazdaságos értékcsülé-
sét is elő kell segíteni. Ez lehetséges hús-
t ípusú sertések hizlalásával, valamint ha 
abban az időszakban l á t j ák el elegendő 
fehérjével az á l lományt , amikor annak 
fejlődése egyébként is a hústermelés sza-
kaszában van. E két alaptényezőn belül 
a fehérjék biológiai értéke, a t aka rmány 
fehérje koncentrációja és a fehérjetakar-
mány ízletessége befolyásolja döntően a 
hizlalás eredményességét. Ennek bizonyí-
tásaképpen több kísérletről számolt be. 
A biológiai érték szempontjából előnyö-
sebbnek ítélhető a te j fehér jék etetése ga-
bonamagvak kiegészítéséül. í ly módon 
kb. 30% abrak t aka r í tha tó meg. 

Kurulecz Viktor tudományos osztály-
vezető javasolta, hogy a szénakészítés 
tápanyagveszteségének csökkentése érde-
kében a rendsodrókat délelőtti és délutáni 
órákban használ ják és alkalmazzák a zöld 
pillangósok silózását. A rendszeres fehérje 
ellátás megszervezését sürgetve a jánlot ta , 
hogy nagyobb a rányban kell biztosítani a 
növendékállatok részére szóját és más olajos 
magvakat . Beszélt a keveréktakarmány-
gyár tás növelésének szükségességéről, egy 
olyan üzem létesítéséről, amelyben a gyári 
készítmények rendszeresen próbálhatók 
lennének. R á m u t a t o t t ú j , nem a szántó-
földből származó fehérjeforrások bekapcso-
lásának lehetőségeire is mint. pl. a szárí tot t 
inaktív élesztő. 

Czakó József tudományos munka tá r s a 
biológiai hatóanyagok (ösztrogén és anti-
biotikumok) súlygyarapító hatásáról szó-
lot t . Kiemelte, hogy az ilyen hazai anya-
gok használata ökonómiai szempontból is 
kedvező. A szarvasmarliahizlalásban pl. az 
ösztrogénkészítmények adagolásának ha-
tására egy ál la tnál 20—22 kg-os többlet-
súly gyarapodáshoz és ebből 15—16 kg 
hízómarha élősúlyban kifejezett haszon-
hoz ju tunk , ha a többletsúly gyarapodásá-
ból levonjuk a készítmény előállítási költ-
ségét és a beadásával járó munkatöbble t 
ér téket . Elmondta , hogy nagyüzemeinkben 
az e lmúlt évben 259 q ant ibiot ikum készít-
mény és több min t másfélmillió szintesztrin 
t ab le t t á t használ tak fel. Ezek használatá-
nak növelése lehetséges és kívánatos. 

A következőkben Rimler Károly intézeti 
igazgató a baromfitenyésztés ú j irányairól 
Mihálka Tibor t udományos munkatá rs 
pedig a magyar fésűs merinóiak tömegé-
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nek és a hústermelésnek összefüggéséről 
beszélt. 

Mészáros István, az ál latorvostudomá-
nyok kandidátusa, ,,A szaporulat növelésé-
nek lehetőségei a mezőgazdasági nagy-
üzemben" címmel adot t elő. Megemlítette, 
hogy legsürgősebb a tehenek szaporulatá-
nak fokozása. 1960-ban 100 tehénből 
országos át lagban 75 szaporulatot kell 
elérni. Ehhez elsősorban az cllések idő-
közét kell lecsökkenteni. 13 hónapos idő-
köz felel meg a nemi szervek normális 
működésének. Ezért a teheneket az első 
vagy második folyatáskor fedeztetni kell 
és az állatorvosoknak figyelemmel kell 
kísérniök a fedeztetések ütemének ala-
kulását . A második teendő a meddőség 
gyógykezelése. Erre nézve részletes gyó-
gyítási el járásokat ismertetet t . Harmad-
sorban fe ladatuk van a tenyésztőknek, 
mer t a nemiszervek zavartalan működésé-
nek alapfeltétele a kedvező külső körül-
mények megteremtése: megfelelő takar-
mányozás, t a r t á s stb. Ez utóbbi feltétel 

fokozot tabban vonatkozik a juhra, m e r t 
az szaporodási vonatkozásban különösen 
érzékeny a takarmányozásra . Ezér t fontos 
a juhok takarmányozással való előkészítése 
a vemhességre. A sertéseknél a j á r t a tás , az 
egészséges t a r t á s csökkenti a meddőség 
lehetőségét. 

Ribiánszky Miklós tudományos osztály-
vezető helyettes a szikesek tógazdasági 
hasznosításáról számolt be. 

Magyari András összefoglalójában ki-
emelte: igen hasznos lenne, ha a ku ta tók 
az üzemekben mu ta tnák be ku ta tás i 
eredményeik felhasználásának lehetőségeit. 
Felhívta a kuta tókat , hogy sokkal bát rab-
ban kísérletezzenek, keressék az ú j meg-
oldásokat. 

Az előadás Schandl József akadémikus 
zárszavával ér t véget. Perspekt ívaként 
felvetet te , hogy a k u t a t ó k vizsgál ják a 
bús színének, létartósságának, s t ruk tú rá j á -
nak kedvezőbb kialakítási módszereit . 

TÓTH B É L A 
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Ünnepi ülés Széchenyi István halálának 
100. évfordulóján 

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége április 7-én, Széchenyi I s tván halá-
lának 100. évfordulója alkalmából ünnepi ülést rendezett az Akadémia dísztermében. Az 
ülést Rusznyák István, az Akadémia elnöke nyi to t ta meg. 

— Akadémiánk mai ünnepi ülését a száz éve halot t Széchenyi Is tván emlékének 
szenteli — mondo t t a . Méltó és kegyeletes feladat, hogy az az intézmény emlékezzék 
meg elsőnek Széchenyiről, amely lé t re jöt té t neki köszönheti. A Magyar Tudós Társaság, 
a későbbi Magyar Tudományos Akadémia megalapítása az első volt azoknak a nagy tet-
teknek a sorában, amelyekkel Széchenyi Is tván beírta nevét népe történetébe, s egyben 
a nyitánya is volt a n n a k a fejlődésnek, amely előkészítette a feudalizmus forradalmi ú ton 
való megdöntését Magyarországon. Széchenyi Akadémiája ebben a fejlődésben fontos 
szerepet já tszot t : a nyelv kiművelésével, a tudományok nemzeti nyelven tör ténő ápolásá-
va l erőt, lendületet ado t t a polgári-nemzeti mozgalomnak, szolgálta, elősegítette a nemzet -
téválás fo lyamatát . Az 1830-as évek Széchenyije a Hitel , a Világ és a Stadium reform-
rendszerének kidolgozásával és nagyszerű gyakorlati kezdeményezéseivel az emberi hala-
dásért, küzdők élvonalában áll. Ugyanezekben az években az általa alapí tot t Akadémia 
is a haladó nemzeti tudomány központja , amelyre tisztelettel tekintenek a hazafiak, s 
amelyet éber gyanakvással figyel és üldöz az á l lamhata lmat jelentő reakció. Az 1840-es 
évek Széchenyijét a forradalomtól való rettegés szembefordítja a Kossuth-vezette haladó 
táborra l , és a forradalom felé vezető fejlődés fékezőjévé teszi; Akadémiája együtt szürkül 
el vele, hogy azu tán egy évszázadon át ezt a másik Széchenyit tekintse példaképének. 
Népi demokratikus rendszerünk megújhodott Akadémiája alapí tójában az első Széche-
n y i t tiszteli; azt , aki zsenialitásával megér te t te — ha nem is maradéktalanul — a tör-
ténet i szükségszerűség ú tmuta tásá t , és nagyszerű képességeit arra használta fel, hogy 
egyengesse a felismert szükségszerűség érvényesülésének ú t j á t . 

De az alapí tó emlékének ki járó kegyeleten túl , a száz éve halott Széchenyi Akadé-
m i á n k számára tudományos jelentőségű probléma is. A marxis ta tör téne t tudománynak 
a százéves forduló a lkalmat szolgáltat arra , hogy a felszabadulás óta eltelt másfél év-
t ized tartózkodó szemléletével szakítva, világosan meghatározza Széchenyi helyét népünk 
történetében. Az 1848/49-cs szabadságharcot követő évszázad publicisztikája és történet-
í rása azt a Széchenyit emelte magasra és ál l í tot ta példaképül a magyar nép elé, aki ret-
tege t t a forradalomtól , s az elnyomó Habsburg-hata lommal való békés összeférést, hir-
de t t e . A marxis ta tö r téne t tudomány t isztán lá t ja a társadalmi haladás fe ladata i t a feuda-
lizmusból kibontakozó Magyarországon, s Széchenyi nagyságát is ahhoz méri, mennyiben 
szolgálta tevékenységével ezeknek a feladatoknak a megoldását . Széchenyi gazdag élet-
művének ilyen marx i s t a elemzése ar ra a megállapításra vezet, hogy Széchenyi ma is meg-
érdemli azt a megbecsülést, amely személyét egy évszázadon át övezte. A különbség 
csak az, hogy ma elsősorban nem azért t iszteljük Széchenyit, amiért száz éven át töm-
jénezték: nem a fontolva haladást , a törvényességhez, a Habsburg-uralkodóházhoz való 
ragaszkodást. N e m a forradalom elutasítását t iszteljük benne, hanem ellenkezőleg azt , 
amivel a magyar feudalizmus forradalmi úton való megdöntéséhez hozzájárult . Nem azt 
a Széchenyit t isz te l jük, aki a miílt század negyvenes éveiben a forradalom felé haladó fej-
lődés elé vetet te magá t , hogy megállítsa, hanem azt a Széchenyit, aki a húszas-harmincas 
években minden kor tá r sáná l világosabban ismerte fel a kor szükségleteit, s szavával, 
írásaival, cselekedeteivel akarva-akara t lan elindítója le t t a 48-as polgári forradalomhoz 
vezető fejlődésnek. A dualizmus, de különösen a két háború közti Magyaroiszág ideoló-
gusai szívesen h iva tkoztak Széchenyi „éleslátására", „felelősségérzetére", hogy az ő tekin-
télyével igazolják sa já t társadalmi-polit ikai konzervativizmusukat , haladósellenességü. 
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ket.. Számunkra nom a megtorpanó, forradalomellenes, dinasztiához hű Széchenyi lát éle-
sen, nem oz a Széchenyi érzi felelősségét a magyal' néppel szemben, hanem a másik, a me-
rész reformer Széchenyi, akinek szemében az éleslátás és a felelősségérzet a nép érdekei-
nek a felismerését, a közösség szolgálatának а felelősségét jelentette. S számunkra Szé-
chenyi nem a konzervatív reform hőse, nem is elvont erkölcsi, vallási problémákon töp-
rengő álmodozó, aminek egyes polgári méltatói fe l tüntet ték, napja ink építő nemzedéké-
hez sokkal é r the tőbb nyelven beszélnek tettei , építő kezdeményezései, gyakorlati alko-
tásai, s akkor já runk közel az igazsághoz, lia nom a konzervatív lelki reformerben, hanem 
a munkás hétköznapok bősében keressük azt a Széchenyit, akinek van mondanivalója 
napjaink nemzedéke számára is. 

Űgy hisszük azonban, hogy akkor áldozunk legméltóbban Széchenyi I s tván emlé-
kének, ha taní tásai t , életének példájá t saját korunk szükségleteihez a lkalmazva t á r j u k 
népünk elé. Széchenyi a feudalizmusból a kapitalizmusba vezető u ta t tör te , s maga is 
szenvedélyesen ti l takozott az ellen, hogy az ősök törvényei és szokásai gátolhassák kora 
tá rsadalmát a polgári Magyarország a lapjainak lerakásában. Napjaink nemzedéke m á r 
egy történelmi lépéssel előbbre van: a szocializmus Magyarországát építi, s ebben a mun-
kában alig nyú j tha tnak közvetlen segítséget számára Széchenyinek a maga korára szabott 
tanításai . Nem is Széchenyi taní tásai jelentik nemzedékünk számára az igazi segítséget, 
hanem kiemelkedő, követésre ösztönző emberi tulajdonságai , és azok az-örök érvényű 
tanulságok, amelyeket é le tpályája szolgáltat. Széchenyi élete példájának legfőbb, nap-
ja inkban is érvényes tanulsága az, bogy a történet i személyiség népe szolgálatában, s az 
egyetemes emberi haladás szükségleteinek felismerésében válik naggyá, és hogy ú t j a a 
mélybe fordul, s egyéni t ragédiába torkollik, mihelyt szem elől téveszti népének a törté-
neti szükségszerűség d ik tá l ta érdekeit . 

Ilyennek lá t ja a marxis ta tudomány Széchenyi a lak já t , s történeti szerepét ennek 
megfelelően úgy igyekszik értékelni, hogy a kri t ikát lan felmagasztalást és a méltat lan el-
utasítási egyként elkerülve kijelölje igazi helyét azok bosszú sorában, akik a tör ténelem 
századaiban а magyar népért munkálkodtak . Az igazi Széchenyit igyekszik megmuta tn i , 
erényeivel és hibáival együt t ; f e l t á r ja elévülhetetlen érdemeit a polgári Magyarország 
létrejöttében, ugyanakkor elmarasztal ja azért , mert közéleti működése második szaka-
szában nem segítette, hanem gátol ta a haladás ügyét. A többoldalú valóság nem árnyé-
kolja be Széchenyi jól megérdemelt hírnevét: a mérleg pozitív marad, mert sokkal többet 
használt erényeivel, mint amennyi t hibáival á r to t t . 

Minket, akadémikusokat külön érdekelhet, liogy mai problémáink szemszögéből 
nézve milyen világosan lá t ta a Magyar Tudományos Akadémia szerepét és tudományos 
jelentőségét a haladás és az ország fejlődésének terén. Szinte mainak érezzük azokat a 
sorokat, amelyeket az Akadémia apoli t ikus magatar tása ellen ír. Azt mondja egyik akadé-
miai megnyitó beszédében: „Tudom, lesznek olyanok, kik nem fogják kedvelni, liogy én, 
és éppen én a magyar Akadémiát politikai életünkkel annyi ra összefüggő intézetnek 
t a r tom és azt e tekintetben működésre sürgetni vagyok bátor . Persze ma mások polit ikai 
célkitűzéseink, mint akkor, és nemzeti újjászületésünk a l a t t is más té r tünk mint ő, mikor 
ugyanezen beszédének elején azt mondja , hogy „arra vagyok bátor figyelmeztetni, liogy 
a magyar Akadémia, sajátlagos politikai körülményeink között , nemzeti újjászületésün-
ket tekintve, egy főtényezőt képezhet, sőt liogy ilyest képezzen, szoros kötelessége." Az 
idők változnak, a társadalmi fejlődés új , szebb és magasabb célok elérését követeli tőlünk. 
A tudomány és az Akadémia jelentősége országunk életében és fejlődésében ma általáno-
san elismert, csak emlékeztetek pá r tunk VII. kongresszusának állásfoglalására, mégis úgy 
érzem, tiszteletet érdemel az, hogy akkori másodelnökünk 1J 4 évvel ezelőtt milyen t i sz tán 
lá t ta és milyen világosan fogalmazta meg Akadémiánk jelentőségét a társadalom életé-
ben. Népünk is tisztelni fogja őt továbbra is, sőt méltóbban tiszteli, mint korábban, m e r t 
tisztelete Széchenyi egyéniségének valóban pozitív vonásaiból táplálkozik. Ennek a Szé-
chenyinek ma is helye van népünk szívében, s halálának százéves fordulóján méltón for-
dul feléje kegyelettel az a magyar nép, amelynek jobb sorsáért egykor annyi t fáradozot t . 

Az elnöki megnyitó u tán Ortutay Gyula akadémikus t a r t o t t ünnepi előadást Az 
élő Széchenyi címmel. (Az előadás teljes szövegét folyóiratunk 1960. 4. száma közölte.) 

Április 8-án Erdei Ferenc fő t i tkár az Elnökség nevében megkoszorúzta az Akadé-
mia épületének oldalán elhelyezett Széchenyi domborművet . 

Az Akadémiai Könyv tá r az évforduló tiszteletére kiállí tást rendezeti az Akadémia 
bi r tokában levő Széchenyi emlékekből. 
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Lenin igazsága* 

SZEEÉNYI SÁNDOR, 

az MSZMP Központi Bizottságának tagja 

A z elmúlt hetekben nemcsak a kommunisták, hanem minden haladó 
gondolkodású, szabadságszerető ember is Leninre emlékezett. Nem frázis, 
hanem szó szerinti valóság, hogy ma már nincs a földnek olyan zuga, nemcsak 
Európában vagy Ázsiában, hanem Amerikában vagy Afrikában sem, ahol 
születésének 90. évfordulója alkalmából szeretettel és hálával ne emlékeztek 
volna meg Leninről, arról az ízig-vérig forradalmárról, akinek nevéhez fűződik 
a világtörténelem ú j korszaka, fordulópontja, az emberiségnek a szükség-
szerűség birodalmából a szabadság birodalmába való átlépése. 

Az emberiség kulturális fejlődésének hajnalától kezdve a népek mindig 
szeretettel övezték hőseiket, legnagyobb gondolkodóikat, államférfiaikat és 
költőiket. Époszaikba, dalaikba foglalták nevüket. Azokról pedig, akik nem-
csak saját népük, hanem az egész emberiség haladásának ügyét szolgálták 
és az emberi társadalom fejlődésének előharcosaiként váltak ismertekké — 
noha évszázadokkal ezelőtt éltek — máig sem feledkeztek meg: tisztelik, 
becsülik őket. Az ilyen kimagasló egyéniségek, akik felismerték a társadalmi 
fejlődés irányát, törvényszerűségét, akik életüket és kiváló képességeiket a 
haladás szolgálatába állították, s ezzel lökést adtak a társadalmi fejlődésnek 
— méltán érdemelték ki az utókor megbecsülését. 

Közülük a XIX. században a legkimagaslóbb Marx és Engels volt. 
Ebben az évszázadban lépett a történelem küzdőterére korunk leghaladóbb, 
legforradalmibb osztálya a proletariátus. E két lángeszű gondolkodó és forra-
dalmár a tudományos szocializmus tanításával fegyverezte fel a munkásosz-
tályt , rádöbbentette őt történelmi hivatására: a kapitalizmus megdöntésének, 
az osztálynélküli társadalom megteremtésének lehetőségére és szükséges-
ségére. 

Azóta immár több mint egy évszázad tel t el, de nem volt és nincsen 
a tőkés társadalmi „ rend" és a nemzetközi munkásmozgalom fejlődésének 
egyetlen olyan mozzanata sem, amely szoros összefüggésben ne lenne Marx 
és Engels zseniális tanításával. 

Es mégis ! Annak ellenére, hogy Lenin mint gondolkodó és forradalmár 
kezdetben nem annyira ú j eszmékkel lépett fel, mint inkább Marx és Engels 
ügyének leghűségesebb, legkövetkezetesebb továbbfolytat ójaként — nincs 
és soha nem volt kerek e világon még egy olyan név, amelyet annyiszor emle-
getnének, még egy olyan gondolkodó, pártvezér vagy államférfi, akinek 
forradalmi tevékenységét és tanítását az emberiség olyan nagy része ismerné, 

* Ellumgzott. a Művelődésügyi Minisztérium április 21-iki Lsnin emlékünnepségén. 
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tenné magáévá és követné, mint Leninét . Ennek oka, hogy Lenin nemcsak 
méltó követője volt a tudományos szocializmus megalapítóinak, hanem a 
marxizmus zseniális továbbfejlesztője is. Marxhoz és Engelshez hasonlóan 
nagy volt mint tudós, akinek művei megtermékenyítőleg hatottak, nemcsak a 
társadalomtudományokra, hanem a természettudományokra is. Világhírűvé vált 
mint a három orosz forradalom kimagasló vezére, minta Kommunista (bolsevik) 
Pár t megalapítója, a Kommunista Internacionálé szervezője és vezetője, min t 
államférfi és a szocializmus építője egyaránt . S mindemellett talán legnagyobb 
volt mint érző ember, akinek nagy szive kora ifjúságától kezdve haláláig 
minden kizsákmányolt, elnyomott és leigázott embertársáért dobogott. Nem 
volt még egy olyan gondolkodója az emberiségnek, sőt a proletariátusnak 
sem, akinél az elméleti tevékenység ennyire összeforrott volna a gyakorlatig 
forradalmi cselekvéssel. Nemcsak legnagyobb elméleti művei, hanem minden 
kisebb tanulmánya, cikke, beszéde vagy dekrétumtervezete is mindig a konk-
rét, gyakorlati, forradalmi cselekvés bevezetője, segítője volt. Sokat, nagyon 
sokat köszönhetnek a Szovjetunió és a világ más népei Leninnek. Elsősorban 
Leninnek, pár t jának és a leninizmusnak köszönhető, hogy a cári Orosz-
országban győzedelmeskedett a proletárforradalom, hogy meg tudta védeni 
magát a világ burzsoáziájának, az imperializmusnak minden fegyveres beavat-
kozási kísérlete és diplomáciai ármánykodása ellen, s hogy ez a korábban 
egyik legelmaradottabb ország napjainkban a legfejlettebb szocialista nagy-
hatalommá válhatot t , amely szputnyikjaival és lunyikjaival az eget ostro-
molja. Lenin megmutatta, hogy a tudomány és a gazdasági élet tervezésével, 
vagyis a szocialista tervgazdálkodás megvalósításával, a tömegek alkotó 
kezdeményezésének felkeltésével, bízva bennük, lelkesítve a dolgozó töme-
geket, a termelőerők olyan gyors ü temű fejlesztését lehet elérni, amilyenre 
a kapitalizmus még fejlődése legjobb időszakában sem volt képes. Neki köszön-
hető, hogy a munkásosztály vezető szerepének és a munkás-paraszt szövetség 
megvalósításának konkrét kérdései kidolgozásával, majd gyakorlati megvaló-
sításával bebizonyosodott, hogy a munkásosztály — helyes szövetségi poli-
t ikája révén — olyan országban is hatalomra kerülhet és hatalmon maradhat , 
amelyben a lakosságnak kisebbségét alkot ja , sőt vezetésével a dolgozó nép képes 
felépíteni a szocializmust. Ázsia és elsősorban a nagy Kína hasonló helyzet-
ben levő népei a nagy orosz példából merítettek erőt saját felszabadulásuk 
győzelmes megvalósításához. A sikert sikerre halmozó első szocialista ország 
lelkesítő példája ma is a legelevenebben ható erő az egész világon, mindenüt t , 
ahol az emberek még az elnyomás, jogtalanság és a kizsákmányolás járma 
alatt nyögnek. 

Leninnek és a leninizmus taní tásának köszönhető, hogy a soknemzeti-
ségű Szovjetunióban a lenini nemzetiségi politika helyes alkalmazásával 
megvalósult a különféle népek testvéri együttélése, hogy az imperialisták 
„oszd meg őket és uralkodj" elvének megvalósítására ma már egyre kevesebb 
kilátás nyílik, még a kulturális szempontból egyenlőre legelmaradottabb 
Afrikában is. Ebből is joggal lehet arra következtetni, hogy a különböző 
társadalmi rendszerhez tartozó népek békés egymás mellett élésének lenini 
elve előbb-utóbb érvényre jut az egész világon. 

Mi, kommunisták mindenkinél többet köszönhetünk Leninnek, és soha 
nem szabad megfeledkeznünk bölcs intelmeiről, melyek azóta ezerszeresen 
igaznak bizonyultak. Lenin kommunista erkölcsre nevelt bennünket. Az ő sze-
méhen az volt csakugyan kommunista, akiegészéletétazelnyomottakéskizsák-
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mányoltak ügyének szolgálatába állította. Lenin szerint az érdemli meg igazán 
a megtisztelő kommunista nevet, aki mindent alárendel a szabadság és a 
haladás nagy ügyének, minden áldozatra kész népéért, határtalanul szereti 
népét és hazáját , ugyanakkor a proletár internacionalizmus szelleme ha t ja 
át , kérlelhetetlen a nép ellenségeivel szemben, soha nem csügged el, mindig 
az első sorokban küzd a proletariátus, a nép ügyének győzelméért. 

Lenin arra tanította a kommunistákat, hogy minden elhajlástól óvják 
a marxizmus-leninizmus tisztaságát, mint szemük fényére úgy vigyázzanak 
a párt egységére, soha semmilyen nehéz körülmények között ne szegjék 
meg a forradalmi párt vasfegyelmét. Mindenki ellen küzdjenek, aki gyengíteni 
igyekszik a pártot , a nép győzelmének e legfőbb biztosítékát. Lenin minden-
kinél jobban megértette a munkásokat, a népet, nemcsak taní tot ta őket, 
hanem tanul t tőlük, és arra intett bennünket , hogy a munkásság, a dolgozó 
nép tömegeit nap mint nap újra, és ú j ra meg kell győznünk a marxizmus 
eszméinek és a párt politikájának igazáról, s hogy erről ők legjobban éppen 
a saját gyakorlati tapasztalataik alapján győződhetnek meg. Ezért kell meg-
győző munkánknak rugalmasnak és türelmesnek lennie. Soha ne feledjük, 
hogy egyedül az élcsapattal nem győzhetünk, csakis akkor, ha a 
nagy tömegek meggyőződésből szívvel-lélekkel követik az élcsapatot. 
Ezért is élőbb Lenin ma, mint valaha és azért, mert eszméi korunk minden-
napi gyakorlatában öltenek testet. Nemcsak a szocialista tábor népei, de 
egyre inkább a világ minden népe nap mint nap meggyőződik arról, hogy 
Lenin eszméinek megvalósulása jelenti számára a békét, a szabadságot, a 
haladást, a boldogulást, míg minden más ú t a hanyatláshoz, a reakcióhoz, 
sőt végső soron a nukleáris háborúhoz, a pusztuláshoz vezet. 

Lenin példája, útmutatása, tanítása lebegett a szemük előtt az Auróra 
hős matrózainak, a Téli Palotát ostromló munkásoknak és Csapájev paraszt-
partizánjainak, amikor az első proletárhatalom meghódításáról, illetőleg 
megvédéséről volt szó. Lenin nevével az ajkukon harcoltak és győztek a 
magyar kommunisták, a magyar proletárok 1919-ben, s mentek büszke 
fővel a bitó alá is, már akkor jól tudva, hogy Lenin ügye, — minden átmeneti 
vereség ellenére — végső soron győzedelmeskedni fog. A leninizmus ereje 
acélozta meg világszerte az illegális kommunisták, a fasizmussal szemben 
ellenállók és a nemzeti felszabadulásért küzdő színesbőrű népek legjobb 
fiainak izmait, hogy minden erőfeszítésre képesek legyenek a népek szabad-
ságáért, függetlenségéért, a békéért v ívot t küzdelmükben a fasizmus, az 
imperializmus barbár, elnyomó erőivel szemben. Ma pedig bárhová tekintünk 
a világon, mindenütt Lenin már megvalósult, vagy éppen megvalósuló műve 
tárul szemünk elé. 

Ezt hirdetik a Szovjetunió népeinek világra szóló gazdasági, politikai 
tudományos és kulturális sikerei. Lenin eszméje, miszerint „utol kell érni 
és túl kell szárnyalni a legfejlettebb tőkés országokat" — a szemünk lát tára 
valósul meg a Szovjetunió 7 éves tervének Húlteljesítésében. 

Az imperialisták sem kételkednek többé ennek realitásában, legfeljebb 
azon vitatkoznak, hogy 10 vagy 15 év a la t t hagyja-e majd maga mögött az 
Egyesült Államokat a Szovjetunió. 

Lenin rendíthetetlen meggyőződése, hogy az orosz proletariátus példá-
ját más országok munkássága és parasztsága is követni fogja, a világ népes-
ségének immár 38 százalékát kitevő szocialista világrendszer létrejöttében 
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és megszilárdulásában vált valóra. Lenin tudományos előrelátása, — amely 
szerint az emberiség sorsát végső soron az dönti el, hová csatlakoznak Ázsia 
népeinek száz és százmilliói, — fényesen beigazolódott. Immár, a több, mint 
600 milliós kinai nép is — évezredes elmaradását rohamléptekkel hozva 
be — építi a szocializmust, s példáját követik a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság és a Vietnami Demokratikus Köztársaság népeinek tízmilliói. 
ErrőHanuskodik az is, hogy nap mint nap jobban és jobban öntudatra ébred-
nek Ázsia, Afrika és Dél-Ámerika még gyarmati, illetve félgyarmati sorban 
sínylődő népei, hogy az imperialista gyarmati rendszer szemünk lát tára bomlik 
fel, semmisül meg a függetlenségükért küzdő népek legyőzhetetlen szabad-
ságharcának pörölycsapásai alat t . 

A XX. század első negyedében az imperialisták és revizionista szekér-
tolóik még gyakran gúnyolódtak Lenin nagyszerű szavai és célkitűzései 
felett. Képtelenségnek tar tot ták, hogy azok megvalósulhassanak. Nem tud ták 
vagy nem akarták megérteni Lenin tudományos előrelátásának erejét, meg-
valósulásukelkerülhetetlenszükségszerűségét. De vajon ki emlékszik ma már 
az akkor még „történelmi nagyságoknak" tar to t t államférfiakra, a briandokra, 
wilsonokra, poincarékra, vagy reformista csatlósaikra, a kautskykra, nos-
kékra, hendersonokra, mcdonaldokra? A proletárhatalom „elkerülhetetlen 
bukásáról" szóló naiv jóslataikkal együt t örökre eltűntek a történelem 
süllyesztőjében, míg Lenin igazsága a réginél ezerszer erősebb fénnyel ragyogja 
be ma is a szocializmus irányába haladó emberiség fejlődésének ú t j á t és 
ragyogni fog mindaddig, míg csak érző és gondolkodó ember él e földön. 

Á szovjet népek méltán lehetnek büszkék arra, hogy az ő országuk 
Lenin és a leninizmus szülőföldje. Lenint azonban jogosan tekinti sa já t jának 
nemcsak minden szocializmust építő nép, hanem mindazok is, akik a tőkés 
országokban a kizsákmányolás és elnyomás ellen küzdenek, a békéért har-
colnak, mindazok, akik a gyarmati és félgyarmati országokban népük szabad-
ságáért és nemzeti függetlenségéért harcolnak az imperialimus ellen, mindazok, 
akik a békéért és a haladásért szállnak síkra fajra, színre, vallási hovatarto-
zásra való tekintet nélkül — bárhol a világon. 

Marx és Engels zsenialitását mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, 
hogy bár tevékenységük a kapitalizmus fejlődésének még felfelé ívelő szaka-
szára esett, már akkor felismerték és hirdették, a kapitalizmus elkerülhetetlen 
pusztulását, sőt a proletariátusban megjelölték sírásóját is, amely megvaló-
sítva a proletárhatalmat, majd felépíti a szocializmust. 

Lenin tudományos alkotásának és forradalmi tevékenységének súly-
pontja viszont már a XX. század első negyedére esik. Arra az időszakra, amely 
az emberi társadalom legnagyobb átalakulását — a szocialista forradalom meg-
valósítását — már gyakorlati feladatként tűzte napirendre. 

Gigantikus feladat volt ez, amelynek megoldására minden idők leg-
zseniálisabb gondolkodója és forradalmára sem vállalkozhatott egymaga. A 
munkásosztály akkori pártjai , a szociáldemokrata pártok viszont ekkor már 
egyre mélyebbre süllyedtek az opportunizmus, a revizionizmus mocsarába 
és ezért váltak képtelenné e történelmi feladat megoldására. Leninre hárul t 
tehát az a hatalmas feladat, hogy — mint az ú j történelmi korszak legalap-
vetőbb feladatainak zseniális megértője és kifejezője — megtisztítsa a marxiz-
must az évtizedek során reárakódott hamis, opportunista ferdítésektől^ és 
az adott viszonyok követelményeinek megfelelően továbbfejlessze azt. így 
született meg a marxizmus meghamisítóival való éles ideológiai harc közben 
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a mi korunk marxizmusa: a leninizmus. Ugyanakkor éles fegyvert kellett 
kovácsolni és a munkásosztály kezébe adni, mellyel sikeresen megvívhatja 
világtörténelmi jelentőségű végső harcát: ez a fegyver az líjlípusú forradalmi 
párt volt, amely a proletariátus élcsapataként olyan politikai és szervezeti 
erővé vált, amely 1917. november 7-én az orosz munkásság és parasztság 
tömegeit harcba, győzelemre vezette, megteremtette a világ első szocialista 
munkáshatalmát. Ez nemcsak megdönthetetlennek bizonyult, hanem példát 
mutatot t és mutat ma is a világ minden kizsákmányolt jának és elnyomott-
jának, hogyan lehet és kell szétzúzni bilincseit. Szinte nehéz felmérni annak 
a horderejét, hogy mit is jelentett valójában előrelátni, megszervezni és 
győzelemre vinni az első proletárforradalmat. Elsősorban óriási elméleti 
bátorságot és éleslátást követelt meg, hiszen nemcsak Marx és Engels hir-
dették a maguk idejében, hogy a proletárforradalom a legfejlettebb tőkés 
országokban és egyidejűleg kell, hogy bekövetkezzék legalábbis Európában, 
hanem a szociáldemokrata vezérek — köztük, az akkor még általában nagy 
teoretikusnak elismert Kautsky és Plechanov —már a megváltozott viszonyok, 
a monopolkapitalizmus, az imperializmus körülményei között is ragaszkodtak 
ehhez a felfogáshoz—bolt dogmává változtatva a klasszikusoknak egy egészen 
más történelmi fejlődésfokon kimondott — akkor még helyes — később ela-
vulttá vált tételét. Leninnek meg volt a bölcsessége ahhoz, hogy felismerje, 
és az elméleti bátorsága, hogy kimondja az igazságot, miszerint a proletár-
forradalom igenis győzhet egy országban is, mégpedig egy olyan viszonylag 
elmaradott országban, mint amilyen a cári Oroszország volt. Az események 
mint már annyiszor, ismét Lenint igazolták. Lenin a forradalmi stratégia 
és taktika kidolgozásának és megvalósításának nemcsak tudósa, hanem való-
ságos művésze volt. A marxi permanens forradalom elméletére és az 1905-ös 
forradalom tapasztalataira támaszkodva zseniálisan kidolgozta a polgári 
demokratikus forradalomból a szocialista forradalomba való átmenet feltéte-
leit és módozatait, amelynek lényege, hogy a kommunista párt vezette prole-
tariátus a dolgozó parasztság tömegeire támaszkodva, ha lehet békésen, ha 
kell erőszakkal is, magához tudja és magához kell hogy ragadja a ha ta lmat , 
liogy ennek birtokában betölthesse történelmi hivatását — kisajátítsa a kisajá-
tít ókat. 

Lenin, a világ proletariátusának ez a legkimagaslóbb vezetője, a 
halhatatlan tudományos művek szerzője, a világot átformáló proletárforra-
dalom szervezője, lelkesítője és irányítója jogosan él úgy a tömegek 
emlékezetében és lelkében, mint az egyszerűség, jóság, emberiesség pél-
daképe. 

A népek költészetében, mondáiban a hősök emberfeletti erővel és képes-
ségekkel vannak felruházva. Lenini ől azonban a dolgozók megtanulták, hogy 
mindig a realitást kell szem előtt tartaniok, csakis az igazat kell kifejezésre 
juttatniok. Ezért Leninről is ebben a szellemben nyilatkoznak. 

Amikor egy idős munkástól, aki még személyesen ismerte Lenint, meg-
kérdezték, hogy szerinte mi volt Lenin legjellemzőbb tulajdonsága, gondol-
kodás nélkül így felelt: „Lenin egyszerű volt, egyszerű, mint maga az igaz-
ság !" 

Jellemző, hogy Lenin volt az egyetlen a párt vezetői közül, akiről a 
munkások és parasztok maguk között egyszerűen mint „Ujicsről", „a mi. 
Iljicsünk"-ről beszéltek, mint ahogyan a legjobb barátról, a legközelebbi 
hozzátartozóról szoktak beszélni. Nagyszerű szavakkal fejezte ki ugyanezt Lenin 

379 



egykori magyar vörös katonája: „Oroszországban, ha Leninről esett szó, egysze-
riben kiegyenesedtek az emberek. Amig Lenint hallgattam, éreztem közben 
a feléje áradó szeretetet. S ekkor megértet tem: Lenint a nép emelte magasra, 
magasabbra a csillagoknál, liogy messzire lásson, s megmutassa népének, az 
egész dolgozó emberiségnek a boldogság felé vezető u ta t , " 

Nemcsak az egyszerű dolgozók jellemezték így Lenint. Gorkij pl. így 
emlékezik vissza a londoni pártkongresszuson hallott beszédére : „Ekkor 
felsietett az emelvényre Vlagyimir Iljics, és enyhén raccsolva megszólalt : 
Elvtársak ! — Először úgy tűnt nekem, hogy rosszul beszél, de egy pillanat 
múlva — akárcsak a többiek — én is 'elmerültem' beszédében. Először voltam 
fültanúja annak, hogy bonyolult politikai kérdésekről ilyen egyszerűen is 
lehet beszélni." Hasonlóképpen emlékezik meg róla Borisz Polevoj szovjet 
író is. „Lenin nagy volt, s egyszersmind csodálatosan egyszerű . . . Magán-
életében a legemberibb ember volt, lelke tárva a természet szépségei, a zene, 
az ének, a művészet tiszta gyönyörűségei előtt. Monolit egyéniség volt, akiben 
minden tulajdonság egységes, harmonikus egésszé olvadt és az egyik kiegészí-
tet te a másikat. Élettel és erővel teli, egészséges, természetes ember volt, aki 
hősi erővel hordozta vállán a nagy te t tek roppant terhét és önön világhírét," 

Talán nem érdektelen néhány nyugati személyiség jellemzését is meg-
említeni róla. Romain Rolland szerint: „Lenin a művészet és a t e t t embere 
volt, akinél különbül senki sem testesíti meg az emberi t e t t történelmi óráját , 
a proletárforradalmat." Bemard Shaw Vissza Matuzsálemhez cimű 
könyvének egyik példányát így dedikálta neki: „Leninnek, az egyetlen 
európai államférfinak, aki rendelkezik azzal a tehetséggel, jellemmel és tudás-
sal, amelyre ilyen felelősségteljes poszton szüksége van az embernek." Majd 
egyik nyilatkozatában ezt mondja: „Lenin volt az egyetlen ember a világon, 
aki felülmúlt mindenki m á s t . . . " 

A kizsákmányolók és elnyomók, az imperialisták és reakciósok, a hideg-
háború hívei ta lán ma sem gyűlölnek egyetlen forradalmárt sem annyira, 
mint Lenint. És mégis, nemcsak Lenin hívei és a vele szimpatizálók ismerik 
el Lenin nagyságát, hanem immár egyre inkább ellenségei is kénytelenek 
ezt elismerni. Emil Ludwig, ez a burzsoá publicista, aki a „történelmi nagy-
ságokról" írt életrajzi tanulmányaiban burzsoá objektivizmusra törekedett , 
akár Mussoliniról, akár az emberiség hozzá hasonló más ellenségeiről volt 
szó, a húszas években így emlékezett meg Leninről: „A hatalom csúcsán 
ilyen világosfejűnek és hűvösnek maradni, csak a tiszta eszmék emberének 
adatik meg, aki egyszersmind maradéktalan realista is, semmiféle ábrándkép 
el nem csábít ja ." Egy ismert amerikai publicista, Harrison Salisbury 
„A vörös forradalom 40 év távlatából" című és a New York Times Ma-
gazin 1957 novemberi számában megjelent cikkében így írt róla: „Ugyan-
úgy, mint ahogy a francia forradalomnak és az általa örökül hagyott poli-
t ikai doktr ínának döntő szerepe volt a XIX. század egész fejlődésének 
menetére, az orosz forradalom vált a XX. század politikai fejlődésének kri-
tériumává. Tökéletesen helytálló az a megállapítás, hogy az a lökés, amit 
Lenin adott a történelem kerekének, hatással volt a földön élő minden egyes 
emberre." 

Lenin csakugyan ilyen ember volt: nagy és szerény egyszerre, minden 
önteltség nélkül való, a személyi kultusz bármely megnyilvánulásának engesz-
telhetetlen ellensége. Szenvedélyes, áldozatkész forradalmár, soha nem csüg-
gedő a bajban, mindig optimista, mert az események menetét pontosan előre 

380 



lát ta, de akit ugyanakkor soha nem szédítettek meg a legnagyobb sikerek 
sem, aki harcostársait állandóan óvta az elbizakodottság veszélyétől. 

Lenin forradalmi tanítása a pártról , a munkásosztály és a párt vezető 
szerepéről a proletárforradalom kivívásában és a hatalom megtartásáért 
való küzdelemben ma elevenebben ható tanítás, mint valaha volt. Mi magyar 
kommunisták talán mindenkinél jobban meggyőződtünk Lenin e tanítá-
sának helyességéről. Ma már jobban tud juk , hogy 1919-ben azért követtünk 
el bizonyos hibákat, mert akkor még nem ismertük kellőképpen Leninnek 
az államról, a forradalomról és a pártról szóló tanításait; 1949-56 között 
pedig azért, mert eltértünk a leninizmus helyes elveitől, mivel a személyi 
kultusz elhatalmasodásának időszakában hol a szubjektivizmus, a szektásság 
és dogmatizmus, hol pedig a revizionizmus kerekedett felül, s eszmei zűrza-
vart okozva gátolta tisztánlátásunkat. Saját keserves tapasztalataink alap-
ján győződtünk meg egyszer s mindenkorra arról, hogy mindig akkor értünk 
el sikereket, amikor hűek voltunk Lenin tanításához, és mindig akkor szen-
vedtünk vereséget, amikor figyelmen kívül hagytuk, szem elől tévesztettük 
Lenin tanításait . 

Pedig milyen világosak, félreérthetetlenek ezek az útmutatások. 
A ^ . r t — tanít ja Lenin — az azonos nézeteket vallók önkéntes, harci 

szövetsége, amely a demokratikus centralizmus szellemében a forradalmi 
akarat és cselekvés egységét testesíti meg. 

Ez az egység nem mond ellent annak az elvnek — ellenkezőleg feltéte-
lezi azt—»hogy a párt oly módon is erősödik, hogy állandóan megtisztítja 
sorait az opportunista elemektől. Ezér t mondja Lenin: „Nem lehet győzni 
a proletárforradalomban, nem lehet megvédelmezni a proletárforradalmat, 
ha sorainkban reformisták, mensevikek vannak. Ez elvi szempontból nyilván-
való. Szemléltető módon erősítették meg ugyanezt az oroszországi és magyar-
országi tapasztalatok... Oroszországban sokszor volt olyan nehéz helyzet, 
hogy a szovjet rendszert egész biztosan megdöntötték volna, ha a mensevikek, 
reformisták, kispolgári demokraták megmaradtak volna pártunkban.. . Ilyen 
helyzetben nemcsak a mensevikeket, reformistákat kell a pártból feltétle-
nül eltávolítani, hanem az is hasznosnak bizonyulhat, hogy még kitűnő 
kommunistákat is eltávolítanak az összes felelős állásokból, ha meg van 
bennük a hajlandóság arra, hogy meginogjanak, és átinogjanak a reformis-
tákkal való 'egység' oldalára... A forradalom előestéjén és a győzelemért 
vívott legelkeseredettebb harc pillanatában a párton belül a legcsekélyebb 
ingadozás mindent tönkretehet, e lbukta tha t ja a forradalmat, kiragadhatja 
a hatalmat a proletariátus kezéből, mer t ez a hatalom még nem szilárd, a 
ránehezedő nyomás még túlságosan erős. Ha az ingadozó vezérek ilyenkor 
félrevonulnak, ez nem gyengíti, hanem erősíti a pártot , a munkásmozgalmat, 
a forradalmat."1 

Ugyanígy ma is rendkívül megszívlelendő, amit Lenin a párt szerepé-
ről mond a hatalom kivívása után, a proletárdiktatúra idején: „A proletari-
átus diktál úrája szívós harc, véres és vértelen, erőszakos és békés, katonai 
és gazdasági, pedagógiai és adminisztrációs harc a régi társadalom erői és 
hagyományai ellen. Milliók és tízmilliók szokásainak ereje — a legrettenete-
sebb erő. Acélos és harcedzett párt nélkül, az osztály valamennyi becsületes 
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elemének bizalmát élvező párt nélkül, olyan párt nélkül, amely figyelem-
mel tudja kísérni és befolyásolni tud ja a tömegek hangulatát, ilyen harcot 
sikeresen vívni lehetetlen."2 

A leninizmus — korunk marxizmusa — kezdettől fogva egészen napjain-
kig az opportunizmus, a revizionizmus elleni ideológiai harcban fejlődött, 
edződött meg. Életereje elsősorban abban van, hogy mindig az egyedül 
helyes választ tudta adni korunk legégetőbb, legidőszerűbb kérdéseire. 
Lenin és tanítása erre csakis azért volt képes, mert Marxhoz és Engelshez 
hasonlóan nemcsak átvet t mindent, ami haladó volt, az emberiség több ezer 
éves tudományos és kulturális fegyvertárából, hanem mindig a szigorú tudo-
mányosság álláspontjára helyezkedett. Azt taní tot ta , hogy a proletariátus 
csakis akkor győzhet, ha a tudomány legújabb vívmányaival, legkorszerűbb 
eredményeivel vértezi fel magát. S hogy mennyire így is cselekedett, annak 
nagyszerű bizonyságául szolgálnak elméleti művei. 

Egyik legnagyobb ilyen műve a „Materializmus és empiriokriticizmus" 
pl. noha kifejezetten filozófiai szakmű, amennyiben Mach, Avenarius és 
külföldi, valamint orosz követőik bölcseletének cáfolására írt zseniális kritikai, 
polémikus irat, mégsem csak filozófiai, hanem az oroszországi és európai 
munkásmozgalom legégetőbb problémáival foglalkozó munka. Nagy, történel-
mi jelentőségű ideológiai teljesítmény volt ez a marxizmus tisztaságának 
a megóvásáért folytatott harcban. Ami a könyv egyes nagy fontosságú tudo-
mányos tételeit illeti, azokat, mint tudjuk, a természettudomány azóta sorra-
rendre igazolta. S ha a polgári filozófusok mais — a természettudományok 
minden egyes előretett lépésénél — kísérletet tesznek arra, hogy idealista, 
agnoszticista világnézeti konzekvenciákat vonjanak le belőlük — mint pl. 
Pauli, Heisenberg, Jeans, Eddington és mások — ez csak annyit jelent, hogy 
Lenin művét a fizikai idealisták rendszeres leleplezésével tovább kell folytat-
nunk — hiszen ez szintén az osztályharc kérdése, ami nem érhet nyugvó-
pontra addig, amig antagonisztikus osztályok vannak. — Viszont egyre 
világosabbá, igazoltabbá válik Lenin „jóslata": „A fizikának és az egész 
jelenkori természettudománynak alapjában materialista szelleme le fog győzni 
mindenféle válságot, de csak akkor, ha a metafizikai materializmust feltét-
lenül dialektikus materializmussal vál t ják fel". 

Leninnél tehát szó sincs arról, mintha a marxizmust egyszer s minden-
korra kidolgozott dogmaként fogná fel, melyen nem lehet és nem szabad 
változtatni. Ellenkezőleg azt taní t ja , hogy a fejlődés állandó és a marxizmust 
ennek megfelelően állandóan tovább kell fejleszteni. Ez a továbbfejlesztés 
azonban nem abban áll, hogy kétségbevonjuk a marxizmus alapvető taní tá-
sait, hanem abban, hogy a marxizmus elmélete világánál, és módszere segít-
ségével a fejlődő valóság ú j jelenségeit felfedezzük, és ennek megfelelően 
irányítsuk harcunkat az ú j világ megteremtéséért, a szocializmusért. 

Erre a feladatra mutat nagyszerű példát Lenin az „Imperializmus mint 
a kapitalizmus legfelsőbb foka" című munkájában, melyet 1916 tavaszán 
Zürichben ír t , tehát a háború alat t és éppen abból a meggondolásból, hogy 
az imperializmus gazdasági lényegéből, nem pedig személyi vagy dinasztikus 
érdekekből értesse meg az első világháborút. Lenin az imperializmust 
a kapitalizmus sajátos történelmi korszakának tekinti. Ezt úgy érti, hogy 
bár az imperializmus a szabadversenyes kapitalizmus egyenes folytatásaként 
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jött létre, amelyben érvényesek a kapitalizmus alapvető vonásai, gazdasági 
törvényei, mégis egy külön fejlődési szakaszát jelenti, amelyben a kapitaliz-
mus eléri te tőpontját és utána rohamosan hanyatlik, hogy beletorkolljon a 
végét jelentő proletárforradalmakba. Lenin az imperializmus sajátosságainak 
a monopóliumok döntő szerepét, a gazdasági rendszer élősdiségét, rothadó 
mivoltát, és mindabból következőleg a halódását jelöli meg. Az imperializmus 
legfontosabb vonásának, lényegének a monopóliumok uralmát, majd pedig 
állami monopolista kapitalizmussá válását tar tot ta . 

A kapitalizmus új fejlődésfokának körültekintő és mélyreható elemzése 
út ján fedezte fel Lenin a kapitalizmus gazdasági és politikai fejlődése egyen-
lőtlenségének törvényét. Enélkül a proletariátus nehezen találta volna meg 
az adott történelmi helyzetben az átmenetet a kapitalizmus utolsó szakaszá-
ból a szocialista forradalomba, annál is inkább, mert mint már említettem, 
Marx és Engels még úgy képzelték el ezt a forradalmat, hogy az egyidejűleg 
következik majd be Európa legfejlettebb országaiban. „A gazdasági és politi-
kai fejlődés egyenlőtlensége — állapította meg Lenin — a kapitalizmus fel-
tétlen törvénye. Ebből következik, hogy a szocializmus győzelme lehetséges 
eleinte egy néhány, vagy akár egy, egymagában vett kapitalista országban is.3 

A kapitalizmusnak ez az egyenlőtlen fejlődése különösen kiéleződött a 
tőkés rendszer általános válsága idején és a második világháború után az 
imperialista országok között, mindenekelőtt a szocialista tábor létrejötte és a 
gyarmati rabságból felszabaduló népek önálló államainak megalakulása folytán. 
A tőkés monopóliumok versenye ennek következtében nemcsak kiéleződött, 
hanem új formákat is öltött, mint pl. a már felszabadult vagy gyarmat i és 
függő országok visszaszerzéséért folytatott változatos és sajátos eszközöket 
felhasználó imperialista küzdelem. Lenin útmutatásai e területen ma is 
további eredményekkel biztatnak: amennyiben az egyenlőtlen fejlődés tör-
vénye a jelek szerint nemcsak a gazdasági és politikai életben, hanem a kultúra 
területén, az osztályok, az emberek tudatának alakulásában, fejlődésében is 
érvényesül. Ezzel a gondolattal függ össze Lenin Imperializmusában kifej tet t 
másik alapvető törvényszerűség is, amikor felhívja a figyelmet az óriási extra-
profitnak az osztályharcban betöltött szerepére, mellyel „meg lehet vásárolni a 
jobboldali munkásvezéreket és a munkásarisztokrácia felső rétegét". Hogy meny-
nyire helyesen ítélte meg Lenin e jelenséget, azt nemcsak az akkori tények mu-
tat ták meg. Ma még nyilvánvalóbb ennek igazsága. így pl. az Angol Munkáspárt 
jobboldali vezetőségének politikája, a Német Szociáldemokrata Pár tnak vagy 
az Osztrák Szociáldemokrata pártnak a marxizmussal már nemcsak a lényeget, 
hanem a frazeológiát illetően is teljesen szakító legújabb programja, vagy az 
a feltűnő jelenség, hogy pl. Hruscsov elvtársnak az USA-ban és Angliában 
te t t utazásai során nem is a politikai ügyességről tanúságot tevő és meggon-
dolt taktikával dolgozó tőkésekkel, hanem éppen a munkásság reformista 
„képviselőivel" voltak éles ideológiai vitái. Milyen pontosan illenek Lenin 
szavai a mai helyzetre is, amelyeket az imperializmus említet t előszavában 
í r t : „Az elpolgárosodott munkásoknak, vagy a 'munkásarisztokráciának' ez 
a rétege, amely életmódja, keresetének nagysága, egész világnézete szerint 
teljesen kispolgári, napjainkban a burzsoázia legfőbb szociális támasza. Mert 
ezek az elemek igazi burzsoá ügynökök a munkásmozgalmon belül, a tőkés-
osztály munkás ügyvivői, a reformizmus és sovinizmus igazi követői. A prole-
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tariátusnak a burzsoáziával vívott polgárháborújában elkerülhetetlenül és 
nem kis számban, a burzsoázia oldalán, a 'kommunárok' ellen a 'versailles-
iak' oldalán ál lnak." 

Hogy mennyire a munkásmozgalom elméleti és gyakorlati szükségletei 
termelték ki Lenin elméleti műveit, még az imperializmusról írott könyvénél 
is világosabban muta t ja az 1917 augusztusában, tehát a februári polgári-
demokratikus és az Októberi Szocialista Forradalom közötti időben í r t és éppen 
a torlódó események miatt akkor már befejezésre sem került „Állam és forra-
dalom" című munkája. „Az elhúzódó háború hallatlan borzalmai és 
nyomora — í r j a az Előszóban — elviselhetetlenné teszik a tömegek helyzetét, 
fokozzák felháborodásukat. Szemmelláthatóan érlelődik a nemzetközi proletár-
forradalom. Az államhoz való viszonyának kérdése gyakorlati jelentőségre 
tesz szert." 

Ennek a nagy fontosságú műnek főbb gondolatai annyira közkinccsé vál-
tak, hogy bá t ran lemondhatunk részletes ismertetésükről, annál is inkább, mert 
e könyv megjelenése óta eltelt évtizedekben teljesen igazolódott Lenin fel-
fogása azokkal szemben, akikkel könyvében vitába szállt. Talán csak az állam 
elhalásának kérdését kell kissé érinteni, mivel a mai revizionisták Marxnak ezt 
a tanítását is meghamisítják. Lenin részletesen foglalkozik az állam elhalásá-
nak problémájával, amely Engels szavainak félremagyarázásából már annak 
idején is reformista értelmezést kapott . Lenin világosan megmutatja, hogy 
„a burzsoá állam Engels szerint nem ,hal el', hanem a proletariátus a forra-
dalomban ,megszünteti ' . Ami a forradalom után elhal, ez a proletárállam, 
vagy félállam".4 

A másik ilyen — úgyancsak az elmúlt évtizedek történelme által igazolt — 
tanítás a kommunizmus alsó és felső fokára és az államnak ezekhez való viszo-
nyára vonatkozik. „Az állam akkor halhat el teljesen — fejtegeti — amikor a 
társadalom megvalósítja majd ezt a szabályt: 'mindenki képességei szerint, 
mindenkinek szükségletei szerint', vagyis amikor az emberek annyira 
hozzászoknak majd az együttélés alapvető szabályainak megtartásához, 
és amikor munkájuk annyira termelékeny lesz, hogy önkéntesen fognak 
képességeik szerint dolgozni"5. E probléma napjainkban kezd konkretizálódni, 
amikor a Szovjetunió napirendre tűzte a kommunizmusba való átmenet prog-
ramját . Ezzel kapcsolatban valóban kezdenek már kialakulni az állam „elha-
lásának" körvonalai. Hruscsov elvtárs az SZKP XXI. kongresszusán rámuta-
to t t arra, miképpen mennek át egyes állami funkciók társadalmi szervek 
kezébe, és mint alakul ki fokozatosan az a helyzet, amelyről Lenin oly vilá-
gosan beszél, mintha nemcsak előre lá t ta , hanem saját szemével lá t ta volna 
ezt a fejlődési folyamatot. „Attól a pillanattól — írja — amikor a társadalom 
valamennyi tagja, vagy legalábbis óriási többsége maga megtanulta már az 
államot vezetni, maga vette kezébe ezt az ügyet, „megszervezte" az ellen-
őrzést a kapitalisták elenyésző kisebbsége, a kapitalista szokásokhoz ragasz-
kodó uracskák, a kapitalizmus által teljesen megrontott munkások felett , — 
ettől a pillanattól kezd majd el tűnni általában minden kormányzás szük-
ségessége".6 

4 Lenin Művei 25. köt. 425. 1. 
5 Lenin Művei 25. köt. 503. 1. 
6 Lenin Művei 25. köt. 508 — 509. 1. 
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Az „Állam és forradalom" című művének másik alapvető problémája 
a proletárdiktatúráról szóló elmélet, melynek lényege — liogy minden burzsoá 
állam demokrácia a tőkések számára és diktatúra a proletariátussal szemben; 
— a proletárdiktatúra pedig mint olyan új t ípusú állam, amely végrehajtja a 
kisajátítók kisajátítását és biztosílja az átmenetet a kommunizmusba, dikta-
túra a tőkésekkel szemben, de demokrácia a dolgozóknak, vagy ahogyan 
Lenin kifejezi: „a proletárdemokrácia elnyomja a kizsákmányolókat, a bur-
zsoáziát — és mert nem képmutató, nem ígér nekik szabadságot és demok-
ráciá t ,—a dolgozók számára viszont biztosítja az igazi demokráciát".7 

A proletárdiktatúrának természetesen ez csak egyik funkciója és a 
különböző funkciók egyikének vagy másikának előtérbe kerülése vagy háttérbe 
szorulása nemcsak az osztályharc nemzetközi állásától, hanem attól az előre-
haladástól is függ, amelyet a szocializmust építő társadalom a kommunizmus 
felé vezető út jában megtesz. Jól tudjuk , hogy nemcsak a kommunizmust építő 
Szovjetunióban, hanem nálunk is egyre inkább az állam gazdasági szervező 
és kulturális nevelő funkciója kerül előtérbe. 

Lenin e három alapvető művének felemlítésével persze távolról sem 
merítet tük ki elméleti munkásságának, akárcsak vázlatos körvonalazását is. 
Alig van a társadalomtudományoknak olyan területe, amelyen ne hozott volna 
létre újat . Hadd említsük meg pl. az Ifjúsági Szövetségek feladatai címen 
ismert beszédét, amelynek aktualitása a kommunizmust előkészítő szocialista 
társadalomban évről évre nő és az abban foglalt feladatok megvalósítása 
egymásután közvetlenül napirendre kerül. Az ú j iskolának, a kultúra számos 
területének problémái öltenek testet e beszéd egyes tételein keresztül és szavai 
úgy hangzanak, mintha nem is 1920-ban, hanem ma mondotta volna el őket. 
„Az előző nemzedéknek — mondotta — az volt a feladata, hogy megdöntse a 
burzsoáziát... Az ú j nemzedékre bonyolultabb feladat vár» Fel kell építeniük 
a kommunista társadalmat. . ." „Önök ezt a feladatot csak akkor képesek meg-
oldani, ha az egész modern tudást e lsa já t í t ják" — mert — fejtegeti beszédének 
egy másik helyén — nem lehet felépíleni a kommunista társadalmat, lia nem 
kelljíik új életre az ipart és a mezőgazdaságot éspedig nem úgy ahogyan 
régen volt, hanem a tudomány utolsó szava szerint. Fejleszteni kell a Szovjet-
unió gazdaságát, modern, a jelenlegi tudományon, technikán, a villamosí-
táson nyugvó technikai alapon — mondotta Lenin a komszomoliçtàknak és 
akkor, amikor a tudomány még nem tűzhette napirendre az atomerő békés 
felhasználását. Az egész ország villamosításában látta azt a „következő lánc-
szemet", amelynek megragadásával a kitűzött hatalmas feladat teljesíthető. 
És ha már a villamosítással kapcsolatban is hangsúlyozta: „i t t aligha elég a 
puszta írni-olvasni tudás, i t t nem elég megérteni, hogy mi is az az elektro-
mosság, tudni kell, hogy azt technikailag miképpen kell alkalmazni az iparban 
és a mezőgazdaságban, és mindezt nekünk magunknak is meg kell tanulnunk 
és meg kell erre tanítanunk az egész serdülő nemzedéket"— akkor e szavak 
alapján felmérhetjük, milyen hatalmas fejlődést indítot tak el ezek a követel-
mények, amikor manapság már nemcsak villamosításról, hanem az atomerő 
és a szputnyikok felhasználásáról, a világűr meghódításáról van szó. 

Jóllehet a hatalmas technikai és tudományos fejlődés azóta túlhaladta 
Lenin közvetlen programját,—de azoknak az előfeltételeknek a megteremtése, 
amelyektől az egész jövőbeli fejlődés függ, soha időszerűbbek nem voltak, 
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mint éppen manapság. „Meg kell értenie az egész if jú nemzedéknek—mondotta 
Lenin —, hogy csak a modern műveltség alapján teremtheti meg a kommuniz-
must, és ha nem lesz meg ez a műveltsége, a kommunizmus csak óhaj 
marad . " 

Ma már elmondhatjuk, hogy az i f jú nemzedéknek egész sora, köztük a 
mi ifjúságunk is megszívlelte Lenin e nagyszerű szavait. A szovjet népek 
hallatlan erőfeszítései, nélkülözései, áldozathozatalai a világ összes népei szá-
mára megteremtették gyümölcseiket. Gondoljunk csak arra a sirámra, amely 
egyre hangosabb az Amerikai Egyesült Államokban, pl. a mérnök- és tudós-
képzésben való lemaradásuk miatt . S erre meg is van minden okuk. 

A szovjet hatalom éveiben igazi kulturális forradalom ment végbe. A 
kommunista párt vezetésével felvirágzott a Szovjetunió valamennyi népének 
kultúrája. Mig a cári Oroszországban 1913-ban mindössze 290 000 teljes és 
nem teljes felsőfokú, valamint középfokú képzettséggel rendelkező szakember 
volt, addig a Szovjetunióban 1959-ben már 13,4 millió ilyen szakember tevé-
kenykedett . 

A Szovjetunió jelentősen megelőzi az Egyesült Államokat a mérnök-
képzés terén. Az 1950. évi 36 000 mérnökkel szemben 1959-ben már 108 000 
mérnök került ki a szovjet főiskolákról, ezzel szemben az Egyesült Államokban 
ugyanekkor 53 000-ről 38 000-re csökkent az évente kiképzett mérnökök 
száma. 

A tudományos intézmények száma is meggyőzően tanúsít ja a szovjet 
tudomány fejlettségét. A forradalom előtti Oroszországban mindössze 289 
tudományos intézet működött. A Szovjetuniónak jelenleg 3197 tudományos 
intézete лап, s a főiskolákon és az ország más intézményeiben 1959-ben 
310 000 tudományos munkatárs dolgozott. 

Ezért szárnyalhatta túl a Szo\Tjetunió az Egyesült Államokat az űrraké-
ták előállításában, az atomkutatásban és a természettudományok egész sor 
területén, s ezért szárnyalja túl hamarosan az élet minden területén. Es annak, 
hogy a Szovjetunió túlszárnyalta a világkapitalizmus fellegvárát, az Egyesült 
Államokat, tudományos és technikai szempontból, döntő része van abban, hogy 
az imperialista háborúk már nem elkerülhetetlenek, hogy a népek száz és száz-
milliói rákényszerítik a békét az imperialistákra. Ami pedig azt illeti, hogy 
a társadalomtudományokban a Szovjetunió minden más ország előtt az élen 
jár, magától értetődő, hiszen a szovjet tudósok — és a népi demokráciákban 
dolgozó tudóstársaik — vannak bir tokában a legfejlettebb tudományos mód-
szernek, a materialista dialektikának. A szocializmust építő társadalomnak 
emellett, a kapitalista társadalmakkal ellentétben, elsőrendű érdeke fűződik a 
valóság, a társadalmi folyamatok helyes megismeréséhez, és a társadalomban 
ható fejlődési tendenciák és törvényszerűségek feltárásához. A szovjet társa-
dalom vezetői, akár a politika, akár a gazdasági vagy tudományos élet terü-
letén, napról napra tapasztalják annak a lenini tételnek az igazságát, hogy az 
elmélet vezérfonal a cselekvéshez. Ezért jogosak azok a követelmények, ame-
lyeket a szovjet állam és a kommunista párt támaszt a társadalomtudomány 
valamennyi ágával szemben. Hruscsov elvtárs az SZKP XXL kongresszusán 
tar to t t referátumában körvonalazta ezeket a követelményeket. „Közgaz-
dászainkra, filozófusainkra és történészeinkre — mondotta — az a feladat hárul, 
hogy mélyrehatóan kutassák a szocializmusból a kommunizmusba vezető 
átmenet törvényszerűségeit, előmozdítsák a dolgozók kommunista szellemben 
való nevelését. A társadalomtudományokkal foglalkozó tudósoknak, különösen 
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a közgazdászoknak az a feladatuk, hogy alkotóan elemezzék és elméletileg 
bátran oldják meg az élet által felvetett új kérdéseket." 

Hogy a Hruscsov elvtárs által formulázott eme követelményeknek a 
szovjet tudósok és tudományok meg akarnak és meg is fognak tudni felelni, 
aziránt a helyzet ismerőinek nincsenek kétségeik. Ha csak arra az eleven 
szellemre utalunk, amely a mai szovjet tudományos életet jellemzi, amelyben 
ma már alig van nyoma a dogmatizmusnak, a betűrágásnak, a tekintélyi érvek 
előtti meghajlásnak, ellenben mindenütt alkotó viták folynak, sugárzik a 
tudományos és kulturális alkotókészség, szélesedik és mélyül a szaktudás,— 
akkor érthető, hogy miért élveznek szerte a világon egyre nagyobb tiszteletet 
a szovjet társadalomtudományok eredményei a haladó szellemű tudósok 
körében. 

Van azonban az életnek még egy területe, ahol ha sok minden történt 
is, még mindig sok a teendő, s ezért még ma is követelményként hangzik 
Lenin intelme. S ez a tudatnak, az emberek gondolkodásának szocialista 
átformálása. Nem volt nehéz a cárt elkergetni — mondotta Lenin — ,nem volt 
nagyon nehéz elkergetni a földesurakat és a kapitalistákat sem. A legnehezebb 
dolog önmagunkban legyőzni a polgári világ tudatmaradványait , a meggyöke-
resedett szokásokat, az előítéleteket. —Nehéz legyűrni magunkban az önzést, 
a káros szenvedélyeket, nehéz követni és megvalósítani a kommunista erkölcs 
princípiumait; pedig annak, hogy a kommunizmus megvalósuljon, mindez 
elengedhetetlen előfeltétele. Lenin az If júsági Szövetségek feladatairól szóló 
beszédében részletesen foglalkozik a kommunista erkölcs ismérveivel, melynek 
alapprincipiumát talán így lehetne megformulázni: Cselekedj úgy, hogy 
cselekedetednek akt ív része legyen a régi, kizsákmányoló társadalom meg-
semmisítésében és az új , szocialista társadalom felépítésében. Ez az alapelv 
aztán egyaránt mércét és vezérfonalat ad a kezünkbe mind életünk minden-
napi apró cselekedeteihez, mind pedig a tudományos vagy kulturális munká-
ban való részvételünkhöz, alkotó tevékenységünkhöz. Ez az alapelv magában 
foglalja tehát azt is, hogy még a legelvontabb tudományterületen vagy a 
művészetben sem érvényesülhet az öncélúság, hanem minden tevékeny-
ségnek alá kell rendelődnie az áll alános célkitűzésnek, a szocializmus, a 
kommunizmus felépítésének. Innen a tervszerűségnek és a pártosságnak rend-
kívüli fontossága ezen a területen is. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden 
apró-cseprő probléma megoldását a párttól kell várnunk: a párt csak az ál-
talános célkitűzéseket szabja meg, amelyek azonban iránymutatást jelentenek. 
Azt jelenti, hogy a tudomány és művészet, a kultúra minden munkásának 
el kell fogadnia a párt irányítását és alkotómunkájának magán kell viselnie 
a pártosság jegyét. Azt hisszük, felesleges részletesen taglalni a pártosság 
lenini elvét:ezt a burzsoá objektivizmussal, illetve helyesebben álobjektiviz-
mussal állí t juk szembe. A békés egymás mellett élés körülményei között 
különösen hangsúlyoznunk kell, hogy az osztályharc nem szűnt meg, hanem 
világméretekben tovább folyik, s ebben a harcban nincs semlegesség, nincs 
harmadik út . A tudomány és kultúra munkásai nem térhetnek ki sem jobbra, 
sem balra, lia nem akarnak az ellenforradalom szakadékába zuhanni, vagy a 
burzsoá ideológia zsákmányává válni. S ezt a-tanulságot nemcsak a Szovjetunió-
ban vonják le, hanem le kell vonnia az egész szocialista t ábor minden nemzete 
minden tudósának, művészének, alkotó tehetségének éppúgy mint minden 
becsületes dolgozójának. Nekünk magyaroknak pedig különösen. Leninnek, 
a leninizmusnak ezek az igazságai nemcsak a kommunistákra, a haladó gondol-
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kodású munkásokra, parasztokra és értelmiségiekre hatnak erőteljesen, hanem 
egyre inkább felismerik azt még a burzsoázia józanabbul gondolkodó kép-
viselői is. Ennek nap mint nap egyre több jelét láthatjuk. Pl. Stevenson, 
az Egyesült Államokbeli demokrata pá r t vezetője és valószínű elnökjelöltje 
április 12-én beszédet mondott a Virginia állambeli egyetemen, ahol többek 
között szó szerint a következőket mondotta: „Külpolitikánkat a terméketlen 
kommunistaellenesség és az ostoba önhittség jellemzi. Ha az ember éveket 
tölt a különféle országokba való utazásokkal, lehetetlen nem meggyőződnie 
a szocialista társadalom céltudatosságáról és dinamizmusáról. A Szovjetunión 
kívül van a világon még egy 650 milliós állam, amelynek létezését a mi veze-
tőink tagadják és ez az állam ugyancsak dinamikus, céltudatos társadalmat 
alkot. A szocialista társadalmak egysége és céltudatossága mellett az amerikai 
politika bátortalannak és jelentéktelennek tűnik. A mi vezetőink szabad-
ságról beszélnek, de diktátorokkal ölelkeznek. Igaz, már nem vagyunk annyira 
megfélemlítve, mint a mackartizmus szégyenletes korszakában, de a feuda-
lizmus, illetve a gyarmati rendszer alól éppen hogy felszabadult emberek 
millióinak szemében még mindig olyan nemzetnek tűnünk, amely megfeled-
kezett forradalmi hagyományairól és erkölcsi céljairól, és amely többre becsüli 
a politikai status quo-t, a pénzemberek hasznát és személyi kényelmét 
azoknál a tradícióknál, amelyekre köztársaságunk épült." 

Lenin születésének 90. évfordulóját a kommunisták és minden más 
dolgozó olyan kedvező körülmények között ünnepli, mint még soha. A szoci-
alista világrendszer szilárdságában már ellenségeink sem kételkednek. A szoci-
alizmus végleges és teljes győzelmet aratot t a Szovjetunióban, véglegesen 
győzött a népi demokráciákban is és teljes győzelme is megvalósul ezekben az 
országokban, már a közeli években. 

Lenin életében a leninizmus zászlaja alatt az egész világon még csak 
néhány millió kommunista menetelt. Azok nagy része is inkább csak érzel-
mileg te t te magáévá a lenini elveket, azok alapos tanulmányozására és elsajá-
tí tására azonban még csak kisebb részének volt lehetősége. A kommunista 
párt tagok száma jelenleg már meghaladja az 53 milliót, s a leninizmus győzel-
mes tanítása ezek túlnyomó többségének egyre inkább húsává-vérévé válik. 

A lenini tanok korszerűségét az is biztosítja, hogy a kommunisták 
állandóan továbbfejlesztik azt a változó viszonyoknak megfelelően. 

Hruscsov elvtárs az SZKP X X . és XXI. kongresszusán a leninizmust 
több nagy jelentőségű tétellel gazdagította. így pl. az egyes országok szoci-
alizmusba való átmenetének formáiról; továbbá azzal kapcsolatban, hogy 
az új történelmi feltételek között, amikor a nemzetközi küzdőtéren az erő-
viszonyok gyökeresen a szocialista tábor javára változtak meg, már nem 
elkerülhetetlenek többé a háborúk; annak a lenini tételnek további konkre-
tizálásával, hogy megvalósítható a különböző társadalmi rendszerű országok 
népeinek békés egymás mellett élése; s különösen fontos a leninizmusnak 
Hruscsov elvtárs által történt továbbfejlesztése egész sor olyan kérdésben, 
amelyek a kommunizmusba való átmenetnek a Szovjetunióban való konkrét 
megvalósulásával vannak összefüggésben. 

A leninizmus igazságai hazánkban is mind szélesebb tömegek közkin-
csévé válnak és nagy szerepük van az emberek gondolkodásának szocialista 
átformálásában. 

Amikor a korábban elkövetett hibákat kijavítva ma sikeresen munkál-
kodunk a szocializmus alapjainak lerakásán, és valóban meggyorsítjuk a 
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szocializmus építését, amikor kétségtelenül nagy előrehaladást érünk el a 
mezőgazdaság szocialista átalakításában, mert helyes a párt politikája, mert 
szilárd és őszinte a munkás-paraszt szövetség, amikor szemmel láthatóan növek-
szik a tömegek munkalelkesedése, amikor eredményesen munkálkodunk az 
emberek tudatának szocialista átformálásán, — amikor az MSZMP-nek a töme-
gekkel való kapcsolata immár megbonthatatlan, s ma már ismét emelt fővel 
menetelhetünk a Szovjetunió és a testvéri népi demokratikus országok népei-
nek oldalán, — akkor tudnunk kell, bogy mindez elsősorban azért van, mert 
mindenben Lenin útmutatását követjük, mert soha többé nem térünk el 
Leninnek ma is elevenenható, győzelmes tanításától. 
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A második szovjet holdrakéta becsapódásának 
optikai megfigyeléséről 

D E T R E L Á S Z L Ó l e v . t a g 

A magyar és részben a külföldi sajtó már 1959. szeptember 14-én jelen-
téseket közölt a Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló Intézetében 
a Lunyik II szovjet holdrakéta célbaérésével kapcsolatosan eszközölt meg-
figyelésekről. A sajtóközlemények némelyike nem teljesen felelt meg a való-
ságnak. Ez igen sok félreértést okozott és ennek természetes következménye 
volt, hogy megfigyeléseink realitásával szemben több kétség merült fel. 
Emiat t szükséges volt, hogy a megfigyelésekről hivatalos jelentést is adjunk 
ki. Erre különben külföldi szakköröktől is érkeztek felkérések. A hivatalos 
jelentés német nyelven az Intézet kiadványainak 45. számában jelent meg. 
A széleskörű hazai érdeklődésre való tekintettel ezen a helyen is ismertet-
jük a jelentést. 

A TASZSZ 1959. szeptember 13-án délután jelentette, bogy a második 
szovjet holdrakéta aznap este 21 óra 1 perc világidőkor éri el a Holdat a Mare 
Tranquillitatis, Mare Serenitatis és Mare Vaporum által határolt területen. 
Igen kicsi volt annak valószínűsége, hogy a rakéta becsapódását optikailag 
meg lehessen figyelni. Még ha okoz is a becsapódás valami felvillanást a Hold 
felületén, azt a korongnak fényes részén nem igen lehet észrevenni. Ugyan-
ilyen reménytelennek látszott annak a porfelhőnek megfigyelhet ősége, amelyet 
a rakéta becsapódásakor felkever. Ugyanis a rakéta egész kinetikus energiája 
is kevésnek mutatkozott ahhoz, hogy olyan tömegű porfelhőt legyen képes 
feldobni, amely eléri az optikai megfigyelhetőség határát . 

De mégis arra gondolva, hátha valamely előre nem várható jelenség 
mutatkozna, megbíztam Lovas Miklós fiatal munkatársunkat, aki mind kitűnő 
látása mind gyors appercepciója következtében igen kiváló megfigyelő, hogy 
a megadott időpontban távcsővel figyelje a Hold azon részét, ahol a rakéta 
becsapódását jelezték. A megfigyelésre a kitűnő optikával rendelkező 18 cm-es 
Cooke-refraktorunk látszott a legalkalmasabbnak. A meteorológiai viszonyok 
ezen az estén hazánkban rendkívül kedvezőek voltak a csillagászati megfigye-
lésekre. A levegő annyira nyugodt volt, bogy az alkalmazott 500-szoros 
nagyításnál sem mutatkozott a holdkép legkisebb rezgése sem. 

Lovas Miklós 20 óra 55 perckor1 kezdte a megfigyelést. Vele volt Balázs 
Béla tudományos munkatárs abból a célból, hogy esetleges észrevételek pon-
tos időpontjait jegyezze. Valamivel 21 óra előtt megjelent a kupolában 
dr. Balázs Júlia tudományos munkatárs is az MTI egy kiküldöttjével. 

21 óra 2 perc 15 másodperckor Balázs Béla jelezte az időt, azzal a meg-
jegyzéssel, hogy további megfigyelés most már felesleges, hiszen több mint 

1 Minden időadat világidőben értendő. 
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egy perccel túl vannak a TASZSZ által megadott időponton. Lovas erre a 
megadott holdterületről északra fekvő részleteket kezdte nézni. 21 óra 2 perc 
30 másodperc u tán valamivel egyszer csak megjegyezte, hogy egy fekete 
pontot lát, amely eddig nem voit ott. Majd néhány másodperccel később 
nagy meglepetéssel kiáltotta: „A folt nagyobb lett, a folt növekszik!" Majd 
mikor erről teljesen meggyőződött, megmutatta a jelenséget kollegáinak. Ők 
is megerősítették, hogy a folt növekszik. 

A nagy izgalomban, amelyet a váratlan jelenség okozott, a megfigye-
lések nem történtek a kellő pontossággal. Ebben nagy része van annak, hogy 
a megfigyeléseket ugyanazon a távcsövön felváltva hárman végezték. Másrészt 
a megfigyelések objektivitása sokat nyert azáltal, hogy bárom megfigyelő 
adatait lehetett egyeztetni. így a váratlan jelenség szerkezetéről és fejlődé-
séről tökéletes leírásunk van, de pontatlanok az időadatok és a jelenség helyét 
sem sikerült kellő pontossággal meghatározni. 

A jelenség kezdetben pontszerű és fekete volt. Amint kiterjedt, sötét-
szürke lett, de még egy perc múlva is kör alakú volt. Ezután a középpontjától 
kissé délre a folton belül fényes pont jelent meg. Amint a folt tovább nagyob-
bodott, észak felé kissé megnyúlt. Megjelenése után 4 perccel a folt már meg-
lehetősen határozatlan kontúrú volt és a fényes pont is eltűnt. A megnyúlás 
észak felé fokozódott és a folt széle sötétebb volt, mint a belseje. 21 óra 8 perc-
től kezdve a jelenséget a 30 cm-es Zeissrefraktoron Gefferth Károly tudomá-
nyos segéderő kezdte figyelni. Szerinte, az akkor már elmosódott folt egészen 
21 óra 15 percig volt látható, amikor lassan beleolvadt a környezetbe. A jelen-
ség időtartama így 13—14 perc volt. Eltűnésének időpontját már azért sem 
lehetett meghatározni pontosan, mert a folt a holdfelületnek aránylag sötét 
helyén jelent meg. 

Amikor az érdekes megfigyelésekről nekem referáltak, bár mindegyik 
megfigyelő meg volt győződve a jelenség valódiságáról, némi kétely merült 
fel bennem amiat t , hogyha a rakéta becsapódása a jelzésnek megfelelően 
21 óra 1 perckor tör tént , a gyorsan kiterjedő folt nem lehetett még másfél 
perccel később is, amikor észrevették, pontszerű. Ez a kétely azonban teljesen 
megszűnt, amikor 22 óra körül újabb TASZSZ jelentés közölte, hogy a rakéta 
rádiójelei 21 óra 2 perc 24 másodperckor szűntek meg. Csak azután adtam 
engedélyt arra, hogy megfigyeléseinket a sajtó közölje. 

A megfigyelők először annyira el voltak foglalva a jelenség gyors válto-
zásainak követésével, hogy a folt helyzetének meghatározására csak akkor 
gondoltak, amikor a folt már meglehetősen gyenge és határozatlan volt. 
A folt helyét néhány szomszédos kis kráterhez képest rögzítették, hogy majd 
később az Intézetben bőven rendelkezésre álló holdfelvételeken ezeket azono-
sítsák. A folt az Appeninek nevű holdhegységtől északra a Mare Imbrium 
területén jelent meg, és erről a vidékről igen szép felvétel jelent meg a Mount 
Wilson csillagdából a Sky and Telescope amerikai folyóirat XII. kötetének 
3. számában. Az azonosítást és a helymeghatározást a megfigyelők tehát ezen 
felvétel alapján kísérelték meg, emlékezet szerint. 

Kiderült, hogy a felvétel meglehetősen különbözik ezen holdtájéknak 
vizuális képétől. Különben is a sok kráter között nehéz volt emlékezetből 
eligazodni. így mindjár t nyilvánvaló volt, hogy a helymeghatározásban 20— 
30 kilométer bizonytalanság is lehet. Végül is a folt helyének a Nemzetközi 
Csillagászati Unió atlasza szerint a + • 024 és + • 434 koordinátákat adtuk 
meg. De később kiderült, hogy ezt a helyet az egyik megfigyelő azon feltevé-
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séből vezették le, bogy a folton belül észlelt fényes pont a Mt.Wilson-felvétel 
egy kis kráterétől származott. De ez a feltevés biztosan helytelen. Hiszen ha a 
feltételezés szerint ezt a krátert először a becsapódáskor felvert por elfedte, 
majd a por szétoszlásakor a kráter lenyes pontként előtűnt, akkor a megfigyelt 
fényes pontnak mindjobban fényesedni kellett volna, amint a folt szétoszlott. 
Ezzel szemben megjelenése után másfél perccel a fényes pont eltűnt. 

Szerencsére a folt helyzetét Hl Mártonnak a bajai csillagvizsgálóban 
sokkal pontosabban sikerült meghatároznia. Csak október elején értesültünk 
arról, bogy a Lovas Miklós által észrevett jelenséget 111 is megfigyelte és az 
ő megfigyeléseit néhány vidéki lap a szabadsághegyi megfigyelésekkel egy 
időben hozta. így az ő megfigyeléseinek függetlenségéhez semmi kétség sem 
fér. Különben is Ilit igen megbízható és ügyes észlelőnek ismerjük. 

Ill a fekete foltot 21 óra 3 perckor vet te észre a bajai 26 cm-es Newton-
rendszerű reflektoron. Ezen a távcsövön van egy vele párhuzamos 10 cm-es 
refraktor is. Amikor ő észrevette a jelenséget, megmutatta azt a helyszínen 
tartózkodó feleségének és Borbás Mihálynak, akik a refraktoron felváltva 
követték a folt fejlődését, mig 111 így rövid megszakítás után egyfolytában 
tudot t megfigyeléseket végezni a reflektoron. A jelenséget 111 úgyanúgy írta 
le, mint a budapesti megfigyelők, ő iskb. 21 óra 15 percig tudta a foltot látni. 
A levegő Baján éppen olyan kitűnő volt a megfigyelésekhez, mint a Szabad-
sághegyen. 

Minthogy a bajai csillagdának csak egy igen kicsi holdtérképe van, 111 
igyekezett kezdettől fogva a folt helyzetét a távcsőben a lehető legpontosabban 
meghatározni. Ebben az igyekezetében ő sokkal kedvezőbb helyzetben volt, 
mint a budapesti megfigyelők, akiknek felváltva kellett a megfigyeléseket 
végezni. Három feltűnő kráter jelenléte a folt közelében megkönnyítette a 
helymeghatározást. Ill szerint a folt közepe biztosan nyugatra volt egy 
kicsit az Aristillus és Autolycus kráterek középpontjainak összekötkötővo-
nalától. Az általa megadott koordináták + • 03 és + . 45 olyan helyet jelöl-
nek a Holdon, mely kb. 25 kilométerrel északnyugatra van a budapesti 
megfigyelők által megadott helytől. Persze az Ili-féle pozíció is néhány kilo-
méterre bizonytalan lehet, különösen a második koordinátában. 

Az MTA Csillagvizsgáló Intézetben még másik két távcsövön is végeztek 
egy időben megfigyeléseket, de eredmény nélkül. Ügyanígy eredménytelenek 
voltak más hazai és külföldi megfigyelések. A siker attól függött, hogy a meg-
figyelő a folt gyors kifejlődésének idejében a holdfelületnek éppen azt a ré-
szét nézte-e vagy sem. A hazai sikerekhez természetesen az is nagyban hozzá-
járult , hogy a rakéta becsapódásának idején nálunk olyan rendkívül kedve-
zőek voltak a légköri viszonyok. Európa azon helyein, ahol a Hold a horizont 
felett tartózkodott , többnyire borult volt, vagy legalábbis kedvezőtlenek 
voltak a megfigyelési viszonyok. Ennek tudható be, hogy az i t t leírt jelensé-
get másutt seholsem figyelték meg. 

A budapesti megfigyeléseket még aznap este közölte a Népszabadság 
külön kiadása, két holdtérképpel is, amelybe bejelöltük a folt közelítő 
helyét. A Népszabadság nyomán ezt a térképet átvet te az egész külföldi 
sajtó. A szovjet és az NDK televízió helyszíni közvetítésben számolt be Lovas 
megfigyeléseiről. 

Sokkal később néhány külföldi megfigyelő, nagyobbrészt amatőrök is kö-
zöltek a Hold más részén megfigyelt felvillanásokról és sötét foltokról szóló meg-
figyeléseket. Fiedler angol csillagász, a Nature folyóirat ezévi első számában ösz-

2 * 393 



szeállította az összes beérkezett megfigyeléseket, amelyek valami j elenségről 
számoltak be a holdfelületen a szovjet holdrakéta becsapódásának idejekor. 
Ugyanő i t t megemlíti, hogy a becsapódás előtti és utáni percekben a Pic du 
Midi csillagvizsgálóban és G. A. Hole magáncsillagdájában felvételeket készí-
tettek a Holdról. A felvételek közepes minőségűek és raj tuk a vizuális meg-
figyelések alapján jelzett jelenségek nem találhatók meg, így köztük a magyar 
csillagászok által megfigyelt folt sem. 

A Discovery angol folyóirat szerkesztője, A. R. Michaelis szíves volt 
megküldeni Hole felvételeinek kópiáit. A becsapódás előtt készített felvétel 
kitűnő minőségű és ha ilyen lenne a becsapódás után készült felvétel is, azon 
rajta kellene lenni a megfigyelt jelenségnek. Azonban sajnos, ez a felvétel 
oly kevéssé éles, hogy ezen még sokkal feltűnőbb jelenséget sem lehetne 
kimutatni. Ha a Pic du Midi felvételek is hasonló minőségűek, akkor ezek 
sem használhatóak azonosítás céljaira. 

Értesüléseink szerint még E. Tengströmnek sikerült felvételeket készí-
teni a kérdéses időben a Holdról, az uppsalai geodéziai intézet Markowitz-
kamerájával. Ö 20 óra 59,5 perc és 21 óra 15,5 perc között 10 felvételt készített 
20—20 másodperc expozíciós idővel. Miután a sajtóból értesültünk erről a 
felvételsorozatról, közöltük vele megfigyeléseinket, Erre vonatkozólag a követ-
kező választ kaptuk: 

„Az Önök által 434/024 helyen megfigyelt fekete foltról nem mondha-
tunk semmi biztosat. De ennek közelében, kb. 25 km-rel északnyugatra a 
a 3. felvétel pozitívjén (esetleg a 4. felvételen is) van egy éles sötét folt, amely 
nem látszik a többi felvételen. Ennek a foltnak látszólagos átmérője csak 
1 km. Emiat t igen nehéz valami biztosat mondani ennek realitásáról, mert a 
folt nagysága a lemezen nem sokkal nagyobb, mint a szemcséké. Talán a szom-
szédos szerkezet tüzetes vizsgálata több felvilágosítást tud majd nyúj tani , 
hogy a lemezen ez a fekete folt valódi-e." 

Mármost a Tengström által adott pozíció, erre a kissé bizonytalan fotog-
rafikus jelenségre, teljesen egyezik az 111 által megadott pozícióval. Tengström 
3. felvételének ideje 21 óra 3,6 perc (ez a felvétel közepe), a 4. felvételé 21 óra 
5,5 perc. Minthogy a Holdnak a magassága Uppsalában ebben az időben csak 
15° volt, nem meglepő, hogy a folt csak ilyen kicsi képet hagyott a felvételen. 
Éppen úgy érthető, hogy a folt az 5. felvételen 21 óra 6,5 perckor már nem 
látható, hiszen akkor a folt a szem számára is már halvány volt. Ismeretes, 
hogy pl. bolygórészletek megfigyelésében is mennyire előnyben vannak a 
vizuális megfigyelések a fényképezéssel szemben. Nyilvánvaló, hogy a magyar 
csillagászok által megfigyelt jelenséget is csak a legjobb körülmények között 
készült felvételeken lehetett volna kimutatni, akkor is csak a folt megjele-
nésének első perceiben, amikor az még elég határozott volt. Az a körülmény, 
hogy a folt a 2. Tengström-féle felvételen sincs raj ta , melynek közepe 21 óra 
2,5 percre esik, arra mutat , hogy a fekete pont a rádiójelek megszűnte u tán 
több másodperccel kezdett csak láthatóvá válni. Különben is igen valószínű, 
hogy Lovas kevéssel 2 perc 30 másodperc után a folt első megjelenését fogta 
el. Ha a későbbi vizsgálat a 3. és 4. Tengström-féle felvételen látható kis folt 
realitását eredményezi, akkor a becsapódás helyét néhány száz méter pontos-
sággal lehet majd megadni. 

A TASZSZ 1959. szeptember 20-án közölte a szovjet rádiólokalizációs 
eredményeket. A rakéta műszertartályának becsapódási helyéről térképet 
is közöltek, ez megjelent a Népszabadság aznapi számában, később tudomá-
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nyos folyóiratokban is, mint pl. az ARS Journal Vol. 30,1960. 17. lapján, 
Sedow egy értekezésében. A rádiós helymeghatározás bizonytalansága a Hold 
távolságában már kb. 100 km, és így a Sedow-féle terület meglehetősen nagy. 
Mégis a Fiedler által felsorolt megfigyelések közül csak a magyar megfigyelés 
egyezik a szovjet rádiólokalizációs eredményekkel. A mi általunk megadott 
hely a Sedow-féle területnek majdnem pontosan a közepén van. 

Minthogy a műszertartály a Hold közelében vált le a rakéta utolsó 
fokozatáról, még kell lenni egy másik becsapódási helynek is. Sőt, mivel a 
rakéta sokkal nehezebb volt, mint a műszertartály, a rakéta becsapódásával 
kapcsolatos jelenségeknek még feltűnőbbeknek kellett lenni, mint a műszer-
tartály esetében. Es tényleg, a Tengström-féle felvételeken, a 2. és 3. sor-
számún egy fényes folt látszik a Manilius kráter belsejében, éspedig a 2. felvé-
telen 2 km, a 3. felvételen 5 km átmérővel. Minthogy ez a hely a Sedow-féle 
területen kívül van, csak a rakéta becsapódási helyével identifikálható. Ez 
egyúttal azt is jelentené, hogy a magyar csillagászok által megfigyelt jelenség 
a műszertest által felvert porfelhő volt. 

Az a kérdés, hogyan volt látható előzetes ellenkező véleményekkel 
szemben a becsapódáskor keletkezett porfelhő, csak terjedelmes számítások 
után lesz megválaszolható. Egy ilyen porfelhő láthatósági viszonyait meg-
határozni nem könnyű probléma. A magam részéről inkább azt tar tom való-
színűnek, hogy valami másodlagos effektusok okozták a nagy porképződést. 
Ilyen lehet pl., hogy a műszertest átvágott egy, a Hold porrétege alatt levő 
üreg vékony falán, és az üregben levő esetleges gázok kiáramlása sok port 
kavart fel. Ilyesmivel próbálták nemrég magyarázni a Kozirev által az Al-
phonsus kráterben megfigyelt „vulkánkitörést" is. Minthogy a megfigyelések 
alapján a becsapódás helyét ilyen pontosan sikerült meghatározni, majd 
később, az asztronautika korában közvetlenül meg lehet vizsgálni a becsapó-
dás helyének környezetét. 

Összefoglalva a következő megállapításokat tehetjük: 
1. A Lunyik I I rádiójeleinek megszűnése után néhány másodperccel a 

Holdnak .03/.45 koordinátájú helyén egy expandáló foltot lehetett megfigyelni. 
Ez először fekete és pontszerű, néhány perccel később szürke és elmosódott 
volt kb. 40 km átmérővel. E jelenség valódiságához semmi kétség sem fér. 
A jelenség minden valószínűség szerint egy porfelhő képe volt.2 

2. A jelenség a láthatóság határán van az uppsalai felvételeken. Ez a 
fényképfelvétel igen pontos helymeghatározást tesz lehetővé. 

3. A magyar csillagászok által megfigyelt jelenség az egyetlen, amely 
egyezik a műszertartály becsapódási helyére vonatkozó szovjet rádiómeg-
figyelésekkel. 

2 A folt szerkezete és fejlődése kizárja azt a lehetőséget, hogy tulajdonképpen 
a porfelhő á rnyéká t figyelték meg. 
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Az eddigi gyermekbénulás ellenes oltások 
eredményeinek értékelése* 

BAKÁCS T IBOR, az orvostudományok kandidátusa 

A járványos gyermekbénulás, — a poliomyelitis anterior acuta 

A járványos gyermekbénulás állandó kísérője az emberiségnek és his-
tóriája egyidős a világ kultúrnépei történetével. Az egyiptomi hieroglifák 
között, már időszámításunk előtt 2000 évvel, fellelhetjük a jellegzetesen rövi-
dült lábú, gyermekbénuláson átment gyermek és felnőtt rajzát, ábrázolását. 
A betegség jelentősége azonban a XIX. század második felében nőtt igazán nagyra 
és emelkedett ki a többi fertőző betegség közül. 

Ez könnyen érthető, hiszen a XIX. század második feléig, a nagy mikro-
biológiai felfedezésekig, a többi fertőző betegség: a himlő, a kolera, a bélfertő-
zések, a kiütéses tífusz még korlátok nélkül pusztítottak és oly nagy tömegben 
szedték áldozataikat, hogy elfeledték az ezekhez képest ri tkábban előforduló 
és kevésbé pusztító gyermekbénulásos eseteket és járványokat. 

Az akt ív immunizálás felfedezése: a himlőoltások, majd a XIX. század 
nagy mikrobiológiai és immunológiai felfedezései, megnyitották az utat a leg-
elterjedtebb bakteriális fertőző betegségek eredményes, aktív leküzdéséhez. 

Ennek a világméretű harcnak az eredményeképpen — a XX. század for-
dulójára — a XIX. században még milliós tömegeket pusztító fertőző betegsé-
geket sikerült egyre inkább visszaszorítani, és pl. a himlőt szinte teljesen fel-
számolni. Ezzel a rohamos fejlődéssel szemben, a gyermekbénulás elleni akt ív 
védekezés kutatásában elmaradtak az eredmények. A járványos gyermekbénu-
lásos megbetegedés jelentősége a többi fertőző betegség visszaszorulásával 
ugrásszerűen megnőtt, egyre „előkelőbb" helyre került. 

Bonyolítja a helyzetet, hogy az utóbbi évek higiénés kultúra emelke-
dése következtében csökkent a gyermekhalandóság, és a poliomyelitis egész 
korai átvészelése is. A kudarcok a gyermekbénulás ellenes kutatást nem vetet-
ték vissza. A módszeres kutatás fokozatosan küzdötte le a szinte áthatolhatat-
lannak látszó nehézségeket. Először: az alapvető járványtani kérdéseket kel-
lett tisztázni, hogy ezek ismerete birtokában azután el lehessen jutni az ered-
ményes, akt ív védőoltáson alapuló megelőzésig. 

A gyermekbénulásos kórkép első két klasszikus klinikai leírója: Heine 
(1840) és Medine (1887) voltak. A betegség pontos klinikai leírása ellenére, a 
kórkép járványtani problémái sokáig tisztázatlanok maradtak. A múlt század 
végére tisztázódott a fogalmak egy része. A gyermekgyógyászok és epidemioló-
gusok egyetértettek abban, hogy a Heine—Medine kór — vagy, ahogy szak-
nyelven nevezik: a poliomyelitis anterior acuta — fertőző betegség. Fertőző-

* А Magyar Higiénikus Társaság Fodor József Emlékülésén I9(>0. február 5-én 
elhangzott előadás nyomán. 
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képességét illetően azonban nagyon megoszlottak a vélemények. A vita lénye-
gében és érdemben csak a legújabb időkben, a XX. század negyvenes éveiben 
dőlt véglegel. A századfordulón még erősen t a r to t t amagá t az az — egyes epi-
demiológusoktól is támogatott — gyermekgyógyász nézet, bogy a poliomyeli-
tis — bár fertőző betegség — nem nagyon ragályos és ezért kiterjedt és jár-
ványszerű tovaterjedésétől nem kell tar tani . 

Bókay János, hazánk nagy gyermekgyógyásza, a századforduló t á j á n 
erről még meg volt győződve, és a poliomyelitises gyermekeket, a nem fertőző 
betegekkel együtt , közös kórteremben ta r to t ta . Nemcsak a fertőzés mechaniz-
musa és terjedésének ú t ja volt ekkor még teljesen tisztázatlan, nem ismerték 
kórokozóját sem. A poliomyelitis kórokozóját, a polio-vírust csak 1909-ben 
fedezte fel Landsteiner és Popper. Ezzel a felfedezéssel a betegség fertőző jel-
lege eldőlt. A fertőzés terjedésének ú t j á t azonban továbbra is homály borí-
tot ta . A szerzők egy része, a behatolást illetően, a légúti terjedés mellett tö r t 
lándzsát, mások az enterális fertőzési u ta t ta r to t ták döntőnek. Voltak, akik 
a két lehetőség kombinációjára szavaztak. Abban azonban a kórokozó felfede-
zése után is szinte valamennyi szerző megegyezett, hogy ez a betegség — ha 
fertőző is — járványos terjedésre nem igen hajlamos. A poliomyelitis járvány-
tanának erre a sokat vitatott és döntő kérdésére csak a legújabb kutatások 
derítettek fényt. Ma már nemcsak a fertőzés mechanizmusát ismerjük, de a 
kutatás az ak t ív védekezés eszközeit is kezünkbe adta. 

Dolgozatomban erről, az akt ív védekezés módjairól, az eddig alkalma-
zott védőoltások hatásosságáról kívánok részletesen beszélni. 

A poliomyelitis elleni oltások értékelésének megértéséhez röviden össze 
kell foglalni a poliomyelitis járványtanának lényegesebb vonásait. A gyermek-
bénulás pathomechanizmusa még ma sem teljesen tisztázott. A korábban 
„obligát neurotrop"-nak tartot t vírusról kiderült, hogy elsőleges megtelepe-
dési helye a bélcsatorna, annak is a Peyer-plaqueokkal dúsan ellátott szakasza. 
Több elképzelés van arra vonatkozóan, milyen utakon éri el innen a központi 
idegrendszert. Abban megegyeznek a vélemények, hogy a vírus szervezeten 
belüli szóródásában a fertőzőképességnek döntő jelentősége van. (A központi 
idegrendszeren belüli terjedésben a tengelyfonalak szerepét a klasszikus Pet te — 
Demme—Környey-féle kísérletek bizonyították). Vitatott és tisztázatlan a 
garatképletek jelentősége, annyi azonban bizonyított, hogy a vírus itt is meg-
tapadhat és — ha r i tkán is — cseppfertőzések ú t ján is terjedhet. Messzemenően 
döntő szerepe a bélcsatornának van, ahol a vírus szaporodik is és innen kiürülve 
okoz újabb fertőzéseket. Éppen ezért a poliomyelitist ma döntően enterális fertő-
zésnek tekintjük és ez egyben determinálja a betegség járványszerű terjedését is. 

Fontos kiemelni, hogy az idegrendszer károsodására igen ritkán — egye-
sek szerint 100, mások szerint 1000 fertőzött közül csupán egy esetben — kerül 
sor. Az esetek túlnyomó többségében a fertőzés lappangó formában zajlik le. A 
gyermek így vészeli át a szervezetét érő poliomyelitis fertőzést és szerez szinte egész 
életre szóló védettséget, — immunitást. A latens poliomyelitis fertőzöttek nem 
látszanak betegnek, de mint vírusürítők, környezetük szempontjából veszélye-
sek, új fertőzés kiindulásául szolgálhatnak. 

A rossz higiénés viszonyok, a nagy forgalom, a sok mozgás, a sűrűn 
együttlakás, kedvez a gyermekpopuláció korai fertőződésének és a poliomyeli-
tis vírus szóródásának. Ezért a kulturálisan elmaradt országokban a gyermek-
populáció poliomyelitis átvészelése többnyire egészen fiatalon, gyakran már a 
maternális immunitás védelme alatt megtörténik. (Pl. Egyiptom, Spanyol-
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ország, Olaszország síb.) A poliovírus nagy fertőzőképességére való tekintettel 
a fejlett higiénés kultúrájú államokban is már gyermekkorban végbemegy a 
populáció átfertőződése és többnyire még a 14. életév elérése előtt szinte telje-
sen befejeződik. Ezért ritka a poliomyelitis felnőtt korban. 

A poliomyelitis i t t ismertetett járványtana választ ad arra a kérdésre, 
hogy a vírus erős fertőzőképessége ellenére miért van aránylag kevés tünetes 
megbetegedés, és hogy miért látszik szétszakadozni a fertőzéses lánc az egyik 
manifeszt esettől a másikig. 

A poliomyelitis vírus szóródását — az átvészelést — a manifeszt esetek 
viszonyát a latensekhez, — vizsgálták zárt gyermekkollektívában Fornosi és 
Horváth (OKI) és a következőket találták: 

Vizsgálatok 
száma 

Vírus ürítő lett 
Vizsgálatok 

száma szám % 

0—3 éves gyermek 
Felnőtt gondozó 

80 
54 

50 
4 

62,5 
7,4 

A vizsgált kollektívában három manifeszt poliomyelitis megbetegedés 
fordult elő. Két héttel a manifeszt esetek észlelése után a gyermekeknek 
62,5%-a ürítette már a poliomyelitis 1 típusú vírusát. A gyermekkollektívának 
kb. 2/3-a fertőződött tehát poliomyelitisszel, de a három manifeszt esetet kivé-
ve csak latens formában. 

A gyermekkollektívát gondozó felnőttek poliomyelitis vírust alig ürí-
te t tek (7,4%), mivel ők korábban, nyilván már gyermekkorukban átvészelték 
a betegséget és immunitást szereztek. 

Ennyit a poliomyelitis járványtanáról, bár ennek további elemzése még 
sok érdekes kérdés felvetésére és megtárgyalására adna lehetőséget. 

Vizsgáljuk meg ezek után, hogyan sikerült eljutni a poliomyelitis pusztí-
tásának passzív szemlélésétől az akt ív immunizálásig és mi a mérlege az eddigi 
poliomyelitis-elleni vaccinálási eljárásainknak. 

Bodian, Morgan és Howe 1949-ben közölték, hogy az eddig egységesnek 
képzelt poliomyelitis vírus típusokra tagozódik. Három típusban szokott meg-
jelenni, melyeket ők a poliomyelitis vírus l-es, 2-es, 3-as típusainak neveztek 
el. A poliomyelitis 2-es és főleg 3-as típusa a szórványos poliomyelitis esetek 
okozója. A poliomyelitis járványos elterjedése idején az l-es típust lehet a leg-
gyakrabban kimutatni. 

A poliomyelitis elleni küzdelemben újabb mérföldkő volt Enders és 
társai közlése — ugyancsak 1949-ben — melyben ismertetik, hogy a vírus mind-
bárom típusa emberi embrionális, illetve majom veseszövet lenyészeten 
tenyészthető és az így tenyésztett vírus a szövettenyészetben mennyiségileg 
t i trálható, — meghatározható. Ezektől a felfedezésektől az eredményes 
poliomyelitis elleni oltóanyag megalkotásáig, majd gyártásáig, alig öt évre 
volt szükség. 

Salk — támaszkodva Bodian, Enders és társai kutatásaira — 1954-ben 
közölte az általa kidolgozott és róla elnevezett poliomyelitis-ellenes vaccinatios 
eljárást. Salk vaccinája formalinnal elölt „vad" poliomyelitis vírus mindhárom 
típusából készült. Ez az oltóanyag egymást követő — kétszer egy hónapos 
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időközzel, majd hét—kilenc hónappal később beadott harmadszori emlékez-
tető oltással együtt — jelentős védettséget biztosít a poliomyelitis ellen. Salk 
közlését — vaccinatiója hatásosságát — később az egész világon, több mint 
100 milliós nagyságrendben, alkalmazott eredményes oltások igazolták. 
Epidemiológiai megfigyelések alapján ma már határozottan tudjuk, hogy a 
Salk vaccina kb. 60— 80°/o-os védettséqet ad. Ennyit talált Petrilla is az 1957. évi 
magyarországi Salle vaccinatio kiértékelésekor. A Salk vaccina mindjárt 
porondra lépésekor sikert ara tot t , a vaccina védőhatása a poliomyelitis ellen 
bizonyossá vált, a védőhatás időtartama azonban tisztázatlan maradt. Ezt 
a hiányosságot az azóta eltelt években — mind nemzetközileg, mind nálunk 
Magyarországon — sikerült tisztázni. 

A Salk-vaccina hazai alkalmazása és a védőoltások hatásfoka 

1957-ben Magyarországon nagy kiterjedésű poliomyelitis járvány zajlott 
le. Egészségügyi kormányzatunk rendeletére — a járvány emelkedő szárán — 
1957 nyarán (VII. hó) kb. 1 200000 gyereket oltottak be a Salk-féle vaccinával. 
Az oltások eredményesek voltak. A járvány addig felfelé ívelő tendenciája meg-
tört , a megbetegedések száma rohamosan esett és az epidemia kb. október 
tá ján leküzdöttnek volt tekinthető. 

1952—56 együtt 1957 1957 

I d ő ß z a a megbetegedések észlelt száma becslés 

ezám % szám % szám % 

Január—július 1164 31,4 1411 60,5 1411 31,4 
Augusztus—december . . . . 2542 68,6 923 39,5 3083 68,6 

Összesen 3706 100,0 2334 100,0 4494 100,0 

Hónapok szerint: 
Január 74 2,0 59 2,5 59 1,3 
Február 40 1,1 52 2,2 52 1,2 
Március 54 1,4 39 1,7 39 0,9 
A prilis 63 1,7 50 2Д . 50 1Д 
Május 125 3,4 145 6,2 145 3,2 
J únius 257 6,9 361 15,5 361 8,0 
Július 551 14,9 705 30,2 705 15,7 
Augusztus 717 19,3 487 20,9 869 19,3 
Szeptember 758 20,5 265 11,4 919 20,5 
Október 549 14,8 97 4,2 666 14,8 
November 334 9,0 45 1,9 404 9,0 
December 184 5,0 29 1,2 225 5,0 

Összesen 3706 100,0 2334 100,0 4494 100,0 
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1959-ben hazánkban a poliomyelitis ismét felütötte a fejét és nagy jár-
ványhullámot okozva vonult végig az országon. Ezek előrebocsátása után 
kíséreljük meg epidemiológiai eszközökkel részletesen is értékelni először az 
1957. évi Salk-féle vaccinával végrehajtott oltási kampányt, majd elvégezzük 
az 1959-es járványos év elemzését. 

Az 1957. évi járvány alkalmával Magyarországon 2334 poliomyelitis 
megbetegedés fordult elő. A járványgörbe alakulása nem volt típusos: eltor-
zult, megkisebbedett a nyár közepén beadott tömeges védőoltások következ-
tében. Valószínűségszámítás segítségével ki lehet számítani, hogy mennyi lett 
volna a tényleges megbetegedések száma, ha nem oltunk. 

A kiszámítás módszerét az előző oldalon levő táblázat tartalmazza. 
A tényleges járványlielyzet alakulását, valamint az oltások nélkül vár-

ható járványgörbét, az alábbi grafikon tüntet i fel: 

A táblázatról és grafikonról félreérthetetlenül leolvasható, hogy az 
1957. évi Salk vaccinatio hatásos volt. Leszűrhetjük, hogy az 1957. évi poli-
omyelitis-epidemia a Salk-féle vaccinatio alkalmazása nélkül: 

a) lényegesen kiterjedtebbé vált volna (kb. 2300 eset helyett kb. 
4500 eset) 

b) a járvány felhágó szárán alkalmazott tömeges védőoltások országosan 
kb. 2000 személyt védtek meg a megbetegedéstől. 

Ennyi t az 1957. évi poliomyelitis-epidemiáról és a védőoltásokról. 
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Mi volt a helyzet az 1959. évben, amikor ismét felütötte a fejét járványos 
formában a poliomyelitis? Mielőtt ennek részleteibe belemennénk, egy ön-
magunkban szükségszerűen felvetődő kérdést válaszoljunk meg. Hogyan követ-
kezhetett be alig két évvel az első tömeges Salk vaccinatió u tán az 1959-es 
poliomyelitis járvány — annak ellenére, hogy a 20 éven aluli lakosság 70%-át 
immunizáltuk poliomyelitis ellen? Két év alat t kialudt volna a Salk vaccina 
védőhatása ? 

A kérdésnek az ad különös aktualitást , hogy hasonló észlelések voltak 
világszerte a többi — Salk szerint vaccinált — országokban is. Salk maga, 
oltóanyaga publikációjakor, vaccinája védőhatását 3 — 4 évre becsülte. Áz 
oltóanyag tényleges védési időtartama azonban ennél rövidebbnek bizonyult. 
Mire alapítjuk ezt a megállapítást? Magyarországon — az 1959-es poliomyelitis 
járványos évben — kb. 1800 megbetegedés fordult elő. Ha ezeket az eseteket 
az anamnesis szempontjából tüzetes járványügyi vizsgálatnak vet jük alá, 
úgy megállapíthatjuk, bogy a Salk vaccina védőhatásfoka az 1959. évben is 
megvolt, bár kissé csökkenő tendenciával. 

Szám % 

Kivizsgált poliomyelitis 
megbetegedések 1769 100,0 

Ebből: dokumentáltan 3 vagy több 
oltásban részesült 627 35,4 

Bemondás szerint 3 vagy több oltásban 
részesült 48 2,7 

Együtt 675 38,1 

Az 1959-ben poliomyelitisben megbetegedetteknek csak 35,4%-a része-
sült dokumentálhatóan is mind a 3 oltásban, 2,7% feltételezhetően (bemondás 
alapján). 

A Salk-féle vaccinatió tehát az 1959-es évben is még jelentős: kb. 50— 
70%-os védőhatást fe j te t t ki, bár a védőhatás kialvó tendenciát muta to t t . 
Az 1957 óta adot t Salk-féle vaccina tehát még az 1959-es évben is nagyszámú, 
kb. 1500 poliomyelitis esetet védett ki. Segítette a védőhatás megtartását az 
is, hogy az egészségügyi kormányzat 1959-ben elrendelte a veszélyeztetett 
korosztályok Salk szerinti újraoltását. I t t jegyzem meg, hogy az 1957. évi 
oltások védőhatása mind 1957-ben, mind az 1959. évben még nagyobb lehetett 
volna, ha az oltási fegyelmet — főleg a városokban — jobban be tudtuk volna 
tartani . Valószínűségszámítással kiszámíthatjuk, hogy ha az 1957. évi oltások 
teljes hatásfokúak lettek volna, úgy az 1959-es évben további 800 eset kivé-
dése vált volna lehetségessé. Mindent egybevetve, a magyarországi Salk-
vaccinatio hatásfokát a következőkben leliet összefoglalni: A Salk vaccina 
hatásos vaccina! Alkalmazása esztendejében kb. 70—80%-os védettséget 
nyúj t . Hátrányok: 
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a ) Л védettség nem nagyon tartós. Kialvása már a második esz-
tendőben kezdetét veszi. Ezért ajánlatos másodévenként — a járvány-
szezon beállta előtt — mindenütt, ahol továbbra is Salk szerint oltanak, az 
emlékeztető újraoltást elrendelni, a szervezet védettségének emelése érdekében. 

b) Optimális, 100%-osSalk vaccinatio sem védi meg teljesen a veszélyez-
te te t t populációt. A járványügyi felmérés bebizonyította, hogy a teljes érté-
kűen, háromszor átoltott lakosság között is, kb. 20— 30%-os nagyságrendben 
felléphet a megbetegedés. Az oltottak kórlefolyása többnyire enyhébb mint az 
oltatlanoké. (Kevesebb a maradandó bénulás és általában kevesebb a halál-
eset). 

c) A Salk vaccinatio a fertőzést fenntartó „vad" poliomyelitis vírust a 
populációból kiszorítani nem képes: az oltás ellenére mind az oltottak, mind a 
latens fertőzésen átmentek heteken keresztül képesek üríteni a „vad" vírust. 

% 
50-

T-r-T-1 , 1 1 1 

/ // Iii IV V hónap 

2. álra 

Mivel a „vad" poliomyelitis vírus az oltás ellenére a populáción belül megma-
rad, az ismétlődő poliomyelitis járványok fellépésének lehetősége továbbra is 
fennáll. 

d) A Salk-féle oltóanyag termelése igen bonyolult, költséges. 
Foglalkozni kívánok még az 1958-as járványmentes évvel és alakulásának 

okaival. Az 1958. évi poliomyelitis megbetegedések alacsony színijének kiala-
kulására — az 1957. évi Salk vaccinatio döntő befolyást gyakorolt. A rendkívül 
kedvező eredmény értékelésénél azonban azt is számításba kell venni, hogy az 
1958-as évben a „vad" poliomyelitis vírus korlátlan cirkulációját gátolta egy ví-
rus interferenciás jelenség is. Ez évben ugyanis — főleg a Dunántúlon — Born-
holm járvány volt. Ez a poliomyelitis fertőzéssel interferáló Bornholm járvány 
(kórokozója a coxacie vírus) szintén segített az 1958-as év, poliomyelitis szem-
pontjából rendkívül kedvező alakulásában. Ezt a vírus interferenciás jelenséget 
egy másik enterális vírussal jól lehet érzékelni Fornosi és Horváth (OKI) zárt 
gyermekkollektívában végzett vírus ürítési vizsgálatainak eredményeiből. 
A 2. ábráról világosan leolvasható, hogy amikor magas a poliomyelitis vírus 
ürítés, alacsony az ECHO 7 vírus szint a vizsgált kollektívában. Amikor az 
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ECHO 7 vírus fokozatosan előrenyomul, visszaszorul — vírusinterferencia 
következtében — a „ v a d " poliomyelitis vírus ürítése. Az eddig elmondotta-
kat — helyesnek látszik - még egy ábrán egymás mellett és időrendben 
egymás mögött fel tüntetni . Az összefüggések így válnak egészen világosakká. 
Mindezeket: az 1957-es és 1959-es poliomyelitis-járványos éveket, valamint 
a közbeeső és előző évek poliomyelitis-járvány helyzetének alakulását az 
alábbi grafikon mu ta t j a : 

Tómegoltások 

A Salk vaccinatio értékelése kapcsán szükséges még megemlíteni, hogy 
az 1957. évben elvégzett, majd az 1959-ben megismételt Salk vaccinatio a leg-
jobban veszélyeztetett korosztályok megbetegedési arányait is kissé megvál-
toztatta. Amíg 1957-ben az 1 — 2 évesek között volt viszonylag a legtöbb 
megbetegedés, addig 1959-ben a csecsemők, a 3 — 9 évesek és a még idősebbek 
(10 éven felül) megbetegedési aránya növekedett, Érthető ez az eltolódás. 
A legfiatalabb korosztálynak, az egy éven aluli csecsemőknek nem volt, mert 
nem lehetett sem fertőzéses, sem védőoltásos immunitása, igya járvány ebben 
az irányban könnyebben terjedt. Az oltásos és fertőzéses immunitás révén leg-
erősebben védett 1 — 2 éves korosztály relativ megbetegedési aránya ezzel 
szemben ezért csökkenhetett. Ezek védőoltásukat, koruknál fogva, csak 
1957 után kapták meg: 1958-ban, illetve 1959-ben. Az 1959. évi járvány idején 
oltottságuk tehát egészen friss volt. Ez természetesen erősebb védettséget 
biztositott, mint ahogy az a magasabb korosztályoknál volt, akik első védő-
oltás sorozatukat még 1957-ben kapták. Ez 1959-ben kissé kialvó tendenciát 
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mulatot t . Azért emelkedett ezeknek a korosztályoknak is a relatív részaránya 
az 1959. évi járvány idején, az összes megbetegedéseken belül. Az 1959. év 
eleji és nyári Salk szerinti védőoltások, az újraoltási törekvéseken túl, éppen 
a legfiatalabb, egy éven aluli korosztály és a védettség szempontjából már 
kialvóban levő magasabb korosztályok részére voltak hivatottak újból foko-
zott védelmet nyújtani. 

Poliomyelitis betegek életkor szerint %-ban 

É l e t k o r 1957 1959 

14,2 20,9 
l—2 éves 47,2 30,5 
3—9 éves 28,0 37,3 

10,6 11,3 

Összesen 100,0 100,0 

% 

50-1 

40 

30-

20-

10-

Óévei 1-2 éves 3-9évei 10éven felül 
4. ábra 

Mindent egybevetve leszűrhetjük, hogy a Salk-féle vaccina — minden 
pozitív tulajdonsága ellenére — a poliomyelitis megbetegedéseknek,mint fertő-
zéses láncfolyamatnak teljesértékű felszámolására nem alkalmas. Alkalmas 
egyes járványok megelőzésére és már kialudt járványok részleges megfékezé-
sére, de többet, vagyis a poliomyelitis-járványveszély végleges kiküszöbölését 
a Salk-féle védőoltástól várni nem lehet. Mindezeknek az indokoknak az 
alapján — kézenfekvő, — hogy már Salk vaccinájának publikálása előtt, de 
még inkább azóta, állandó kutatás folyt és folyik a kutatók körében a gyermek-
bénulás elleni aktív immunizálás tökéletesítésére. A kutatási törekvések 
lényegét a következőkben lehet összefoglalni: 

a) A kutatók egy szelídített, at ténuait poliomyelitis vírus törzset keres-
tek, olyat, amelyik elveszítette neurotropizmusát és így oltóanyagtermelésnél 
történő alkalmazása esetén, esetleges megbetegítő hatásától tar tani nem kell. 

b) Olyan oltóanyagot törekedtek előállítani, melynek védőhatásaerősebb 
és hosszabb, mint a Salk vaccináé. 
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с) Reméltük végül, hogy az a t ténuai t vírus törzs b i r tokában előállítható 
lesz olyan oltóanyag, melybe az élő vírust be lehet ma jd építeni, és mellyel a 
vírusnak a populációban történő circulációja révén, meg lehet szakítani a 
fertőzéses láncot, és így a megújuló járványok keletkezésének a veszélyét a 
minimumra lehet csökkenteni. 

Tapasztalataink a Sabin-féle oltóanyaggal 

Ezeknek az elvi meggondolásoknak és kuta tásoknak az alapján született 
meg előbb Koprovszkíjn&k, majd kicsit később, de sokkal tökéletesebb formá-

Csökkenés: 158:15-10,5 

——o— — sokévi átlag 1955 nélkül 

5. ábra 

ban Sabinn&k a vaccinája. Mindkettőjük vaccinájának alapja, az attenuált, 
nem neurotrop poliomyelitis vírus törzs felfedezése. Innen a hatásos vaccináig 
viszonylag rövid volt már az út. 

Az amerikai Sabin vaccinatiója ártalmatlanságát, hatásosságát és ered-
ményességét a szocialista országokban, elsősorban a Szovjetunióban tudta 
bebizonyítani Csumakov 1959-ben. A Szovjetunióban az 1959. év folyamán kb. 
13 millió gyermeket oltottak be a Sabin-féle vaccinával. (Ez a szám az 1960-as 
év végére el fogja érni a kb. 90 milliót). A világ többi részein is, így Csehszlová-
kiában, Lengyelországban, Singapooreban, Calcuttában, Belga-Kongóban és 
legújabban, az 1959-es év végén, hazánkban is megkezdték a Sabin vaccina 
széleskörű alkalmazását. 

A hazai Sabin oltások eredményeit csak az 1960-as év végével fogjuk 
tudni leolvasni. De az oltás hatásosságára vonatkozólag rendelkezésünkre 
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állnak a Szovjetunió hatalmas méretű Sabin vaccinal iós kampányának adatai 
és eredményei. Ezekből Csumakov professzor feldolgozása alapján idézek 
néhányat: 

a) 1959 január jában — tehát a járványmentes időben — a Balti tanács-
köztársaságokban: Észtországban, Litvániában, nagyméretű Sabin vaccinal iós 
kampányt ha j to t t ak végre. Az eredmény ezekben a köztársaságokban szembe-
tűnő volt: az 1959-es év folyamán az eddig észlelt legalacsonyabb poliomyelitis 
megbetegedési szint alakult ki. (L. Észtország 5• Litvánia 6. ábra.) Л másik 
adatsor még meggyőzőbb. 

b) 1959 júliusában Taskentben, területileg körülír t , de nagy számú meg-
betegedéstelőidéző poliomyelitis járvány lépett fel. A taskenti járvány felhágó 
szárán — Sabin szerint — több százezer embert ol tot tak be. A já rványt — jóval 

Csökkenés 87:6 = 14,5 
eset ——o—— sokévi átlag 

6. ábra 

a várható spontán kialvás előtt — 4 hét a la t t sikerült felszámolni. Érdemes 
ennek a járványnak a kapcsán, az oltot tak és oltatlanok járványgörbéjének 
egyidejű alakulását egybevetni. (1i. 7. ábra.) Ez külön is félreérthetetlenül 
bizonyítja, hogy a Sabin vaccina milyen nagy védettséget ad. 

A Magyarországon 1959 decemberében megkezdett Sabin vaccinatiÓ3 
kampány tapasztalatai még nem állnak rendelkezésünkre. De bizonyos terü-

' leti, immunológiai helyzetfelmérés a Sahin-féle oltások kapcsán megtörtént. 
Győr-Sopron megyében 127 székletmintát vizsgáltunk á t a Sabin vaccnia 

helyi alkalmazása előtt , hogy megállapíthassuk a „ v a d " poliomyelitis vírus 
cirkulációjának nagyságrendjét a populáción belül. A vírus ürítés Dömök 
(OKI) vizsgálatai szerint kb. 30%-osnak bizonyult. Л Sabin vaccinatió végre-
hajtása után ú jabb székletminta vizsgálatok történtek. Ennek tanúsága szerint 
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a poliomyelitis vírust ürítők arányszáma az első vizsgálatokhoz képest — több 
mint megkétszereződött. 

Jelmcgyarázat-
nem oltottak 
oltottak 
oltott és nem oltott 
csoport összesen 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 24 35 36 37 hetek 
VI. I VII. I VIII. I IX. hónapok 

7. ábra 

Győr megyei ada tok 127 gyermek poliomyelitis vírus ürítéséről vaccinatió előtt és u t á n 

Sabin vaccinatió előtt Együtt 

Sabin vaccinatió után 
poliomyelitis virust 

Együtt 

ürített nem ürített 

Poliomyelitis vírust 
ürített 37 3 5 2 

nem ürített 9 0 75 1 5 

Összesen 127 1 1 0 17 

Sabin vakcináció 
elölt 

poliovirust üriteif 

" nem ürlfelt 
Sabin vakcináció 

után 

potiovirust ürített 

" nem ürített 

10 20 30 4 0 50 60 70 80 90 1Ö0 110 
Az esetek száma 

8. ábra 
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A Sabin oltás után jelentkező hatalmas vírus ürítés emelkedésének érté-
kelésekor nem nehéz eldönteni és nyilvánvaló, hogy nem a vad poliomyelitis 
vírust ürítők száma emelkedett duplájára, hanem az attenuált Sabin vírus 
jelent meg a székletben és szorította vissza a „vad" poliomyelitis vírust. 
Ez az eredmény már most azt muta t ja , hogy az 1959. év végén megkezdett 
Sabin vaccinatiós kampányunk sikeres volt. 

Összefoglalva, ha értékelni akarjuk a Sabin vaccinât, úgy érdemeiként 
a következőket emelhetjük ki: 

a) A. Sabin-féle oltási eljárás közelebb áll a tényleges vaccinatió fogal-
mához, mint a Salk-féle, mert élő — attenuált — de nem neurotrop vírusból 
készül. 

b) Védőhatása tartós. Plotkin adatai szerint legalább 8 évig tar t . (Ennyi 
idő telt el az első, kevés számú kísérleti oltás óta.) 

c) A Sabin vaccina nemcsak a vaccinált személyeket védi egy esetleges 
fertőzéssel szemben, hanem a bélfal közvetlen immunizálása révén a populáció-
ból kiszorítja a „vad" vírust, helyére at tenuált poliomyelitis vírus kerül és 
így lehetővé válik a poliomyelitis megbetegedések láncfolyamatának megszakí-
tása. 

A Sabin-féle eljárás fölénye tehát a Salk-féle oltási eljárással szemben 
nyilvánvaló, mert: 

a) alkalmazása egyszerű (injekció helyett cseppek); 
b) védőhatása lényegesen erősebb és időben tartósabb; 
c) megszakítja a poliomyelitis fertőzések láncfolyamatát, kiszorítva a 

„vad" vírust a populációból; 
d) termelése lényegesen egyszerűbb és olcsóbb; 
e) nem fordulhat elő vaccinatiós katasztrófa az oltóanyag előállításához 

használt attenuált , nem neurotrop vírus miatt . 
Hátránya: Az ellenőrzési eljárás a Salk vaccináénál lényegesen bonyo-

lultabb, költségesebb és nagyobb körültekintést igényel. Intézetünk az 1958-as 
év folyamán elsajátította a Salk-féle oltóanyagtermelés technikáját, 1959 
végén átállt a Sabin-féle ollóanyag termelésére. Várható, hogy saját oltóanyag-
termelésünk révén, az ország teljes szükségletét fedezni fogjuk tudni. 

A poliomyelitis ellenes védőoltások mérlegének felállításakor, azok ered-
ményességének értékelésekor — joggal jelenthetjük ki, hogy a legjobb úton 
haladunk a poliomyelitis végleges felszámolása felé. Kevés betegség leküzdésére 
fordítottak ennyi erkölcsi és anyagi energiát és kevés betegség dacolt oly 
sokáig a kutatók, az emberi elme invenciójával és koncentrált támadásaival 
szemben. De végül megtört. Rövid néhány éven belül két olyan hatásos oltási 
eljárás birtokába jutottunk — előbb Salk, majd Sabin oltóanyagai révén — 
mellyel ezt a szörnyű betegséget először korlátok közé sikerült szorítani, 
végül várhatóan most, a teljes felszámolás felé tudjuk terelni. Óriási eredménye 
ez a tudománynak. Az eredmények elérésében a világ szinte valamennyi nagy 
és kis nemzete résztvett, egymást segítve, együtt dolgozva, A világ kultúrnem-
zeteinek ezen hatalmas összefogásában mi is o t t voltunk, képességeinkhez és 
lehetőségeinkhez képest. Víruskutatóink rövid idő alatt elsajátították a gyer-
mekbénulás leküzdéséhez szükséges oltóanyagtermelési és diagnosztikai tech-
nikát és technológiát. Szocialista államunk a poliomyelitis ellenes küzdelemben 
nem kímélte erőforrásait. Először 1957-ben, majd 1959-ben Kanadából behozta 
a Salk-féle oltóanyagot. A Sabin oltáshoz a Szovjetunió bocsátotta rendel-
kezésünkre saját oltóanyagát, Eközben az Országos Közegészségügyi Intézet-
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ben kialakítottuk a poliomyelitis ellenes oltóanyagok termelési és kutatási 
bázisát. Egészségügyi kormányzatunk rendelkezésünkre bocsájtotta a kuta-
táshoz és termeléshez szükséges összes anyagi eszközöket. Jelentős segítséget 
kaptunk munkánkhoz, de közben sokat tanultunk is. Nem is fognak elmaradni 
az eredmények. 
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Természetrajz — természettudomány — 
természetismeret* 

VADÁSZ E L E M E K a k a d é m i k u s 

M i ó t a Engels lerakta a természettudományok osztályozásának, össze-
függéseinek dialektikus alapjait, azóta ezek az alaptudományok, különösen 
a legutóbbi évtizedekben, nem utolsó sorban a szovjet tudományok hatalmas 
fejlődésével, szerteágazó résztudományokra tagozódtak. A résztudományok 
nem változtatják meg az alaptudományokkal való kapcsolatokat, a tudomány-
ágak sokrétű összefüggéseit. Fejlődésmenetük és irányaik megvilágítják 
hovatartozásukat, de elhomályosítják a rendszerbe foglalás kereteit, s társa-
dalomtudományi értékelésben bizonyos sorrendi helyzetet igényelnek. A dia-
lektikus materializmus szerinti értékelésben megváltozik egyes tudomány-
csoportok megjelölésének értelme is. Ezek a tudományfejlődési változások 
nem jutnak eléggé érvényre sem a tudományszervezés intézményeiben (Aka-
démia), még kevésbé az oktatásban vagy a szakemberek megfelelő képzésében. 
Ezúttal nem kívánunk a természettudományok rendszerezésének kérdésével 
foglalkozni, csak a múlt századból áthozott és az idősebb nemzedék tudatában 
még visszatérő „természetrajz" fogalomkörébe tartozó tudományok mai 
helyzetéről, rangsorolásáról ej tünk szót. 

A természetre vonatkozó ismeretet magában foglaló természettudomány 
megjelölés újkeletű, múlt századvégi, az idesorolt tudományágak észlelő - meg-
figyelő — leíró fejlődési szakát jellemző gyűjtőnév. Már kezdettől fogva fel-
váltotta, illetve megosztotta az „élő" és „élettelen" természetre vonatkozó 
szűkebb értelmű „természetrajz" megnevezés, amiből a fizika (természettan) 
és a kémia (vegytan) kimaradtak. Az utóbbiak mindmáig terjedően, bizonyos 
mértékig különállóan szerepeltek, míg a „természetrajz" iskolás gyűjtőnév az 
ásványtan, kőzettan, földtan, növénytan, álattan tantárgyi ismeretanyagát 
foglalta egybe. Valamennyi természettudomány magyar nevében a „ t a n " 
szóképzés is ezeknek a szaktárgyaknak nem annyira tudomány jellegét, mint 
inkább tanítási anyagként való megkülönböztetését t a r t j a szem előtt. Az egyes 
tudományágaknak tudományos fejlődésmenetére, a leíró jellegből oknyomozó, 
értelmező, magyarázó állapotot kifejező magyar megjelölésünk nines. A magyar 
névadás nem követte az idetartozó tudományágak egyre fokozódó differen-
ciálódását sem, úgyhogy azok tudományművelési jellegét többnyire a meg-
felelő idegen szakszóval fejezzük ki. 

* A7. Akadémia 1900. évi közgyűlésén az Elnökség beszámolója foglalkozott azzal a 
kérdéssel, hogyan bővül, ill. alakul át az Akadémia szervezete a gyakorlat igényeinek 
a fejlődésnek megfelelően. Az alábbiakban közöljük Vadász Elemér akadémikus hozzá-
szólását e kérdéshez. 
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Feltűnő tudománytörténeti tény, hogy a természet egészére vonatkozó 
ismeretek tudományágainak együttesében sohasem szerepelt a Föld mai 
természeti viszonyait ismertető földrajz, ami a Földet uraló ember alapján a 
humán tudományok közé került. Iskolai tananyagként és tudományos kutatás-
ban, széleskörű enciklopédikus jellege miatt, a legutóbbi időkig nehezen tud 
szabadulni adathalmozó, leíró jellegétől. Ebből adódtak a századforduló 
utáni, mindmáig le nem zárt viták a földrajztudomány hovatartozásáról, 
önállóságáról, tudományok közötti helyzetéről, összekötő — átmeneti jellegéről. 

A természettudományok mai hatalmas iramú előretörésében, a szinte 
napról-napra keletkező új tudományágak differenciálódásában hiábavalónak 
tűnik mindennemű osztályozás vagy rendszerezés. Annál is inkább, mert a 
különböző természettudományi ágazatok fejlődési tagozódásából ezek szoros 
összefüggése, egymásrautaltsága és összetartozó egysége tűnik elénk. Ebből 
a fejlődési menetből azonban a tudományok vizsgálati tárgya, módszere sze-
rint, bizonyos sorrendiség is elénk tárul, ami tárgyilagos alapja lehet a termé-
szettudományi ágazatok szerinti, egyenértékű csoportokra osztásnak, merev 
elhatárolás nélküli osztályozásnak. 

A természettudományok mindegyike a természet valóságának, külön-
böző eszközökkel és vizsgálati módszerekkel, összefüggő egységben való fel-
ismerésére törekedik. Ebben a törekvésben egységes alap a természet anyaga 
s annak sokféle mozgással létrejött változó, fejlődő alakja. A vizsgálatok 
elemző — széttagoló, összehasonlító s összefoglaló módja, valamennyi tudo-
mányágban a természet egészének tökéletes megismerését célozza. Az így adódó 
megismerések, ismeretek azonban nem végcél, még kevésbé öncél, hanem 
eszköze azok továbbvitelének, felhasználásának, s ezáltal a természettudomá-
nyok elvi része átvezet, kapcsolatba jut egyrészt a műszaki tudományokkal, 
másrészt a társadalomtudományokkal is. A természettudományok ilyen egységes 
szemléletében az osztályozás, rendszerezés csak többé-kevésbé mesterkélt 
keretekben történhetik. A századfordulóig, a szorosabb értelemben vett anyag-
ismereti tudományok, a fizika, kémia mellett, a Föld élővilágára vonatkozó 
összes ismeretek biológiai megjelöléssel szerepeltek, a bevezetésben említett 
különböző „tanokkal" . De már a természettudományoknak ebben a fejlődési 
állapotában is, a növény, állat, ember élővilágával szemben, átmeneti, össze-
kötő tudományág a fejlődésmenetében fizikai, kémiai, biológiai és történeti 
vizsgálati oknyomozással dolgozó ásványok, kőzetek földismeretének nem 
élővilága, a geológia, valamint a mai földalakulásra vonatkozó geográfia. 
Fokozódott ez az ellentmondás a természettudományok újabbkori fejlődésével, 
a fizika és a kémia nagyfokú előretörésével s annak nyomán az élet jelenségekre 
vonatkozó tudományágak (biokémia, biofizika) kialakulásával, ami hovatovább 
arra vezetett, hogy a természettudományok fogalomköre a fizikára és kémi-
ára szűkült, a biológia pedig a szerves élet anyagi sajátságait (sejt, szövet) és 
működési módját (fiziológia) foglalja magába, szinte a növények, állatok 
világának természetismereti része nélkül. Ugyanakkor a földismereti tudomá-
nyok közül a geológia, tudományelvi jelentőségének háttérbe szorításával, 
alkalmazási kapcsolatai szerint a műszaki tudományok közé sodródik, a 
geográfia pedig a társadalomtudományok között marad. 

Ezek a tudománycsoportosítási visszásságok fokozottabb módon jutnak 
kifejezésre a tudományszervezésben, ahol az egyes tudományágak anyagi 
ellátottság tekintetében sorrendi értékelésre kerülnek. A Magyar Tudományos 
Akadémia újjászervezésével eltűnt a Természettudományi Osztály, s az ide. 
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tartozó tudományágak széttagolása sem a tudományok differenciálódásának, 
sem osztályozási elvének nem felel meg. Tudományelvi és tudománymüvelési, 
valamint gyakorlati tekintetben kifejezőbb volna a természet egészének, 
minden jellegének tanulmányozására kiterjedő természettudományi csoport, 
kettős (1. fizikai, 2. kémiai), illetve hármas (3.föld- és életismereti) tagozattal, 
egy alkalmazott és műszaki csoport hármas (orvosi, műszaki, mezőgazdasági) 
tagozatokkal és a két főcsoportot összekötő, magában is zárt egészet adó mate-
matikai csoport. Ebben a csoportosításban a földtan (őslénytan, geofizika, 
geokémia, meteorológia) a földrajzzal együtt a földismereti, a növénytan, 
állattan, embertan, élettan, az életismereti tagozatban foglal helyet. Egyik ol-
dalon a fizikai-kémiai, másrészt a matematikai tagozattal való tudományelvi, 
másik oldalon az alkalmazott és műszaki tudományokkal való gyakorlati 
összefüggésben. Ebben a fejlődéstörténeti csoportosításban, az egyes tagoza-
tok osztályokra való szervezeti elkülönítése létszám- és adminisztrációs kérdés. 
Ennek értelemszerű megvalósítása a Magyar Tudományos Akadémia eddigi 
félmegoldású szervezetében lényeges változtatást igényel. Bármilyen átszer-
vezés esetén fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a népi demokrácia orszá-
gainak mindegyikében a földtan és a földrajz nem fejlődésüket gátló szélsősé-
ges osztályokban elrejtve, hanem többnyire együttesen vagy külön osztályok 
keretében működnek. Fejlődésünk mai állapotában a fentebbiekben jelzett 
Föld- és Eletismereti Természettudományi Osztály létrehozása volna célszerű. 
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S Z E M L E 

A Magyar Tudományos Akadémia életéből 

A Magyar Tudományos Akadémia Elnök-
sége és az Elnökségi Tanács márciusi ülé-
seiken elsősorban a nagygyűlés és a köz-
gyűlés előkészítésével foglalkoztak. 

A március 11-i ülésen az Elnökségi 
Tanács jóváhagyta a Könyv- és Folyóirat-
kiadó Bizottság előterjesztését a bará t i 
akadémiák kiadói közötti együttműködés 
további kiszélesítésére. A megállapodás 
vonatkozik a fordí tásokra, közös kiadá-
sokra, a t á jékoz ta tás ra , a kiadások te r -
jesztésére és munka tá r sak cseréjére. 

Az Elnökség megvizsgálta az osztályok 
devizás kiküldetési javaslatait és határo-
zatokat hozot t . 

* 

Az Elnökség március 31-i ülésén jóvá-
hagyta a távla t i tudományos kutatási te rv 
előkészítő bizottságait és számos határoza-
tot hozott a bizottságok további munká-
jára vonatkozóan. 

* 

Az Elnökség hozzájárult ahhoz, hogy a 
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya a baráti 
akadémiák közül albán, bolgár, kinai, kore-
ai, lengyel, mongol és német viszonylatban 
megfelelő előkészítéssel két, esetleg három 
évre szóló Tudományos Együttműködési 
Munkaterv megkötését kezdeményezze. 

* 

Az Elnökségi Tanács márciusi ülésén fog-
lalkozott a néprajz tudományoknak a Tár-
sadalmi-Történeti Tudományok Osztályá-
tól a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály-
ra tör ténő áthelyezésével. Megvitatta a 
Kibernetikai K u t a t ó Csoport helyzetét és 
elhatározta, hogy a Csoportot Számítás-
t echnikai Központ t á alakit ja á t . A Szám ít ás -
technikai Központ a jövőbon a Matematikai 
és Fizikai Tudományok Osztályához tarto-
zik. Az átszervezéssel egyidejűleg a Kiber-
netikai Ku ta tóCsopor t felügyeletét ellátó 
elnökségi bizottság megszűnik. Az ország-
ban folyó kibernetikai kutatások jelentő-
ségére való tekintet tel az Elnökség felhívta 

a Matematikai és Fizikai Tudományok 
Osztálya osztályt i tkárát , liogy tegyen elő-
terjesztést egy akadémiai elnökségi kiber-
netikai bizottság létrehozására. 

* 

Az Elnökségi Tanács április 22-i ülésén 
foglalkozott az Ipargazdasági K u t a t ó Cso-
port megszervezésével. Ugyancsak ezen az 
ülésen megvi ta t ta a második ötéves t e rv 
akadémiai beruházásaival kapcsolatos t á r -
gyalások helyzetét. 

* 

Az Elnökség vendégeként márc iusban 
Magyarországon tar tózkodott Prof. dr. 
Richard Meister, az Osztrák Tudományos 
Akadémia Elnöke, a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagja. Március 21-én 
előadást tar tot t az Akadémián az Osztrák 
Tudományos Akadémia szervezetéről és 
működéséről. Március 23-án a Nyelv- és 
Irodalomtudományi Osztály és az Ókor-
tudományi Társaság közös rendezéséhen 
„Ents tehen literarischer Formen aus Ge-
meinschaftsorganisationen im Lateini-
schen" címen adott elő. 

* 

Az Elnökség meghívására áprilisban a 
British Academy három tagja tar tózkodot t 
hazánkban: Mrs. J. V. Robinson közgaz-
dász professzor, H. D. F. Kitto, a bristoli 
egyetem görög tanszékének professzora 
és J. P. Taylor történész, egyetemi t aná r . 
I t t - ta r tózkodásuk alatt több intézetet fel-
kerestek és előadásokat t a r to t t ak . Az 
Akadémia elnöke fogadást adott tisztele-
tükre . 

* 

A Nyeli- és Irodalomtudományi Osztály 
Zenetudományi Bizottsága márciusi ülé-
sén foglalkozott az 1961. évi II . Magyar 
Zenetudományi Kongresszus tervével. A 
te rv szerint a kongresszust Liszt Ferenc 
születésének 150. és Bartók Béla születé-
sének 80. évfordulója alkalmából Liszt és 
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Bartók emlékének szentelnék. Ebből az 
alkalomból Budapesten gyűlnének össze a 
világ legjelentősebb Liszt- és Bartók-kuta-
tói és számolnának be újabb ku ta tás i 
eredményeikről. 

A bizottság m á j u s C-i ülése Szőke 
Péter ,,A melódia belső fejlődésének dia-
lektikája, a népzenék sokféleségének egy-
sége" c. dolgozatát v i t a t t a meg. 

* 

Az Orientalisztikai Bizottság március 
21-én t a r to t t ülésén megtárgyalta a szoci-
alista országok orientalisztikai együttmű-
ködése tá rgyában t a r t o t t prágai konferen-
cia tapaszta la ta i t . A konferencia javaslatot 
te t t egy tudományos együttműködési bi-
zottság megalakí tására. Á magyar orienta-
lisztikát az a megtiszteltetés érte, hogy 
megbízták a belső-ázsiai és a török törté-
neti kut atások tervének előkészítésével és a 
munkálatok koordinálásával. A Magyar 
Tudományos Akadémia megbízásából a 
belső-ázsiai ku ta t á sok Ligeti Lajos akadé-
mikus, a török történelmi munkálatok 
Fekete Lajos lev. tag vezetésével fognak 
folyni. A bizottság az osztályvezetőséggel 
egyetértésben megte t te a szükséges intéz-
kedéseket annak érdekében, bogy a fontos 
nemzetközi együttműködésből Magyar-
ország méltóképpen ki vehesse részét. 

* 

A Könyvtá r tudományi Bizottság ápri-
lisi ülésén foglalkozott a kódex- és régi 
nyomtatvány-töredékek gyűjtésének, kon-
zerválásának és tudományos feldolgozásá-
nak országos mére tű megszervezésére vonat-
kozó javaslattal . A megindítandó gyűj tés 
eredményei minden remény szerint jelen-
tős mértékben növelni fogják a könyv 
magyarországi történetére, az irodalom-
történetre és a művelődés történetére vo-
ra tkozó közvetlen ismereteinket. 

* 

Március 22-én t a r to t t a alakuló ülé-
sé t a Modern Filológiai Bizottság, 
amelynek feladata , hogy az élő idegen 
nyelvekkel kapcsolatban folyó nyelvészeti 
és irodalomtudományi kutatások elvi kér-
déseit megvitassa, a munkát elősegítse és 
összehangolja. A Bizottság elnöke Turóczi-
Trostler József akadémikus, t i tkára Kö-
peczi Béta, az irodalomtudományok kandi-
dátusa. 

Az Osztály a Magyar Nyelvtudományi 
Társasággal közösen március 14-én, Mun-
kácsi Bernát születésének 100. évfordu-
lója alkalmából, ünnepi felolvasó ülést 
rendezett . Kálmán Béla, a nyelvészeti 
tudományok doktora, „Munkácsi Bernát 
emlékezete" címmel t a r to t t előadást, m a j d 
Harmatta János, a nyelvészeti tudományok 
doktora „Munkácsi Bernát, mint az iráni-
f innugor kapcsolatok ku t a tó j a " és K. Palló 
Margit tudományos ku ta tó „Munkácsi 
Bernát jelentősége a magyar turkológiá-
b a n " cimű korreferátuma hangzott el. 

* 

Az MTA Irodalomtörténeti Intézetének 
X I X . századi osztálya március 21-én v i tá t 
rendezett Az ember tragédiája falanszter-
jelenetének értékeléséről ós színpadtech-
nikai megoldásáról. A vi tán megjelent 
többek között Aczél György, a művelődés-
ügyi miniszter első helyettese, Meruk Vil-
mos, a Szinliáz- és Filmfőosztály vezetője, 
Major Tamás, a Nemzeti Szinliáz igaz-
gatója, Köpeczi Béla, a Kiadói Főigaz-
gatóság vezetője. 

* 

Az Intézet világirodalmi osztályának 
április 7-i ülésén L.Sargina beszámolt a 
szovjet irodalomtörténészeknek az össze-
hasonlító irodalomtörténeti kuta tás mai 
helyzetével foglalkozó januári konferenciá-
járól. A konferenciának számos elvi és 
gyakorlati kérdés tisztázása mellett egyik 
legfontosabb eredménye, hogy felhívta a 
szovjet irodalomtörténészek figyelmét az 
egy idő óta elhanyagolt összehasonlító 
irodalomtörténeti kuta tások jelentőségére. 
A kilenc előadás közül a legtöbb v i tá t és 
elismerést Neupakojeva és Zsirmunszkij 
általános elvi kérdésekkel foglalkozó refe-
r á t u m a vál tot ta ki. 

Neupakojeva az összehasonlító irodalom-
tör ténet i kuta tások két fő kategóriáját 
különböztet te meg : az ún. érintkező, 
„ k o n t a k t " kapcsolatok feltárását és az 
olyan rokon jelenségek tanulmányozását , 
amelyek hasonló történelmi helyzetben 
keletkezett irodalmi folyamatokban gyöke-
reznek. Zsirmunszkij az összehasonlító 
irodalomtörténeti ku ta tás fő fe ladatát az 
az egymástól független fejlődésű, de azo-
nos társadalmi körülmények között élő 
népek közös ideológiai jelenségeink vizsgá-
la tában, az ún. „történeti-tipológiai hason-
lóságok" ku ta tásában lát ta. 

* 

Dr. Jozef Ruzicka, a Szlovák Tudomá-
n y o s Akadémia Nyelvtudományi Intéze-
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t énok osztályvezetője, a nyelvészeti tado-
mányok kandidátusa április 20-tól m á j u s 
3-ig, Akadémiánk vendégeként, a Nyelv-
tudományi Intézetben tanulmányozta a 
magyar ieiió nyelvtani munkálatokat , s 
egyút ta l tájékozódott ezeknek a mai nyelv-
re vonatkozó egyéb intézeti témákhoz 
(nyelvművelés, fonetika, dialektológia, 
F7Ótáiírás stb.) fűződő kapcsolatai felől. 
Április 29-én a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság szlavisztikai szakosztályának ülé-
sén előadást ta r to t t az ige általános és 
szlovák nyelvi szófaji problémáiról. 

* 

Dr. Bavle Ivic, a Novi Sad-i egyetem 
professzora áprilisban bárom hétig tartóz-
kodott hazánkban a Kulturál is Kapcso-
latok lutézetének vendégeként. I t t - tar tóz-
kodása a la t t a magyarországi szerbhorvát 
nyelvjárásokat tanulmányozta, s előadást 
t a r t o t t a Nyelvtudományi Társaságban a 
jugoszláviai nyelvjáráskutatás helyzetéről 
és feladatairól. 

* 

A Jugoszláviával kötött kulturális egyez-
mény keretében Benkö Loránd és Lörincze 
Lajos, a nyelvészeti tudományok kandi-
dátusai április 15-től május 6-ig Jugosz-
láviában tar tózkodtak, hogy az ottani 
magyar nyelvű településeken anyagot 
gyűjtsenek a készülő magyar nyelvatlasz 
számára. Ku ta tómunká juk főként a Vaj-
daság területére korlátozódott. A Vajda-
ságban gyűj tö t t nyelvi anyag igen értékes 
íésze lesz a magyar nyelvatlasznak, mint-
hogy erről a területről szinte semmi fel-
jegyzésünk sem volt. 

* 

Dr, Erika Ising, a berlini Német Tudo-
mányosAkadémia Nyelvtudományi Bizott-
ságának tudományos munkatársa március 
29-től április 13-ig Magyarországon jár t 
t anulmányúton . Április 5-én a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság germanisztikai 
szakosztályán előadást t a r to t t „Die Ent -
wicklung der nationalen Grammatik der 
deutsehen Sprache von ihren Anfängen 
bis zum Beginn der Aufklärung" címmel. 
Április 8-ón a tudománytörténet i munka-
csoport tagjainak beszámolt a készülő 
„Historisches Wörterbuch der sprach-
wissenschaftlichen Terminologie" munkála-
tairól. 

* 

A Társadalmi-Történeti Tudományok Osz-
tályának. vezetősége március 10-i ülésén 
megv i t a t t a az Osztály irányítása a la t t 

álló Dunántúli Tudom ányos Intézet mun-
kájáról szóló jelentést és azt határozati 
javaslattal az Elnökség elé terjesztette. 
Elfogadta a társadalomtudományok 10 éves 
fejlődéséről készített beszámoló tervezetet. 
Az ülés napirendjén szerepelt még a Magyar-
Történelmi Társulat 1960. évi kiadvány-
terve, az Értekezések a tör ténet tudomá-
nyok köréből c. sorozat 1960. évben meg-
jelenő köteteire vonatkozó javaslat, vala-
mint néhány szervezeti és személyi kérdés. 

Az Osztály vezetőség március 31-i ülé-
sén megvi ta t ta és néhány módosítással 
elfogadta ez 1961. évi könyvkiadási tervre 
vonatkozó javaslatot és utasí tást adott a 
távlati könyvkiadási te rv elkészítésére. 
Jóváhagyta a Földra jz tudományi Ku ta tó 
Csoport és a Szovjetunió Földrajzi Inté-
zete közötti együttműködésre létrejött 
megállapodást, végül kijelölte a régészeti 
folyóiratok ú j szerkesztőbizottságait. 

Május 11-én tartott ülésén az Osztály-
vezetőség megvitat ta a Történet tudományi 
Intézet munkájára vonatkozó jelentést és 
elfogadta a javaslatokat. Határozatot ho-
zott az 1960. évi devizakeret terhére 
tör ténő kiutazásokról; megvi ta t ta az 
Osztály tanszéki kutatóállásainak hely-
zetét és úgy határozott , hogy ezeket az 
álláshelyeket az akadémiai tématervben 
szereplő témák kutatásánál kell hasznosí-
tani . Az ülés napirendjén szerepelt még 
számos olyan kérdés, mint a Társadalom-
tudományi Kiskönyvt ár-soi ozat megin-
dítása; tájékoztató a távla t i ku ta tás te rv 
tervtanulmányait kidolgozó előkészítő bi-
zottságok munkájáról ; a Magyar Törté-
nelmi Társulat és a Magyar Földrajzi Tár . 
saság ú j alapszabályának véleményezése 
és több más szervezeti jellegű kérdés. 

* 

Földes Ferenc születésének 50. évfordulója 
alkalmából a Pedagógiai Bizottság március 
21-én ünnepi ülésen emlékezett meg a 
márt írhalál t balt kommunista jx-dagógus-
1 ól. Az ünnepi megemlékezést Földes Éva, 
a pedagógiai tudományok kandidátusa tar-
tot ta . 

* 

A TörténettudoBiányi Intézet, az MSZ-
MP Párt történeti Intézete és a Hadtörté-
neti Intézet hazánk felszabadulásának 
15. évfordulója tiszteletére április 20-án 
tudományos ülést t a r to t t , melyen a beve-
zető referátumot „Népi demokráciánk 
elméleti forrásaihoz" címmel Mód Aladár, 
a történelemtudomány doktora ta r to t ta . 
A rendező intézetek korreferensci a koiszak 
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feldolgozására vonatkozó eddigi munkák 
ismertetésével egészítették ki a bevezető 
referátumot. 

* 

A Földra jz tudományi Kuta tó Csoport 
és a Földrajzi Bizot tság május 9-én tele-
pülésföldrajzi anké to t rendezett. Az elő-
zetesen szétküldött tézisek a lapján a 
geográfusok és a rokontudományok kép-
viselői megvitat ták a településföldrajz hely-
zetét a fö ldra jz tudományon belül, kap-
csolatát a te lepüléstudománnyal és más 
t udományágakkal. 

* 

A Magyar Történelmi Társulat március 
31 és április 2 közöt t , Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye és Miskolc város Tanácsával, 
a Hazafias Népf ron t megyei és városi 
bizottságával, va lamin t a TIT szerveze-
tével közösen tör ténész napokat rendezett 
Miskolcion. Ez alkalommal megalakult a 
Magyar Történelmi Társulat Északmagyar-
országi Csoportja is. Az ülésszak első nap-
ján hazánk felszabadulásának 15. évfor-
dulója alkalmából Lackó Miklós, a Tör-
ténettudományi In téze t munkatársa „ P á r t -
harcok és tömegmozgalmak a felszabadult 
Magyarországon 1946 őszén" címmel tar-
to t t előadást. A második napon megvitat-
t ák a „Magyarország és a második világ-
háború" című k i advány t . A vi taindí tó 
előadást Zsigmcmd László, a történelem-
tudomány kandidá tusa , a Történettudo-
mányi Intézet igazgató helyettese t a r t o t t a . 
A harmadik napon néhány bányászat- és 
kohászattörténeti kérdést v i ta t tak meg. 
A vitavezető Paulinyi Oszkár, a történelem-
tudomány kandidátusa , a Történettudo-
mányi Intézet m u n k a t á r s a volt. 

* 

A Matematikai és Fizikai Tudományok 
Osztályának vezetősége március 11-i ülésén 
megvi ta t ta a nagygyűlés osztályprogram-
ját , továbbá foglalkozott az Osztályve-
zetőség a bizottságok javaslataival és hatá-
rozatokat hozott. 

Az Osztály vezet őség április 13-i ülésén 
megvi ta t ta a Csillagvizsgáló Intézetet felül-
vizsgáló bizottság jelentését és határoza-
toka t hozott az intézet "munkájával, első-
sorban a káderu tánpót lás biztosításával 
kapcsolatban. Foglalkozott továbbá az 
Osztályhoz tar tozó folyóiratok szerkesz-
tőbizottságainak felülvizsgálatával, vala-
mint az. Osztály ötéves könyvkiadási 
tervével. 

* 

A Matematikai Bizottság március 7-én 
t a r to t t ülésén a Matematikai Kuta tó Intézet 
és a cél támogatásban részesülő egyetemi 
matematikai intézetek 1959. évi munká -
járól szóló jelentéseket v i ta t ták meg. 

A bizottság május 9-i ülését a Műszaki 
Egyetem IV. Matematikai Tanszékén t a r -
to t t a meg. Megvitat ta az analógiás számo-
lógépekkel kapcsolatos kutatások helyze-
té t és megtekinte t te a tanszéken épülő 
számológépet. A Matematikai Bizottság 
az eddig elért eredményekre, és a t é m a 
fontosságára való tekintet tel javaslatot 
t e t t az osztályvezetőségnek, hogy e kuta-
tások végzésére a .Matematikai K u t a t ó 
Intézetben ú j csoport létesüljön. 

* 

A Fizikai Bizottság március 10-én t a r -
to t t ülésén megvi ta t ta az Atommag Kuta -
tó Intézet, az Elméleti Fizikai K u t a t ó 
Csoport és a céltámogatásban részesülő 
egyetemi fizikai intézetek 1959. évi mun-
kájáról szóló jelentéseket, továbbá a Köz-
ponti Fizikai K u t a t ó Intézet 1960. évi és 
az Atommag K u t a t ó Intézet 1960. évi és 
távlat i tudományos kutatási torvét. 

A bizottság április 12-i ülésén megvitat ta 
a Központi Fizikai К rit at ó Intézet 1959. 
évi munkájáró l szóló jelentést, továbbá, 
külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos javas-
latokat tárgyal t . 

A Csillagászati Bizottság március 9-i 
ülésén javaslatot t e t t az osztályvezető-
ségnek egy expedíció kiküldésére a Bolgár 
vagy Román Népköztársaságba, az 1961. 
február 15-i napfogyatkozás megfigyelé-
sére. 

A bizottság m á j u s 10-i ülésén javaslatot 
dolgozott ki az egyetemi csillagász képzés 
megjaví tására . 

* 

A Biológiai- és Orvosi Tudományok Osz-
tályának vezetősége május 11-i ülésén rész-
letesen foglalkozott a Korányi Sándor Tár-
saság közgyűlésével. Megtárgyalta az osz-
tályvozetőség a Szófiában rendezendő Vita-
min Konferencia problémáit, s úgy határ o-
zott, hogy a konferenciára három képvise-
lőt küld. Felvetődöt t Semmelweis szülőhá-
zának orvostörténelmi múzeummá való 
á ta lakí tásának terve. 

* 

Az Akadémia vendégeként hazánkban 
tar tózkodot t magyar szár mazású, kanadai 
Selye János professzor május 20-án az Aka-
démia dísztermében, nagyszámú közön-
ség előtt előadást t a r to t t a stress-kuta-
tás legújabb eredményeiről. 

* 
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A Kémiai Tudományok Osztályá nak 
vezetősége április 1-én t a r to t t ülésén a 
nagygyűlés oszt ály vezet őségi beszámoló-
j á t v i ta t ta meg. 

Az osztályvez.etőség május 6-i ülésén a 
Fizikai Kémiai Bizottság számolt bc múl t 
évi munkájáró l és a szakterület eredmé-
nyeiről. A beszámolókat felkért opponen-
sek közreműködésével v i ta t ták meg. 

Megvitatta és jóváhagyta az osztály-
vezetőség az Osztály 1961. évi, va lamint 
távlat i akadémiai könyvkiadási tervét is. 

* 

A Szervet len és Analitikai Kémiai Bizott-
ság április 8-án megtar tot t ülésén az IUPAC 
(Tiszta és Alkalmazott Kémiai Nemzet-
közi Szövetség) Szervetlen Kémiai Nomen-
kla tura Bizottsága által összeállított szer-
vetlen kémiai nomenklatúra szabályzat-
tal foglalkozott. Szabó Zoltán lev. tag a 
kérdésre vonatkozó előterjesztésében hang-
súlyozta, hogy a Szervetlen és Analitika 
Kémiai Bizottság, mint a IUPAC ezen a 
téren illetékes nemzeti bizottsága fog a 
kéidéssel foglalkozni, vázolta a szervetlen 
kémiai nomenklatura szabályzattal, illetve 
ennek magyar átültetésével kapcsolatos 
feladatokat . A részletkérdések eldönté-
sére albizottság létesítését határozta cl, 
melyben a tudományos intézetek, tan-
székek képviselőin kívül az illetékes minisz-
tériumok képviselői is jelen lesznek. 

Foglalkozott a bizottság a IUPAC Atom-
súlv Bizottságának előterjesztésével is, 
mellyel egyetértet t . 

* 

A Szervetlen Kémiai Technológiai 
Bizottság április 23-i ülésén Korach Mór 
akadémikus ta r to t t tá jékoztatót a Műszaki 
Kémiai Kutatóintézet megalakulásáról. 
Ismertet te az általános intézetalapítási-
elgondolásokat, s az első félévre előirány-
zott feladatokat . Eszerint az intézeti dol-
gozók, eddigi kutatási munká jának foly-
ta tása mellett, általános dokumentációs 
tevékenységet végeznek, a műszaki kémiai 
szakterület feltérképezése érdekébon, külö-
nös tekintet tel a vegyipari műveleti, 
folyamatismereti , automatizálási és inten-
zifikálási technológiai módszerek hazai 
helyzetére. Az intézménynek budapesti 
és veszprémi részlege van. 

Tárgyalta a bizottság a szervezendő 
műszaki ankétok tématervét . A határozat 
szerint az első ilyen ankéton az Általános 
Géptervező Iroda által kidolgozott prob-
lémák szerepelnek. Hasonló beszámolót 
terveznek a Vegyiműveket Tervező Válla-
lat ós a Nehézvegyipari Kutatóintézet 
í észéről is. 

A bizottság végül megtáigyal ta a szak-
terület éves és távlat i könyvkiadási ter-
vét, valamint czévi munkatervét . 

* 

Áprilisban M. A. Proszkttrnyin moszkvai 
egyetemi t aná r az Osztály meghívott 
vendégeként Magyarországon t ar tózkodott . 
Tapasztalatcserét folytat ot t a fizikai-kémiai 
tanszékek, intézetek vezetőivel és április 
29-én „Nagy-energiájú sugárzások alkal-
mazásának perspektívája a kémiai iparban" 
címmel az Akadémián előadást t a r to t t . 

* 

Május hó folyamán K. Freudenberg 
egyetemi tanár , a heidelbergi egyetem 
szorveskómikus professzora az Osz-
tály meghívott vendégeként Magyarorszá-
gon tartózkodott . Május 13-án „Biochemie 
und Konsti tution des Lignins" címmel 
t a r to t t előadást az Akadémián. 

* 

A Biológiai Csoport vezetősége március 
17-én és 18-án ülést t a r to t t . Az ülésen 
többek között a kuta tás i témák és a cél-
támogatás koncentrá lását , az ezévi kül-
földi kiküldetéseket t á rgya l ták meg. 

A május 12-i csoport vezető -égi ülésen 
az ezévi nagygyűlést értékelték, illetve a 
távlat i tudományos t e rv előkészítésével 
kapcsolatban felmerül t problémákat és 
feladatokat v i t a t t ák meg. 

* 

Május 10-én a Biológiai Csoport egynapos 
Izomműködési Szimpóziumot ta r to t t . A 
Szimpóziumon Garamvölgyi Miklós, Biró 
Endre, a biológiai tudományok kandidá-
tusai, Tigyi József és Varga Emil, az orvos-
tudományok kandidátusai , Niedelzky An-
tal és Koczkás Gyula tartót t ak^üőadás t . 
A vi tá t Ernst Jenő akadémikus foglal ta 
össze. 

* 

A csoport, a genetikai kutatások felmé-
rése érdekében 1960. március 16-án refe-
ráló ülést tar t ot t . Ediudra Gyula, a biológia-
tudományok kandidátusanak bevezető elő 
adását élénk vi ta követte. 

* 

Május 11-én cytológiai referáló ülést 
rendezett a csoport. A bevezető előadást 
Párducz Bcla, a biológiai tudományok 
kandidátusa t a r to t t a . 

* 
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Március '21-én a hazánkban tar tózkodó 
Waller Zimmermann hallei professzor nö-
vény filogenetikai problémákról t a r t o t t 
előadást az Akadémián . 

Május G-án a Biológiai Csoport a Tudós 
Klubban vendégül lá t ta Alexander Kuzim 
szovjet profeszszort, a moszkvai Biofizi-
kai Intézet igazgatóját , aki az izotópku-
tatások mezőgazdasági vonatkozásairól 
beszélgetett el a magyar szakemberekkel. 

Herman Ottó emlékezete 
a Magyar Tudományos Akadémián 

Herman Ottó, a nagy természettudós és 
etnográfus, a magyar tudományos nyelv 
művésze, a f á radha ta t l an ismeret ter jesztő 
születésének egy és negyedszázados évfor-
dulóját ünnepelték má jus 6-án a Magyar 
Tudományos Akadémia dísztermében. Az 
MTA Biológiai Csoportja, a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat biológiai szak-
osztályainak Országos Választmánya és a 
Magyar Biológiai Társaság rendeztek e na-
pon emlékülést, az Akadémia épületének 
előcsarnokában pedig a Természettudomá-
nyi Múzeum közreműködésével Herman 
Ottó emlékkiállítást. 

Az emlékülés délelőtti szakát Törő Imre 
akadémikus ny i to t ta meg. He rman Ottó 
érdemeit mél ta tva többek között elmon-
do t ta : Kivételes egyéniség volt. Regényes 
pályafutása szerint is egyik legérdekesebb 
szereplője annak a félévszázadnak, mely 
az első világháború kezdetével zárul t ; tu-
dományban és poli t ikában egyaránt neves 
ember , s egy ma m á r kiveszett tudós t ípus, 
a polihisztorok utolsó kimagasló képvise-
lője volt. Breznóbányán született 1835. jú-
nius 26-án, hét éves koráig magyaru l sem 
t u d o t t beszélni, lakatosinas, m a j d fotográ-
fus , múzeumi preparátor és tudományos 
tisztviselő volt egyszemélyben; azu tán 
országgyűlési képviselő, hírlapíró és végül 
egy tudományos intézet igazgatója, szer-
zője egy egész kis könyvtár ra való írás-
műnek , amelyek nemcsak t a i t a lmukka l , 
de gyönyörű magyar nyelvükkel is egész 
generációkat neveltek fel és lelkesítettek; 
k i tűnő ismerője a madaraknak , a halaknak, 
pókoknak, de egyben kiváló néprajztudós, 
nyelvész, ősrégész és a magyar kultúrpoli-
t ikai törekvések egyik — abban az időben 
nagyon sokat emlegetett — szereplője is. 
Sokoldalúsága abból f akad t , hogy a tudo-
m á n y t sohasem önmagáért , hanem sürgető 
gyakorlati célok érdekében művel te s a 
természet minden területé t a többivel 
összefüggésében vizsgálta. Egyes tudo-
mányágakon kívül felmérhetetlenül sokat 
köszönhet munkásságának a magyar tudo-

mányos nyelv. Nem sokra becsülte azokat 
a szakembereket, akik nem tud t ák közért-
hetően megfogalmazni gondolataikat. H a 
a szakirodalom nélkülözte még a szükséges 
szakkifejezéseket, He rman Ottó nekiállt — 
nem ú j szavakat gyár tani , hanem megke-
resni a kallódó magyar szókincset. Mint 
politikus, a kiegyezés u tán is mindvégig ki-
t a r t o t t függetlenségi elvei mellett . 1879-től 
tagja a képviselőháznak, 8 évig Szeged, 
azután Törökszentmiklós, utol jára pedig 
Miskolc követeként. A nemzeti független-
ség állandó követelése mellett harcolt a 
kormánypár ton uralkodó korrupció ellen, 
a főrendiház megszüntetéséért, a liitbizo-
mányok eltörléséért, a törvényhatóságok 
autonómiájáért . Gyakran felszólalt föld-
művelésügyi és közegészségügyi kérdések-
ben, s állandó résztvevője volt a kultúrpoli-
tikai vi táknak. A munkásmozgalommal 
többször is kapcsolatba került . Még a het-
venes évek végén találkozott Frankel Leó-
val. Szabó Erv in egyedül Hermant említi 
név szerint egyik cikkében azok közül a 
függetlenségi párt i politikusok közül, akik 
a század végén „szívesen keresték a ma-
gyar szocialisták társaságát és szövetsé-
gét" . Mint radikális demokrata megértet te 
a munkások törekvéseit és felismerte a 
munkásosztályban rejlő politikai erőt. 1903. 
augusztus 2-án a Szociáldemokrata Pár t 
nagy tüntetést rendezett az Andrássy ú ton . 
A Vasárnapi Újság munkatársai , meglepe-
téssel fedezték fel a népgyűlésről készült 
képek egyikén H e r m a n Ottó szakállas 
a lakját . A szerkesztő érdeklődésére Her-
man többek között a következőket felelte: 
„Először vet tem részt szocialista gyűlésen, 
nem puszta kiváncsiságból, mert ez a moz-
galom nagyon mély és komoly — inkább 
az vi t t oda, ami néhai Palmieri t aná r t a 
Vezuvióra. . ." H e r m a n Ottóban a politi-
kai haladás, az igaz hazafiság és a tudo-
mány fejlesztésének egyaránt nagyra hiva-
t o t t a lakjá t ünnepel jük most, születésének 
egy és negyedszázados évfordulójához é rve . 
Áz б nemes célkitűzéseit, a tudományos: 
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igazság, il joz an ész, a műveltség és hala-
dás, egészében véve a nép szolgálatát mél-
t a t j ák azok az előadások, amelyek a mai 
Herman Ot tó emlékülésen elhangzanak, s 
amit az Akadémia előcsarnokában ez alka-
lomból b e m u t a t o t t He rman Ottó emlék-
kiállítás demonstrál. Mint mai tudósgcne-
ráeiónk s tudományos ismeretterjesztőink 
mintaképét á l l í t juk őt emlékülésünk hall-
gatósága elé. 

Az elnöki megnyitó u tán Ábrahám 
Ambrus akadémikus, a Magyar Biológiai 
Társaság elnöke t a r to t t nagyhatású elő-
adást Herman Ottó — a tudós címmel. 

Előadásában ismertet te azt a hosszú 
kálváriát , regényes életutat , amelyen a 
breznóbányai orvos f ia el jutot t a tudomá-
nyok magaslatáig, m a j d részletesen érté-
kelte a nagy polihisztor tudományos mun-
kásságának kiemelkedőbb eredményeit. 

A következő megemlékezést Székely Sán-
dor t udományos szakíró, Herman Ottó egyik 
mai életrajzírója t a r to t t a Herman Ottó — 
az ismeretterjesztő címmel. Előadásában 
hosszasan foglalkozott azzal a mai tudó-
saink számára is példamutató kiváló is-
meretterjesztő munkával , melyet Herman 
Ott ó a Természettudományi Társulat kere-
tében és írásai ú t ján , hihetetlen lelkesedés-
sel és odaadással kifej te t t . Hangsúlyozta, 
hogy igen nehéz határvonalat húzni a nagy 
tudós tudományos és ismeretterjesztő tevé-
kenysége között, mert Herman Ottó tudo-
mányos munkái t mindenkor igen élveze-
tes, olvasmányos nyelven í r ta meg. 

Korompay Bertalan, a filológiai tudomá-

nyok kandidátusa a nagy természettudós 
néprajzi tudományos munkásságával fog-
lalkozott. 

Az emlékülés délutáni programjában 
Herman Ot tó tudományos munkásságát 
továbbfejlesztő mai kutatásokról hangzot-
t ak el rövidebb előadások. Pátkai Imre is-
merte t te azt a fejlődést, melyet a madár-
vonulások kutatásai Herman Ottótól nap-
jainkig megte t tek s röviden beszámolt a 
legújabb vizsgálatok számszerű eredmé-
nyeiről is. Tölg István tudományos ku ta tó 
A tihanyi ,,látotthal" és észrevételének mai 
akadályai címen foglalkozott a Herman 
Ottó ál ta l leírt balatoni garda-halászat 
mai problémáival. Banner János egyetemi 
tanár értékelte Herman Ottó régészeti ku-
tatásai t , Sájrán Györgyi, tudományos ku-
ta tó Hermán Ottó és Kossuth Lajos című 
előadásában érdekes dokumentumokat t á r t 
fel, melyek a két nagy ember igaz, barát i 
kapcsolatát világították meg. Árokszállásy 
Zoltán egyetemi előadó a nagy tudós és 
politikus életének Borsod megyei vonatko-
zásairól számolt be, és egykorú írásos emlé-
keken keresztül mu ta t t a meg a hámori 
környezet jelentős hatását Herman Ot tó 
tudományos munkásságára és életére. 

Az emlékkiálítás gazdag dokumentációs 
anyagot m u t a t o t t be Herman Ottó életé-
ről, tudományos és politikai munkásságá-
ról és többek között a nyilvánosság elé 
t á r t a a nagy tudós nemrég napvilágra ke-
rül t , Kossuth Lajossal folyta tot t levele-
zését. 

L Á N Y I G Y Ö R G Y 
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NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET 

A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 
I960.' évi közgyűléséről* 

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
1160. február 24 — 20 között t a r to t t a meg 
ezévi közgyűlését. A közgyűlést, az Aka-
démia szokásához híven, megelőzték a tudo-
mányos osztályok ülései. 

A megnyitó ülésen A. N. Nyeszmejanov, 
az Akadémia elnöke elnökölt. Jelen volt 
az ülésen Pej Li-sen, a Kínai Tudományos 
Akadémia fő t i tkára , az 1900. évi szovjet— 
kínai együttműködési munkate rv megköté-
sére Moszkvába érkezett kínai delegáció 
vezetője. Az elnök megnyitója u tán J.K. 
Fjodorov lev. tag, megbízott fő t i tkár tar-
to t t beszámolót az Akadémia múltévi tevé-
kenységéről. A február 25-i délutáni ülésen 
a jelenlevők meghallgatták N. O. Bászov 
és A. M. Proliorov, a fizika —matematikai 
tudományok doktorainak „Kvantum-rá-
diófizika" c. előadását, ma jd felolvasták 
azoknak a tudósoknak névsorát, ak ik 
1959-ben Lenin-díjban részesültek, illetve 
munkásságukért az Akadémia aranyérmeit 
és díjait nyerték el. P. L. Kapica akadémi-
kusnak az M. V. Lomonoszov-aranyéimet, 
I. V. Obreimov akadémikusnak az Sz. I . 
Vavilov aranyérmet nyú j to t t ák á t . Feb-
ruá r 26-án a közgyűlés alelnökké válasz-
t o t t a AI. V. Keldis akadémikust , ú j ravá-
lasztotta az Elnökség azon tagjai t , akiknek 
megbízása lejárt , valamint jóváhagyta a 
tudományos osztályok ál tal megválasztott 
osztályt i tkárokat és intézeti igazgatókat. 

A. N. Nyeszmejanov elnök megnyitó-
jában megemlékezett az Akadémia elmúlt 
évi halottairól . A Szovjetunió Tudományos 
Akadémiáját az elmúlt évben nagy veszte-
ségek érték. Elhunyt G. M. Krzsizsanov-
szkij, a kiváló energetikus, Lenin munka-
társa, a Goelro-terv egyik megteremtője, 
K. M. Bikov, a jeles fiziológus, I. P. 
Bargyin, a legkiválóbb szovjet kohász-
tudós, az Akadémia alelnöke, I. V. Kur-

csatov, korunk egyik legkiemelkedőbb 
atomfizikusa. 

Az elnök ismertette az Akadémia elmúlt 
évi munká jának legjelentősebb eredmé-
nyeit. Megállapította, hogy a ku ta tómunka 
a legfontosabb területeken sikeresen to-
vábbfejlődött . 

A jelentős tudományos eredmények nö-
velték az Akadémia tekintélyét bel- ós 
külföldön egyaránt . A fejlődést jelzi az 
Akadémia kutatási bázisának növekedése 
is. 1959-ben nyolc ú j kutatóintézet létesült, 
közülük öt vidéken, főként az Akadémia 
szibériai részlegének területén. Az Akadé-
mia tudományos dolgozóinak száma a múl t 
évben 2500 fővel szaporodott, s az elmúlt 
négy év során a létszámnövekedés éven-
ként átlag 11,6%-os volt. A költségvetés 
az elmúlt négy év folyamán éverrként 
átlag 12,4 százalékkal emelkedett . 

Sikeresen megoldották a könyv- és 
folyóiratkiadás feladatait is. 1959-ben több 
mint 50 ezer ív terjedelemben jelentetett 
meg műveket az Akadémia, amelyből az 
Akadémia kiadója kb. 35 ezer ívet adott 
ki. Az akadémiai folyóiratok száma jelen-
leg (a referáló folyóiratokon kívül): 87. 
Jelentősen fejlődött az Össz-szövetségi 
Műszaki- Tudományos Tájékoztató Intézet 
tevékenysége is. Az intézet referáló folyó-
irataiban az elmúlt évben több mint 550 
ezer referá tum látott napvilágot, s a folyó-
iratok ma már a kívánt határ időre jelen-
nek meg. Az intézet hozzáfogott munkájá-
nak és ál talában a tudományos tájékozta-
tásnak nagymérvű automatizálásához. 

Nyeszmejanov elnök megnyi tó jának to-
vábbi részében az Akadémia munká jának 
fogyatékosságairól és a feladatokról szó-
lott . Már a múl t évi közgyűlésen is fő-
feladatként jelölték meg az akadémiai in-
tézetekben folyó munka minőségének eme-

* Ismertetés a „Vesztnyik Akademii nauk SZSZSZR" 1960. áprilisi számának cikkei 
alapján. 
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lését. Ugyanakkor az Akadémia bázisá-
nak mennyiségi növekedése még a beszá-
molási év során is elhagyta a tudományos 
színvonal növekedési ütemét. Az Akadémia 
ugyan részt vett korunk legfontosabb tudo-
mányos kérdéseinek megoldásában, de sze-
repe nem mindig volt irányító, és több eset-
bon nem sikerült az erőket a főfeladat ok 
megoldására összepontosítani. Még mindig 
nem tekin the tő kielégítőnek az Akadémia 
koordináló szerepe a Szovjetunió egész 
tudományos életében. 

Az Akadémia 1959 májusában — a köz-
gyűlés ha tá roza ta alapján — hozzáfogott 
a tudományos kuta tások országos koordi-
nációjának megjavításához. E t e rv elő-
készítése során megállapították az Akadé-
mia munká j ában még fellelhető hiányos-
ságokat, többek között azt , hogy túlságo-
san sok terület re forgácsolja szét erőit, több 
intézetének teljesen ipari profi l ja van, s 
ezek az ipar közvetlen irányítása alatt sok-
kal több hasznot hoznának. Több vita 
eredményeként , nagyszámú tudós részvé-
telével, ezután javaslatokat dolgoztak ki, 
amelyek végleges formába öntése most is 
folyik. Az elnök ismertette e tervezet leg-
fontosabb jellemvonásait, A javaslat alap-
gondolata, hogy az Akadémia erőfeszíté-
seit a mai kor viszonylag kisszámú, de leg-
fontosabb tudományos problémáinak meg-
oldására kell összpontosítani. A terv azt a 
feladatot rója az Akadémiára, hogy az 
Állami Tervbizottsággal, valamint a Felső 
és Középfokú Szakoktatási Minisztérium-
mal ós a szövetségi köztársaságok akadé-
miáival karöl tve kidolgozza és a kormány 
jóváhagyására előterjessze a Szovjetunió 
tudományos kutatásainak főirányait . 

A tervezet másik fő pi obiémája a leg-
fontosabb feladatok koordinálásának orszá-
gos méretű megszervezése. Az egyes prob-
lémák megoldásának irányítására bizott-
ságok létesültek, amelyek a tudományos 
társadalom nagytekintélyű, de adminiszt-
ra t ív hatáskörrel nem rendelkező intéz-
ményei lennének. 

A tervezet harmadik, igen lényeges része 
az Akadémia szakember-szükségletének 
biztosításával foglalkozik. Eszerint az inté-
zeti munkahelyek egy részét ideiglenesen 
alkalmazandó f ia ta l gyakornokoknak tar-
tanúk fenn, akiket részint a végzett egye-
temi hallgatók közül, részint különböző 
munkahelyekről, maximum két évre kül-
denének ki. A határidő leteltével az Aka-
démiának joga volna állandó munkatársak-
ként megtar tani a legalkalmasabbaknak, 
maximálisan 25%-át. A többieket a köztár-
saságok tervbizottságai osztanák el, vagy 
pedig visszatérnének munkahelyükre. 

A terv előirányozza — a múltévi köz-
gyűlés határozata alapján — a konkrét fel-

adat ok megoldásúi a alkalmasabb akadé-
miai intézeti hálózat megteremtését. A ter-
vezett átszervezés kapcsán a Szovjetunió 
Állami Terv-bizottságának, az iparnak és a 
szakakadémiáknak á tadnának néhány aka-
démiai intézetet, vagy azok egy részét, 
at tól függően, hogy az intézet programja 
és m u n k á j a moly felügyeleti szerv igényei-
hez kapcsolódik leginkább. 

Aligha lehet kétségünk — mondot ta 
Nyeszmejanov, hogy e nehéz feladat meg-
valósítása u tán az élet még bonyolultabb és 
széleskörű feladatot tűz ma jd ki elénk: a 
kuta tások koordinálását az. egész szocia-
lista táborban. Ennek csíráit l á t juk a népi 
demokrat ikus országok akadémiáival kö-
tött együttműködési egyezményekben és 
több, m á r folyó közös tudományos mun-
kában, amelyek máris jelentős eredménye-
ket nyú j to t t ak . 

J . K . Fjodorov mb. fő t i tkár beszámoló-
jában azt hangsúlyozta, hogy a beszámo-
lási év az ország történetében döntő jelen-
tőségű volt. Az 1959 elején megtar to t t 
X X I . pártkongresszus kijelölte a kommu-
nizmus felépítésének hatalmas programját . 
A kommunizmus építésének korszaka kü-
lönleges feladatokat tűz a szovjet tudo-
mány elé is. A Szovjetunió a közeli jövőben 
elfoglalja az első helyet a világon a techni-
kai fejlettség, az ipari fejlődés, a lakosság 
jóléte tekintetében. Ebből követ kezik, hogy 
további előrehaladásában a Szovjetunió 
többé már nem támaszkodhatiк jelentős 
mértékben a külföld tapasztalatára, hanem 
a szovjet tudománynak kell ú j utakat nyi t -
nia a tudományos és műszaki fejlődés szá-
mára. A tudomány és a technika egyes 
területein jelenleg is ez a helyzet. 

Az elmúlt évi munka értékelésénél figye-
lembe kell venni, hogy az Akadémia két-
féle funkciót tölt be. Az Akadémia intéze-
teiben a Szovjetunió tudományos kuta tá -
sainak viszonylag kis része folyik, ugyan-
akkor az Akadémia kollektívája i rányí t ja 
— ilyen vagy amolyan formában — az or-
szágban folyó legfontosabb tudományos 
munkáka t . Az Akadémiának ez a második 
funkciója rendkívül felelősségteljes. Lénye-
gében e funkció létesítésének helyességétől 
függ azoknak az óriási beruházásoknak 
eredményessége, amelyeket a szovjet állam 
a t udomány fejlesztésére fordít . 

J . K . Fjodorov ezután ismertette a múlt -
évi közgyűlésen jóváhagyott legfontosabb 
tudományos irányokban folytatot t munka 
eredményeit . 

A szovjet tudomány múlt évi legnagyobb 
győzelmét a kozmikus térség tanulmányo-
zásában aratt a. A szovjet kozmikus rakéták 
hallatlanul nagyfontosságú tudományos 
eredményeket hoztak. Felfedezték a Föld 
külső sugárzó övezetét és annak terjedel-
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rnét, nagyjelentőségű adatokat nyer tek az 
ionoszféránkívüli, a Földtől több tízezer 
k m távolságban levő áramlási övet illetően. 
A második szovjet kozmikus rakéta , amely 
szeptember 14-én elérte a Holdat, lehetővé 
te t te a Hold mágneses térségével kapcsola-
tos feltevések közvetlen ellenőrzését . Meg-
állapították, hogy a kísérlet pontossági 
határa in belül a Holdnak nincs mágneses 
tere és nincsenek sugárzó övezetei. Első 
ízben sikerült megkerülni a Holdat és elké-
szíteni l á tha t a t l an oldalának fényképfel-
vételeit, m a j d a felvételeket televíziós úton 
továbbítani a Földre. 

A szovjet t udomány nagy eredményeiről 
nevezetes az e lmúl t év egy másik fontos 
műszaki- tudományos területen is — az 
a tomfizikában és az atomenergia békés fel-
használásában. Elkészült a világ első 
atomenergia-meghajtású jégtörő bajója , 
a „Lenin", és ezzel ríj perspektívák nyí l tak 
az Északi Jeges-tenger meghódítására. 

Űj , a tomreaktor ra l ellátott a tommag-
fizikai intézet kezdte meg működését az 
Üzbég SZSZK Tudományos Akadémiája 
keretében. Ü j atomreaktor működik a 
Grúz SZSZK Tudományos Akadémiáján és 
a Leningrádi Műszaki Fizikai Intézetben. 
Jelentős eredményeket értek el az irányít-
ható termonukleár is reakciókkal foglalkozó 
széleskörű kuta tásokban. A szilárdtest 
fizikai ku ta tások , a múltévi közgyűlés 
által jóváhagyot t probléma keretében, le-
hetővé t e t t ék , hogy számos anyag szilárd-
ságát és terhelés alatti roncsolódásának 
mechanizmusát újraértékeljék. Fontos és 
nagy gyakorlati jelentőségű eredményei 
vannak az ú j félvezető anyagok és műsze-
rek kidolgozására irányuló munkának . 

Igen érdekes eredménynek tek in tendő a 
P. N. Lebegyev Fizikai Intézetben létesí-
tett molekuláris generátor, amelynek rez-
gési frekvenciá ja rendkívüli módon állandó. 
Ez a berendezés olyan órához hasonlítható, 
amelynek eltérése többszáz év a la t t csak 
egy másodpere. 

Nagy népgazdasági fontosságuknak meg-
felelő mér tékben folytak az elmúlt évben 
az energetikai kutatások. Az Energetikai 
Intézetben kidolgozott turbogenerát or-ter-
vek alapján igen nagy tel jesí tményű — 
750—1000 KW-os turbogenerátorokat gyárt 
a leningrádi Elektioszila-gyár. 

Nagy fej lődés tapasztalható a matema-
t ika és a számítástechnika te iületén. P. Sz. 
Novikov megoldot ta az ún. „Bumside-
problémát" . Megkezdődött az elektronikus 
számológépek felhasználása a tervszámítá-
soknál és bizonyos közgazdasági feladatok 
megoldásánál. A közgazdasági, filozófiai és 
jogi t udományok osztálya, a szibériai 
részleggel közösen, elektronikus számoló-
gépen elvégezte az iparágak közötti ter-

melési, valamint a termékek elosztási mér-
legének kísérleti matematikai feldolgozását 
a Szovjetunió egyik gazdasági-területi egy-
ségén. Az ilyen jellegű ku ta tásoka t még 
nagymértékben fokozni és bővíteni kell, 
a népgazdaság irányításának racionalizá-
lása érdekében. 

A kémiai tudomány művelői f igyelmüket 
azokra a feladatokra összpontosították, 
amelyeket az SZKP K B 1958 májusi 
plénuma és a X X I . kongresszus tűzött ki. 
Jelentősen fejlődtek a polimerek kémiájá-
val és f iz ikájával kapcsolatos elméleti kuta-
tások. Érdekes eredményeket ér tek el ú j 
polimerek kidolgozásával kapcsolatban. 
Ezek nagyrészét magas ter mikus szilárdság, 
másokat , pl. a pentont, nagy mechanikai 
szilárdság is jellemzi. Rendkívül érdekesek 
a Nagymolekulájú Vegyületek Intézete 
ál tal kidolgozott katalit ikus rendszerek, 
amelyek alkalmazása ú j u t aka t nyi to t t 
olyan fontos elasztomerek nyerése felé, 
mint pl. a cisz-polibutadien és a cisz-poli-
izopren. A Kémiai Fizikai Intézetben, 
Ásványolajkémiai Szintézis Intézetben, az 
Elementoorganikus Vegyületek Intézeté-
ben és az Elektrokémiai Intézetben jelen-
tős munká t végeztek olyan polimerek ki-
dolgozásával és vizsgálatával kapcsolatban, 
amelyek ú j és rendkívül érdekes elektio-
fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. 

A V. I. Vervadszkij Geokémiai és Anali-
tikai Kémiai Intézetben új , nagyérzékeny-
ségű módszereket dolgoztak ki a félvezetők-
ben levő szennyeződések megállapítására, 
rádióaktivációs analízis és más fizikai— 
kémiai módszerek segítségével. 

Az automatikai és telemechanikai kuta-
tások az elmúlt évben a termelési folyama-
tok komplex automatizálására és a teljes 
mértékben automatizált üzemekre való 
áttérésre i rányultak. 

Az elektronikus számológépek alkalma-
zásával az elmúlt évben fontos mechanikai 
feladatokat oldottak meg, többek között 
az u l t rahang sebességű aerodinamika te-
rületén. 

Fontos eredményeket értek el a föld 
atmoszférája, az óceánok és a földkéreg 
tanulmányozásában. 1959-ben befejező-
dött a Nemzetközi Geofizikai É v program-
jával kapcsolat os munka legfontosabb része. 
Ennek keretében jelentős kutatásokat foly-
t a t t a k a szovjet expedíciók az Antarkt i-
szon. A Geofizikai Intézet összefoglalta a 
Szovjetunió területének szeizmikusságára 
vonatkozó adatokat és szeizmikus térképet 
készítettek, amelyeknek nagy jelentőségük 
van az építési normák megállapításánál. 
Nagy feladata az illetékes intézeteknek a 
Nemzetközi Geofizikai É v során össze-
gyűj tö t t hatalmas anyag feldolgozása. 

Kidolgozták a legfontosabb ásványi 
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nyersanyag-csoportok valószínű elhelyez-
kedésének térképét. Kijelölték a legfonto-
sabb geológiai probléma — a tektonika, a 
magmát izmus és az ércképződés kölcsönös 
összefüggése — megoldásának út já t is. Ű j 
foszforitlelőhelyet fedeztek fel a Dél-Urai 
alsópermi rétegeiben. 

A Szovjetunió természeti forrásainak 
kuta tásában nagy szerepe volt a termelő-
erők tanulmányozására alakult tanácsnak, 
amely komplex jellegű expedíciókat szer-
vezett az ország különböző területeire és 
új nyersanyag és energetikai források u t án 
ku t a to t t . 

A Biológiai Tudományok Osztálya nagy 
munkát végzett, amelynek eredményeként 
egyrészt lehetővé vált nagyfontosságú el-
méleti problémák kitűzése, másrészt a 
biológiai intézetek és a mezőgazdasági és 
orvosi gyakorlat közötti kapcsolat megerő-
sítése. 

Nagy jelentőségük van a mezőgazdaság 
számára a talajerózió elleni küzdelemmel, 
valamint a szikes talajok megjavításával 
kapcsolatos kutatásoknak. Ennek ered-
ményei lehetővé te t ték a b ru t tó gabona-
termés évi 1 — 2 milliárd púddal való növe-
lését. A szikes ta la jok elleni küzdelem mód-
szereit sikeresen alkalmazták a gyakorlat-
ban, Dél-Ukrajnában, a Volga mentén és 
Kazahsztánban. Ennek jelentősége még 
érthetőbb, ha figyelembe vesszük, hogy a 
Szovjetunió területén kb. 100 millió hektár 
szikes földet t a r t anak nyilván. 

A Genetikai Intézet kutatói a te j zsír-
t a r t a lmának emelésében, a Botanikus Fő-
kert kutatói új , nagytermelékenységű búza-
f a j t ák kidolgozásában értek cl eredménye-
ket. A Biofizikai Intézet kidolgozta és ja-
vasolta olyan eljárás bevezetését, amely a 
főzelékfélék termelését 15 —20%-kal emeli. 

Az elmúlt év során az Akadémián meg-
teremtet ték a komplex rákkuta tás alap-
jait. A Radiobiológiai és Fiziko-kémiai 
Biológiai Intézeten kívül a munkálatokban 
részt vesz a Citológiai és Biológiai Fizikai 
Intézet . 

A közgazdaságtudományi, filozófiai és 
jogtudományi osztály intézeteinek mun-
kája az elmúlt évben, főként a szocializ-
musból a kommunizmusba való á tmenet 
törvényszerűségeinek komplex tanulmá-
nyozásárairányult . Az osztály intézetei más 
intézetek segítségével előterjesztéseket dol-
goztak ki az Állami Torvbizottságnak a 
népgazdaságfejlesztés távlali üteméről és 
arányairól, az összes közlekedési ágak 
komplex fejlesztéséről, a két rendszer gaz-
dasági versenyéről, a legfontosabb kapi-
talista országok gazdasági fejlődésének 
perspektíváiról stb. A népi demokratikus 
országok közgazdászaival együttesen kuta-
tásokat végeztek az egyes országok iparo-

sítása törvényszerűségeit, valamint a szo-
cialista tábor gazdasági együttműködését 
és a nemzet közi munkamegosztást illetően. 

A Filozófiai Intézet elkészítette „A szo-
cialista társadalom keletkezése és fejlő-
dése" c. könyvet, megjelentette a „Filo-
zófia tör ténete" III. és IV. köte té t . Készül 
a sokkötetes „Szovjetunió tö r téne te" . 

Az irodalomtörténeti ku ta tásokat a mai 
irodalmi élet aktuális kérdéseinek tanul-
mányozása és a korábbi évek elméleti kér-
déseinek mélyreható vizsgálata jellemzi. 
A marxis ta irodalomelmélet kidolgozása 
szoros összefüggésben van a külföldi bur-
zsoá és revizionista koncepciókkal, többek 
között az utóbbi időkbon aktivizálódó 
strukturalizmussal folytatot t küzdelemmel. 
A nyelvészetbon fokozták a szovjet nyelv-
tudomány elméletével kapcsolatos kutatá-
sokat . 

J . K . Fjodorov ezután az Akadémia rész-
legeinek munkáját mél ta t ta , m a j d a szi-
bériai részleg munkájára és a n n a k jelen-
tőségére tér t ki. A részleg jelenleg 2000 
főnyi tudományos kuta tógárdája , 1959 fo-
lyamán, mintegy 000 tudományos témát 
dolgozott ki. 

A szovjet külpolitika az e lmúlt évben 
nagyszerű eredményeket ér t el. A szovjet 
kormány lankadatlan küzdelmet fo ly ta to t t 
az ú j háború elhárítása és a nemzetközi 
kapcsolatok normalizálása érdekében, s 
törekvését támogatja a földkerekség lakos-
ságának többsége. A kedvező politikai lég-
kör hatással volt az Akadémia nemzetközi 
kapcsolataira is. Kb. 800 szovjet tudós 
utazot t a múlt évben a szocialista álla-
mokba és ugyanennyi a kapi tal is ta orszá-
gokba. Több mint 1500 külföldi tudós láto-
gatot t a Szovjetunióba a szocialista és a 
kapital is ta országokból. 

Az Akadémia nemzetközi kapcsolatai 
elősegítették a szovjet t u d o m á n y prioritá-
sának megszilárdulását és egyszersmind a 
külföldi t udományos tapaszt a la tok felhasz-
nálását is. Ezzel kapcsolat ban J . K . Fjodo-
rov kiemelte, hogy az Akadémia még nem 
használja fel kellő mértékben a tudósok 
külföldi utazásai során szerzett tapasztala-
tokat . Javasolta az ilyenirányú információ 
szerzés jelentős megjavítását az érdekes 
tudományos eredmények gyorsabb meg-
ismerése érdekében. 

Az Akadémia az elmúlt évben is sok-
oldalú és eredményes segítségben részesí-
te t te a baráti országok t adományá t , szak-
omberek kiküldetésével és képzésével, 
anyagok átadásával. Mintegy 500, szocia-
lista országból jött fiatal ku t a tó dolgozott 
aspiráns, vagy kiküldöttként az Akadémia 
intézeteiben. 

A kapitalista országokkal is tovább 
szélesedtek a kapcsolatok. Az Angliávai 
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és Franciaországgal korábban megkötött 
együttműködési egyezményekhez 1959-ben 
csatlakozott az Egyesült Államok, Kanada 
és a Német Szövetségi Köztársaság tudomá-
nyos intézményeivel kö tö t t megállapodás. 

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
komoly szerepet tölt be a nemzetközi tudo-
mányos szervezetekben. Jelenleg 82 tudo-
mányos szervezet t ag ja . Résztvett a leg-
fontosabb nemzetközi tudományos rendez-
vények munká jában . Az előadó felhívta a 
figyelmet a nemzetközi tudományos szer-
vezetekben fo ly ta to t t munka formáira s 
arra, hogy ez a m u n k a sok tekinte tben 
még nem kielégítő. 

Befejezésül J . K . Fjodorov beszélt a 
tudományos káderek ideológiai képzéséről 
és az Akadémia szervező és koordináló 
munkájának még meglevő hiányosságairól. 

J . K. Fjodorov beszámolóját 25 felszó-
lalás követte. 

A beszámoló és az azt követő vi ta alap-
ján a közgyűlés az alábbi határozatokat 
fogadta el: 

Ä beszámolási év nagyfontosságú történel-
mi határvonal volt hazánk életében, amely 
fejlődésének ú j szakaszába, a kommuniz-
mus teljes felépítésének korszakába lépett. 

Az elmúlt évben a szovjet kormány az 
SZKP XXI . kongresszusa történelmi jelen-
tőségű határozatainak jegyében fej lődött 
tovább, amelyek kijelölték a kommunista 
építés hatalmas programjá t . 

Az 1959-es év a szovjet t udomány és 
technikai óriási sikereinek éve volt. A há-
rom űrrakéta felbocsátása nyomán új , 
fényes eredményeket értek el a világegye-
tem megismerésében. 

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája, 
az SZKP X X I . kongresszusának liatáioza-
tai alapján, erőfeszítéseit mindenekelőtt 
„Az 1959 —1965. évi tudományos kuta tá-
sok legfontosabb i rányai"-ban kijelölt tu-
dományos m u n k á k megszervezésére és 
megvalósítására összpontosította, továbbá 
az ezekből az i rányokból adódó problema-
t ika kidolgozására, az akadémiai intézetek 
munkájának átszervezésére és az Akadémia 
szervezeti felépítésének megjavítására, a 
párt által a szovjet t udomány elé ki tűzött 
feladatoknak megfelelően. 

A biológiai tudomány fejlesztése szem-
pontjából nagy jelentőségük volt az SZKP 
K B plénumain hozott határozatoknak a 
mezőgazdaság fejlesztésére vonatkozólag. 
Ezek szolgáltak alapul a biológiai tudomá-
nyok osztálya munkájának 1959-ben végre-
ha j to t t átszervezéséhez a legidőszerűbb 
elméleti problémák megoldása, s egyszers-
mind a n n a k érdekében, hogy szorosabbá 
váljék a kapcsolat a biológiai profilú aka-
démiai intézetek és a mezőgazdasági és 
orvosi gyakorlat között. 

Az S Z K P K B júniusi plénuma azt tűzte 
legfontosabb feladatként a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája elé, liogy fej-
lessze t ovább a tudományt és a technikát 
a kommunis ta építéssel való szétszakít -
ha ta t lan egységben. A plénum határozatai 
a műszaki haladás meggyorsítását szolgáló 
intézkedésekről, lehetővé te t t ék az ilyen 
jellegű ku ta tások további fejlesztési irány-
vonalainak kijelölését, 

Az S Z K P K B 1960. január 9-i határozata 
,,A párt propaganda feladatair ól a jelenlegi 
helyzetben" ú jabb, fontos feladatokat tű-
zött ki a társadalomtudományok művelői 
elé. Ezek kidolgozása kell, hogy alapját 
képezze Etz Akadémia társadalomtudomá-
nyi intézetei munkájának. 

A közgyűlés, amikor kiemeli a szovjet 
tudomány nagy eredményeit., úgy véli,hogy 
több tudományterüle t még nem tud meg-
felelni az ország szükségletei á l ta l támasz-
to t t igényeknek a kommunizmus teljes 
felépítésének korszakában. Ezér t további 
nagy erőfeszítések szükségesek a tudo-
mányos kuta tások színvonalának eme-
lésére. 

A közgyűlés elhatározta, hogy: jóvá-
hagyja a Szovjetunió Tudományos Aka-
démiája Elnökségének beszámolóját az 
1959. évi munkáról , s megbízta az Elnök-
séget, hogy a beszámoló végleges szövegét 
egészítse ki az elhangzott v i tának megfele-
lően. 

Jóváhagy ta az Akadémia Elnökségének 
tevékenységét és javasolta, hogy gyakor-
lati munkásságában vegye figyelembe a köz-
gyűlésen, az Elnökség és az Akadémia in-
tézményeinek munkájá t illetően elhang-
zott b í rá la tokat . 
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A TUDOMÁNYOS MINÖSlTÖ BIZOTTSÁG HÍREI 

Uj kandidátusok 

10Ç0. március 

A Tudományos Minősítő Bizottság 

B Ö K Ö N Y I SÁNDORt „A magyarországi 
korai a l luv ium gerinces f a u n á j a " (A ncoli-
th ikumtó l a la-Топе korig) c ímű disszer-
tációja a l a p j á n — opponensek: Anghy 
Csaba, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k kan-
didátusa , Kre tzó i Miklós, a föld- és ásvány-
tan i t u d o m á n y o k dok to ra — a biológiai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 

D I E N E S ANDRÁst „Pe tőf i a szabadság-
h a r c b a n " c ímű disszertációja a l a p j á n — 
opponensek: B a r t a János , az i rodalom-
t u d o m á n y o k dok to ra , Szauder József , az 
i roda lomtudományok kand idá tu sa — az 
i roda lomtudományok k a n d i d á t u s á v á ; 

F A R K A S LÁszLÓt „Haeckol és Virchow" 
című, a Szov je tun ióban megvéde t t disszer-
tációja a l a p j á n a f i lozófiai t udományok 
k a n d i d á t u s á v á ; 

FORGÁCS L Á S Z L Ó I „Pe tő f i Apostola és 
a márciusi i f j a k vi lágnézete" c ímű disszer-
tációja a l a p j á n — opponensek: Mátrai 
László, az MTA lev. t ag ja , Sándor Pál , a 
filozófiai t u d o m á n y o k doktora — a filo-
zófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 

G Á B O R I M I K L Ó S Í „A késői pa leol i t ikum 
kérdései Magyarországon" című disszer-
tációja a l a p j á n — opponensek: Banner 
János , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y doktora , 
Dobrovi ts Aladár , a t ö r t éne l emtudomány 
doktora — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kandi-
dá tusává ; 

G E R I C S JózsEFet „Legkorábbi Gesta 
szerkesztések keletkezésének p rob lémái" 
című disszertációja a l a p j á n — opponensek: 
Kumorov i t z La jos , a t ö r t éne l emtudomány 
doktora , Mezoy László, az i rodalomtudo-
mányok k a n d i d á t u s a — a tör ténelem-
t u d o m á n y k a n d i d á t u s á v á ; 

V A S Z I L I U JoRGOSZt „Az á l lam gazdasági 
beava tkozásának eszközei Ang l i ában" 
című disszertációja a l a p j á n — opponensek: 
AuschSándor , a közgazdasági t u d o m á n y o k 

kand idá tusa , V a j d a Imre , a közgazdasági 
t u d o m á n y o k kand idá tu sa — a közgazda-
sági t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 

M Á R T O N GÉzÁt „Az öntözés i dőpon t j á -
nak előrejelzése élet tani m u t a t ó k segít-
ségével" c ímű disszertációja a l ap ján — op-
ponensek: Marót i Mihály, a biológiai tudo-
m á n y o k kand idá tu sa , Kovács Gábor , a 
mezőgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
— a biológiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 

N Á N D O R I PÁLt „ A Hor thy-korszakbe l i 
revizionizmus nemzetközi jogi vona tkozá-
sa i " c ímű disszertációja a l ap j án — oppo-
nensek: Buza László akadémikus , B á n k i 
György, a t ö r t éne l emtudomány kand idá -
tusa — az á l lam- és jog tudományok kand i -
dá tu sává ; 

SIMONOVITS IsTVÁNNÉt „Leibniz filozó-
f i á j á n a k k e t t ő s a r cu l a t a " című disszer-
tációja a l a p j á n — opponensek: E r d ei 
László, а f i lozófiai t udományok kand idá -
tusa, F e n y ő I s t ván , a ma temat ika i tudo-
mányok k a n d i d á t u s a — a fi lozófiai t udo -
mányok k a n d i d á t u s á v á ; 

R . V Á R K O N Y I Á G N E S t „Tha ly K á l m á n és 
t ö r t é n e t í r á s a " c ímű disszertációja a l a p j á n 
— opponensek: Köpeczi Béla, az i rodalom-
t u d o m á n y o k kand idá tusa , Pamlényi E rv in , 
a T ö r t é n c t t u d . I n t . tudományos m u n k a t á r s a 
— a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s á v á ; 

V I N C Z E I M R É I „Az ipari t e rmékek á l l a m i 
á r szabá lyozása" című disszer tációja a l ap -
j án — opponensek : Wilcsclc Jenő , a köz-
gazdasági t u d o m á n y o k kand i t á tu sa , H u -
szár I s t v á n , az MSzMP K B m u n k a t á r s a — 
a közgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 

Z S O L N A I T I B O R ! „Törekvések ú j a b b 
f u n g i s t a t i k u m o k megismerésére" c ímű 
disszer tációja a l a p j á n — opponensek : 
Kráml i Andrá s , a kémiai t u d o m á n y o k kan -
didá tusa , N á d o r Károly , a kémiai t udomá-
nyok k a n d i d á t u s a — a biológiai t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
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TÖRTÉNELMI ADATTÁR 

Herman Ottó és Kossuth Lajos 

Herman Ottó hagyatéka az Akadémia kézirattárában 

1860-ban ünnepeljük Herman Ottó, „az utolsó magyar polihisztor" születése 125. 
évfordulóját . Mint természettudós, etnográfus, ősrégész, egyaránt eredeti t és mara-
dandót. alkotott . „Magyarország pókfauná ja" c. 1870 — 79-ben megjelent három-
kötetes művével világszerte tudományos elismerést szerzett. „A magyar halászat 
könyvé"-vel (1887), az ősfoglalkozások körében végzeit tanulmányaival megalapí-
to t t a a magyar néprajz tudományt , míg a régi halásznt i eszközök összegyűjtésével 
megvetet te Néprajzi Múzeumunk alapját . „ A madarak hasznáról és káráról" (1901) 
c. műve ma is egyik legjobb tudománynépszerűsítő könyvünk, ő alapítot ta az 
európai hírű Madártani Intézetet és annak „Aqui la" c. folyóiratát, továbbá a termé-
szettudományos műveltség terjesztésében oly nagyjelentőségű Természetrajzi Füzeteket. 

Bár korának hazai és külföldi viszonylatban egyik legjelentősebb és legismertebb 
természettudósa, még sem volt t ag j a a Magyar Tudományos Akadémiának. A 
helyzet fonákságát az Akadémia akkori illetékes szervei is érezhették, mert mint-
egy igazolásul érintik о kérdést az 1915. jarruár 25-i összes ülésen, amikor megemlé-
keztek Herman Ottó haláláról: 

„Fő t i tká r őszinte részvéttel bejelenti Hetman Ottónak, a jeles természettudós-
nak és ki tűnő írónak 1914. december i27-én bekövetkezett e lhunytá t . Az elköltözött 
kiváló férf iú nem volt az Akadémia tagja , de nem az Akadémia hibájából. Midőn a 
múlt század hetvenes éveiben Herman első nagy munkája a hazai pókfaunái ól meg-
jelent, Török József r. t . nyomban tagnak a ján lo t ta szerzőjét, de kénytelen volt, 
lier man ismételt óhaitásáro, a ján la tá t visszavenni. ígv nem lett ő az Akadémia 
t a g j a . " (Akad. Fut. 1915. 108. 1.) 

E visszautasítás oka — ma már t isztán lá t juk — Hormnnnak Kossuthoz és 48-hoz való, 
megalkuvást nem ismerő hűségében s az Akadémia akkori vezetőinek ezzel ellentétes 
politikai magatar tásában gyökerezik. 

Herman Ottó a kor két ellenzéki pár t jából alakult „Függetlenségi és 48-as P á r t " 
tag ja , később képviselője Szegeden, m a j d Miskolcon. Kossuthnak első ízben 1875-ben 
í r t . A megindítandó iparos mozgalom, illetve az iparosság külön pár tba tömörí-
tésére vonalkozóan kérte ki véleményét. Kossuth a tervet ha tározot tan helytelení-
t e t t e : „ . . .ha önök a magyar iparosokat és kereskedőket , mint ilyeneket külön pá r t t á 
aka r j ák alakítani, úgy én azt nemcsak szükségtelennek, de a hazára nézve károsnak is 
t a r tom s határozottan helytelenítem. Szükségtelennek tartom, mert van párt, mely-
nek programjába tökéletesen beillik mindaz, amit önöknek az ipar és kereskedés 
érdekében akarniok kell." (1875. március 17.) Kossuth Herman Ot tónak írt politikai 
t á rgyú levelei nagy visszhangot keltve jelentek meg a korabeli sa j tóban. 

Herman l elátta Kossuth aggodalmának jogosságát a baloldal megosztását illetőleg 
s elállt tervétől. Egyik levelében í r ja a Kormányzónak: „Bírálatért járok s tudom 
hová s tudom mié i t . " (1876. máj . 4.) 

Kossuth és Herman Ottó kapcsolata az, 1875-i első levélváltástól kezdve nemcsak 
mindvégig megmaradt , de el is mélyült . A turini remete sokoldalú természettudo-
mányos érdeklődése, az. a szakszerűség, amit a Természettudományi Múzeumban 
ma is őrzött növénygyűjteménye tükröz, vagy ahogyan pl. Herman Ottónak a pó-
kokról írott könyvéhez hozzászólt, csak növelte tisztelőjében a személye iránti 
rajongást . H . Szabó Béla közlése szerint az ősrégészet is foglalkoztatta Kossuthot, 
Hermannal megismertette a francia szakirodalom eredményeit, így tehát ennek 
köszönhető Herman Ottó határozott fellépése a miskolci lelettel kapcsolat ba r . 

Herman 1877-bon látogatta meg clsőízhen Kossuthot. Másodsz.or feleségével 
j á r t nála 1893-ban, mint a „Függetlenségi és 48-as Párt"-ból kiválni, s „Függetlenségi 
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P á r t " címen ú j pá r to t alakítani akarók megbízottja. Kossuth — mint Hermanne 
, ,Turini napló " - j a megörökíti — hevesen ellenezte a kiválás tervét s erről a küldöt te t , 
s r a j t a keresztül t á r sa i t is meggyőzte. Herman Ottó hazatérve azonnal lemondott 
a z ú j párt a lakí tásának gondolatáról és a vállalt elnöki tisztségről. 

Herman Ot tó azonban nemcsak politikai ú tmuta tásér t fordult Kossuthhoz. Küz-
delmei közben Turinhól remélt és kapot t biztatást , erőt. Egy-egy levél a Kormány-
zótól — mint í r j a — ,,. . .busásan kárpótol mindazért a nyomorért , bajér t , amely 
u t am s küzdelmeim közben nem egyszer ugyancsak r á m nehezedett s néha akár az 
elcsüggedésig is megvisel t ." (1876. máj . 4.) 

Kossuthnak panaszolja a tudománypoli t ika korabeli korruptságával kapcsola-
tos keserveit is. í g y t aláljuk meg előbb idézett levelében az Akadémia akkori veze-
tőiről alkotott l esú j tó véleményét. Ez érteti meg, miért zárkózott el oly mereven at tól , 
hogy e testület t ag j a legyen. 

Herman Ottó tudományos működésének otthont, egyesületi keretet, munkájúnak 
a társadalomba nyi tó a j t ó t a haladószellemű Természettudományi . Társulat adot t . 
Kossuthnak írt levelében ezt hasonlít ja össze a Magyar Tudományos Akadémia 
akkori működésével: . .talán az egyetlen testület (t. i. a Természettudományi Társu-
lat), amely mentve m a r a d t azon bizonyos politikai befolyástól, mely pl. az Akadé-
miánál egy Lónyay t ü l te te t t az elnöki székbe s 1867 óta teletömte az osztályokat 
a leghitványabb csúszómászó, kortes és ki t u d j a miféle elemekkel, melyek ma valósá-
gos eonsortiumokat a lkotnak s osztoznak az Akadémia pénzén. Társulatunk rend-
kívüli sikerei nem a r r a b í r ták az Akadémiát , hogy természet tudományi szakosz-
tá lyá t nagyobb tevékenységre buzdítsa, hanem arra, hogy a természetrajzi szakot 
társula tunkra á t ruházza ! A társulat népszerűen ta r to t t hav i közlönye mellett meg-
bízásokat ad önálló munkála tokra , azonkívül pedig fordításai t adja a korszakot 
alkotó, vagy egyál ta lában fontosabb külföldi műveknek. í g y Darwin munkái , 
Cotta geológiája, Proctor csillagászata s tb . " (1876. m á j . 4.) 

Annak ellenére azonban, hogy Herman Ottó oly mereven elzárkózott akadémiai 
taggá jelölésétől, az Akadémia i ra t tá ra az együttműködésnek több dokumentumát 
őrzi: Arany János és fő t i tkár utódainak aláírásával köszönő clismervényok nyug-
tázzák Herman Ot tónak az Akadémia Könyv tá ra részére ajándékozott — nem 
egyszer dedikált — könyvei t . Beadványok, jegy®könyvek foglalkoznak Petényi Já-
nos Salamon, a kiváló magyar ornitológus hagyatékának sorsával és feldolgozásával. 
Petényi ui. hagya téka egy részét az Akadémia Könyv tá r á r a bízta. A hagyaték 
egyéb részlegeit H e r m a n Ottó vásárolta meg, s később oda ajándékozta a Könyvtá r 
kézirat tárának. A tudományos feldolgozást ő végezte munkatársa ival a Madártani 
Intézetben. E kérdések körül folyik a levelezés 1895-ben az akkori akadémiai fő t i tká r 
Szily Kálmán és a Madár tani Intézet főnöke, Herman Ot tó között . 

Szily Kálmán 1895-től 1905-ig volt az Akadémia fő t i tkára , ezt követően főkönyv-
tárnoka. Az 1870-es években, mint a Természettudományi Társulat fő t i tkára Fri-
valdszky Jánossal lehetővé tet te , hogy Herman Ottó megbízást kapjon a nagy 
pók-monográfia megírására. 

Szily Kálmán nem egyszer igyekszik mérsékelni b a r á t j a politikai hareosságát. 
Családilag is jó viszonyban voltak. Szily ba rá t j a egészségéről is gondoskodik. Szily 
Ká lmán í le rman Ot tónak í r t levelei, feljegyzései (118 db) a tisztelet és barátság 
kifejezői. Ennek köszönhetők nemcsak Hermán Ottó könyv- és kézirat a jándékai , 
de az is, hogy bár H e r m a n Ottó a fe l tár t okok miat t nem fogadta el az akadémiai 
tagságot, levelezésének és kéziratainak legjelentősebb részlege mégis az Akadémia 
Könyvtá rába kerül t . A gyűj temény elhelyezése Herman Ot tó halála után aránylag 
h a m a r megtörténhetet t , mert az Akadémia 1916. évi fő t i tkár i jelentése a könyvtári 
gyarapodások legértékesebbjeként említi : 

„A nevezetesebb gyarapodások közül különösen ki kell emelni Herman Ot tó 
hagyatékából a k ö n y v t á r n a k ajándékozott nagyértékű levelezést, mely 59 tokban van 
elhelyezve. Igen értékes az egyik lepecsételt tok, melyben Kossu th Lajosnak Hermán 
Ottóhoz és Hermán Ot tónak Kossuth Lajoshoz intézet t levelei, valamint a, 
Kossuth-Könyvtár megvételére vonatkozó iratok őriztetnek. E tok csak 1944. decem-
ber 27-én (Herman Ot tó balála u tán 30 évvel) bontható fel és hozható nyilvános-
ságra ." (Akad. Ér t , 1916. 347. 1.) 

A doboz fe lbontására a megengedett időpontban a fasiszta pusztítás mia t t nem 
kerülhetet t sor. Amikor végre felbontották a külön „Kossu th" felirattal ellátott do-
bozt, kissé tú lzot tnak te tszet t Herman Ottó kívánsága, hogy halála u tán esak 
30 évvel szabad megtekinteni . Talán a „Turini napló"-ban szereplő néhány kor-
t á r s ra te t t erősebb megjegyzések mia t t ? Nem tudni. 
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A doboz t a r t a lmá t 1848-as emlékek nyi t ják meg. I t t van gondosan összehaj-
togatva a nemzet óhajtásainak egy március 16-én nyomta to t t példánya, Herman Ot tó 
nemzetőr sógorának, Szűcs Sámuelnek küldött feljegyzések, levelek, Kossuth Her-
manhoz intézett leveleinek a hírlapokban megjelent szövegei, a Kossut h-Könyvtár 
megvásárlására küldöt t kézzel í r t gyűjtőívek, a Kossuth s í r jára hantot küldő 
helységek levelei, virágemlék a Kormányzó ravataláról, Kossut li f iainak és nővérének 
Rut tkayné Kossuth Luizának levelei. A legérdekesebb da rab Herman Ott óné Boros-
nyay Kamilla „Turini napló"-ja, mely filmszerűen eleveníti meg 1893-i látogatá-
suk mozzanatait , valamint főleg politikai t á rgyú boszélgetéseikct tar ta lmazza, s 
elénk vetíti az élete utolsó évében is nagyítóval papí r ja i fölé hajló, minden i ránt 
szenvedélyesen érdeklődő agg Kossuthot . A dolgok fö lö t t bölcs rezignációval néz el, 
de történelmi szerepét nemcsak a múl tban , a jelenben, de a jövőben is pontosan ismeri. 

Herman Ottó levelezés-gyűjteménye azonban, a Kossuth-anyagtól eltekintve is, 
igen értékes mind tudománytörténet i , mind társadalmi és politikai szempontból. 
Elsősorban I l e iman Ottóhoz írt leveleket ta r ta lmaz hazai és külföldi természettudó-
soktól, régészektől, nyelvészektől, néprajzi gyűjtő-partnerektől , madárvédőktől, poli-
tikai vezérektől, kortesektől és egyszerű választó polgároktól, kétkezi munkásoktól , 
családtagoktól és ra jongó tisztelőktől. 

A gyűjtemény, a törzsanyagot jelentő Herman Ottóhoz í r t leveleken kívül tar tal-
maz levél-fogalmazványokat Hermantól , tudományos dolgozatainak adatgyűjtését , 
fogalmazványait, tudományos vitáinak anyagát, személyi okmányait , politikai 
tevékenységével kapcsolatos iratokat, előadás vázlatokat , kultúrpolitikai terveket , 
beadványokat, szépirodalmi- és műfordítási kísérleteket, pl. Petőfi „Tisza" o. ver-
sének fordítását, humoros ra jzokat és karcokat s tb. 

A mind mennyiségben, mind minőségben nagyértékű gyűjteményből közlünk 
néhány idáig kiadat lan dokumentumot . 

1. 

Herman Ottó Kossuthoz b t első levelének bemutatkozó része: 

Doroszló Bácsmegyében Február 20. 1875-

Kegyelmes Uram ! 

.Meglehet, bogy e sorok alá írót t név nem arra való, hogynemesak a Kegyelmességed, 
hanem bármely magyar ember fülének kellemesen hangozzék. Engedje meg tehát 
hogy röviden bemuta thassam magamat . 

Szepességi származású vagyok. Egyik nagybátyám kilenced magával az at lant i 
Óceán fenekén alussza örök álmát; nem akar ta , hogy gyermekei abszolút monar-
chiában neveltessenek s a hajó — „Ausztr ia" — amelyen Amerika felé indult , a 
nyíl t tengeren megégett . Ez tör tént 1858-ban. — Ennyi a családi szellemre nézve. 

Jó barátom Teleki Sándor a kohói, azt mondot ta volt nekem, hogy a Kolozsvárt 
megjelenő „Magyar Polgár" című lap Kegyelmességed helyeslését bír ja. -Meg-
jegyzem, hogy ez akkor volt, amikor с lap Lónyai ellen izgatott . Legélesebb cikkeit 
én i r tam és megtisztel tet tem három sajtóperrel, amelyet Lónyai bukása u tán tár-
gyalni nem mertek; tud ták , hogy védelmezni fognám magamat , s nincsen esküdt , 
aki bűnöst mondjon. 

A lap szerkesztője Péchy Manó g jófnak hízelegvén, én legott kiléptem s azóta a 
természeti tudományokkal foglalkozom; jelenleg a magyar Aiancológiát (póktan) irom. 

Sohasem szűntem meg nemzetem szabadságáért tenni és izgatni. Az országot, népét 
tanulmányozom és ismerem. Hitvallásom: szívem, eszem és meggyőződésem u tán a 
köztársaság. 

Evvel azt hiszem, bemuta t tam magamat. 
A köztársaság eszményem s minden lépésemet feléje irányozom, de számolok a 

viszonyokkal is, mert nem magamra egyedül aka rom eszményemet megközelí-
teni: a nemzettel ta r tok . A nemzet közszellemét tekintve , tudom, hogy csak apró, 
assú lépésben lehet haladni; sőt néha haladni nem is lehet, mer t minden erőt a 
isszaesés fe l tar tózta tására kell fordítani. 
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• 2. 

Turin 

1893. 

I r t a у He rman Ottóné 

Budapestről október 10-én indulva, 28 órai szakadatlan utazás u t án másnap este 
Tur inba érkeztünk. 

12-én reggel az u r am levelet í r t R u t t k a y n é Kossuth Luizának, amelyben megérke-
zésünket tuda tva engedelmet kért , hogy a Kormányzónál tiszteleghessünk. 

Атга kértem uramat , hogy míg a válasz megérkezik, menjünk el, hogy a Kossuth 
lakását kívülről megnézzem — — — 

Elmentünk há t a Via dei Mille háza elé, amely ablaksorával egy szép, szökőkutas, 
virágos parkra tek in t . Az ablakok mind t á r v a voltak. — Uram megmuta t t a Kos-
suth dolgozó szobájának azt az ablakát , amelynél dolgozni szokott — — — 

A válasz m á r vár t a Hotelban — — A levél így szólt: 
„Kedves Képviselő úr, igen tisztelt Bará tunk ! Le sem írhatom, hogy sorai milyen 

örömet okoztak nálunk. Jöj jön kérem; minél előbb lá thatom Önt és ölelhetem 
kedves feleségét, ki t őszintén szeretek s tisztelek, annál boldogabb vagyok. Bátyám 
is igen nagy örömmel vár ja Önöket s velem együt t kéri reggelire. Tizenkét órakor reg-
gelizünk — itt, együtt, Örvendő tisztelettel vá r ja szerető bará tnéjuk R u t t k a y n é Kos-
su th Luiza." 

— Ilyet csak becsülettel lehet megszerezni, mondta az u ram meghatot tan , mikor 
a levelet elolvasta. 

Aztán e lmentünk — — — 

Kossuth 

. . .Ott ül t Ő. Görnyedve a kilencven év és a munka súlya alat t . Baljával egy nagyí-
tó üveget t a r t o t t a papír fölé, amelyre jobb keze sűrű apró betűket rako t t egy-
végtében. 

Aztán , . . nem tudom hogyan j u t o t t u n k közelébe. — 
— Köszönöm, hogy eljött , köszönöm hogy elhozta a feleségét is. . . mondta 

végre, uramnak mindkét kezét újból megszorítva. 
Leültünk és megeredt a szó. 
Azalatt lassan lecsillapodtam és időt nyertem, hogy arcát, a lakjá t jól szemügyre 

vegyem. 
Arca, szeme eleven, mozgékony; hű tük re a váltakozó érzelmeknek, gondola-

toknak, melyek beszéd közben ébrednek lelkében. 
Arcszíne, a j k a üde, leányosan rózsás, a kilencven évvel járó petyhüdtségnek nyo-

ma sincs ra j t a . . . de válla görnyedt, a l ak ja megtört . . . roskatag lépteit bot ta l támo-
g a t j a ! 

. . .Kis idő múl tán u ram jónak lá t ta jövetele tulajdonképpeni okára térni . 
— Kormányzó úr , én küldetésben jö t tem azok részéről, akik nem léptek be ú j ra 

az anyapár tba . . . 
A derű e l tűn t az aggastyán arcáról, mely egyszerre lángba borul t ; kezét tiltólag 

emelte föl s a hangja szárazon, keményen csattogott, mint a korbácsütés: 
— Azért kár volt idefáradni !. . . Semmi közöm hozzájuk. Hallani se akarok erről ! 
Az én u r a m arca halot thalványra vált . Nekem elhalt a szó az a jkamon. 
A Kormányzó felém fordult : 
— Ne vegye hízolgésnek, amit most mondok: az ön férje Magyarország dicsősége; 

én szeretem őtet . . . de ha ő belement — bocsánat a kifejezésért nem használhatok 
más t — belement egy — disznóságba, én az б kedvéért nem megyek utána ! 

Kínos csend következett. 
Az uram keserű meglepetését nyeldesve, jó darabig nem bír t szólni. Végre beszélni 

kezdet t ; a hangja csodálatosan tompa volt. 
— Kormányzó ú r ! Én nem arra vállalkoztam, hogy kegyes színe előtt az ún. 

anyapár t és a kilépettek között levő per t folytassam. De a Kormányzó ú r előttem is, 
mások előtt is nem egyszer fejezte ki afölött való bánatá t és csodálkozását, hogy 
nem akad Magyarországon tíz férfiú, aki a haza valódi függetlenségét merné vallani 
programmjának. — Tíz férfi most megegyezett olyan programmba, melyet több-
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пек tar t az ú. n . anyapárt iénál . Ez a p iogramm nem a Kormányzó úré — az 
enyém sem, mert köztem és a Kormányzó úr között ű r nincsen — de az komoly fér-
f iak komoly megállapodása s ők meghallgatást kérnek. 

E beszédnek a benyomása alatt a Kormányzó úr hangula ta odaenyhült , hogy 
kijelentette, hogy ebéd u tán — vagyis aznap este — haj landó a programm föl-
olvasását meghallgatni. 

. . .Aztán reggelihez ül tünk. A Kormányzó bot jára és urain kar jára támasz-
kodva jöt t az ebédlőbe. Az asztalnál én a Kormányzó és u r am között ül tem és a 
tolmács szerepét vi t tem, hogy ne kelljen a hangjá t fölemelnie az uram nehéz hal-
lása mia t t ; minden szavát én mondtam el halkan az uram fülébe; Rut tkayné velem 
szemben ült , Aulich t i tká r mollette. 

Az a nagyon is tcimészetes elfogódás, amely a reggeli kezdetén uralkodott raj-
tunk, lassankint engedni kezdett s újból megeredt a szó. 

— I lonnan származhatnak azok az alarmhírek a Kormányzó úr egészségi álla-
potáról, kérdeztem én, mikor ilyen friss színben lá tha t juk? 

— Nein alarmiroz már az én állapotom senkit, édes lányom. . . Ami azt illeti 
különben, bát igen. . . én már nem látok; nem hallok; aludni nem tudok; már jáini 
sem bírok, d e . . . „nagyon egészséges vagyok!" — fejezte be keserű bonommiá-
val. 

. . . Végtelenül kedves, fesztelen —mondhatnám családias hang uralkodott ezeken 
az örökre felejthetetlen lakomákon. Beszélt a mi szent öregünk mindenről nagy eleven-
séggel és érdeklődéssel: társadalmi kérdések; nemzetgazdaság; honi ipar és művé-
szet.; családi ügyek; amerikai és angolországi szereplése; annak a hatása és nyo-
mai a jelenben; Ferenc és Lajos f ia — akikről sok jellemző api óságot mondott el — 
adták az érdekes beszélgetések anyagát — politika gyéren. — — — 

. . .Rendkívül ügyes fordulatokkal terelte másfelé a beszédet, ha valamely 
thema nem volt Ínyére. 

— Édes leányom, kérdezze csak meg Ottót — mert ő a világon mindent tud. . . 
kivéve amit nem tud — hogy a z a f i l l o x e r a ú j találmány-e vagy már azelőtt is ismerték? 

Következett egy hosszú dissertâtio a filoxeráról; erről át tér t a természettudo-
mányokra; a magyar tudományosságra; a különböző ágak művelőire. Ekkor hirtelen 
hozzám fordult : 

— Most mondok valamit, de csak önnek. IIa akar ja , elmondliat ja Ottónak, ha 
nem akar ja , ne tegye. Én, amikor Ottó kimaradt a képviselő-házból, úgy nyilat-
koztam, hogy szégyen és gyalázat a magyar közszellomie, liogy egy olyan tehetség, 
mint Herman Ottó, nem talált egy területet , amely önmagát azzal tisztelje meg, hogy 
őt képviselővé válassza. Mikor az tán Miskolc megválasztotta, szívemből örvend-
tem. . . De azért kérdés: nem tenne-e nagyobb, maradandóbb szolgálatot a hazá-
jának, lia működését kizárólag a tudománynak szentelné, ahol addig olyan meg-
lepő eredményeket tudo t t fölmutatni? 

— Ezt, Kormányzó úr, neki igen sok okos ember, és majdnem minden jóakarója 
mondta már ; csak arra nézve nem tud tak tanácsot adni, hogy aztán miből éljen meg, 
mint inkarnátus függetlenségi ? Mert a tudomány manapság Magyaiországon még 
nem adja meg a mindennapi kenyeret. 

— Szomorú, nagyon szomorú, mondta a fejét rázogatva. Aztán az uramhoz fordulva 
azt kérdezte: Miskolc fejlődik-e? igenlő válaszra az tán megjegyezte: Lássa, én 
bíztam Miskolc életrevalóságában, mert noha akkor nem volt kellő számú lakossága, 
én mégis két képviselőt adtam neki. 

Ébéd végén — — — Ő az asztalához ült le, az uram vele szemben foglalt helyet, 
én az uram mellett , hogy a Kormányzó szavait — ha nem értet te — fülébe mondjam. 

— Hát most már politizáljunk ! — fordul! bátorító mosollyal az uramhoz, aki 
mindaddig őrizkedett egyetlen szót kiejteni, ami missziójára vonatkozott . 

Az egyenes fölszólításra előkerült az okirat az oldalzsebből és uram hangosan 
fölolvasta a pontokat . 

A Kormányzó feszült figyelemmel hallgatta végig. Egy arcizma nem mozdult , 
egy megjegyzést nem te t t . 

Mikor a fölolvasás végétért, a kezébe vette az okiratot és fö lmutat ta . 
— Ami ebben van, azt Magyarországon minden józan gondolkozású ember alá-

í r j a — én is aláírom — egy pontot kivéve. Ez pedig: Állunk az alkotmánij alapján. -
En nem állok az alkot mány alapján. Nekem ez az alkotmány nem kellett cs nem kell soha. 
Le is vontam magumra nézve a következtetést . Az én progranunom nem az önök 
piogrummju: . . .En itt vagyok Turinban ! ! Ezzel minden meg van mondva. A többi 
r em tartozik reám. Az én nevemmel ne talmi ózzanak. Intézzék el egymással, akár-
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kivel. . . egymás között . . . Apponyival ha tetszik — ha azt romélik, liogy ezen az 
alapon .Magyarország jövője biztosítva van. Én nem hiszem. . . — de hát önök — 
megpróbálhat ják. 

Kis szünet u t á n így fo ly ta t ta : 
— E tétellel: Állunk az a lko tmány alapján, a 49-ről, az ellenállás, a forradalom 

jogáról hallgatagon, de önként mondanak le. Arról pedig, mint végső orvoslatról — 
a nemzetnek lemondania nem szabad. 

I t t közbeszóltam: 
— I lá t ha azt a tételt k ihagy ják a programmból ? 
— Mit í rnának helyébe ? Valami alapon állani csak kell. . . A 49-et? Azt nem í rha t -

nák . A 49 zászló, amelyet most lobogtatni nem leket, de nem is szabad, mert aki teszi, 
azt bezárják a bolondok házába. De leejteni sem szabad! Őrizni kell, míg fölcmelked-
het ik , amíg eljön annak az ideje: hogy föl kell emelniük. . . Mélyen sajnálom annak 
a negatív erőnek a megtörését, amely a függetlenségi pár t egységében nyilvánult . 
— De hát ez megtör tént — lelke r a j t a annak, aki előidézte!. . . Én ú j pár t alakí-
t á sá t most sem szükséges, sem okos dolognak nem tar tom. De ha önök a személyes 
ellenszenveket legyőzni nem bí r ják — mert ahogy én látom, egyéb ok nem gátol ja 
az egyesülést — lehet, hogy alapos az, lehet, hogy nem. . . én azt ilyen messziről 
lá tni , megítélni nem tudom — akkor ön jelentse ki, hogy marad, aki volt: Függet-
lenségi, de a pártkörnek tagja lenni nem akar. A mandátumot pedig valahogy le ne 
tegye ! — — — Kell lenni a parlament ben egy olyan embernek, amilyennek én önt 
ismerem. Legyen ot t valaki, aki a nemzet boldogulását nem kizárólag a föltétlen 
lo ja l i t ás folytonos hangoztatására fekte t i , valaki aki — ha eljönne az igazi szükség 
pil lanata — ki meri mondani a loyalitás ellenében a nemzet végső jogát a forrada-
lomra. . . — — — 

Később így szólt : 
— Ne mond ják azt többé nekem, hogy az én szavaimra hallgat valaki Magyarorszá-

gon !. . . Hányszor kifejeztem szóban és írásban: a függetlenségi eszmének alá kell 
rendelni mindent, — ezt semminek. Hányszor mondtam szóval, í rásban: Tömörülje-
tek!. . . A szakadás mégis megtör tént . . . — — — 

Egyes epizódok merülnek még föl lelkemben, amelyek szorosan hozzátartoznak 
ahhoz az egészhez, aminek minden törmelékét gondos kezekkel és mély áhí ta t ta l 
szedegetek össze. — — — 

. . .Ebéd u t á n mindég együtt ü l t ü n k a Kormányzó szobájában: ő , Rut tkayné , 
d r . Bassó, az u r am és én — néha Aulich, az örökké hallgató s mint én észlelem, annál 
jobban figyelő t i tká r . 

Egy ilyen alkalommal mondta Kossu th e szavakat: 
— Nem éhezem, mert dolgozom, de nagyon fáradt vagyok. . . Szeretnék pihenni. 

Szeretném, ha halálom előtt csak ennyi nyugodalmat élvezhetnék, — muta tó és 
hüvelyk uj ja szétnyitásával muta t t a , hogy mennyi t . 

Szívfacsaró volt ezt látni, hallani. — — 
,,. . .Eljövünk mi még Turinba a jövő évben" — mondja egy ízben az u ram, 

könnyekig elérzékenyedve. 
— Hiszen — Turin i t t lesz. . . de én már nem leszek. . . 
— Kérni fogjuk az istent, hogy i t t legyen Kormányzó úr, m o n d t a m én. 
— Ne kérjék. Aki engem szeret, az ne kívánja, liogy tovább éljek. Szégyenlem, 

hogy élek. . . Teher nekem és nem öröm senkinek. 
— De hisz én sokszor hallot tam, hogy az öregségnek is megvannak a maga örömei. 
— Nem ismerem !. . . mondta keserű rczignációval, fejét lehaj tva . 
Majd így szólt : 
— Különben én már rég nem élek. É n 67-ben meghaltam. . . De ha ma jd elte-

metnek , akkor föltámadok a sirból. Akkor a Kossuth név igazán hatalom lesz — sokkal 
nagyobb, mint valaha volt. 

. . .Egyszer — nem tudom már , milyen aproposra — ezt mondta : 
— Szeretem az ön „Pelebácsi ját" , úgy, ahogy senkit Magyarországon. . . . T u d o m , 

nem azért jöttek ide, hogy ezt tő lem meghallgassák, de én nagyra , igen nagyra 
becsülöm Öttó nagy tudását , a jellemét, a liazafiságát. — — 

3. 

Herman Ottó jelentése az 1893-i útról a „Függetlenségi Pá r t " -ban . 
A beszámoló szinte szó szerinti másolata Hcrmanné naplójának, ezért csak a 

H e r m a n Ottóra oly jellemző befejező részt közöljük: 
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Ezentúl a Kormányzó úr nom érintet te a politikát s én nem éreztem magamat 
hivatot tnak, hogy kifejezett akara ta nélkül az ügyet újból előhozzam. Ennélfogva ez, 
amit eddig híven és nyí l tan előadni iparkodtam, küldetésem politikai eredménye. 

Tény az, hogy az előterjesztett programtervezet a Kormányzó úrnak oly helyes-
lésével nem találkozott , amely megfelelne annak az erkölcsi támogatásnak, aminőre 
helyzetünkben szükségünk van. 

Tény az, hogy nem ajánlot ta a programtervezetnek oly módosítását sem, amely 
azután az ő erkölcsi támogatását biztosította volna. 

Ez az én jelentésemnek foglalatja, missziómnak vége s e jelentésnek reám vonat-
kozó ta r ta lmánál fogva egyszersmind vége a bizalmatok és kegyességtok által reám 
ruházott elnöki t isztnek is. amelyről ezennel visszavonhatatlanul lemondok. 

Kelt Budapesten, 1893. évi november 9-én. 

Herman Ot tó 

Közli: SÁFRÁN GYÖRGYI 
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KÖNYVSZEMLE 

TRENCSËNYI-WALDAPFEL IMRE: 

Vallástörténeti tanulmányok 

Akadémiai Kiadó. Budapest, 1959. 53G 1. 29 tábla 

Az előttünk fekvő kötet Trenesényi-
Waldapfel Imre közel háromévtizedes val-
lástörténetikutatásainak legfontosabb ered-
ményeit foglalja magában. Az összegyűj-
tött tizenhét dolgozat közül a legkorábbi, 
a Kristóf-legenda eredetét és történeti ala-
kulását tisztázó tanulmány még J933-ban 
keletkezett, amikor a Ilort liy-korszak alatt 
a magyarországi Kristóf-kultusz széles-
körű propagálása arra ösztönözte, hogy e 
kérdésnek az Akadémián akkoriban el-
hangzott áltudományos tárgyalásával a 
Kristóf-legenda valóban tudományos ábrá-
zolását állítsa szembe. Ez ébresztette an-
nak tudatára, bogy a vallástörténeti kuta-
tásoknak fontos szerepük van a felvilágo-
sító munka tudományos megalapozásában, 
amennyiben — hogy saját szavait idéz-
zük — ,,a vallástörténet azáltal, hogy a 
vallás és annak egyes jelenségei keletkezé-
sét és továbbélését konkrét történeti körül-
mények között ábrázolja és konkrét tör-
téneti feltételekből értelmezi, máris meg-
fosztja abszolút érvényük látszatától, azaz 
a vallásos meggyőződés köréből legjobb 
esetben a művelődés tálhaladott fokának 
emlékei közé emeli át azokat". Ugyanen-
nek a felismerésnek a jegyében íródtak 
a „Martyr occultus" és „Vergilius pásztori 
múzsája" c. tanulmányai is, s ugyanezt a 
tudományos irányvonalat mélyíti el a 
Lukianosszal és Erasmusszal, a vallás-
kritika e két klasszikusával foglalkozó két 
dolgozata. A felszabadulás, a marxiz-
mus—leninizmus klasszikusainak rend-
szeies tanulmányozása és a szovjet ókor-
tudomány eredményeinek megismerése, 
valamint a szovjet kutatókkal létrejött 
személyes kapcsolatok azután további 
termékeny ösztönzést jelentettek vallás-
történeti kutatásai számára. A történelmi 
materializmus módszerének következetes 
alkalmazása a vallástörténetből fontos 
fegyvert kovácsolt a materialista világné-
zetért folyó harc számára. Ebből az idő-
szakból származik a tanulmánykötet túl-
nyomó része. Ha így e válogatás Trcnesé-

nyi - Waldapfel tudományos életművének 
két különböző korszakából származó dol-
gozatokat egyesít is magában, kétségtelen, 
hogy mindezek a munkák a babonák ellen 
küz.dő haladó tudóstól a marxista vallás-
történészhez vezető egyenesvonalú fejlő-
dést képviselnek. 

A marxista vallástörténeti kutatás ki-
fejlesztése ókortudományunk területén je-
lentőségében messze túlmutat orazágunk 
határain. Jól lemérhető ez vallástörténeti 
kutatásunk eredményeinek nemzetközi 
visszhangjából. Különösen sokatmondó az 
az. elismerés, amelyben Tronosényi-Waldap-
fel vallástörténeti munkái a szovjet tudo-
mányos életben részesültok. Az elismerő 
kri t ikákon kívül két vallástörténeti köny-
vének szovjet kiadása arról tanúskodik, 
hogy a t örténelmi materializmus módszeré-
nek alkalmazásával vallástörténeti kuta-
tásunk nemzetközi viszonylatban is ki-
magasló eredményeket ért el. 

A marxista világnézetért folyó harc 
szempontjából már régóta sürgető feladat 
egy vallástörténeti összefoglalásnak a meg-
írása. Mivel azonban ennek kidolgozása 
hosszabb időt vesz igénybe és több vallás-
történész-kutató összeműködését teszi' 
szükségessé, e cél elérése felé vezető fontos 
lépésnek t a r tha t juk e tanulmánykötet 
megjelenését. A benne foglalt dolgozatok 
problémaköre ugyanis felöleli nemcsak a 
görög és római rabszolgatartó társadalom 
vallási felépítményének alapvető kérdéseit, 
hanem kiterjeszkedik az ókori Keletre, 
amely mélyreható befolyást gyakorolt az 
archaikus görögség fejlődésére, továbbá 
számos esetben visszanyúl az ősközösség 
vallási viszonyaira, sőt sokszor figyelem-
mel kiséii az ókor vallási ideológiájának 
középkori visszhangját is. í g y e vallás-
történeti tanulmányok sokoldalú, tudomá-
nyosan ellenőrzött anyagukkal és minta-
szerű módszerükkel jó megalapozást jelen-
tenek a készülő vallástörténeti összefog-
lalás számára, probléma-felvetéseikkel ter-
mékeny viták kiindulópontjául szolgál-
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hatnak s ilyen módon jelentékenyen elő-
segíthetik vallástörténeti ku ta t á sunk ideo-
lógiai alapjainak elmélyítését. 

Ha most a t anu lmányoka t összességük-
ben jellemezni akar juk , akkor a következő-
ket kell elsősorban kiemelnünk. Az egyes 
dolgozatok széles tudományos látókörről és 
hatalmas anyagismeretről tanúskodnak. 
A görög és latin irodalom s a rá vonatkozó 
tudományos munkák alapos ismeretén kí-
vül messzemenő tá jékozot tságot találunk 
ezekben az ókori keleti, különösen az óhé-
ber irodalomra, de a világirodalom más 
területeire és korszakaira vonatkozólag is, 
egészen az afrikai népek népköltészeti 
termékeiig vagy ,,A mongolok ti tkos tör-
téneté"-ig, hogy csak az egymástól leg-
távolabbi antipólusokat említsük. Egy 
másik jellemvonása Troncsényi- Waldapfel 
vallástörténeti t anu lmányainak , hogy ben-
nük a nagy anyagismeret a különböző 
tudományágak módszereinek együttes al-
kalmazásával párosul. Leg több dolgozata 
egyformán nyúj t vallástörténeti , történeti , 
i rodalomtörténeti és népra jz i tanulságokat 
s a felvetett problémák megoldásában is 
mindezek a tudományterü le tek többnyire 
szóhoz ju tnak . A nagy anyagismeret és a 
különböző kutatómódszerek együttes al-
kalmazása, a történelmi materializmus 
szemléletének következetes és vulgari-
zálás nélküli, f inoman kidolgozott sokrétű 
érvényesítésével jár együt t . Ennek jelen-
tőségét akkor t ud juk igazán értékelni, ha 
emlékezetünkbe idézzük Engelsnek azt 
a megállapítását, hogy , ,még magasabb-
lendű, vagyis az anyagi, gazdasági alaptól 
még jobban eltávolodó ideológiák a filo-
zófia és vallás alakját ölt ik magukra . I t t 
a képzetek összefüggése anyagi létfeltéte-
leikkel, közbülső tagok beékelődése követ-
keztében mindig bonyolul tabbá, mindig 
homályosabbá lesz". Ez gyakorlati lag 
annyi t jelent, bogy a val lástörténet terü-
letén a történelmi mater ia l izmus szemléle-
tének érvényesítése lényegesen nehezebb 
tudományos feladat, min t az anyagi alap-
pal közvetlenebbül összefüggő felépít-
ményi jelenségeknél, s hogy ennek követ-
keztében ezen a területen a vulgarizálás 
sokkal veszélyesebb lehetőségként jelent-
kezik. Végül általános jellemvonása Tren-
csényi-Waldapfel t anu lmánya inak , hogy 
többnyire olyan problémák ál lnak közép-
pont jukban, amelyek mint a vallási ideoló-
giák legfontosabb elemei évszázadokon 
vagy évezredeken keresztül élnek, sőt lé-
t ü k sokszor napjainkig t e r j ed , s ezáltal 
rendkívül alkalmasak arra, hogy formájuk , 
értékelésük, felhasználásuk változásain ke-
resztül rétegről-rétegre haladva megtalál-
juk az anyagi alap fejlődésével való bonyo-
lult összefüggésük fonalait . 

De lássuk az egyes tanulmányokat . „A 
két Ádám-mítosz társadalmi há t te re" c. 
dolgozat, amely a kötet élén áll, a Bibliá-
nak az ember teremtésére vonatkozó elbe-
szélését veszi vizsgálat alá, s f inom elem-
zéssel m u t a t j a ki, hogy jelenlegi Biblia-
szövegünkben két egymásnak ellentmondó 
Ádám-mítosz van egymás mellé illesztve. 
Az egyik szerint isten a maga képére férfi-
nek és nőnek te remte t te az embert és meg-
parancsolta, hogy szaporodjon és töltse 
be a földet s uralkodjon a föld állatain. 
Ezzel szemben a másik mítosz szerint isten 
a porból gyúr ta a férf i t és a t tól ta r t , liogy 
a t i l to t t fa gyümölcsének megízlelése u tán 
hozzá hasonlóvá válik; a nő megteremtésére 
csak később kerül sor, s az ember szaporo-
dásához, а sexuális élet megismeréséhez az 
eredendő bün t uda t a kapcsolódik. A két 
Ádám-mítosz különbségeit Trcncsényi-
Waldapfel meggyőzően azzal magyarázza, 
liogy az első azoknak a héber nomád pász-
tortörzseknek az öntuda tá t tükrözi, ame-
lyek az i . e . II . évezred vége felé Délről 
hatol tak be Palesztinába, s ott a földművelő 
kánaáni törzseket hosszú harc u tán leigáz-
t ák , a másik viszont eredet ileg a földművelő 
kánaáni ták teremtés-mítosza volt. Ebben 
az esetben tehát egészen világos а vallásos 
ideológia létrejöt tének összefüggése az 
anyagi alappal. Bonyolultabb azonban már 
e vallásos ideológia történet i alakulásának 
és sorsának problémája: egyrészt hogyan 
őrizhette meg az írásbafoglalásig a két 
Ádám-mítosz egymásnak ellentmondó, kü-
lönböző anyagi alapra mu ta tó vonásait, 
másrészt hogyan maradha to t t meg egy-
más mellett a bibliai kánonban a két egy-
másnak ellentmondó Ádám-mítosz? Tren-
csényi-Waldapfel úgy gondolja, bogy a hé-
ber törzsek között egészen az írásbafoglalás 
koráig megmaradt a letelepült földművelők 
és a nomád pásztorok termelési fo rmájának 
különbsége, azaz eddig az időpontig fenn-
állott a két különböző anyagi alap, amelyen 
a két mítosz létrejöt t . A másik problémá-
val kapcsolatban viszont azt a magyará-
zatot adja , hogy a bibliai kánon kialaku-
lása korában az idegen hódítókkal szem-
beni ellenállás idején az osztályharc egy-
időre elmosódott, s az írástudók a külön-
böző eredetű hagyományokat eredeti in-
tenciójukra való tekintet nélkül egyesítet-
ték, azaz ebben az esetben az anyagi alap 
közvetlenül nem játszott szerepet a mitikus 
hagyomány alakí tásában. Jó példa ez az 
anyagi alap és a vallásos ideológia viszo-
nyának bonyolultságára. 

Bizonyos mértékben rokon problémával 
foglalkozik a kötet következő és utolsó 
tanu lmánya is. Az előbbi, a ,, Pandóra -
mítoszok", az első asszony, Pandóra, te-
remtéséről szóló liésiodosi elbeszélésből 
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kiindulva széleskörűen gyűj t i össze és 
vizsgálja meg különböző népek hasonló 
mítoszait (köztük a Biblia Éva-mítoszát, 
továbbá magyar változatokat is), és meg-
állapít ja, hogy mindezek azonos társadalmi 
feltételek között keletkezhettek. Kézen-
fekvőnek látszik az az elgondolása, hogy a 
földművelő törzsek a földművelés nehéz 
munká jának eredetét keresve az első 
asszonyra vezették vissza ezt a ba j t a tár-
sadalmi fejlődésnek abban a korszakában, 
amikor a matr iarchátus bukásával a nő 
társadalmi értékelése csökkent a közösség-
ben. A kötet utolsó tanulmánya , „Az 
oxfordi symposion" Erasmus és angol 
humanis ta barátai egyik symposionát ele-
veníti meg előttünk, s az irodalmi igénnyel 
megrajzolt történeti pillanat kapcsán, a 
symposion egykori témájából kiindulva 
a Káin- és Ábel-mítoszt veszi vizsgálat alá. 
A földművelést, mint bűnös tevékenységet 
ál l í tot ta szembe a pásztorkodással már 
több ant ik mítosz is, de különösen érde-
kisek azok a néphagyományok, amelyek a 
földművelés nehézségeit a Genesis első 
fejezetei továbbfűzésével magyarázták. 
Erasmus valószínűleg ilyen néphagyomá-
nyok ismeretére támaszkodva alkothat ta 
meg a symposionon felolvasott pszeudo-
mítoszát. A tanulmány második része 
Erasmus humanitas-àt ál l í t ja elénk, amely 
az ember igazi értékét a társas együttlét-
ben pillantotta meg, s amellyel szorosan 
összefügg utópiájának társadalomfilozófiai 
magva: a termelés fejlődése a jólét foko-
zását és a munkaidő csökkenését eredmé-
nyezi, ha a társadalomban a munka és a 
termelt javak egyenletesen oszlanak meg. 
Ez Erasmusnál „az emberhez legméltóbb 
élet" alapja. 

A kötet módszertani szempontból egyik 
legfinomabban kidolgozott tanulmánya a 
„Homéiosi kompozíció". Ebben Trencsé-
nyi-Waldapfel a liomérosi eposzokkal kap-
csolatban a lenini tükröződési elmélet által 
felvetet t két sajátos problémát, a mítosz és 
a valóság viszonyának kérdését, és az iro-
dalmi formának a társadalmi valóságot 
tükröző értékét veszi vizsgálat alá. Az első 
problémát Pallas Athéné istennő alakján 
keresztül világítja meg. A görög vallásnak 
ez az istenalakja, mint a harc istennője a 
háborúnak civilizáltabb formájá t , mint a 
kézműipar pártfogója pedig a kézművesség 
magasabb társadalmi értékelését képviseli, 
mint akár Arés, a harc istene, akár Héphais-
t os, a kovácsisten. E három istenalak ilyen 
módon a görögség társadalmi fejlődésének 
két különböző történeti szakaszát tükrözi. 
Héphaistos és Arés a lakja még annak a 
kornak a felfogását j u t t a t j a kifejezésre, 
amelyben a kézművesség és ál talában a 
munka a termelés fejletlensége folytán nem 

á l lo t t ak olyan megbecsülésben a társada-
lomban, hogy a harcban elfogottakat érde-
mesnek ta r to t ták volna munkájukér t életbe n 
hagyni . Ezzel szemben Pallas Athéné alakjá-
ban már az a fejlődés tükröződik, amelynek 
eredményeképpen a kézművesség társa-
dalmi értékelése olyan mértékben emelke-
de t t , hogy a korábbi vad öldöklés helyébe 
a harcban elfogott ellenség életének meg-
kímélése lépett, munkaerejének kihaszná-
lása céljából. Í gy a homérosi eposzok 
haladó állásfoglalást tükröznek, amennyi-
ben a rabszolgaság mellé állnak a legyőzött 
ellenséggel való korábbi kegyetlen elbánás-
sal szemben. Ez a homéiosi humanizmus, 
amely a társadalmi fejlődésnek a rabszolga-
tar táshoz vezető konkrét történeti szaka-
szából nő t t ki, nyi lvánul meg a homérosi 
eposzok szimmetrikus szerkezeti formájá-
ban is. A homérosi szimmetria tehát mint 
forma a kifejlődő rabszolgatartó társada-
lom történeti valóságát j u t t a t j a kifeje-
zésre. 

A következő két t anu lmány „A matriar-
chátus bukásának tükröződése homérosi 
mítoszokban" és a „Tri togeneia" bizonyos 
mértékben egymáshoz kapcsolódik. Az 
előbbi Bollorophón és Meleagros mondái-
nak részletes elemzésével m u t a t j a meg, 
hogyan tüntet i el Homéros e mondákból a 
matr iarchátus nyomai t , amelyek abban az 
időben már nem voltak a közönségét jelentő 
társadalomban korszerűek. A másik tanul-
mány pedig Athéné Tritogeneia nevéről 
m u t a t j a ki szellemes érveléssel, hogy szin-
tén a patrilineáris elv győzelmét tükrözi 
a matr iarchátus felet t , amennyiben „Zeus 
Tritos leánya", azaz az anya nélkül született 
istennő mítoszának mintegy tömör össze-
foglalását adja . 

Hasonlóképpen bizonyos tekintetben 
egységet a lkotnak „A hésiodosi prooimio-
nok keleti rokonsága", az „ E g y ezópuszi 
mese és keleti párhuzamai" , továbbá a 
„Danaé mítosza Keleten és Nyuga ton" 
c. dolgozatok, amennyiben mindhárom az 
ókori keleti i rodalmaknak és vallásoknak 
az archaikus görögségre gyakorolt hatásá-
val foglalkozik. A három közül a legszéle-
sebb vallástörténeti perspektívát a harma-
dik tanulmány n y ú j t j a , amely k imuta t ja , 
liogy Danaé-mítosza a görögöknél ókori 
keleti eredetű, s hata lmas anyagismerettel 
nyomonköveti e mítosz elterjedését egészen 
Belső-Ázsiáig. 

A „Terentius vígjátéka L. Acmilius 
Paulus temetésén" c. t anu lmány szép 
példát nyú j t a r ra , hogyan függhet össze 
egy irodalmi m ű f a j kialakulása vallás-
történet i kérdésekkel, s hogyan hozhat 
egy irodalmi mű , jelen esetben az „Adel-
phoo" keletkezési problémájának megol-
dása történeti, irodalomtörténeti és vallás-

5 Magyar Tudomány 1060/7 439 



tö r t éne t i szempontból egyaránt értékes 
eredményeket . 

A „Cicero és Lucre t ius" о. dolgozat az 
egyet len a tanulmányköte tben, amelynek 
problemat ikája az irodalomtörténet kere-
te in tú l nem annyira a vallás, hanem inkább 
a fi lozófiatörténet felé muta t . A Cicero és 
Lucre t ius viszonyára vonatkozó Hierony-
mus-ada t rendkívül alapos filológiai elem-
zése ú j megvilágításba helyezi a köl tő és 
a szónok egymáshoz való viszonyát, de ú j 
f é n y t derít egyúttal Cicero vallásos gon-
dolkodására és a lat in nyelvű filozófiai 
i rodalom történetére is. 

A kötet egyik legérdekesebb vallástör-
t éne t i perspektívát nyú j tó t a n u l m á n y a 
kétségtelenül a „Mar ty r occultus". Ebben 
Trencsényi-Waldapfel az ókori vallásos 
ideológia napjainkig t a r t ó Íratásának k i tűnő 
pé ldá já t muta t j a meg: a csuklyás halál-
démon, a Genius Cucullatus részint egy 
keresztény márt í r , Martyr occultus 
a l a k j á b a n él tovább, részint pedig a nép-
h i t manóiban. 

A kötet gazdag anyagából még egy prob-
lémakör t szeretnék kiemelni. Ez az arany-
korról és a boldogok szigeteiről szóló míto-
szok kérdéscsoportja, amellyel a kötet-
ben három tanu lmány is foglalkozik: „Az 
aranykor-mítosz és a Boldogok szigete", 
a „Bak i s jóslatai" és a „Vergilius pásztori 
m ú z s á j a " . Az a mítosz, amely szerint az 
emberek régen, az aranykorban m u n k a 
nélkül , boldogan éltek, majd ezt a paradi-
csomi állapotot a következő ezüstkorban 
és rézkorban fokozatos rosszabbodás vál-
t o t t a fel, s végre a jelenleg ta r tó vaskorban 
bekövetkezet t a mélypont, de ezután ismét 
az aranykor fog visszatérni, ókori keleti 
e rede tű , s az ant ik irodalomban legelőször 
Ilésiodosnál jelenik meg. Et tő l kezdve a 
Boldogok szigetének mítoszával együ t t 
igen nagy szerepet játszott nemcáak az an-

tik vallásos, hanem a politikai ideológia 
történetében is, amennyiben az uralkodók 
ú j ra meg ú j ra az a ranykor visszatéréseként 
propagálták u ra lmuka t , de ugyanakkor 
a nagy rabszolgafelkelések korában e moz-
galmak ideológiai képviselői szintén a Nap 
uralma alatt álló aranykor visszatérését 
hirdet ték. Aligha van az ókori vallásos 
ideológiának még egy olyan eleme, amely 
az ókor folyamán annyi különböző átér té-
kelésen ment volna keresztül s annyiszor 
kerül t volna a politikai propaganda eszkö-
zei közé, mint az a ranykor mítosza; így 
befolyásolja az ószövetségi messzianisztikus 
jövendölésekkel összefonódva a keresztény-
ség mítoszának kialakulását is. Éppen ezért 
tanulmányozása módszertani szempont ból 
is rendkívül tanulságos, s különösen alkal-
mas a társadalmi a lap és a vallási ideológia 
bonyolult összefüggéseinek megvizsgálá-
sára. Az aranykor-mítosz történetének eze-
ket az összefüggéseit Trencsényi-Waldapfel 
élesszemű, f inom elemzésekkel t á r j a fel 
említet t t anu lmányaiban . 

Ez a néhány kérdés, amelyet a kötet 
anyagából kiemeltünk, csak halvány fogal-
mat n y ú j t a problémáknak arról a gazdag-
ságáról, amellyel az egyes tanulmányok 
foglalkoznak. Dc mindenesetre az ismer-
te te t t anyag a lapján is megál lapí that juk, 
hogy Trencsényi-Waldapfel Imre vallás-
történeti tanulmányai kimagasló eredményt 
jelentenek nemcsak a magyar, hanem a 
nemzetközi ókor tudomány területén is. 
A kötet gazdag vallástörténeti problema-
t iká ja és anyaga a marxis ta módszer követ-
kezetes alkalmazásával bizonyára jelen-
tékenyen elő fogja segíteni nemcsak a ma-
terialista vallástörténeti köztudat kiala-
kítását , hanem á l ta lában a magyar vallás-
történet i ku ta tás jövő fejlődését is. 

IT ARMATTA JÁNOS 

D l G L É R I A JÁNOS : 

Mezőgazdasági kémia 

Akadémiai Kiadó.JBudapest , [1959. 399 1. 16 táb la 

Az Akadémiai Kiadó a közelmúltban 
bocsá to t t a közre di Gléria János: Mező-
gazdasági kémia c. könyvét. A könyv 
megjelenését a kísérletes agrár tudományok 
t e r é n működő szakemberek és á l ta lában a 
szélesebb agrárszakközönség nagy örömmel 
fogad ta . A hazai szakirodalomban évtize-
dek óta nem jelent meg olyan összefoglaló 
m u n k a , amely felölelte volna a mezőgazda-
sági kémia valamennyi fontosabb terü le té t . 
I lyen könyv lúányát a ta la j tannal , t rágyá-
zással, a növénytáplálkozással foglalkozó 

tudományos és gyakorlati területen dolgozó-
szakemberek nagyon érezték. 

Az agrár tudományok fejlődésére mindig 
messzemenő ha tás t gyakoroltak azok az 
ú j tudományos eredmények, amelyeket az 
alaptudományok — kémia, fizika — mű-
velői elértek. Ennek bizonyítására úgy 
hisszük, nincs szükség. A ta la j fejlődésének, 
a növények táplálkozásának törvényszerű-
ségei biológiai törvényszerűségek, téves 
utakon járnánk, ha a folyamatok, jelen-
ségek lényegét kémiai törvényszerűségek-

440 



ben látnánk. Mégis, a biológiai törvények-
nek hódoló folyamatok észlelésében, részle-
tes vizsgálatában egyik legértékesebb és 
pótolhatatlan segédeszköz a kémia, a ké-
miai módszer. Gyakran éppen a kémiai 
részlet folyamai ok tudományos feltárása 
ad ja a lehetőséget a biológiai jelenségek 
magyarázatára, a kémia és fizika vizsgálati 
módszereinek tökéletesedése teszi lehetővé 
a vizsgálat biológiai rendszerekben eddig 
ismeretlen folyamatok, jelenségek észlelését 
és értelmezését. Külön meg kell említeni a 
különösen az utóbbi másfél évtizedben ki-
fejlődött és el ter jedt , izotóp-módszer jelen-
tőségét. Az atomenergia békés, tudományos 
célokra való felhasználása az utóbbi évek-
ben a biológiai rendszerek vizsgálatában 
olyan líj eredmények megszületését te t te 
lebetővé, amelyről a korábbi kémiai és 
fizikai vizsgálati eljárásokkal fogalmat sem 
alkothat tunk. E téren a fejlődés a közeli 
jövőben beláthatat lan távla tokat fog meg-
nyitni a tudományos megismerésben, de 
mint éppen a szóbanforgó könyv bemuta t ja , 
máris értékes eredményeket könyvelhe-
tünk el. di Gléria János könyve a kérdéses 
szakterületen a legújabb kutatások ered-
ményeinek a figyelembevételével ad át-
tekintést ismereteink állásáról. 

A könyv nyolc fejezetre tagozódik. Az 
első fejezetben a szerző történeti áttekin-
tést ad a mezőgazdasági kémia fejlődésé-
ről, időrendben ismerteti azoknak a mun-
káknak eredményeit, amelyek e szakterü-
let fejlődésének fontosabb állomásaiként 
foghatók fel a növénytáplálkozástan, talaj-
kémia, növényi biokémia terén. A második 
fejezet bon a növényi eredetű anyagok 
kémiai összetételéről kapunk részletes 
képet, előbb a növények elemi összetéte-
lére vonatkozó ismeretek, ma jd a növények-
ben előforduló fontosabb szerves vegyüle-
tek, anyagok ismertetése következik. A har-
madik fejezet a növények termelési ténye-
zőivel foglalkozik. Öt termelési tényezőt 
állapít meg: a fényt és a hőt, mint energe-
tikai tényezőket, anyagi tényező pedig 
a víz, a levegő és a ta la j . E tényezőket 
részletesen tárgyalja , különös részletesség-
gel vizsgálja a ta la j t , mint termelési té-
nyezőt. Foglalkozik a talajok termékeny-
ségével, a ta la jok összetételével, а talajok-
ban élő élőlényekkel és azoknak a maga-
sabbrendű növények fejlődésére gyakorolt 
hatásával, valamint a talajok víz- és táp-
anyagszolgáltató képességét befolyásoló 
tulajdonságokkal. E fejezetben a ta la j 

állatvilágáról Varga Lajos, a kérdés kiváló 
ismerője í r t egy részt. A negyedik fejezet 
a növények táplálkozására és a növényi 
szerves vegyületek képződésére vonatkozó 
ismereteket n y ú j t j a . Foglalkozik a növé-
nyek táplálkozásával, a biokémiai reakciók 
törvényszerűségeivel, ismerteti az enzime-
ket és azok működését. Összefoglalja a 
fotoszintézissel és a növények légzésével 
kapcsolatos ú j a b b eredményeket. A külön-
böző szerves vegyületek bioszintézise és e 
vegyületek é le t tar tama tekintetében szin-
tén sok ú j ismeret összefoglalását kap juk 
e fejezetben. Egy-egy rész foglalkozik az 
ásványi tápanyagoknak a növénytáplál-
kozásban betöl töt t szerepével, a növeke-
dési hormonokkal, a tápanyagfelvétellel, 
valamint azokkal a számítási módszerek-
kel, amelyek mennyiségi összefüggéseket 
szolgáltatnak a termelési tényezők és a 
termések mennyisége között. Az ötödik 
fejezet a szervestrágyákkal foglalkozik, 
a hatodik a műt rágyák és ásványi t rágyák 
összetételét, előállításukat és a termésre 
gyakorolt íratásukat elemzi. A hetedik 
fejezet a t r ágyák alkalmazásával kapcsola-
tos fontosabb kérdésekben nyú j t eligazí-
tást . A nyolcadik fejezet végül ismerteti 
azokat a tüneteket , amelyek a növényeken 
a t ápanyaghiányt jelzik, továbbá azokat 
a vizsgálati eljárásokat, amelyekkel a tala-
jok tápanyagszolgáltató képességét lelret 
jellemezni. Külön rész tárgyal ja a t rágyák 
hatásának vizsgálatára irányuló szabad-
földi kísérletezés módszerét, eredményei-
nek feldolgozását és értékesítését. 

A könyv megírásánál a szerző nagy iro- ' 
dalmi anyagot használt fel és a hivatkozá-
sok lehetővé teszik, hogy az egyes részlet-
kérdések i ránt érdeklődők könnyen eliga-
zodjanak a vonatkozó szakirodalomban. 
A könyv használatát megkönnyíti a gon-
dosan összeállított név- és t á rgymuta tó . 
A szöveges részben t e t t megállapítások 
bizonyítására nagyszámú táblázat , a tá r -
gyalt törvényszerűségek szemléletes be-
muta tásá ra pedig gazdag ábra- és kép-
anyag szolgál. A könyv szép kiállítása mélt ó 
keretet n y ú j t az értékes ta r ta lomnak. 
Szakembereink ki tűnő kézikönyvet kap-
tak kezükbe, mely a felsőfokú mezőgazda-
sági szakoktatásban, okta tónak és hallga-
tónak jó segítőtársul szolgálhat és így igen 
sokoldalú szerepet tö l thet be a hazai 
kísérletes agrár tudományok fejlődésében. 

MÁTÉ F E R E N C 
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F E K E T E SÁNDOR: 

A terhességi toxicosisok 

Medicina. Budapest , 1959. 337 1. 23 ábra 

,,A szülészek és a ku ta tók érdeklődése 
egyre jobban a terhességi toxicosisok felé 
fordul ." E szavakkal kezdi Fekete köny-
vének előszavát. 

Kétségtelen, hogy az utóbbi évtizedek-
ben a szülészet kórtana és klinikuma rend-
kívül érdekes, de egyben alapvető válto-
zásokon is ment át . Elsősorban a megelő-
zés szemléletének érvényesülése következ-
tében számos szövődmény, amelyet a közel-
múl tban még komolyan számításba kellett 
venni, gyakorlatunkból ma már e l tűnt , 
vagy irodalmi r i tkaságnak tekinthető . 
Ezzel a jelenséggel közvetlen összefüggés-
ben a terhességgel és szüléssel kapcsolatos 
anyai és magzati halálozás soha nem 
remélt alacsony értékekig csökkent. 

A sokféle szülési szövődmény közül vál-
tozat lanul egy, nevezetesen a terhességi 
toxicosis gyűj tőnéven összefoglalt beteg-
ségcsoport t a r t o t t a meg komoly jelentő-
ségét. Míg a terhesség és szülés egyéb 
szövődményének okai á l ta lában ismer t té 
vál tak és e l ju to t tunk a megfelelő kezelési 
módjukhoz is, addig szinte kizárólagosan 
a toxicosis az a megbetegedés, amelynek 
magvához közelférkőzni máig sem t u d t u n k 
és amelynek oki gyógykezelése ma sincs 
b i r tokunkban. 

É r the tő tehát Fekete idézett megállapí-
tásának oka és igazsága. A világirodalom-
ban az utóbbi években a szinte á t tek in t -
hetetlen mennyiségben megjelenő közle-
ményeken kivül, egyre-másra jelennek meg 
a terhességi toxicosisok kérdésével foglal-
kozó összefoglaló munkák , monográf iák. 
Dieclcman könyve több kiadást ért meg, 
Theobald-пак, Sophiannak és másoknak 
jelentek meg hasonló munkái . A magyar 
irodalom ezzel szemben mindezideig saj-
ná la t ta l nélkülözött e témáról összefoglaló 
m u n k á t . 

Az e lmondot tak teszik érthetővé a vára-
kozást,amely Fekete monográfiájának meg-
jelenését megelőzte. A figyelem azonban, 
amely „ A terhességi toxicosisok" című 
monográfia megjelenése felé fordult , nem-
csak a t á rgynak szólt, hanem — ta lán 
elsősorban is — a szerző személyének. 
Fekete Sándor, a magyar nőorvosok meg-
becsülését nemcsak sok évtizedes munkás-
ságával, hanem e munkásság eredményes-
ségével és színvonalával vívta ki. A 
szóbanforgó monográfia megítélését tekint-
ve meg kell állapítani, hogy szerencsésen 
találkozott a tárgy időszerűsége és fontos-
sága a kiváló szerző alkalmasságával. 

A könyv méltatását azzal a megálla" 
pítással kell kezdeni, hogy az minden 
tekintetben megfelel a nem kis igényű 
várakozásnak. A szerző a könyben magas 
tudományos színvonalon, élvezetes stílus-
ban n y ú j t j a az olvasónak, lehet mondani , 
mindazt, ami t ma a terhességi toxico-
sisokiól tudnunk kell. Fekete a problé-
mával kapcsolatos kérdéseket igen sok 
oldalról vizsgálja és magát az alapkérdést 
is többféle nézőpontból igyekszik meg-
világítani. Az anyag feldolgozása folyamán 
nem elégszik meg az ada tok felsorolásával, 
hanem a tárgyal t kérdés körén tú l széles-
körű ismeretanyagából taní tás i szándék-
kal is bőven ju t t a t az olvasónak. Ez a 
tanítási szándék, amely az anyag megis-
merését megkönnyíti , a monográf ia egyik 
legnagyobb érdeme. 

A könyv 25 fejezetben tá rgya l ja a ter-
hességi toxicosisok kérdéseit. A tárgyalás 
folyamán külön fejezetben tá rgyal ja a 
terhesség első harmadában mutatkozó és 
külön a második, ill. ha rmadik harmadban 
jelentkező toxicosisokat, 20 fejezet foglal-
kozik a késői terhességi toxicosisokkal. 
A fejezeteknek ez a számaránya helyesen 
fejezi ki a korai és késői terhességi toxi-
cosisok jelentőségét, de a toxicosisok 
iránt muta to t t tudományos érdeklődés 
arányát is. 

Részletesen olvashatunk a terhesség bár-
mely szakaszában muta tkozó olyan toxi-
cosisnak felfogható kórképekről is, mint 
amilyenek pl. a pruri tus , a myasthenia, 
vagy a ptyalismus. A késői terhességi 
toxicosisok tárgyalása során részletesen 
foglalkozik a szerző a terhességi toxicosisok 
kórbonctani elváltozásai val. Komoly érdeme 
a könyvnek, hogy külön fejezeteket szen-
tel a legmodernebb ku ta tások eredményei-
nek, ill. azok magyarázatának. í g y rész-
letesen foglalkozik a toxicosisban meg-
betegedett terhesek lepényére vonatkozó 
vizsgálatokkal, a hypophysis-liypothala-
mus-rendszer kérdéseivel, a szervezet en-
zym-rendszerével, az allergia kérdéseivel, 
a vér kémiai változásainak jelentőségével. 

A késői terhességi toxicosisok patho-
genesiséről í rva részletesen kifej t i a szer-
ző véleményét, amely szerint a pathoge-
nesisben három alapfolyamatnak tulajdo-
ní t döntő szerepet, nevezetesen a serosus 
gyulladásnak, a helyi vérkeringési zava-
roknak és a kötőszövet fokozott duzzadó-
készségének. Bár ezek az a lapfolyamatok 
máshol és más körülmények között is meg-
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ta lá lhatók, a szerző véleménye szerint ezek 
együt tes megjelenése, lokalizációja, mér-
téke és csatlakozása a terhességi elváltozá-
sokhoz jellegzetes a toxicosisokia. Felfo-
gásának lényege, hogy ez a hármas folya-
ma t — véleménye szerint — a toxicosisok 
minden tünetét megmagyarázza és i rányt 
m u t a t a toxicosisok megelőzésére és gyó-
gyítására. 

Külön fejezet foglalkozik — helyesen — 
a vese, a m á j és az idegrendszer működésé-
vel a terhesség alat t , valamint ezek szere-
pével a terhességi toxicosisokban. Igen 
hasznos a részletes tárgyalás a terhességi 
toxicosisok megelőzése és kezelése tárgyá-
ban. A kezelést illetőleg szerencsés a tár-
gyalásnak az a módja , amely a toxicosisok 
elismert egységén belül a gyakorlat szá-
mára külön-külön ismerteti a hypertonia, 
a vizenyő kezelését, külön foglalkozik a 
táplálkozás jelentőségével és a hormonok 
alkalmazásával a megelőzésben és a gyó-
gyításban. A toxicosisok konzervatív és 
ak t iv therápiá jának ismertetése u t án a 
szerző részletesen foglalkozik a legújabb 
el járásokkal, azok jelenével és jövőjével. 

A monográfia hiányosságai elsősorban, 
mondha tnám kizárólag — a könyv szer-
kesztésében találhatók. í g y nem mindig 
szerencsés a fejezetek szerint tagozott 
irodalmi adatok felsorolása. Sokszor egyes 
ada tok megtalálása érdekében valamennyi 

fejezet végén levő irodalom-mutatót á t 
kell tanulmányozni. Hasonló nehézséget 
okoz adott esetben, hogy a rendkívül 
széleskörű ismereteket magában foglaló 
anyaghoz képest a t á rgymuta tó terjedelme 
szerény és ez a körülmény ugyancsak 
nehézséget okoz a könyv egy-egy keresett 
részletének megtalálásában. 

Egészében Fekete Sándor könyvét a 
magyar orvostudományi irodalom jelentős 
nyereségének tar tom. A hézagpótló mft 
jelentősége nemcsak abban áll, hogy jól 
á t tekinthető összefoglalását ad ja egyik 
leginkább időszerű és legfontosabb prob-
lémánk kérdéseinek, hanem abban is, hogy 
a könyvben a szerző közkinccsé teszi nem 
mindennapi irodalmi ismereteit is. Ennek 
révén a könyv a tudományos ku ta tásnak 
is rendkívül fontos segítségére lesz. 

Bár a monográfia tá rgyánál fogva első-
sorban a szülészek számára készült, azt 
hiszem, jogosan keltheti fel a rokonszak-
mák képviselőinek és azok közül is az 
elméleti kuta tóknak érdeklődését. A köny-
vet melegen ajánlom mind a gyakorlóorvo-
sok, mind a kuta tók figyelmébe. Meggyő-
ződésem, hogy a köte tben sok érdekes 
gondolatot, sok gondolkodásra késztető 
eszmét találnak a kiválóan rendezett és 
hiánytalan ismeretanyagon kivül. 

ZOLTÁN I M R E 
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S Z E R K E S Z T Ő K 

Rejtő István, Szántó Lajos 

A Magyar Tudományos Akadémia központi folyóirata, a 
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A gazdasági törvények felhaszncdása az állam 
által a magyar mezőgazdaséigban* 

F R I S S I S T V Á N a k a d é m i k u s 

Г roletárdiktatúránk mintegy 12 évi fennállása után jutottunk el oda, 
hogy parasztságunk többsége az ország szántóföldjének több mint felén a föld 
társas megművelésének útjára lépett. A parasztság viselkedése ez alat t az idő 
a la t t — hosszú ideig tar tó habozása, majd fordulata a szocializmus felé — el-
választhatatlan attól a módtól, ahogy proletár államunk a gazdasági törvénye-
ket felhasználta. Feltehető tehát, hogy lia megvizsgáljuk, hogyan nyilvánul-
tak meg a fejlődés egyes szakaszaiban a gazdasági törvények, és hogyan tudta 
az állarp ezeket felhasználni, vagyis hogyan érvényesült az állam irányító 
szerepe, ebből a vizsgálatból gazdaságpolitikánk számára hasznos tanulságo-
kat szűrhetünk le. 

„Az embereket környező életfeltételek köre, amely idáig uralkodott az 
embereken — írta Engels, szembeállítva egymással a kapitalizmust és a szocia-
lizmust —, most az emberek uralma és ellenőrzése alá kerül, akik most először 
válnak a természet tudatos, tényleges uraivá, mert és amennyiben saját társadal-
masításuk uraivá lesznek. Saját társadalmi tevékenységük törvényeit, melyek 
idáig idegen, rajtuk uralkodó természeti törvényekként állottak velük szemben, 
az emberek akkor majd teljes szaktudással alkalmazzák s ezzel uralmuk alá 
vetik. . . .Csak ettől kezdve fogják az emberek teljes tudatossággal maguk 
csinálni történelmüket, csak ettől kezdve lesznek meg az általuk mozgásba 
hozott társadalmi okoknak, túlnyomólag, állandóan növekvő mértékben, az 
általuk elérni kívánt hatásai is." 

Engels, mint erről az idézet utolsó mondata tanúskodik, előre látta, 
hogy a szocialista forradalom győzelme nem adja automatikusan az emberek 
kezébe a társadalmi fejlődés kulcsát, nem ismerteti meg őket azonnal, egyik 
napról a másikra, saját társadalmi tevékenységük törvényeivel, hogy ezeket 
mindjár t uralmuk alá vethessék. Az általuk mozgásba hozott társadalmi okok-
nak csak túlnyomólag s állandóan növekvő mértékben lesznek meg az általuk 
elérni kívánt hatásai. 

De Engels szavai a szocializmus győzelme utáni időszakra vonatkoznak, 
akkorra, amikor — ugyancsak Engels szava iva l—„. . . a társadalom nyíl tan és 
kerülő utak nélkül birtokába veszi a termelőerőket, amelyek minden más ve-
zetés alól kinőttek, kivéve az övét. . . . A proletariátus megragadja az állam-
hata lmat és a termelőeszközöket egyelőre állami tulajdonná vál toztat ja ." Ám 
a történelem tényleges menetében az államhatalom megragadása a proletariá-
tus által és a termelőeszközök állami tulajdonná változtatása nem feltétlenül 

* Felszólalás a „Béke és Szocializmus" c. folyóirat szerkesztőségének Prágában , 
1900 áprilisában rendezett ankétján. 
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egy időben történik. Nálunk Magyarországon még az államhatalom megraga-
dása a proletariátus által sem volt egyetlen aktus, hanem egy 1947 végén — 
1948 elején befejeződött fejlődés eredménye. A termelőeszközök államosítása 
még sokkal jobban elhúzódott. A munkásosztály, kihasználva az államhata-
lomban a felszabadulás óta meglevő vezető szerepét, fokozatosan készítette 
elő a szocialista átalakulást. így az államosítás fontosabb állomásai 1945-re, 
1946-ra és 1947-re, majd 1948 márciusára és 1949 decemberére estek, viszont 
ebben az egész időszakban csak viszonylag szűk körben került sor a termelő-
eszközök államosítására a mezőgazdaságban, ahol egy évszázados feudális 
jellegű nagybirtokrendszert csak hazánk 1945-ben bekövetkezett felszabadu-
lása után, tehát alig néhány évvel a proletárdiktatúra megszületése előtt, 
zúzott szét egy radikális földreform. 

Az a legfőbb eszköz, amelyen keresztül, amelynek felhasználásával tár-
sadalmunk saját fejlődését irányítja, népi demokratikus államunk. Államunk 
gazdaságpolitikájában kell társadalmunk gazdasági törvényeit teljes szak-
tudással alkalmazni, hogy a kívánt hatást elérjük. Ebből pedig az is követke-
zik, hogy a hatáson mérhetjük fel, mennyire sikerült felismernünk és ezzel ellen-
őrzésünk alá vetni, uralmunk alá haj tani saját fejlődésünk törvényeit. Ha 
elértük a kívánt hatást, akkor felismeréseink helyesek voltak. Ha más hatás t 
értünk el, mint amit akartunk, akkor helytelen feltevésekből indultunk ki. 

Magyarország mezőgazdasága, mint ismeretes, a felszabadulás előtt el-
maradott, részben még félfeudális jellegű volt. A felszabadulás pedig 1945-ben 
az országon végigszáguldó súlyos harcok, és a megvert népellenségnek a vissza-
vonulás során is elkövetett rettenetes pusztításai és rablásai után következett 
be. A visszavonuló németek és nyilasok elhurcolták a szarvasmarhaállomány 
több mint felét, a sertésállomány több mint háromnegyed részét, a lóállomány-
nak közel kétharmadát. Ahol meg tudták kaparintani, ott elvitték a vető-
magot is és nagy számban pusztították el a mezőgazdaság épületeit és egyéb 
álló- és forgóeszköz állományát. A mezőgazdasági termelés érthető módon 
mélypontra süllyedt. Erősen csökkent a vetésterület. Az 1931—1940-es évek-
hez képest 1946-ra a termésátlagok 25—40 százalékkal visszaestek. 

De megindult mindjárt egy erőteljes fejlődés is. 1945—1951 között 
rendkívül gyors regenerálódás folyt a magyar mezőgazdaságban. Ez pedig 
nyilvánvalóan összefüggött azzal, hogy az 1945. évi földreform több mint 
75 000 földbirtokot vet t igénybe, 5 600 000 hold összterülettel és föld juttatás-
ban részesített több mint 640 000 személyt. Magyarország tehát a földesúri 
nagybirtok országából a paraszti kisbirtokok országává vált. Az osztályharc 
alakulása, a hatalomért folyó harc, ebben az időben politikailag nem te t te 
lehetővé a szocialista termelési viszonyok kialakításának napirendre tűzését. 
De a földreformot követő fejlődés azt bizonyította, hogy a kisbirtokos tulaj-
donforma az akkori rendkívül gyengén felszerelt mezőgazdaságban, gazdasá-
gilag is alkalmas volt — és valószínűleg egyedül volt alkalmas — a termelő-
erők gyors regenerálódásának biztosítására. A termelőerők és termelési viszo-
nyok nagyjából összhangban voltak egymással. 

Ez az összhang azonban nem állt fenn sokáig: a kisparaszti termelésnek 
nagy fejlődési lehetőségei már nem voltak. Többévi következetes emelkedés 
után a mezőgazdasági termelés teljes volumene 1951-ben először multa felül 
valamelyest a háború előtti legjobb mezőgazdasági hozamú év, az 1938-as év 
termelését. De utána ezt az eredményt három éven keresztül nem sikerült 
újból elérni. Egészben véve a mezőgazdasági termelés a felszabadulást követő 
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8—10 évben alig jutot t túl a háború előtti eredményeken, míg a népgazdaság 
egyéb ágaiban rendkívül gyors volt a növekedés. 

Nem lenne azonban helyes a mezőgazdaság nem kielégítő fejlődését 
végig ebben az egész időszakban csak a termelési viszonyok egy, bár döntő 
részére, a kisparaszti tulajdonra visszavezetni. Azt is meg kell vizsgálnunk, 
hogyan hatottak a mezőgazdaság fejlődésére gazdaságpolitikai intézkedéseink. 
Az 1947 végi, 1948 eleji hónapokban — mint említettük — létrejött Magyar-
országon a proletárdiktatúra. Milyen hatással volt ez a mezőgazdaságra? Az 
eredményeket gazdaságpolitikánk céljaival is össze kell vetnünk és akkor azt 
is megállapíthatjuk, mennyire sikerült felismernünk és helyesen alkalmaznunk 
a mezőgazdaságban társadalmunk objektív gazdasági törvényeit. 

Bár gazdaságpolitikánk az évek folyamán, belső és külső körülmények 
változása következtében, természetszerűleg maga is változásokon ment á t , 
alapvető céljai a proletárdiktatúra megszületése óta változatlanok. A mező-
gazdaság területén ezeket az alapvető célokat bárom pontban foglalhatjuk össze : 

1. Gazdaságpolitikánknak a mezőgazdaságban is szolgálnia kell proletár-
diktatúránk alapjának, a munkás-paraszt szövetségnek erősítését. 

2. Állandóan emelnünk kell a mezőgazdasági termelést és a munka 
termelékenységét a mezőgazdaságban, hogy i t t is, mint a népgazdaság egyéb 
területein, egyre bővüljön az az alap, mely a lakosság életszínvonalának ál-
landó emelkedését biztosítja. 

3. A mezőgazdasági termelés fejlődésével párhuzamosan végbe kell men-
nie a termelési viszonyok átalakulásának is. A kisbirtokon gazdálkodó paraszto-
kat rá kell vezetni a föld társas, nagyüzemi megművelésének útjára. 

Ezek közül az alapvető célok közül az első kettő a felszabadulástól kezdve 
vezette pártunkat . De a harmadik, t ehá t a szocialista termelési viszonyok ki-
alakítása a mezőgazdaságban csak 1948-ban, a proletárdiktatúra kialakulásá-
val került napirendre és amikor napirendre került, módosította a munkás-
paraszt szövetség tar talmát is. A Kommunista Pár t és a Szociáldemokrata 
Pár t egyesüléséből 1948 júniusában lé trejöt t Magyar Dolgozók Párt ja prog-
ramnyilatkozatában még nem foglalt állást a kollektivizálás mellett és ki-
mondta, hogy védi a paraszti magántulajdont. Feladatul tűzte ki a mező-
gazdaság technikai színvonalának fejlesztését és e célból gépállomási hálózat 
kiépítését, ezenkívül állami mintagazdaságok és — egymás mellett említve — 
falusi beszerző, értékesítő és termelő, valamint egyéb szövetkezetek megszer-
vezését. Nem sokkal később, a Magyar Dolgozók Pár t ja szövetkezeti konfe-
renciája is kimondotta, hogy még nem értek meg a termelőszövetkezetek álta-
lános elterjedésének feltételei, s ezeket szívós munkával kell előkészíteni. De 
az 1948/1949-ben a pártban lefolyt vita tisztázta — az ellentétes opportunista 
nézettel szemben —, hogy Magyarországon is aktuális feladattá vált és nem 
halasztható bizonytalan időre a kollektivizálás és azt is, hogy a munkás-paraszt 
szövetség tar talmát a lenini hármas jelszónak kell megszabnia. 

Agrárpolitikánk alapvető céljai t ehá t nem változtak a proletárdiktatúra 
kialakulása óta, de gazdaságpolitikánk eszközei többször is — részben elég 
mélyrehatóan — megváltoztak. E változások alapján mezőgazdasági politi-
kánkban 1959 végéig négy szakaszt különböztethetünk meg: 

1. az 1948—49-es, 
2. az 1950-től 1953 közepéig terjedő, 
3. az 1953 közepétől 1956 őszéig, t ehá t az ellenforradalomig és 
4. az ellenforradalom óta 1959 végéig tar tó szakaszt. 
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Az első szakaszban az állam beavatkozása a mezőgazdasági termelésbe 
elsősorban a beadási politikán, tehát a beadási kötelezettségek és árak megsza-
básán, továbbá a mezőgazdasági termékek forgalmának szabályozásán keresz-
tül érvényesült. Bizonyos termékek kötelező beadása Magyarországon meg-
volt a második világháború alatt is. 1945 májusában, tehát közvetlenül a fel-
szabadulás után új beadási rendszert vezettek be, amely a korábbitól eltérően 
progresszív volt, vagyis a nagyobb földbirtokkal rendelkező gazdáktól terület-
egységenként nagyobb beadást követelt. A beadást kezdetben csak a fő ter-
ményekben követelték, 1946-ban azonban már az állati termékekre is kiter-
jesztették. 1948-tól a beadásban nagyobb súlyt fektettek az osztályszempon-
tok érvényesítésére. Fokozatosan fejlődött a szerződéses termeltetés rendszere 
is és 1947—48-ban már mintegy 500 000 kat. holdra ter jedt ki. 

Lát tuk, hogy 1951-ig a mezőgazdasági termelés gyorsan fejlődött. Az 
állam gazdaságpolitikája tehát ál talában kedvezett a kisparaszti birtok meg-
szilárdításának. A nyomor, mely a felszabadulás előtt otthon volt, 1949-től — a 
munkanélküliség felszámolásától — kezdve végleg megszűnt a magyar faluban. 

A mezőgazdaság fejlődési irányáról folytatott vita lezárása után neki-
lá t tunk a mezőgazdaság szocialista szektora erőteljesebb fejlesztésének is. 
1948/1949-ben létrejöttek az első termelőszövetkezetek és az első gépállomások. 
Megerősítettük az állami gazdaságokat. 

Ebben az első szakaszban a munkás-paraszt szövetség szilárd volt, még-
pedig döntően az egyéni kisparaszti gazdaság megerősödése alapján. A mező-
gazdasági termelés fejlődött. Megtettük az első, a kezdeti lépéseket a termelési 
viszonyok szocialista átalakítására a mezőgazdaságban. Általában«helyesen 
ismertük fel és alkalmaztuk társadalmi tevékenységünk törvényeit. 

A második szakaszban a mezőgazdasági termelésnek hullámzó vonala 
volt. 1951 kivételesen jó, 1952 kivételesen rossz eredményt hozott, 1953-ban 
a brut tó termelés 12 százalékkal, a ne t tó 15 százalékkal volt az 1949-es felett. 

A gazdaságpolitikában a legnagyobb változást a mezőgazdaság szocialista 
átszervezésének előtérbe állítása jelentette. Ez megfelelt az 1948—1949-ben, 
a pár t agrárpolitikájáról folyt vita eredményének. De a vita nem tisztázta a 
termelőszövetkezeti fejlődés szükséges feltételeit és helyes ütemét. Különösen 
1951-től a fejlődés meggyorsítására sokszor helytelen módszereket is alkalmaz-
tunk. Túlbecsültük az adminisztratív beavatkozástól várható eredményeket. 
Az egyéni parasztgazdaságok beadási kötelezettségét és adóját jelentékenyen 
emeltük. Ezek progresszivitását erősen, 25 holdtól kezdve ugrásszerűen fokoz-
tuk . Néhány év a la t t csaknem felszámoltuk a kulákságot. Előfordult, hogy 
önkény érvényesült a középparasztokkal szemben is, pl. a beadás és az adó 
megállapításánál, meg a termelőszövetkezetek alakulását követő tagosítások-
nál. Igaz, hogy ezeknek a rendszabályoknak következményeképpen a termelő-
szövetkezetek elég gyors ütemben fejlődtek és 1953 közepére már az ország 
szántóterületének egyötödén gazdálkodtak. Az állami gazdaságokkal együt t 
ekkor a szántóterület mintegy harmadrésze tartozott a szocialista szektorhoz. 
De ennek a fejlődésnek sok kellemetlen velejárója is volt, s legfőképpen: a 
termelőszövetkezetek jó része sem gazdaságilag, sem politikailag nem volt kel-
lően megalapozva, a továbbiakban nem mutatkozott elég ellenállónak. 

Fokozódó súllyal nehezedett a parasztságra a beadás. 1946 végén a kö-
telező beadási árak kb. azonosak voltak a piaci árakkal. Ettől kezdve a piaci 
árak 1953-ig gyors ütemben emelkedtek, a beadási árak alig változtak. A be-
adás volumene 1950-ről 195l-re'megkétszereződött és 1952-ben további több 
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mint 60 százalékkal nőtt . Erősödött az egyéb állami beavatkozás is, kiterjesz-
tet ték a forgalmi korlátozásokat és előírták bizonyos növények kötelező vetés-
területét. Mindez együttvéve visszatetszést szült a parasztságban, csökkentette 
termelési kedvét, károsan befolyásolta viszonyát a munkásosztályhoz és a 
párthoz, lazította a munkás-paraszt szövetséget. 

Kétségtelen, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezésének napirendre 
tűzése az állam részéről új fa j ta eszközök alkalmazását követelte meg, és ez 
indokolttá te t te az előző szakaszban követe t t mezőgazdasági politika meg-
változtatását. De a helyes politikát nem sikerült mindjárt megtalálnunk. 
Államunk elhanyagolta gazdaságpolitikája kialakításában Leninnek azt a 
mezőgazdaságra nézve különösen fontos utalását, hogy a népgazdaság minden 
fontos ágát a személyes érdekeltségre kell alapozni. Azzal, hogy a mezőgazda-
ságban főleg adminisztratív rendszabályok alkalmazására helyezte a súlyt, 
szükségszerűen a kívánttal ellentétes ha tás t ért el. Végeredményben ebben 
a szakaszban nem sikerült társadalmi tevékenységünk törvényeit a kellő mér-
tékben uralmunk alá vetni. 

A második szakasz végére felismertük a gazdaságpolitikánkban elköve-
t e t t hibákat és a harmadik szakasz azzal kezdődött, hogy különböző intézkedé-
seket te t tünk kijavításukra, 1953-ban, 1954-ben. 1955-ben a beadás össz-
volumene lényegesen alacsonyabb volt az 1952. évinél és mindössze 5—20 
százalékkal múlta felül az 1951. évit. Jelentősen csökkent a parasztság adó-
terhe is, a tagosítások, önkényeskedések és erőszakoskodások jóformán meg-
szűntek. Fokozottan igyekeztünk élni az anyagi ösztönzés eszközeivel. 

Mindezek az intézkedések általában kedvezően hatottak a parasztság 
termelési kedvére és a parasztság és munkásság viszonyának alakulására is. 
Ezt a kedvező hatást azonban gyengítette, hogy ugyanebben az időben a pár t -
ban békülékenység érvényesült az 1948—1949-es vitában legyőzött, de fejüket 
most az állami és pártvezetésben egyaránt újból felütő opportunista erőkkel 
szemben. Ezek hatására bomlás indult meg a termelőszövetkezetekben és több 
mint 20 százalékról 13 százalékra csökkent részesedésük a szántóterületben. 
Erősödtek a parasztság spekulatív elemei is. 

Az opportunizmussal szemben tanús í to t t békülékenység akadályozta a 
helyes pártvonal teljes tisztázását és következetes érvényesítését. í g V ebben 
a szakaszban ingadozó politika érvényesült. 1955-ben sikerült csapást mérni 
az opportunistákra. Újból fejlődésnek indul t a termelőszövetkezeti mozgalom, 
de felújult az 1953 előtt elkövetett hibáknak egy része is. Végre 1956 júliusában 
pár tunk Központi Vezetősége agrárpolitikánkban is helyes, a jobboldali oppor-
tunizmustól és az álbaloldali túlzásoktól egyaránt mentes vonalat alakitott ki. 
De ennek hosszabb időn keresztül való következetes érvényesítését már keresz-
tülhúzta az ellenforradalom. 

Л mezőgazdasági termelés eredményei ebben a szakaszban is hullám-
vonalat mutatnak. Az 1955. év igen jó eredményt hozott, az 1956. év az 
1953 ast sem érte el. 

A munkás-paraszt szövetség állására bizonyos fokig fényt vetet t a pa-
rasztság magatartása az ellenforradalomban. A parasztság döntő többsége hű 
maradt népi demokratikus rendszerünkhöz. Bár a termelőszövetkezetek nagy 
része felbomlott, de a gazdaságilag és politikailag legjobban megalapozott 
termelőszövetkezetek ellenállóknak bizonyultak, megmutatván, hogy a ter-
melőszövetkezeti mozgalom immár kitéphetetlen gyökereket eresztett a m a 
gyár mezőgazdaságban. 



Mindent összevetve és az egész szakaszt alapvető céljaink szempontjá-
ból mérlegelve megállapíthatjuk, liogy különösen a szakasz végére előbbre 
jutottunk fejlődésünk objektív törvényeinek megismerésében és alkalmazásá-
ban, de a három év egészét tekintve nagyobb eredmények elérésétlelietetlenné 
tet te az opportunizmus átmeneti érvényesülése, az álbaloldali túlzás, az inga-
dozó politika. 

A negyedik szakaszban, tehát az ellenforradalmat követő időszakban 
igyekeztünk tanulni és levonni a következtetéseket az ellenforradalom előtt 
elkövetett gazdaságpolitikai hibáinkból. Különösen nagy súlyt fekte t tünk 
arra, hogy megnöveljük a parasztság bizalmát a munkásosztály pár t ja és 
állama iránt, hogy megszilárdítsuk, megingathatatlanná tegyük proletár-
diktatúránk alapját, a munkás-paraszt szövetséget. Arra törekedtünk, hogy 
elkerüljük a jobboldali és az ún. baloldali hibákat egyaránt. 

Gazdaságpolitikánk alapvető céljai, mint erről már korábban is szó volt, 
nem változtak. Az államunk által alkalmazott gazdaságpolitikai eszközökben a 
fő változások abban álltak, hogy szakítottunk az adminisztratív eszközök 
túlzott alkalmazásával, eltöröltük a kötelező beadást és egységes mezőgazda-
sági árrendszert vezettünk be, továbbá megszüntettük egyes növényfaj ták 
vetésterületének kötelező előírását. Lemondtunk tebát azokról a fő eszközök-
ről, amelyekkel korábban a mezőgazdasági termelést irányítani, befolyásolni 
igyekeztünk. Milyen lehetőségeink maradtak e cél elérésére? 

Agrárpolitikánkban természetesen mindig figyelembe vettük a különb-
séget az össznépi szocialista tulajdonban levő állami gazdaságok, a szocialista 
csoporttulajdont alkotó termelőszövetkezetek és az egyéni gazdaságok között . 
Az állami gazdaságokat lényegében ugyanolyan elvek alapján vezetjük, mint 
az egyéb állami tulajdonban levő, tehát pl. ipari vagy közlekedési vállalatokat. 
Az ellenforradalom után itt is igyekeztünk ésszerű változtatásokat megvaló-
sítani, e gazdaságokat azonban az ellenforradalom előtt és után változatlanul 
a népgazdasági tervben kijelölt utasítások alapján irányítottuk. 

Más a helyzet a termelőszövetkezetek és az egyéni parasztgazdaságok 
termelésének irányításánál, befolyásolásánál. E kettő közt is — erre még visz-
szatérek — nagy különbség van a befolyásolás szempontjából. De 1956 u tán 
mindkettőnél sokkal nagyobb mértékben, mint korábban az anyagi ösztönzés, 
a személyes érdekeltség módszereinek felhasználásával igyekeztünk eredményt 
elérni. 

Nézzük meg először is, milyen eredményeket értünk el az ellenforradalom 
óta és világítsuk meg azután az elért eredmények és az alkalmazott módsze-
rek összefüggését. 

A mezőgazdaság össztermelése 1956-ról 1957-re 12 százalékkal, 1957-ről 
1958-ra 5,1 százalékkal, majd 1958-ról 1959-re további 4,5 százalékkal emel-
kedett. A mezőgazdasági nettó termelés, t ehá t a mezőgazdaság hozzájárulása 
a nemzeti jövedelemhez 1956-ról 1957-re 17 százalékkal és 1957-ről 1958-ra 
további 3 százalékkal emelkedett. (Az 1959-es szám még nem áll rendelkezé-
sünkre.) A mezőgazdaság összes termelése ily módon 1958-ban magasabb szín-
vonalat ért el, mint bármikor korábban. 4 százalék híján elérte a nemzeti jöve-
delemhez való hozzájárulás nagysága tekintetében is az 1951. évi eredményt, 
korábbi legmagasabb színvonalát. 

A termelőszövetkezetek fejlődése az ellenforradalom okozta megrázkód-
tatás után újból visszaesett. Míg részesedésük az ország szántóterületében 1956. 
június 30-án már újból 18,1 százalékra emelkedett, addig az ellenforradalom 
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után 1956. december 31-én ez a részarány már csak 7,2 százalék volt. U tána 
lassú megerősödés következett és 1957. december 31-én 9,5 százalékot, 1958. 
december 31-én pedig 12 százalékot foglaltak cl az ország szántóterületében. 
1959 folyamán azután a fejlődés nagy lendületet vett . Az év végére az ország 
szántóterületének mintegy 40 százalékán gazdálkodtak termelőszövetkezetek. 
Ez a szám mostanra több mint 57 százalékra emelkedett. Az állami gazdaságo-
kat is figyelembe véve, ma Magyarország egész szántóterületének több mint 
7(1 százaléka tartozik a szocialista szektorhoz. 

A kedvező fejlődés a múlttal szemben már e számok alapján is szembe-
szökő. A különbsógetteljesenfelmérni azonban csak akkor tudjuk, lia emléke-
zetünkbe idézzük, hogy ezeket az eredményeket a parasztsággal szemben al-
kalmazott adminisztratív eszközök és nyomás igénybevétele nélkül értük el. 
Kommunista pár tunk és népi demokratikus államunk természetesen sohasem 
mondott le a termelőszövetkezetek propagálásáról és jelentős anyagi segítséget 
is nyúj tot t a termelőszövetkezeti parasztságnak gazdálkodása fejlesztéséhez, 
megszilárdításához. Ugyanakkor azonban szigorúan ragaszkodott az önkén-
tesség elvének betartásához a szövetkezésben és azokban a szórványos esetek-
ben, amikor a termelőszövetkezeti agitáció során mégis előfordult az önkéntes-
ség elvének megsértése, megfelelő megtorlást is alkalmazott. A szövetkezet-
fejlesztéssel kapcsolatban az egyénileg gazdálkodó parasztok anyagi terhei 
semmivel sem növekedtek, tőlük semmiféle kedvezményt nem vontak meg. 
így a szövetkezeti mozgalom fellendülése nem is járt együtt a munkás-paraszt 
szövetség lazulásával, hanem a parasztságnak a munkásosztály, annak pá r t j a 
és állama iránti szilárd bizalma alapján jött létre. 

Érdemes kitérni arra is, hogy a kötelező beadás megszüntetése és az egy-
séges mezőgazdasági árrendszer bevezetése milyen terhet jelentett az állam 
számára. Az állami átvételi árak jelentékenyen emelkedtek, ezt azonban némi-
leg ellensúlyozta a szabadpicai árak csökkenése, továbbá a parasztok által 
fogyasztott egyes iparcikkek árának, és a paraszti adótételeknek kisebb fel-
emelése. Végeredményben a felemelt árak annyi többletterhet hárítottak az 
államra, amennyit a parasztság életszínvonalának emelkedése összegszerűen 
kitett. Ez azonban nem volt több, mint amennyit terveztünk és mint amennyi-
vel — aránylagosan — egyidejűleg a lakosság többi rétegének életszínvonala 
is emelkedett. A városi lakosság áltai vásárolt élelmiszerek árában semmiféle 
áremelkedés sem következett be. 

Mérleget vonva az utolsó szakasz fejlődéséből megállapíthatjuk, hogy 
ezúttal mindhárom alapvető célunk irányában előbbre jutottunk. Fejlődött, 
megszilárdult a munkás-paraszt szövetség, emelkedett a mezőgazdasági ter-
melés és mezőgazdaságunkban túlsúlyra jutot tak a szocialista termelési viszo-
nyok. Mindebből túlzás és önhittség nélkül vonhatjuk le azt a következtetést, 
hogy társadalmi tevékenységünk törvényeit most már jobban ismerjük, na-
gyobb szaktudással alkalmazzuk, mint fejlődésünk korábbi szakaszaiban. Népi 
demokratikus államunk gazdaságpolitikája összhangban volt az objektív gazda-
sági törvényekkel és éppen ezért t ud ta a maga elé tűzött célokat valóban 
el is érni. 

Eredményeink között a legnagyobb fontosságot természetesen annak 
tulajdonítjuk, bogy a munkás-paraszt szövetség szilárd alapján sikerült a 
szocialista termelési viszonyokat túlsúlyra jut tatni mezőgazdaságunkban. E 
sikerünket pedig az magyarázza, hogy magunkóvá te t tük, helyesen alkalmaz-
tuk a mezőgazdaság szocialista fejlesztésének marxi-lenini politikáját. Erkölcsi 
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és anyagi támogatást nyújtot tunk a kis parcellán gazdálkodó parasztnak, nem 
türelmetlenkedtünk és nem erőszakoskodtunk vele. Időt hagytunk neki arra, 
hogy a saját gondolkodása és a mások jó példája által meggyőződjék a szocia-
lista nagyüzemi gazdálkodás előnyeiről és meggyőződéshői cserélje fel a maga 
kisparaszti helyzetét a szövetkezeti parasztéval. 

Nagy eredménynek tekintjük ugyanakkor azt is, liogv a szocialista 
termelési viszonyok elterjedése a mezőgazdasági termelés növekedése mellett 
ment végbe. Elbben a növekedésben benne vannak a mezőgazdaság szocialista 
nagyüzemeinek—állami gazdaságoknak és termelőszövetkezeteknek — jó ered-
ményei, de egyúttal és még nagyobb mértékben benne vannak — hiszen a 
szocialista szektor még csak múlt év végén jutott túlsúlyra a mezőgazdaság-
ban — a kisparaszti gazdaságok jó eredményei is. A termelés általános növe-
kedésében tehát az is tükröződik, hogy helyes gazdaságpolitikai eszközök alkal-
mazásával a kollektivizálás időszakában is sikerült fenntartani, sőt fokozni az 
egyénileg gazdálkodó parasztság termelési kedvét, libben két tényezőnek volt 
döntő szerepe. Az egyik az volt, hogy a szövetkezés önkéntességének feltétlen 
biztosítása termelési biztonságot kölcsönzött a parasztnak: tudta , hogy nem 
kényszerítik termelőszövetkezetbe, saját elhatározásától függ, folytatja-e vagy 
abbahagyja egyéni gazdálkodását. A másik az volt, hogy a beadás eltörlésével 
megszűnt a kisparaszti termelő számára az az elkedvetlenítő helyzet, hogy kény-
telen volt össztermésének viszonylag jelentősebb részét előre megszabott, 
ál tala nem befolyásolt és általában igen alacsonynak ta r to t t áron az államnak 
átadni. Megszűnt az állam részéről a vetésszerkezet megállapításába való be-
avatkozás is. Ezek helyébe az állami felvásárlás és az állami szerződéses ter-
meltetés lépett, ahol az egyénileg gazdálkodó paraszt maga dönti el, hogy mit 
termel, hogy szerződik-e az állammal vagy sem és megfelelőnek tar t ja-e az 
állam által kínált á ra t arra, hogy azon termékét értékesítse. A tapasztalat azt 
muta t ja , hogy az egyénileg gazdálkodó paraszt ezt a rendszert megfelelőnek 
ta r t j a , kedveli, e rendszer mellett termelési kedve megszilárdult. 

Nagymértékben kiszélesítettük mind a növénytermesztésben, mind az 
állattenyésztésben a szerződéses termeltetés rendszerét, mégpedig az egyénileg 
gazdálkodó és a termelőszövetkezeti parasztsággal egyaránt. A termelési szer-
ződések rendszerét már korábban is sikerrel alkalmaztuk, de azok később mégis 
háttérbe szorultak, mert a szerződéses árak nagy része is elmaradt a piaci árak 
mögött. Most a megszilárdult egységes árrendszer lehetőséget adott a szerződé-
sek jelentős kiterjesztésére. Ez is megfelel a parasztságnak, a kisparaszti ter-
melő termelési biztonságát is erősíti, egyúttal pedig a leghatásosabb eszköz az 
állani kezében a szövetkezeti és az egyéni paraszti termelés tervszerű irányítására. 

Nagy eredménynek tekintjük azt is, hogy régebbi termelőszövetkezeteink 
ál talában megerősödtek, az újak közül pedig viszonylag soknak sikerült arány-
lag rövid idő a la t t eredményesen kialakítani a nagyüzemi gazdálkodást és 
többé-kevésbé felzárkóznia a régi, jól dolgozó szövetkezetek mellé. Ebben 
kétségkívül nagy szerepe volt annak, hogy mezőgazdaságunk és különösen ter-
melőszövetkezeteink az államtól a korábbinál sokkal több anyagi segítséget, 
gépet, beruházást, műtrágyát, növényvédőszert, nagyobb hozamú vetőmagot 
és sok egyebet kaptak. Nagy szerepe volt annak is, hogy a korábbival szemben 
általában nem kaptak olyan segítséget, mely munka nélkül gyarapíthatta volna 
a szövetkezeti tagok jövedelmét, hanem az anyagi támogatás általában a terme-
lést elősegítő és a szövetkezetet valamilyen termelő célú erőfeszítésre kötelező 
támogatás volt. 
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Az anyagi segítség mellett nagy jelentősége volt annak, hogy az állam 
káderek átcsoportosításával sok száz kitűnő szakemberrel, vezetővel, agronó-
mussal erősítette a termelőszövetkezeteket. 

Az állam a gépállomási díjakat úgy állapította meg, hogy azok az új, 
még meg nem szilárdult termelőszövetkezeteknek nagyobb támogatást bizto-
sítsanak, a már megszilárdult termelőszövetkezeteket pedig saját gépvásár-
lásra ösztönözzék. 

A támogatásnak ez az egész rendszere kétségkívül nemcsak a termelő-
szövetkezetek egészségesebb és gyorsabb fejlődését mozdította elő, hanem 
maga is egyik eszköze volt a termelőszövetkezeti agitációnak, a termelőszövet-
kezeti fejlesztés meggyorsításának is. Az elért sikerek pedig nem egyik vagy 
másik intézkedésünknek, hanem egy következetes és részleteiben átgondolt 
marxista—leninista politikának eredményei voltak. 

Hiba volna persze sikereinket túlbecsülni. A mezőgazdasági politikánk-
ban alkalmazott módszerek kétségkívül haladást jelentenek a korábbiakkal 
szemben és általában a kívánt eredményekre vezettek. Nagy sikereink voltak, 
de kisebb-nagyobb kudarcok is értek bennünket. Nagyon fontos és nagy ered-
mény volt, hogy a beadás eltörlése után felvásárlással sikerült a lakosság el-
látásához szükséges élelmiszermennyiségről gondoskodni. A beadás eltörlése 
után csupán felvásárlás révén már az első évben kb. ugyanolyan mezőgazda-
sági termékmennyiség birtokába jutottunk, mint korábban beadás és felvásár-
lás révén együtt. A felvásárlási árak szabályozásával és a termelési szerződé-
sekkel általában legalább olyan hatékonyan és sokszor hatékonyabban tudtuk 
a mezőgazdasági termelést a kívánt irányba befolyásolni, mint korábban 
adminisztratív előírásokkal. Felvásárlásunk összmennyisége a mezőgazdasági 
termelés emelkedésével párhuzamosan, de — érthetően — annál nagyobb 
mértékben évről évre nő. Ugyanakkor néhány fontos terv-előirányzatunkat 
nem sikerült teljesítenünk. Pl. a kenyérgabona vetésterülete a tervezett a lat t 
maradt , a kukorica felvásárlása — egy elég jó kukoricatermés ellenére — el-
maradt a tervtől. Felvetődik a kérdés: nem kellene-e ilyen esetekben az admi-
nisztratív eszközök alkalmazásához visszatérni? Anélkül, hogy elvből, vagy 
egyszer s mindenkorra el akarnánk utasítani minden adminisztratív beavatko-
zást, az a véleményünk, hogy olyan esetekben, mint a felsoroltak, meg kell 
találnunk kudarcaink okát, azt, liogy hol vétet tünk az objektív gazdasági 
törvények ellen. Ha ezt elértük, akkor sikerülni fog a gazdasági összefüggések 
alaposabb tanulmányozása alapján, az anyagi ösztönzés jobb módszereivel, 
esetleg egyidejűleg megfelelő helyen, formában és mértékkel alkalmazott 
adminisztratív intézkedésekkel, mindenképpen a törvények nagyobb szak-
tudással való alkalmazásával elérni célunkat. 

A termelőszövetkezetek túlsúlyra kerülésével újabb szakasz kezdődik 
mezőgazdasági politikánkban, immár az ötödik. Igaz, hogy a termelőszövet-
kezetek gazdasági tevékenységét részben ugyanazokkal vagy hasonló eszkö-
zökkel tudjuk befolyásolni, mint az egyénileg gazdálkodó parasztokét, t ehá t az 
árpolitika és a szerződéses termeltetési politika eszközeivel. Ugyanakkor azon-
ban a termelőszövetkezetekre, mint szocialista típusú mezőgazdasági nagyüze-
mekre is nagy befolyást tudunk gyakorolni, bíem tudjuk ugyan rájuk a terv-
utasításoknak azt a rendszerét alkalmazni, mint az össznépi tulajdonban levő 
ipari, mezőgazdasági és egyéb vállalatokra, de tudjuk őket olyan irányban 
befolyásolni, hogy termelésük szervesen illeszkedjék be az állami tervek szerint 
alakuló és fejlődő egész népgazdaságunkba. 
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Mezőgazdasági termelőszövetkezeteink elvben és kereteiket tekintve 
megszületésük pillanatától nagyüzemek. Alihoz azonban, hogy valóságos nagy-
üzemekké váljanak, hogy a munka termelékenységét arra a színvonalra emel-
jék, amelyet a modern tudomány és technika nagyüzemi alkalmazása lehetővé 
tesz, hogy így a nagyüzemi termelés által nyú j to t t előnyök valóban hozzá-
férhetővé váljanak a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagsága számára, 
még hosszabb-rövidebb ideig tar tó jelentős fejlődés szükséges. A nagyüzemet 
mindenekelőtt meg kell szervezni. Ehhez nagy tudás és sok tapasztalat kell. 
Egyrészt biztosítani kell, hogy a szövetkezet minden tagja dolgozzék, másrészt 
biztosítani kell, hogy minden tag munkája a legésszerűbben legyen kihasználva. 
A munkaerő megfelelő felhasználását és elosztását az egész szövetkezet 
számára a legbasznothajtóbban és egész évre kell biztosítani. Ez már magában 
foglalja azt is, hogy a szövetkezet egész gazdálkodását tervnek kell irányítania. 
De van a nagyüzemi gazdákodásnak sokféle anyagi feltétele is. A kisparasztét 
sokszorosan felülmúló férőhelyeket kell építeni a nagyüzemi ál lat tartás szá-
mára, gépekkel kell a munkát elvégezni, ahol a paraszt kézzel végezte azt el és 
másfaj ta gépeket kell alkalmazni azokon a munkákon, amelyeket a kisparaszt 
is géppel végez. A mi kisparaszti gazdaságaink alig használtak, illetve használ-
nak műtrágyát és növényvédőszereket, a szocialista nagyüzemekben ezeket 
bőven kell használni. 

Mindez együtt azt jelenti, hogy a szocialista nagyüzem olyan követelése-
ket támaszt a szövetkezett kisparasztokkal szemben, amelyeknek azok saját 
erejükből képtelenek eleget tenni. De pár tunk és államunk minden tőle telhető 
segítséget megad a szövetkezeteknek, hogy azok minél előbb valóban minta-
szerű szocialista nagyüzemekké válhassanak. Segíti őket szakemberekkel és 
szaktanácsokkal, műtrágya, növényvédőszerek és gépek vásárlására, valamint 
építkezésekre nyúj to t t hitelekkel, kedvező szerződtetési és felvásárlási feltéte-
lekkel, a gépállomások nyúj tot ta kedvezményes szolgáltatásokkal és sokoldalú 
patronálással. í gy nagyon szorossá válik a termelőszövetkezetek és az állami 
szervek kapcsolata. E szoros és sokoldalú kapcsolatok lehetőséget nyúj tanak 
az államnak arra, hogy messzemenően befolyásolja a szövetkezeti üzemi, ter-
melési tervek elkészítését ós a terveken keresztül az egész népgazdaság szem-
pontjából kívánatos irányba terelje a termelőszövetkezetek termelését. Ha 
ehhez még hozzászámítjuk azt a befolyást, amelyet az állam a felvásárlási 
árakon és a termeltetési szerződéseken keresztül gyakorolhat a szövetkezetek 
termelésére, kitűnik, hogy az irányitás hatékonysága a rendelkezésre álló esz-
közök okos felhasználása esetén igen magas fokú lehet. 

Ez azonban természetesen csak a rendelkezésre álló eszközök okos fel-
használása esetén van így. A mezőgazdaságban most folyik a termelési viszo-
nyok átalakulása és ezzel máris változnak a gazdasági törvények is, amelyeket 
meg kell ismernünk, hogy teljes szaktudással alkalmazhassuk őket. De t a r t 
szakadatlanul a termelőerők fejlődése is és ezért a termelési viszonyok sem 
állhatnak sokáig egyhelyben. A tudománynak egy percre sem szabad elveszí-
tenie kapcsolatát az élettel, lépést kell tar tania a fejlődéssel s akkor tudni 
fogja mind tökéletesebben feltárni társadalmi tevékenységünk törvényeit és 
lehetővé fogja tenni szocialista államunknak, hogy ,,az általa mozgásba ho-
zott társadalmi okoknak, túlnyomólag, állandóan növekvő mértékben az el-
érni kívánt hatásai legyenek". 
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A nemesi patriotizmus ideológiája 
Kisfaludy Sándor regeköltészetében 

FENYŐ ISTVÁN tudományos ku ta tó 

A XVIII—XIX. század fordulóján hazánkban — német hatásra — 
nagy divatjuk volt a különíéle román oknak. Az 1795 utáni nyomasztó politikai 
atmoszférában írók és olvasók egyaránt egy távoli, szebb és igazabb világot 
kerestek. Messzi földrészeken, még inkább a történelmi múltban játszanak a 
románok, nagy eszmék helyett érzelmes-kalandos történeteket nyújtva a kö-
zönségnek. Kisfaludy 1807-ben megjelent regéiben a románok módszereit 
használja fel, ám tovább is fejleszti őket: szerencsés vegyítéssel egészen ú j 
műfaj t képez ki, mely tökéletesen megfelel az akkori nemesi olvasóközönség 
patrióta szemléletének s érzületének. 

Az 1790-es eszmék — a bécsi kormány minden terrorintézkedése ellenére 
— ot t élnek a nemességben. A hazafias közszellem leginkább az egyre fo-
kozódó történelmi érdeklődésben jelentkezik. A nemesi patriotizmussal mind-
inkább telítődő légkör, politikai-közéleti atmoszféra egyre hevesebben igényli 
a nemzeti epika megteremtését. Ugyanakkor a hazai feudális társadalom 
megingása, krízise is egyre nagyobb erővel jelentkezik. A pénzhiány napról 
napra erősebb — a napóleoni háborúk mindent felemésztenek — a gazdasági 
erők egyre inkább elernyednek. S a jobbágykérdés.. . A rossz ter-
mések miatt inség pusztít, egymás után robbannak ki a parasztfelkelések, 
s éppen a Kisfaludy birtokaihoz, Káinhoz és Sümeghez közel eső nyugati te-
riileteken. 

Felülről, az udvar részéről, s alulról is, a parasztság oldaláról épp elég 
baj és gond árnyékolta be tehát a „felhőtlen" nemesi életet. S ezt a kettős szo-
rongatottságot Kisfaludy — mint birtokos — a legközvetlenebbül a maga 
helyzetén kellett, hogy érezze. Érzi is a feszülő, egyre égetőbb társadalmi 
problematikát, sa szorongatottságnak, a nemesi lét súlyos konfliktusainak lírai ki-
vetítésére a múltai hívja segítségül, а régiségbe plántálja át — nem ugyan a jelen 
problémáit, —- de az azok által előidézett tragikus érzelmiséget. 

Erre készti Kisfaludyt egyéni, szubjektív költői alkata is. A kevert, 
keserédes érzelmeket, a komplex jelenségeket kedvelte, a polaritás iránt von-
zódó, feszültséget kedvelő, kalandra hajló ember volt mindig. A boldog szere-
lem egy ideig maga is ilyen polaritás volt, válasz az előző évek kesergő-elégikus 
érzel miségére, de egy idő múltán konvenció lett ebből is. Ujabb polaritás éleszti 
csak fel elapadó ihletét: így születnek meg a Boldog Szerelem időszakában, az-
zal egyiitt, párhuzamosan, sőt beléágyazottan az első regék. A boldog szerelem 
költészetével újra felesel a boldogtalan szerelem. 

Mind e költői szándékok és indítékok egybeesnek az ú j nagy ízlésáramlat, 
az európai romantika kialakulásával. íróink közül ekkor Kisfaludy jár elő-
ször nyugaton, ő találkozik elsőként az új iránnyal, mely megegyezik lelki 
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habitusával. Sőt Kisfaludy még idehaza, vándorlása előtt jól ismerte Veit 
Webert , a német mondavilág romantikus színezetű költőjét, olaszországi út-
ján pedig — naplójából tudjuk — nagy érdeklődéssel viseltetett a várromok 
i ránt . Az európai romantika tengelyében pedig a középkor, lovagság kultusza 
áll, így a koráramlat is segíti nálunk az új műfaj kifejlődését. 

Patr ióta eszmeiség, a jelen társadalmi talajáról merített , de a történelmi 
múl tba vetített tragikus ihlet, érzelembeli polaritás s ú j ízlés találkozik tehát 
össze Kisfaludy ihletében,—így teremtődik meg a speciális hazai regeműfaj. 

Kisfaludy legkiemelkedőbb regéje, „kedvelt kölyke", a Somló már túl-
nyomórészt az 1805 körüli hazafias közszellem szülötte. Műve előhangja már 
nemigen hasonlít a Csobáncé hoz, tova tűn t az a hangulati varázserő, intérieur-
tónus, mely sikerének alapja volt. Mi van helyette? „Szittya Múzsája szavai", 
a nemesi hazafiság: 

„Hol a büszke magyar Nemes, 
Egy kis Király várában, 

Boldogul élt Szabadsága 
S Kedvesei kar jában." 

Kisfaludy az évek során, Kámban, majd Sümegen teljesen hozzáidomult 
a nemesi életformához. Valójában sohasem szakadt el attól: bécsi testőrsége, 
ma jd fogsága alat t is gyökeresen megmaradt annak, ami volt: nemes úrnak. Fog-
ságát is azért szenvedte oly keserűséggel, mert annyira magáénak érezte ezt a 
régi életformát. 

Az előhangban Kisfaludy költőien megfogalmazza a patrióta ideológia 
fő elvi tételeit: hajdan az ország dicsőséges évszázadokat élt, hősök vezették a nem-
zetet : ma azonban csak árnyai vagyunk a régieknek, elfajzottunk a régi dicsőségtől, 
A „tehetetlen kor" jött el, „összeroppant kőhalom" le t t a nemesi vár. Ezt a 
pesszimista, pusztulást jósló történetszemléletet fordítja majd meg a romantika 
nemzedéke azzal, hogy e tételeknek jövőbemutató távlatot ad: „a múlt csak 
példa legyen most" — harsogja el majd riadónak az ifjabbik Kisfaludy. De 
ehhez kellettek viszont előbb a Kisfaludy Sándor baljóslatú, csüggedt igéi. . . 

A mű első éneke e nagyon időszerű történeti visszapillantás jegyében 
kezdődik: Mohács, a nemzeti sorsforduló után, amikor Mátyás országa le-
hanyatlot t . s a visszavonás miatt elveszett az ország függetlensége. Ez idő t á j t 
érkezett Sümegre Kálmán mester, akiről a lakosok csak annyit tudtak, hogy 
magyar nemes (ezt ta r t ja a költő a legfontosabbnak!). Nem tudhattak többet, 
hiszen csak egy kobozzal, könyvekkel s egy serdülő leánykával érkezett. Az 
évek múltával leánya, Lóra csodaszép leánnyá serdült. Lantos tudományáról 
is híres volt messzi vármegyékben. Sümeg körül számos nemes lakik (róluk 
Kisfaludy behatóan tájékoztat), ezek közül Csaby Miklós a legelső. Egyszer 
éppen itt mulatnak, amikor megjelenik köztük Bakacs Elek, Somló vár ura. 
A mulatozók kérésére Kálmán mester éneket mond — Mohácsról, a nemzet 
pusztulásáról, a haza szomorú gyásznapjáról. Mindenkit elönt a honfibú, s 
felderítésükre ezután a mester leánya, Lóra énekel. Az újabb betét Mátyás 
korába viszi el a hallgatókat, t ehá t ez is történeti jellegű. Lóra dala Poky 
Rózsáról szól, aki szívesen áldozná fel hazájáért szerelmét is .(Figyelemre méltó 
mozzanat ez a reformkori honleány ideáljának kialakítása felé!). Míg Lóra a 
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szerelmi önfeláldozásról énekel, azalat t új szerelem szövődik: Bakacs Elek 
szeret Viele a daloló leányba, s Lóra szemei is fennakadnak a daliás i f jún. . . 

Л II. ének a Kesergő Szerelem jól ismert képét idézi fel, —Bakacs Eleket 
űzi a szerelem. Pedig Luca, Devecser gonosz asszonya is próbálná meghódítani 
őt, ám hiába. Később is távol tar t ja magát Lucától, nem hagy nyugtot számára 
az ú j szerelem. Lóra sem találja helyét a mulatság óta, Kálmán pedig ,,jól 
sejtő fájdalom"-mal figyeli leányát. Végül is húsvétkor Elek arra köszönti fel 
páter Kanóthot, hogy rövidesen asszonyt hoz a házhoz. A szót t e t t követi, 
azaz leánykérés. Elek itt is hangsúlyozza, hogy ő „Szittya vér ," s mint ilyen 
kéri Lórá.t. Az esküvőn lebben fel a fátyol Lóra titkáról: Zápolya fosztotta 
meg őket, a Kéry családot évszázados jószágaiktól. (Elszegényedett, de nagy-
nevű család, mint a Kisfaludyaké!) A fiatalok boldogan élnek Somlón, s velük 
Kálmán is. Mégis, a rossz, babonás előjelek nemjó t sej tetnek: komor, fekete 
éjen vérvörös folt jelenik meg az égen, s kiált a halálmadár. ' . . 

Az előjelek nem hazudnak. Esztendő múltán a boldog várúrnak fia szüle-
tik, kit mindhárman — természetesen — „magyar hazafi"-nak akarnak nevelni. 
Jön azonban a török, s ellene a nemesség fegyverbe száll. A nemesség gyüleke-
zik — az egykorú inszurrekció képeit lá t juk a Somló ban, visszavetítve a tö-
rök időkbe. Elek búcsúja övéitől már a Hunyady János, illetve a reformkori 
drámák hazafi-családjainak tablóit előlegezi. Arra kéri Lórát, hogy viselje 
gondját kedvenc madarának és kutyájának. De a hű asszony hiába őrködik 
felettük, egy napon a két állat nyomtalanul eltűnik a várból. 

Elek a harcok végével siet hazafelé, hogy viszontláthassa családját. 
Útközben a Bakonyban betér a Betekints csárdába. Éneket hall i t t az asszony-
szív állhatatlanságáról. Hiába rivall rá Elek a lantosokra, egyikük még Somló 
vár asszonyát is rágalmazza. Rettenetes düh szállja meg a bőst, kivált akkor, 
amikor a iantos tulajdon sólymát és agarát kínálja neki eladásra! Szörnyű 
haragjában lovára kap, a szélsebesen rohan haza. Lóra otthon fiát ringatja, s 
eközben egy deli ifjú ölelgeti. Ezt látva, Elek leszúrja Lórát. Tüstént utána 
érkezik meg a lantos, akiről kiderült, hogy ruhájában Luca rejtezik. Meg-
tudjuk az igazságot: az ifjú Kéry Antal volt, Kálmán fia, Lóra testvére. 
Az ármányos Luca megbűnhődik, lova megbotlik és szörnyethal. Kálmán 
szíve bánatában meghasad, Elek megőrül. Ä sors-tragédia teljes. 

Korábban a Liza-c'klustól való elszakadással párhuzamosan erő-
södik fel a patrióta hang Kisfaludy regéiben. A Somló ban ez már ural-
kodó jellegűvé válik. Az előző két rege hazafiságától abban különbözik, hogy 
itt már egy kidolgozott, megszilárdult patrióta eszmekör tételeit, tana it dolgozza fel, 
melynek középpontjába a felvilágosodás korából jól ismert Várna—Mohács 
motívumot helyezi. Várna és Mohács: nemzeti gjúísznapok, két nagy csata-
vesztés helye, s mindkettő a visszavonás, az egyetértés hiánya következtében. 
Kivált gyászos az utóbbi: jelzi a magyar függetlenség elvesztését, a „két po-
gány közt egy hazáért" időszak kezdetét. E történelmi képsorozathoz az idők 
folyamán érzelmi-lírai magasfeszültség kapcsolódott, már puszta említése is 
elegendő volt ahhoz, hogy nagyfokú szubjektív rezonanciát keltsen költőkben, 
olvasókban egyaránt. A nemzeti lét és öntudat problematikáját hordozta ma-
gában ez a téma, mely a XVII—XVIII. század költészete után a felvilágosodás 
és romantika lírájában új gondolati tartalmakkal, új érzelmi rétegződéssel 
gazdagodott. Századok múltán Várna és Mohács emlékképe a nemzet eszmé-
lósének szerves része lett, örök mementó, emlékeztetés a múltra, de intő jel 
jelenre s jövőre is. Magyar költőnek kikerülni a Várna—Mohács témát nem 
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lehetett , választ vár t mindenki a bennük szimbolizált kínzó kérdésekre. S 
a feleletek az idő egymásutánjában jöttek is, és egyre gazdagabbá lettek: 
először Bessenyeinél merül fel Várna képe. (a Hunyadi János életrajzban s A 
magyar néző ben), a Mohács-téma pedig Ányosnál, ő teszi líraivá a nemzeti 
sorsfordulat gondolatát.1 Igaz hazafi eímű költeményében Ányos elsőnek 
énekel „Mohács bús térségéről" (1778), A szép tudományoknak áldozott versek 
című művében pedig a két nagy csatának, a nemzeti balsorsnak vészterhes 
dátumai már együtt, t ehá t egy megszilárdult eszmeiség szolgálatában jelen-
nek meg: 

,,Ha pedig Várnának véres térségéről, 
Verset énekelnek Moháts mezejéről" stb. 

De idézhetnénk Barcsayhoz, Bessenyeihez írot t költői leveleiből is, me-
lyekből látható, hogy Ányos Mohácsot már a gyarmati sors jelképének tekin-
te t te . Sokat tesz ez idő t á j t a Várna-motívum elterjesztésében Pálóczi Horváth 
Ádám: a Hunniás egész második könyve erről szól.2 Az antijozefinista hullám-
ban a költő a királyi hitszegés mozzanatát domborítja ki. 1789-ben, a török 
háború során Baróti Szabó hazafias lelkesítésre használja fel a Mohács-motívu-
mot ( A magyar huszárokhoz), arra biztatja őket, hogy álljanak most bosszút 
a mohácsi csapásért.3 Teljesen hasonló Gvadányi József költeményének, a 
Nándor Fejér Várnak megvétele tendenciája is, idézzük sorait: 

Kiáltások ez vólt: ne Rigó mezeje, 
l m Moháts! hol veszett nemzetünk Eleje. 

Raj ta! vágd, öld pajtás! i t t vagyon most Várna 
Bezzeg lódulsz tsalmás! de nem oda Barna.4 

Eszmeileg sokkal fejlettebben ítéli meg — már 1790 előtt — Batsányi 
a két csatavesztést. Serkentő válasza,ban a felvilágosodás irodalmában elsőnek 
adja magyarázatát a vereségeknek, a viszálykodásban látva a főokot.5 

1792 után Mohács nemzeti bűnné válik, sorsfordulatot látnak benne, a 
közelmúltban lezajlott országgyűlés tanulságait vetítik vissza a tragikus tör-
ténelmi eseményrbe. így tesz Etédi Sós Márton kiemelkedő művében, az 1792-
ben megjelent Magyar gyászban. Éppen nem művészi értékeinél fogva kiemel-
kedő, de hatásánál: a kis eposz a közkedvelt, rendkívül népszerű Gyöngyösi 
— Pálóczi Horváth iskola jegyében íródott, s már ez elég volt ahhoz, hogy 
szóltében-hosszátan olvassák. Meg is ért több kiadást, 1795-ben színpadra is 
feldolgozták.® Etédi teljesen nemesi szempontból vizsgálja a vész okait, s ki-

1 B E S S E N Y E I GYÖRGY : Hunyad i János élete s viselt dolgai. 1 7 7 8 . 33. és 4 9 . ; 
Amagya rnéző 1 7 7 9 . — Á N Y O S P Á L : Versei. RMK. 23. k . Bp. 1907 . 45 . , 71 . , 1 4 8 . , 1 7 1 . , 2 1 6 . 

2 PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM : Hunniás 1787. 40—83. A műben más helyütt is sokat 
emlegeti (13., 35., 401., 106.). 

3 CSÁSZÁR E L E M É R : Deákos költők. Bp. 1914. 117—123. 
4 G V A D Á N Y I JÓZSEF : Nándor Fejér Várnak megvétele. Pozsony és Komárom, 

1790. 16. 
5 BATSÁNYI JÁNOS : . Válogatott művei. Bp. 1 9 5 6 . 8 0 . A Várna—Mohács mot ivum 

összefoglaló elemzésében felhasználtam MEZEI MÁRTA : Történetszemlélet a magyar fel-
világosodás i rodalmában Bp. 1 9 5 8 . című munká já t . ( 6 1 — 7 6 . ) . 

6 R É D E Y T I V A D A R : Mohács emléke költészetünkben. Mohácsi Emlékkönyv. 
Bp. 1926. 319. 
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zárólagosan az erkölcsi romlást, a pártoskodást, belső egyenetlenséget hang-
súlyozva, saját osztályát, de a királyt is felmenti a felelősség alól. „Etédi volt 
az első, aki a sikertelen országyűlések után az általános politikai hangulatot 
visszavetítve a múltba epikus műben először ad olyan felfogást a Mohács-
témának, amely öröklődik a későbbi évek irodalmára is" — állapítja meg 
Mezei Márta.7 Költőnkre a kis eposz jelentős hatással volt, már azért is, mert 
a harcoló vitézek sorában Etédi egy Kisfaludyt is megemlít.9 Etédi a nemesi 
honfibú jellegzetes lantosa, nemzeti romlást panaszoló sorait akár a Kisfaludyak 
is írhatták volna: 

,,Oh! t i tsalárd térség szomorú halmai! 
Epesztő bánatok kínos hajlékai! 
Komor tekintetek undok barlangjai, 
Miattatok húllnak szemünk záporai."9 

Ű j fázisba lép a motívum története Batsányi Levél Szentjóbi Szabó László-
hoz című költeményével : ő már nemcsak tragikus dátumokat, nemcsak a pusz-
tulás jelképét lát ja benne, hanem egyszersmind a megújulás, a felemelkedés 
szimbólumait is, serkentő erőt, jövendő harcok sugalló eszmei forrását. Merő-
ben megváltoztatja ezzel a motívum mélységesen pesszimista kihangzását, 
megtartja ugyan a nemzeti bukás, a nagy nemzeti múlt elenyésztének képeit, 
de ezt nem rezignált lírai meditációkra, hanem mélyreható, fájdalmas önbírá-
latra használva fel. Éppen ebből az önkritikái erőből fakad harcos, energikus 
lendülete, jövőbe vete t t bizalma.10 A Szentjóbihoz intézett episztola híres 
soraiból az értő fülek kihallották a harci riadót, a jövőbe mutató nemzeti 
programot: 

„Hajh, iszonyú térség! gyászos temetője hazámnak! 
Já r tam hantjaidon; lát tam sírhalmaik én is 
ősinknek, kik hajdan az ellenségre kikelvén 
Honnyunkért, s ot t halva vitéz vérekkel adózván, 
Intenek íme! s világ füle hallatára kiáltják: 
„Nézz e térre; s tanul j már eggyezségre, magyar nép!" 

1792 után az egyre sivárabb politikai atmoszféra a motívum történeté-
ben is hanyatlást hoz. Szentjóbi Szabó László mindössze harmincnégy soros 
versét, a Töredéke a Mohátsi veszedelem Előadásának címűt nehéz megítélnünk, 
az azonban kétségtelen, hogy — ha elkészül — ebben is, Etédi művéhez ha-
sonlóan a nemesi történetszemlélet központi magja, a visszavonás lett volna 
az uralkodó,11 Évekkel később, 1797-ben Kisfaludy barátja, Péteri Takáts 
József jár t Mohácson. Erről írt versében, a Mohács vidékjén írt levélben a nem-
zeti gyászhelyen fájdalommal emlékezik meg a hősi elődökről, de tartózkodik 
minden elvi tanulság levonásától. Ő már nem keresi sem a csatavesztés okait, 
s nem vizsgálja a jövő tanulságait sem.12 

' MEZEI MÁRTA I. M . 7 0 . 
8 E T É D I SÓS MÁRTON : Magyar Gyász. Pest, 1 7 9 2 . 1 3 2 . 
9 E T É D I SÓS MÁRTON i . m . 4 . 

1 0 B A T S Á N Y I J Á N O S : Válogatott művei. Bp. 1 9 5 6 . 1 0 4 — 1 0 5 . 
1 1 SZENTJÓBI SZABÓ LÁSZLÓ : Költeményei. BKM. 26. k. Bp. 1 9 1 1 . 1 3 4 — 1 3 5 . 
1 2 TAKÁTS SÁNDOR : Péter i Takáts József. Bp. 1890. 63—65. 
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Péteri Takáts nyomán halad a motívum felhasználásában Kisfaludy, 
aki a Somlóban szintén nem érinti a téma szélesebb, megújulásra kósztő eszmei 
vonatkozásait, csupán arra használja fel, hogy a nemesi olvasókat hazafiságra, 
harci erényekre ösztönözze. Müvének jelentősége mégis elsőrendű: a regemű-
f a j t ugyanis, amely egyszerre alkalmas lírai és epikai hatásokra, felhasználja 
a motívum széleskörű propagálására. 1795 után, az új politikai helyzetben Kis-
faludy az első, aki továbbviszi a nemesi történetszemléletnek ezt a centrális gondolat-
sorát. (Takáts verse kéziratban maradt.) Kisfaludy Somlójának hatása már 
érződik Virág Benedek Magyar Századaiban, ahol a szerző igen részletesen 
foglalkozik a várnai csatavesztéssel, s Horvát Endrénél is.13 Horvát jól ismer-
het te Kisfaludy Sándort, hiszen 1806—1829 között Téten volt plébános, s 
Kisfaludy hazalátogatott időnként. Horvát Zircz emlékezete című eposza (1814) 
egyik fejezetéhen (zirci kolostor a mohácsi vész idején) teljesen a Somló hói 
merít.14 A kis művet különben Péteri Takáts adta ki, ő írt hozzá először elő-
szót is. Nyilván Kisfaludy tudot t a kötet megjelenéséről, tán javallta is. A 
reformkori Várna—Mohács feldolgozások sora ezután már közismert, elég Kis-
faludy Károly Mohácsára., Kölcsey Himnuszára,, Vörösmarty, Bajza vagy ép-
pen Petőfi költeményeire utalnunk. 

Láthat juk, hogy Kisfaludy Sándor Somló ja, illetve abban Kálmán 
mester éneke a fejlődésben éppen feleúton áll: összegez és hagyományoz. Két 
nemzedék ideológiai tudatát , eszmei fejlődését befolyásolja majd Kisfaludy 
regéje: Horvát István és Vörösmarty nemzedékéét. Az 1848-ig tar tó közel fél-
évszázad alatt Kálmán mester Somlóbeli éneke a nemesi hazafiság sokat idézett 
költői megfogalmazása lett . 

Lírai erő, szubjektív fűtöttsóg, belső pátosz fokozza fel ennek a betétnek 
intenzitását. „Mohács magyar vértől kövér s csontból támadt lialmai"-nak 
képe oly hatásos, hogy megértjük Kölcseyt, amiért e képet Himnuszaba át-
vette. A földönfutó magyar, a közelgő nemzethalál, a végpusztulásba sodort 
nemzeti élet drámai mozzanatai érzelmileg telítettek, lírai hőfokuk erős: nem 
csodálkozhatunk hát a rege nagy mozgósító erején. Az olvasók nyilván na-
gyon jól tudták, hogy az éneklő Kálmán mester nem más, mint maga a költő, 
se rej tet t szubjektivitás csak növelte a költemény amúgy is magas fokú feszült-
ségét. A befejező harci riadóban Hunyadit állítja példaképül, az ő életműve a 
nemzeti nagyság eszménye lehet. Kisfaludy a nemesség körén belül, sőt a ne-
messég vezetésével még teljesen reálisnak ta r t ja a régi patrióta erények fel-
támadását, ő még nem veszi észre a nemesség hivatásának, történelmi szerepé-
nek visszavonhatatlan elmúlását. Ebben haladja majd őt meg a reformkor 
nemzedéke. 

A Várna—Mohács motívum központi szerepén kívül még számtalan he-
lyen találunk patrióta célzásokat, kitételeket, — e regét költője már a közélet, 
a politikai küzdelmek számára ír ta . Nem is titkolja, Batsányinak megvallja, 
hogy azért sietett e művével, mert kész akart lenni vele az 1807-es országgyű-
lésre.15 A Várna—Mohács motívum különben a betéten kívül is többször elő-
fordul, mintegy sejtelmesen végigkísérve a művet, (I. é. 12. vsz„ II. é. 58., 74. 
vsz„ III. é. 18. vsz.), s ezenkívül se szeri, se száma a hazafias szólamoknak. 

13 VniÁG BENEDEK: Magyar Századok. Bp. 1863. V. к. 62. és kk. 1. 
1 4 K A R D O S A L B E R T : Zirc emlékezete és A Mohács. I t 1 9 3 1 . 2 3 8 — 2 4 1 . HORVÁT 

E N D R E : Zircz emlékezete. Buda 1 8 1 4 . 2 0 2 — 2 4 4 . sor. 
4S Minden Munkái. VIII . k . 152. 
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Mindehhez azonban hozzá kell tennünk, hogy Kisfaludy patrióta ideoló-
giájának megszilárdulása fokozatosan együtt jár a rendi mentalitáshoz való 
idomulással, a nemesi-úri életforma idealizálásával. Már előző regéiben is, de 
a Somlóban kivált bántóan azonosítja a magyart a nemesivel : hazafisága a 
„nemesi nemzet" jellegzetesen rendi felfogásának korlátain nem terjed túl. Har-
madik regéjében már teljesen az úri légkör, a nemesi társadalom atmoszférája 
uralkodik (pl. Bakacs Elek életmódja; a Csaby házában mulatozó, sírva vigadó 
nemesek), — a rendi mentalitás elemeinek százaléka itt már erősen megnő. 
Az úr-jobbágy viszony merőben naiv-patriarkális rajzán kívül a később — a 
Hazafiúi Szózath&n —még bántóbban feltálalt „vér-adó" fikciója is erre vall: 

,,S ot t esett s halt a sok nemes, 
A kard vitéz markában; 

De megmarad a szabadság 
A jól védett hazában" 

Az osztálvjellegű fogantatás, a rendi életforma mind görcsösebb óvása 
és eszményítése súlyos ballasztja e századeleji hazafiságnak: a veszélyeztetett 
nemzeti lét egy ideig való védelmére alkalmas bár, de ugyanekkor a nemzet 
belső fejlődésének leküzdendő akadályává válik. A nemesi patriotizmus a 
nemzeti ellenállás élesztése mellett a bezárkózás, a stagnálás, a társadalmi 
konzerválódás ideológiája, amellyel a későbbi fejlődés során — az osztrák 
abszolutizmussal való állandó harccal párhuzamosan — a reformkor nemzedé-
kének meg kellett küzdenie. 

Kisfaludy nemesi patriotizmusa egyszersmind része a rege továbbfejlő-
dést mutató romantikus elemeinek. A Várna—Mohács téma maga mélységesen 
romantikus, nemkevésbé a múlt felé, a történelem felé fordulás is. De idetar-
tozik Kálmán mester ossziáni szerepe, a költő-vátesz hivatása (1. é. 16. vsz.), 
melyet a költő a maga számára alakít ki, továbbá Luca ördögi gonoszsága, a 
fokozott babonnásság, az álruha szerepe, a sorstragédiába hajló befejezés. 
Mindenki holtan marad a színtéren, a történet végletes sötétsége, szomorúsága, 
drámaisága tipikusan romantikus. S lehetetlen fel nem figyelnünk arra a tra-
gikus végzetszerűségre, mely a regék felett mindjobban elhatalmasodik. Milyen 
nagy szerepet kap a sors, a végzet Kisfaludynak az 1800-as években írott regéi-
ben, mennyiré sötéten, vad szomorúsággal formálja meg hőseinek sorsát e 
műveiben! Éppen a beteljesülés, a boldog szerelem éveiben, amikor a külső 
ellenség háborgatásától menten élvezi az otthoni béke boldog idilljének eszten-
dőit! A nemzeti sors sivársága borong kimondatlanul a regék romantikus sors-
tragédiáinak mélyén, s Kisfaludy osztályának, a nemességnek kilátástalan 
jövője, visszavonhatatlan, megállíthatatlan elmúlása is. 

Kisfaludy a Somlóba mind többet visz a magyar nemesi couleur locale-
ból, ilyen a karácsonyi éjféli mise, Csaby Miklós nemesi mulatsága, a húsvéti 
köszöntő jó sondai borral, Kanóth páter ízes, eltalált figurája, vagy à nemesi 
gazdaság képe a rege III . énekében. A költő ezúttal is az intimitás felé tágít ja 
ki az ábrázolás határait , — de a társadalom, az együttélés intimitásai felé. 
Lényegében véve ez is romantikus vonás. 

A regeműfaj magyar eredete az eddigiekből nyilvánvaló. Mégis a Somló-
nak majd minden motívumát sorra fellelhetjük Veit Weber Wolff című históriá-
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jában.16 A Wolff és a Somló ily szoros kapcsolata nyomán joggal merülhet fel 
a kérdés: vajon a regék esetében nem egyszerű átvételekről, plagizáló magyarí-
tásokról van-e szó? 

A német szerző nemességet magasztaló történeteire Kisfaludy hamar 
felfigyelt, már testőrködése alat t nagy élvezettel forgatta, stájer, illetve 
olaszországi út ján, a várromok alján az olvasottak ú j életre keltek. 
Evekkel később, amikor regéiben a régmúlt történeteibe akarta vissza-
vetíteni a jelen kínzó érzelemvilágát, inspiráló erőként, motívumbeli támasz-
tékként, a középkori lovagi világ mintájaként szolgáltak számára Veit Weber 
művei. Veit Weber Sage-gy ű j te m ónye valósággal tárháza volt a német lovag-
romantika elmaradhatat lan kellékeinek, s Kisfaludy ebből a romantikát elő-
készítő lovagi motívumkincsből gazdagon meríthetett . A lovagi torna, a remete, 
a zarándoklat, a két férfi küzdelme egy hölgyért, a búcsúzás, az eskü, a kedves 
élete veszedelemben, a hamis barát, a költött halálhír, az útszéli csapszék, a 
Hölgy tisztelete, a barátkolostor, vagyis a lovagregények s lovagdrámák jól 
ismert, vissza-visszatérő, romantikus színezetű motívumai Veit Webertől szár-
maznak át Kisfaludy regéibe, nemkülönben a lantos-szerep (melyre költőnk 
amúgyis vágyott), a házastársi szerelem, a hitvesi hűség, az erények kultusza 
(„die Ehre und die Tugend") erkölcsi-eszmei indítékai. A Sage-к ugyanazt а 
nemesi mentalitást sugározzák, amelyben Kisfaludy nevelkedett. Veit Weber 
a Kisfaludy-regealakok számára is sémát adhatott , a rettenthetetlen lovagi 
hős, az angyali ártat lanságú szűz, a harcokban kiérdemesült atya s a gaz int-
rikus jellegtelen alakjainak megformálásával. (Das Ritterwort című regéjében 
pl. az idős lovagok, Adelfingen és Hollneck éppúgy iszogatnak az asztalnál, 
mint a Tátika Szánthója és Rezyje.) Weber lovagjai a Szentföldön harcolnak a 
kereszteshadjáratok idején (Das heilige Kleeblatt, Wolff stb.), Kisfaludy bajnok-
jai pedig a törökök ellen fenik a szablyát (Csobánc, Tátika, Somló). Veit Weber 
tehát Kisfaludy regeihlete számára sablont, epikus motívumtárat nyújt , a 
későbbi romantikus ábrázolás alapjául szolgáló régiséglátszat felidézésében, 
a középkori világ általános karakterében mintául szolgál. 

Mindez az átvétel azonban nem mélyreható, s nem csorbítja a Csobánc, 
Tátika vagy éppen a Somló eredetiségét. A két költő közt ugyanis a romantikus 
ízlést előlegező motívumkincs azonossága mellett oly döntő eltérések állnak 
fenn, illetve Kisfaludy műveit olyan speciális vonások jellemzik, hogy a regék 
eredetisége felől minden kétség eloszlik. Jelentős különbség mutatkozik köztük 
a hazafiság fokában: Kisfaludy az 1790-ben gyökerező nemesi patriotizmus 
jegyében megújulásra, az ősi dicsőség ébresztésére, a történelmi-nemzeti nagy-
ság megújítására akar serkenteni. Német költőtársánál viszont a, hazafiság 
nem tartozik az uralkodó eszmei indítékok közé. Speciálisan jellemzi Kisfaludy 
regéit a hazai társadalmi feszültségekből táplálkozó tragikus színezet. Veit 
Weber regéi viszont általában jól végződnek. Az előbbi szemponttal függ össze 
a Kisfaludy-regék jellegzetesen lírai fogantatása, erősen szubjektív érzelmi 
átitatóttsága, a költő sajátos intenzitású érzésállapota. Veit Weber ezzel szem-
ben csak kalandos-izgalmas történetre szorítkozik. A Regék magyar koloritja, 
a bennük megrajzolt hazai nemesi miliő — a későbbi reformkori ábrázolások 
mintája! — szintén Kisfaludy önállóságát igazolja. S végül lényeges különbség 
az, hogy míg a német művész prózában írta műveit, addig Kisfaludynál köl-

1 8 A N G Y A L D Á V I D : Kisfaludy Sándor élete. K I S F A L U D Y S.: Minden Munkái. B p . 
1 8 9 2 . V I I I . К. 7 2 8 — 7 3 0 . 
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tészetté nemesedett a regeműfaj, s az élménykör, a művészi forma és a stílus 
révén számos szállal a „Himfy"-ciklushoz kapcsolódott. S Mohács. .. Már ez 
a történelmi kép is tanúskodik a Kisfaludy-regék sajátszerűségéről. 

Ami a Somló szerkezetét illeti, a keretek tágulása tovább ta r t . Már három 
énekben folyik le a cselekmény, egy-egy ének terjedelme is igen megnyúlik, 
hetven, nyolcvan, sőt százhúsz strófánál is többre. S ez az állandó szerkezeti 
nagyobbodás is a romantikus elemek beszivárgását segíti elő: a nagyobb ará-
nyok lehetővé teszik a kitéréseket, epizódok beszövését, mellékszálak futását . 
A cselekmény egységes vezetése meg-megbotlik, a betétek beáramlása — német 
lovagregények mintájára — vibrálóvá, hullámzóvá teszi a mű szerkezetót. 
Négy ilyen betéttel találkozunk: külön életük, a műtől részben elváló szerepük 
van, elhangzásuk alat t a szereplők olvasókká, helyesebben olvasótársakká vál-
nak. Ez a fa j ta szerkesztés az intimitás ú j szféráját nyitja meg, az olvasó be-
hatolhat a műbe, közvetlen viszonyba kerülhet a szereplőkkel. Ez a feszült, 
izgató, hol lírai, hol epikai, kitérőkkel, betétekkel terhes kompozíció a romanti-
kában fog igazán kiteljesedni. 

A romantikus elemek felhalmozódása nyelvi téren is tovább folytatódik 
Kisfaludy regéiben. Idézzük a Somló egyik s trófáját : 

„Mint a midőn csattog, ropog 
Az Ég s a Föld megrendül, 

Úgy rázkódik — meg Elek i t t — 
S valósága felzendül. 

Dúl, fúl, habzik minden csepp vér 
Háborodott erében, 

És vonagol minden ideg 
A méregtől testében." (Ill.é. 84.vsz.) 

Igét igére halmoz: a nagyfokú mozgalmasságra törekvés az igéknek zsú-
folását kívánja meg, s ez a tobzódás egyre jobban tágítja a nyelvi kereteket, 
új viszonylatokat teremtve meg azokban. Igehalmozásait most már állandóan 
határozói igenevekkel támogatja meg, arra törekedve, hogy ezáltal mondani-
valója minél erőteljesebb, minél súlyosabb hatást gyakoroljon az olvasókra. 
A nyelvi-stiláris eszközöknek ez a fokozott felhasználása érzelmi állapotok 
jellemzésére megint csak a romantikát fogja jellemezni. A leghatásosabb ige-
igenév komplexumokból álljon i t t néhány: 

„S elszágúldott, fegyverében 
Zörögve és villogva; — 

S rácsapott az ellenségre 
Fergetegként csattogva." (Előhang 8. vsz.) 

„El jö t t zúgva, és ordítva 
A sors vészes órá ja" (I. é. 8. vsz.) 

Ugyanezt a hatást igyekszik elérni sztereotip jelzőhalmozásaival is. 
Vannak minduntalan előforduló jól ismert jelzői, amelyeknek hangulati erejét 
már sokszor kipróbálta. Ilyen a bús, a borzasztó, a szomorú, a magános, a komor 
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stb. S meg kell vallanunk —bármennyire anakronisztikusan hangzik — e jelzők 
halmozásánál nemegyszer Ady jut eszünkbe. „Borzasztó, bús, mélly csend 
hallgat," „Bús, nemes, nagy érzésekre Gyújtá annak f i jai t ," „Hunnia eggy tá-
to t t nagy sír, Feneketlen, éktelen", Egy hús. komor, fekete éj", „Borzadtt, 
rongyos, véres testtel" — írja Kisfaludy a Somló ban. 

Egyre több patétikus felkiáltással, izzó szenvedélyű sorral találkozunk, 
a mind tragikusabb kifejletű művek stílus terén is egyre szertelenebb romanti-
zálást követelnek. ,,Zúzz-el, óh föld, cserepekre," „Rendűlly-meg Föld! dörögj 
óh Ég!—", „Sírj felettem ób Természet!" átkai, bármennyire irodalmiak-stili-
záltak még (harminc év múlvamár nem lesznek azok), visszahatnak az érzelem-
világra, szükségszerűen tágítva annak perspektíváit. Az ilyen stilizáció meg-
növeli a költői bátorságot, megnöveli magát a költőt, s ösztönzi újabb temati-
kai-érzeimi szférák meghódítására. (Ha Kisfaludyt nem is, az utódokat annál 
inkább!) 

S a csengő-bongó, sorokkal később ravaszul visszazengő alliterációk is 
törik az ösvényt az új ízlésnek. A rím, a ritmus rej tet t , nem ismert régióiban 
kutatva Kisfaludy akarva-akaratlanul új művészi törekvések elindítója lesz. 
A szavakat alkotó hangok zenéjét is ismeri, s gazdagon szórja elénk. A ritmus, 
a belső zene igen jól érezhető a következő strófákban: 

„Ajaka, mint a cseresnye, 
Mely vérsebre pattana, 

Meggyűltt feles nedveitől, 
Arczájában olyan a; 

S nem lelketlen csók-adásra 
Látszott lenni formálva, 

Se nem gyarló csacsogásra 
CsÖrgetőnek csinálva." (I. é. 23.vsz.) 

„Lövell, szintúgy illan Lóra, 
S ellappan a konyhába" (II. é. 42.vsz.) 

Tucatszámra idézhetnénk. . . De nemcsak alliterációinak, hanem roman-
tikus összetételeinek száma is egyre több. A költő jól tudja , hogy az összetéte-
lek lát tatóbbak a közönséges szóknál, hangulati-érzelmi hatásuk is magasabb. 
Kivált a vér előtaggal való összetételeket kultiválja: vérbosszú, vérköny, vérláng, 
vérnyom, vérttajtékzó. Ez összetételek is a regevilág elborulását, mind tragiku-
sabbá válását mutat ják . Mellettük a költő új szókat is aikot, illetve felújít 
régi s főleg tájszavakat, nyelvi romantikájára nem találva elég s megfelelő 
szókincset. A Somló ban találkozunk először a kárörvendő, s a mestermü Kis-
faludy alkotta szavaival, i t t ú j í t ja fel s terjeszti el a hős-1, itt vonja el a figye-
lem s gyám névszókat. Tájszavak s tájejtések egész garmadája sorakozik itt 
egymás mellé: bwtyor, brúgó, idvességgel. fijait, letekeredvén, eliget, izromba, 
erént, bizgat, homorodik, leg sajnosában, elfarkall, orozza, biberkél s.i.t. Tájnyelv, 
köznyelv s irodalmi nyelv vegyítésével, ú j szavak alkotásával és avit t régiek 
felújításával, végletes összetételekkel, meg nem szűnő halmozásokkal, s mind-
ezt aláfestő belső zeneiséggel egy olyan költői nyelv kialakítására törekszik, 
mely alkalmas az érzelemvilág nagymérvű kitágítására, s mely alapját, jobban 
mondva alapanyagát teremtheti meg az új romantikus ízlésirány kibontako-
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zásának. Jóllehet ezt Kisfaludy nem tudatosan, esztétikai tanítások alapján 
csinálja, hanem művészi ösztönétől haj tva, gyakorlati alapon, ez a jövő fejlő-
dése számára mindegy. A következő nemzedéknek már lesznek Ítészei, akik 
kanonizálják majd ezt a gyakorlatot. 

A kiadó, Péteri Takáts József is a hazafias célok szolgálatába akarja állí-
tani az irodalmi műveket, libben lát ja a regék fő értékét, reméli is, hogy a költő 
szaporítani fogja számukat: ,,. . .ez által jobban jobban éleszteni a Nemzeti 
Karaktert , a Magyar Lelket és hazafiságot." Csalatkozott reményeiben —leg-
alábbis jóidőre. Miért? Megelégelte volna Kisfaludy a regeírást? Nem érte 
volna el általuk a várt sikert? Ellenkezőleg: a siker nagy volt. a hatás még 
nagybbb, a kedv sem hiányozhatott. De az újabb háborúk, a közélet megválto-
zása, a határainkhoz közelgő harcizaj illuzórikussá tette a regéket, sőt a költé-
szetet is. Múlt felé fordulni, amikor éget a jelen? Napóleon csakhamar Schön-
hrunnban terem, elhatározzák az inszurrekciót, mennie kell Kisfaludy Sán-
dornak is. . . 
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A mennyiségi változások átmenete minőségibe 
— ahogyan a vegyész látja 

E R D E Y - G R Ú Z T I B O R a k a d é m i k u s 

I. 

természet és társadalom jelenségeinek helyes megértéséhez, az objek-
t ív világ változásainak a haladás érdekében céltudatos irányításához meg kell 
ismerni az anyag mozgásának konkrét törvényeit. Emellett azonban figyelmet 
kell fordítani a változások jellegének nagy általánosságban mutatkozó fő 
tendenciáira, az anyag mozgásának legátfogóbb törvényszerűségeire is. A ter-
mészet és a társadalom minden ágára vonatkozó tapasztalatok tanúsága sze-
rint ezek közé tartozik a mennyiségi változások átmenete minőségi változások-
ba. A való világ kimeríthetetlenül sokféle tárgyai és beláthatatlanul változatos 
jelenségei ezen összefüggés következtében jöhetnek létre viszonylag kisszámú 
építőelemből. 

A mennyiség és a minőség a való világ tárgyainak, valamint jelenségeinek 
elválaszthatatlan oldalai, amelyek tudatunktól függetlenül objektíven léteznek. 
A dialektikus materializmus e megállapítása határozottan szemben áll azon 
idealista filozófiai nétezekkel, amelyek a mennyiség és minőség kategóriáit a 
tudat ra vezetik vissza. 

A dialektikus materializmus a tapasztalat alapján abból indul ki, hogy 
a mozgás az anyagnak elválaszthatatlan tulajdonsága lévén, minden szakadat-
lanul változik, folytonos átalakuláson megy át. Mindamellett tény, hogy van-
nak tárgyak, amelyek sajátságai bizonyos határok között nem nagy mérték-
ben változnak, viszonylag állandók. Az ilyenek száma, valamint változatossá-
ga beláthatatlan. Viszonylagos állandóságuk folytán a konkrét tárgyak hatá-
rozott — bár nem változhatatlan — sajátságúak, megkülönböztethetők egy-
mástól, különböző minőségűek. A mozgás, a változékonyság abszolút — az 
állandóság, a nyugalom csak viszonylagos, e két ellentét azonban dialektikus 
egységben van egymással. A viszonylagos állandóság révén keletkezhetnek a 
különféle minőségű, differenciált sajátságú konkrét dolgok, amelyek azonban 
nem örökkévalóak, hanem az anyag szakadatlan mozgása folytán keletkeznek, 
változnak és elmúlnak. 

A minőség a dolgok sajátságainak az az összessége, ami egészüket, belső 
lényeges meghatározottságukat, viszonylagos állandóságukat és különbözősé-
güket a többi dologtól tükrözi vissza. Az anyagi tárgyak különböző minősége 
sajátságaikon keresztül mutatkozik, de egy-egy sajátság nem képviselheti a 
minőséget. Egyes sajátságok változhatnak a. minőség számottevő megválto-
zása nélkül is. Szoros értelemben vet t minőségi változás akkor következik be, 
ha a sajátságok összessége lényegesen, ill. ugrásszerűen megváltozik, és a dolog 
egészét tekintve új tulajdonságú tárggyal, ill. jelenséggel állunk szemben. 

A minőségi változások szempontjából nem minden sajátság egyaránt 
fontos. Vannak lényegesek és kevésbé lényegesek, sőt egyes sajátságok válto-
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zatlanul is maradhatnak a minőségi átalakulás közben. Különböző viszonyok 
között más-más sajátságok lehetnek lényegesek. 

A minőséget dominálólag megszabó sajátságok a megismerés fejlődése 
során fokozatosan válnak ismeretessé. Ennek következtében változhatnak a 
nézetek arra vonatkozóan, hogy valamely minőség tekintetében mely sajátság 
a legfontosabb. A múlt században pl. úgy vélték a vegyészek, hogy a kémiai 
elemek minőségét az atomsúly szabja meg. Századunk elején azonban kiderült, 
hogy vannak különböző atomsúlyú, de gyakorlatilag azonos kémiai sajátságú 
elemek, mert utóbbiak minőségét szigorúan véve nem az atomsúly, hanem az 
atommag pozitív töltéseinek a száma (az ún. rendszám) szabja meg.1 A tudo-
mány egyik fontos feladata ezzel kapcsolatban azon lényeges sajátságok fel-
tárása, amelyek összessége szabja meg az adott anyag minőségét. 

A minőségi meghatározottság mellett a dolgoknak mennyiségi meghatáro-
zottságai is vannak. Ezek olyan sajátságok, amelyek változhatnak, anélkül, 
hogy az objektum sajátságainak összessége ugrásszerű változáson menne át. 
vagyis minőségileg átalakulna. A konkrét anyagi tárgyak mennyiségi jellemzői 
igen sokfélék lehetnek, pl. hosszúság, térfogat, térbeli eloszlás, hőmérséklet, 
frekvencia, intenzitás. Az egyes mennyiségi jellemzők változatossága ellenére 
közös sajátságuk, hogy konkrét nagyságuk van, ami valamiféle módon mér-
hető. A mennyiség tehát — mint az anyag objektív sajátsága — mindig szá-
mokkal fejezhető ki. 

Л tárgyak mennyiségi meghatározottsága azt mutat ja , hogy sajátságai-
nak különféle jellegű határozott nagysága van, amely bizonyos határok között 
változhat, anélkül, hogy mélyreható minőségi változást vonna maga után. A 
határok, amelyek között a mennyiségi változás nem vezet minőségire, a dolgok 
természetétől függően nagyon különbözők. Előbb-utóbb azonban a mennyiségi 
változások mindig minőségi változásokat vonnak maguk után. 

A minőségi átalakulások nagyon változatos jellegűek és különböző mély-
ségűek lehetnek, s előidézésükhöz különféle vonatkozásokban a mennyiségi 
változások nagyon eltérő mértékű felhalmozódása szükséges. Előfordulhat ha-
táresetként az is, hogy nem szükséges a mennyiségi változások felhalmozódása, 
mert adott esetben minden mennyiségi változás minőségi átalakulást okoz. 
Pl. az atommagban a protonok számának minden változása minőségi változás-
sal (elemátalakulással) jár, akkor is, ha csak eggyel változik a számuk; ezzel 
szemben a neutronok számának változása az atommagban csak akkor okoz 
számottevő minőségi változást, ha bizonyos nagyságot elér, amire alább még 
részletesebben visszatérünk. 

A mennyiségi és minőségi változások összefüggésére vonatkozó általános 
törvény alapja Engels szerint az, hogy nincsen más a világon, mint a mozgó 
anyag. Következésképpen minden minőségi különbség az anyag különféle faj-
táinak, ill. mozgásformáinak különböző mennyiségére vezethető vissza. Semmi-
féle testnek nem lehet megváltoztatni a minőségét anélkül, hogy anyagot és 
mozgást (energiát) ne adnánk hozzá, vagyne vennénk el belőle, vagyis anélkül, 
hogy mennyiségi változás ne történnék. A mennyiségi és minőségi változás 
kapcsolatait kifejező törvényben tehát nincsen semmi rejtélyes, az nem a gon-

1 Az a tommag pozitív elektromos töltésének nagyságát a legkisebb atommag 
— a proton — töltésének sokszorosában fejezik ki. Az oxigén rendszáma pl. nyolc, 
vagyis a tommagjának töltése nyolcszorosa a proton töltésének. Ennek oka mai tudásunk 
szerint az, hogy az oxigénatommagban nyolc proton (és azonkívül nyolc töltés nélküli 
neutron) van. 
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dolat, a világszellem, vagy valami más anyagtól független létező fejlődésének 
a törvénye, amint azt az idealisták vélik, hanem az objektíven létező anyagi 
világ reális összefüggéseinek valósághoz hű kifejezése. 

A természet és a társadalom jelenségeinek tanulmányozása alapján a 
dialektikus materializmus megállapította, hogy a fejlődés folyamata egyaránt 
magában foglalja a lassú mennyiségi változásokat és a gyors, ugrásszerű minő-
ségi változásokat: a mozgásnak kettős alakja van, evolúciós és revolúciós. Amint 
a mennyiségi és minőségi változások szervesen kapcsolódnak egymáshoz, és meg-
szabják egymást, úgy megjelenési formáik -— az evolúció ós revolúció — is 
kölcsönös kapcsolatban állnak egymással, nem létezhetnek egymás nélkül. A 
mozgás evolúciós formái mennyiségi változásokkal kapcsolatosak (amelyek kis 
minőségi változásokat is vonnak maguk után), a revolúciós mozgásformák vi-
szont gyökeres minőségi átalakulásokkal járnak. A fejlődés e két oldalát nem 
szabad elszakítani egymástól, sem azonosítani egymással, mert így ellentétbe 
jutnánk a valósággal. Ha csak a minőségi változásokat vesszük figyelembe, 
érthetetlen marad, hogy miként alakultak ki ennek szükséges előfeltételei. Ha 
viszont csupán a mennyiségi változásokra vagyunk tekintettel, akkor a lapos 
evolueionizmushoz jutunk, amely szintén eltorzítja a valóságot. Minőségi ugrás 
nélküli mennyiségi változásokkal nem lehet megmagyarázni az új keletkezését 
a fejlődés folyamán, a régi minőségi állapot átmenetét tőle gyökeresen eltérő 
minőségileg új állapotba. 

A mennyiségi változást a folytonosság (kontinuitás) jellemzi. A termé-
szettudományok területén ez abban mutatkozik, hogy az adott anyagi tárgy 
állapotát jellemző valamely paraméter (meghatározó mennyiség) változását 
a sajátságok kis változása kíséri. A minőségi változás viszont diszkontinuus 
(diszkrét) jellegű: az állapotjelző paraméter változása a sajátságok összességé-
nek ugrásszerű nagy változásával jár együtt . A diszkontinuus változás feltéte-
lezi a kontinuusat, utóbbi határán való átlépést jelenti; a kontinuitás pedig 
magában foglalja a diszkontinuitást, mert a mennyiségi változások felhalmozó-
dása szükségszerűen diszkontinuitáshoz, vagyis minőségi változáshoz vezet. 
A kontinuitás és diszkontinuitás ellentéte tehát elválaszthatatlan egységben 
van egymással. 

A sajátságok összessége kontinuus változásának megfelelő paramétervál-
tozás nem szükségszerű kontinuus; pl. az atommagban a neutronok száma nem 
változhat egy egységnél kisebb értékkel (vagyis e mennyiségi változás mindig 
diszkontinuus), mégis bizonyos határok között a neutronok számának válto-
zása csak alig észrevehetően (kontinuusan) változtatja meg a kémiai sajátságo-
kat, és nem okoz gyökeres minőségi változást (elemátalakulást). 

A konkrét tárgyak ós jelenségek tanulmányozásában figyelembe kell 
venni, hogy a mennyiségi változások különféleképpen befolyásolják a sajátsá-
gokat, amit az alábbiakban számos példán világítunk meg. A mennyiségi 
változások hatása a tárgyak és jelenségek egyes sajátságaira: a mennyiség és 
minőség elszakíthatatlan kapcsolatára mutat , amely kapcsolat azonban szem-
beszökően az egyik minőségből a másikba való átmenet alkalmával mutatko-
zik. Engels szerint minden minőségnek sok mennyiségi határa van. Az adott 
sajátságon belül minden egyes batár bizonyos minőségi különbségeket tartal-
maz. Pl. a kémiai elemek izotópjai bizonyos értelemben a mennyiségi határok 
az adott minőségen belül, de a mennyiségi határokon belül is vannak kis minő-
ségi különbségek. Következésképpen nemcsak az egyes minőségeknek vannak 
különböző mennyiségi határai, de az egyes mennyiségek is tartalmaznak minő-
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ségi különbségeket. Pl. a különböző kémiai elemek azon izotópjai, amelyek 
atomsúlya azonos (vagyis az izobárok), különböznek egymástól kémiai saját-
ságok tekintetében. Mindebből látható, hogy a minőség és mennyiség nemcsak 
különbözik egymástól, hanem kölcsönösen át is hat ja egymást. A mennyiség 
és minőség tehát mint a dolgok különböző — de elszakíthatatlan — oldalai 
össze vannak kapcsolva és kölcsönösen megszabják egymást. 

Az objektív anyagi világ tárgyainak, valamint jelenségeinek mennyiségi 
és minőségi oldalai közötti összefüggések sajátos megjelenési formáit a tudo-
mányok különféle ágai tanulmányozzák és tár ják fel. A tudományok fejlődésé-
vel az anyagi tárgyak és jelenségek mennyiségi és minőségi oldalainak mind 
ú jabb és újabb összefüggései tárulnak fel, a természet mind mélyebb és ponto-
sabb megismerésének következményeképpen. Pl. Mendelejev a múlt században 
kimutat ta , hogy a kémiai elemek legtöbb sajátsága az atomsúlyuk periodikus 
függvénye: e törvényben az elemek mennyiségi és minőségi oldalainak össze-
függése tükröződik. Később azonban az elemek uj mennyiségi jellemzője vált 
ismeretessé: az atommag pozitív töltésének a nagysága. A magtöltés és a 
kémiai sajátságok összefüggéseinek vizsgálata kiderítette, hogy a magtöltés 
mennyiségi változása szigorúbb törvényszerű kapcsolatban van a kémiai sa-
játságok változásával, mint az atomsúly változása. Ennek következtében a 
periodusos törvény új alakot öltött : a kémiai elemek sajátságai a magtöltéssel 
változnak periodikusan. A törvénynek ez az alakja jobban közelíti meg az 
objektív valóságot, mélyebben t á r j a fel az idetartozó jelenségek lényegét. 

A mennyiségi változások átmenetei minőségi változásokba az objektív 
valóság különféle területein nagyon eltérően mutatkoznak. Az ugrásszerű 
minőségi változások jellegének, specifikus formájának helyes megértése cél-
jából konkréten kell tanulmányozni, hogy hol és milyen körülmények között 
következik be az ugrás. Az erre vonatkozó összefüggések mély megértéséhez 
tanulmányozni kell a tárgyakban és jelenségekben levő ellentétes tendenciá-
kat , azok küzdelmét és egységét, mert az ellentétek küzdelme és egysége a 
lényege minden változásnak, így a mennyiség és minőség közötti összefüggés 
törvényének is. 

Engels volt az első, aki a természettudományok mélyreható tanulmányo-
zása és az akkor még viszonylag nem nagyon széleskörű eredmények zseniális 
általánosítása révén megállapította, hogy a természet változásai dialektikus 
jellegűek, s a mennyiségi változások átmenete minőségibe nemcsak a társada-
lomban, hanem a természetben is az anyagi világ objektív törvénye. A dialek-
t ika tehát nem egy filozófiai hipotézis, hanem a természet objektív dialektiká-
jának tükröződése, aminek felismerése a természet tanulmányozásának ered-
ménye. Engels ideje óta a természettudományok terjedelemben és mélységben 
óriási fejlődésen mentek át, az anyagnak és mozgásának sok ú j fa j tá ja vált 
ismeretessé, s merőben új tudományágak is alakultak ki. A mennyiségi és minő-
ségi változások viszonyára vonatkozó általános törvény az újonnan megismert 
dolgokkal kapcsolatban is érvényesnek bizonyult. Gazdag új megismeréshez 
vezettek a kémia és a fizikának a kémiával kapcsolatos ágai, ami indokolttá 
teszi a mennyiségi és minőségi átalakulások közötti összefüggés törvényének 
áttekintését e területen. Ez alkalmat ad annak bemutatására is, hogy e tör-
vény a konkrét esetekben igen különböző, s az adott körülményektől függő 
alakban mutatkozik. 
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A mennyiségi MÍltozások átmenete minőségibe а kémiai elemekkel kapcsolatban 

A kémiai elemeket, ill. atomjaikat egyrészt mennyiségi adatok (pl. atom-
súly, magtöltés, sűrűség), másrészt a sajátságok összessége által megszabott 
kémiai minőség jellemzi (pl. az oxigén hidrogénnel vízzé, fémekkel földszerű oxi-
dokká egyesül, táplálja az égést, a vegyületek nagy részét kisebb-nagyobb se-
bességgel elbontja stb.). Az atomsúly fogalmának kialakulása óta általános volt 
a vélemény, hogy adott atomsúlyú elemnek mindig ugyanazok a sajátságai, de 
széles körben csak Mendelejev ismerte fel az atomsúlyok és kémiai sajátságok 
változásainak törvényszerű összefüggését: a periódusos törvényt. Századunk 
elején kiderült azonban, hogy az elemek kémiai sajátságait nem az atomsúly 
szabja meg egyértelműen, hanem az atommag pozitív töltéseinek a száma. 
Utóbbi egyben megadja azt is, hogy az elem a periódusos rendszer hányadik he-
lyét foglalja el. Mivel az atomok szerkezetére vonatkozó vizsgálatok alapján 
később kiderült, hogy az atommagok pozitív töltésű protonokból és elektromo-
san semleges neutronokból állnak, mai tudásunk szerint az elemek kémiai 
minőségét közvetve az atomjaik magjában levő protonok száma szabja meg. 
Közvetlenül ettől függ ugyanis az elektronburokban levő elektronok száma 
elrendeződése és mozgása, s e tényezők szabják meg közvetlenül az atomok 
olyan kölcsönhatásait más atomokkal, amelyek során a mag változatlan ma-
rad. Ilyen kölcsönhatások következményei a kémiai átalakulások (kémiai 
reakciók), amelyek összességében fejeződik ki a megfelelő elem kémiai jel-
leme, vagyis minősége. A neutronok száma a magban szintén hatással van a 
kémiai tulajdonságokra, de bizonyos határok között csak elenyésző kis mér-
tékben (1. alább). 

Az atommagban levő protonok számának növekedése mint mennyiségi 
változás több vonatkozásban is von maga után többé-kevésbé mély minőségi 
változásokat, amelyek közül különösen két fő tendencia figyelemre méltó. Egy-
részt a protonok számának minden változása a kémiai minőség gyökeres vál-
tozásával (elemátalakulással) jár. I t t tehát azzal — a már említett — határ-
esettel állunk szemben, amelyben minden (diszkontinuus) mennyiségi vál-
tozás ugrásszerű minőségi változásba megy át. Másrészt a protonok számának 
növekedése a kémiai sajátságoknak egy nagyobb periódusra kiterjedő minőségi 
változását is előidézi. A magtöltés növekedésével ugyanis szabályszerűen 
változnak a kémiai sajátságok. Pl. a nátr ium LjNa, a v e gy j e l előtti szám a 
magtöltés és egyben a protonok száma) igen erősen reakcióképes (levegőn 
azonnal oxidálódó) fémes jellegű, egyvegyértékű elem, a magnézium (12Mg) 
valamivel kevésbé reakcióképes (levegőn csak felületesen oxidálódik, de meg-
gyújtható) kétvegyértékű fém. Mindkét fém oxidja bázis. Az alumínium 
(13A1) kevéssé reakcióképes, gyakorlatilag állandó három vegyértékű fém, 
oxidja egyaránt mutat ja a bázisok és savak tulajdonságait. A szilicium (14Si) 
a legtöbb körülmények között nem fémes sajátságú négyvegyértékű elem, 
oxidja igen gyenge sav, sói — a szilikátok — a legfontosabb ásványok. A nö-
vekvő magtöltés sorrendjében következő foszfor, kén és klór ( ]5P, 16S és 17C1) 
e sorrendben növekvő mértékben kémiailag reakcióképes nem-fémes, savképző, 
változó vegyértékű elem. E sorban a mag protonjai számának növekedtével 
szabályosan változnak a kémiai sajátságok (a fémes jelleg csökken, a nem-
fémes jelleg növekszik, a klór egyike a legerélyesebben ható kémiai anyagok-
nak). Tovább növelve azonban a protonok mennyiségét az atommagban, a 
sajátságok ezen egyirányú tendenciát muta tó fokozatos változása megszakad. 
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A következő elem e sorban az argon (18Ar) nemesgáz, amely semmiféle kémiai 
reakcióra nem képes, semmilyen vegyülete nincsen, a klasszikus kémia szem-
pontjából szinte azt mondhatnók, hogy nincsenek kémiai sajátságai. Tovább 
növelve a protonok mennyiségét, újabb minőségi ugrás következik be: a kálium 
(19K) egyike a legerélyesebb kémiai hatású, leghatározottabban fémes minőségű 
egyvegyértékű kémiai elemeknek. Innen kezdve hasonló (bár nem pontosan 
azonos) szabályszerűség ismétlődik, mint az előzőkben. E sorban a bróm 
(35Br) a klórhoz hasonló, kémiailag igen aktív, változó vegyértékű elem, a 
kripton (30Kr) kémiailag teljesen közömbös nemesgáz, a rubidium (37Bb) a 
káliumhoz hasonló elem és így tovább. 

Az összes kémiai elemeket az atommagban levő protonok növekvő meny-
nyiségének sorrendjébe rendezve azt tapasztaljuk, hogy e sorban a 2., 10., 18., 
36., 54. és 86. proton előtt és után ugrásszerűen változik a minőség, kémiai 
ellentétébe csap á t (a legerélyesebb savképző elemek egyike után kémiailag tel-
jesen közömbös, majd a legerősebb bázisképző elemek egyike következik). A 
kémiai sajátságok tehát periodikusan változnak a protonok számával (a pe-
riódus hossza azonban nem állandó), s e periódusokban határozott helyeken, 
a nemesgázok helyein, a kémiai jellem ugrásszerű minőségi változása követ-
kezik be. 

A fent vázolt összefüggések értelmében a kémiai elemek sorában mint-
egy két síkon mutatkozik a mennyiségi változások átmenete minőségibe: az 
atommag protonjai mennyiségének egyenkénti növelése minőségileg gyökere-
sen új sajátságú elemeket eredményez, de a minőségi változásoknak bizonyos 
határok között lépésről lépésre egyirányú a tendenciája. E határnál („csomó-
ponton") azonban megszakad ez a tendencia, a kémiai sajátságok két ugrással 
ellenkezőjükbe csapnak át, s a mennyiségi változások az előzőeknél lényegesen 
nagyobb ugrásszerű minőségi változásokat vonnak maguk után. A részletesebb 
vizsgálat még más jellegű — bár nem ilyen szembeötlő — minőségi változásokat 
is feltár, amelyeket a protonok számának mennyiségi változása idéz elő, ezek-
kel azonban i t t nem foglalkozunk. A kémiai elemeken ezek szerint különösen 
egyszerű alakban tanulmányozható az, hogy azonos jellegű mennyiségi válto-
zások különböző „csomópontokban" különböző mélységű minőségi változáso-
kat vonhatnak maguk után. A kémiai elemek mennyiségi és minőségi változá-
sainak a viszonya tudományos szempontból azért is fontos, mert a mai atom-
fizika bizonyos mélységig e változások lényegét is megvilágítja. 

Mennyiségi változások az atommagban nemcsak a protonok számának 
változtatásával valósíthatók meg, hanem a neutronok mennyiségének változ-
tatásával is. A neutronok számának változása —ellentétben a protonokéval — 
nem minden esetben vezet gyökeres minőségi változásokhoz. Vannak olyan 
atomfajták, amelyekben a neutronok száma különböző, de a protonoké azo-
nos: ezek az izotóp atomok, amelyek kémiai sajátságai annyira hasonlók egy-
máshoz, hogy a különbségeket többnyire csak a legfinomabb módszerekkel 
lehet észrevenni. Ennélfogva az izotóp atomok ugyanazon kémiai elem atom-
jainak tekintendők, atomsúlyuk azonban mégis számottevően (több egységgel 
is, szélső esetben 100%-kal) eltér egymástól. Az ónnak pl., melynek magja 
50 protont tartalmaz, nyolc — kerek számban 114—122 közötti atomsúlyú — 
állandó izotópja van. Ha pl. az sJ4Sn izotópból indulunk ki,2 ós egyenként 

2 A felső index az egészszámra kikerekített a tomsúlyt jelenti, ami egyenlő a pró-
tonok és neutronok számának összegével az a tommagban. 
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növeljük a neutronok számát (ezzel együtt a magban levő energia mennyiségét 
is), akkor eleinte a protonok száma nem változik, s a keletkező 115, 116,.. . 122 
atomsúlyú atomféleségek izotópok, kémiai sajátságaik csak alig észrevehető 
kis változáson mennek át. Eddig a határig azonban a kis mennyiségi változások 
a magban annyira felhalmozódtak, hogy még tovább növelve a neutronok 
mennyiségét, gyökeres minőségi változás: kémiai elemátalakulás következik 
be. Az ^jjSn izotóp már nem állandó, magjában átlag 175 nap alat t egy neut-
ron (и) elektron (e~) kilövelése közben protonná (p+) alakul: n=p+-\-e~. Ezzel 
megnő a protonok száma a magban, ami minőségi változást, antimonná 
(hjfSb) alakulást idéz elő. A kilövelt elektron nagy sebességgel távozik az 
atommagból (ún. ^--sugárzás, ami a természetes radioaktív elemek köréből 
régebbről ismeretes). A neutronok számának növelése folytán tehát az ón 
radioaktívvá vált. Mivel a radiokatív átalakulás nem az atom keletkezése u tán 
azonnal, hanem bizonyos idő elteltével következik be, a csomóponton olyan 
minőségi változással állunk szemben, amely nem azonnal követi a mennyiségi 
változást, hanem esetenként különböző idő, átlag 175 nap elteltével követke-
zik be. Hasonló sajátságú a 125, 126 és 127 atomsúlyú izotóp is,3 de átlagban 
sokkal rövidebb idő alat t alakulnak á t antimonná. Ha a neutronok számának 
további növekedtével az atomsúly 127 fölé nő, akkor a minőségi átalakulás 
azonnal bekövetkezik, még bomlékony (radioaktív) ónatom sem keletkezhet. 

Hasonló jelenségek következnek be, ha a neutronok számát csökkentjük 
az ónatommagban. Amíg az atomsúly 122-től 114-ig csökken, csak kis mennyi-
ségi változások következnek bo a stabilis ónatommag sajátságaiban. Ezen 
túl csökkentve a neutronok mennyiségét, minőségi változás következik be: 
egy proton pozitron (e+) kilövéseközben neutronná alakul:^ + = 7 i + e + ( ^ - s u g á r -
zás). Ezáltal csökken a protonok száma, s az ónatom indiumatommá (49In) 
alakul. A 113—108 atomsúlyú ónizotópok minőségi átalakulása nem pillanat-
szerűen, hanem átlag hónapok, órák, ill. percek alat t következik be, ezek az 
izotópok radioaktívak. Ha azonban a neutronok mennyisége a 108 atomsúly-
nak megfelelő értéknél kisebbre csökken, akkor bomlékony ónmag sem kelet-
kezhet, a minőségi átalakulás azonnal követi a mennyiségi változást. 

A fentiekben az ón példája kapcsán vázolt összefüggések általánosan ér-
vényesek abban az értelemben, hogy csak olyan atommagok állandók, amelyek-
ben a protonok és neutronok mennyiségének viszonya bizonyos határok között 
van. Valamivel tágabb határok között létrejöhetnek radioaktív atommagok, 
túllépve azonban e határokat, a neutronok mennyiségi változása az atommag 
azonnali minőségi változásába megy á t A neutron/proton hányados e határai 
az egyes kémiai elemekre különbözőek, a legtöbbjüknek kevesebb — sőt egye-
seknek csak egyetlen — állandó izotópjuk van. Radioaktív izotópja azonban 
minden elemnek előállítható. Pl. a hidrogénnek két állandó és egy radioaktív, 
a kalciumnak hat állandó és négy radioaktív, a jódnak egy állandó és 18 radio-
aktív izotópja ismeretes. E változatosság arról tanúskodik, hogy a neutronok 
és protonok mennyiségi arányán kívül más kölcsönhatások is érvényesülnek 
az atomok minőségi változásaiban, de mégis előbbi mennyiségi arány szabja 
meg a jelenségek kifejlődésének fő tendenciáját. 

3 A 124 atemsúlyú izotóp ismét állandó. A neutronok mennyiségének változása 
által okozott jelenségekben tehát itt egy ú j a h h átmeneti csomópont van, ami azt m u t a t j a , 
liogy a neutronok mennyiségén, ill. a neutronok és protonok mennyiségének viszonyán 
kívül más tényezők és kölcsönhatások is közreműködnek e vonatkozásban. Ezek ugyan 
bonyolul tabbá teszik az összefüggéseket, de a fő tendenciát nem vál toztat ják meg. 
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A neutronok mennyiségének változtatása az atommagban a mai fejlett 
atomfizikai módszerekkel kísérletileg is megvalósítható, fenti meggondolások 
tehát közvetlenül ellenőrizhetők a tapasztalattal. Ma már különféle neutron-
források állnak rendelkezésre (legbőségesebbek az atomreaktorok). A neutro-
nok mennyisége az atommagban legközvetlenebbül az ún. neutronbefogásos 
magreakcióval növelhető, amelynek során a magba ütköző neutron beépül-
vén ebbe, növeli tömegét és energiáját. Az új mag stabilis állapotához képest 
fölös energia és anyag y-fotonok alakjában távozik. 

A neutronok számának növekedtével az atommagban egyúttal az energia 
mennyisége is növekszik, mert az energia mint a mozgás megnyilvánulása el-
választhatatlan az anyagtól. A magban levő energia mennyiségét azonban 
nemcsak neutronok révén, hanem más módon is növelhetjük, pl. y-sugárzás-
sal, vagyis y-fotonoknak a mag általi elnyeletésével.4 E folyamatban a y-fo-
ton anyaga, ill. energiája a magban levő részecskék és fizikai mezők anyagává, 
ill. energiájává alakul. A tapasztalat szerint a fotont csak akkor nyeli el a mag, 
vagyis csak akkor változik meg a mag állapota, ha a foton energiája nagyobb 
egy — a mag minőségétől függő — küszöb-értéknél. Ha tehát a magot érő foto-
nok energiájának mennyiségét növeljük, akkor egy határozott értéknél minő-
ségileg új folyamat következik be: a foton tömege és energiája átalakul a tőle 
gyökeresen eltérő minőségű mag tömegévé és energiájává. A foton szempont-
jából igen gyökeres minőségi változást előidéző ezen csomópont azonban nem 
jelent hasonló mélyreható minőségi változást a mag számára. Az elnyelt foton 
ilyen körülmények között általában csak gerjeszti a magot, de minőségileg 
mélyrehatóan nem alakítja át. A mag gerjesztése is minőségi változás, de nem 
nagyon mélyreható, a legtöbb szempontból csak igen kis mértékben változ-
tatja meg az atom sajátságait. A gerjesztési energia előbb-utóbb újra fotonok 
alakjában távozik, és spontán visszaáll a mag eredeti állapota. Amint nagyobb 
energiájú fotont nyel el a mag, úgy nő energiájának és ezzel együtt anyagának 
a mennyisége. Ha e mennyiségi változás túllép egy határt, akkor a mag válto-
zását többé nemcsak fotonok kilövelése kíséri, hanem elektromos töltésű ré-
szecskék (pl. elektronok) is távoznak a magból, amelyek a mag anyagának és 
energiájának mélyreható átalakulása révén keletkeznek. Ezáltal megváltozik 
a magban a protonok száma, ami gyöke.res minőségi változást, más elem 
atomjává való átalakulást jelent. E határ tehát az atommag szempontjából 
mélyreható minőségi változást jelző csomópont. A mag anyagának és energiá-
jának mennyiségi változása tehát, bizonyos határokon ilyen körülmények 
között is, különféle mélységű minőségi változásokba megy át. 

Az anyag oszthatósága, a részecskék 

A természettudományok újabb eredményei mind nagyobb meggyőző erő-
vel támasztják alá a dialektikus materializmus azon nézetét, miszerint az 
anyag oszthatóságának nincsen határa. Nincsenek olyan „őselemek", leg-
egyszerűbb, tovább nem osztható szerkezetnélküli részecskék, amelyekből 
mint változhatatlan objektumokból épül fel az egész világ. A múlt században 

* A V frekvenciá jú elektromágneses (fény, röntgen, y- stb.) sugárzásban hv ener-
giájú és hv/c2 tömegű részecskék ún. fotonok haladnak fénysebességgel (h az ún. Planok-
féle ha táskvantum, с a fény terjedési sebessége). 

474 



az atomokat vélték oszthatatlannak, de a fizika forradalma a századforduló-
tól kezdődően feltárta, hogy az atomok valójában összetettek, atommagból és 
elektronokból állnak. Jól észlelhető jelenségekből meglehetősen mélyreható kö-
vetkeztetéseket lehet levonni az atomok szerkezetére vonatkozóan. Csakhamar 
kiderült a továbbiakban, hogy az atommag sem oszthatatlan, hanem protonok-
ból és neutronokból áll. Az atomfizika legújabb kísérleti módszereivel némi 
képet alkothatunk magunknak a mag szerkezetéről is, bár e kép egyelőre 
még nagyon vázlatos. Kísérleti tények alapján kétségtelenül megállapítható 
továbbá, hogy sem az elektron, sem a proton, sem a neutron nem szerkezet 
nélküli, nem oszthatatlan részecske, hanem belső szerkezetük van, összetettek 
és nyilván oszthatók is. Tudásunk mai fokán azonban még nem sikerült e ré-
szecskék belső szerkezetének részleteit megbízhatóan megállapítani. 

Az anyagi testek fokozatosan kisebb részekre osztása során különböző 
határokhoz, csomópontokhoz jutunk, amelyeknél a továbbosztás mélyreható 
minőségi változással jár. Makroszkopikus testből kiindulva s azt fokozatosan 
kisebb részekre darabolva, egyik ilyen csomópont a molekula. Bár minőségi 
változások már sok molekulából álló testeken is bekövetkeznek (1. alább), 
mégis a molekula fontos batár: a további osztás, a molekula felbontása ato-
mokra, nagy minőségi változást, kémiai átalakulást von maga után. A molekula 
a kristályok, folyadékok és gázok szempontjából viszonylag egyszerű és oszt-
hatatlan, de az atomok szempontjából bonyolult, összetett és osztható. Az 
atomok viszont a molekula szempontjából viszonylag egyszerűek és oszthatat-
lanok, de az atommag és az elektronok szempontjából összetettek és oszthatók. 
A mag az atom szempontjából egyszerű és oszthatatlan, de a protonok és neut-
ronok szempontjából összetett és osztható, és így tovább. Amint a felosztással 
mind kisebb és viszonylag egyszerűbb részekhez jutunk, úgy az ellentétes folya-
mat, az egyszerűbb részekből való felépítés, mind összetettebb és bonyolultabb 
tárgyakhoz vezet, s a mennyiségi változás megfelelő csomópontokon e folya-
matban is minőségi változásokba megy át . 

A természet mélyreható tanulmányozása alapján meg kell állapítani, 
hogy az anyag fejlődési folyamatában különböző nagyságú és különböző 
összetételű diszkrét részecskék láncolata keletkezik (protonok — neutronok — 
elektronok — atommagok — molekulák — kristályok stb.). A részecskék 
mindegyike mintegy csomópontot jelent az anyag fejlődésében. Minden egyes 
fokozatnak megfelelő részecske viszonylag állandó, egyszerű és oszthatatlan, 
amennyiben határozott körülmények között mint egységes egész hat, és bo-
nyolultabb részecskék alkatrésze lehet. Másrészt viszont minden részecske 
időleges, összetett és osztható, mert egységességének határát átlépve más 
részecskékké alakul, szétbomlik. Minden részecskében elszakíthatatlan dialek-
tikus egységben van az állandó és az időleges, az egyszerű és az összetett, az 
oszthatatlan és az osztható. A tapasztalati tények, amelyekből ez következik, 
a természet objektív dialektikájának megnyilvánulásai. Az anyag fejlődésében 
teliát a különböző fokozatú részecskék mindmegannyi csomópontok, amelye-
ken a mennyiségi változások gyökeres minőségi változásokba mennek át. 

Vizsgáljuk meg nagy vonalakban néhány példán, milyen specifikus mó-
don érvényesül a mennyiségi változások minőségi változásokba való átmeneté-
nek általános törvénye a különböző fokozatú diszkrét részecskék képződésében. 
Mivel a protonok, neutronok és elektronok belső szerkezetéről ismereteink még 
igen hiányosak, induljunk ki ezekből, mint viszonylag legegyszerűbb részecs-
kékből. 
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Az a t o m m a g o k k e l e t k e z é s e 

Különlevő protonok és neutronok, más diszkrét részecskéktől (pl. atomok-
tól) távol, határozott sajátságokkal rendelkeznek, sok tekintetben úgy visel-
kednek, mint apró, rugalmas golyócskák. Induljunk ki pl. két protonból és két 
neutronból. Amíg viszonylag távol vannak egymástól, addig sajátságaik ugyan-
azok, mintha 1, 3, 4, . . .részecske volna jelen. Ha a két protont és két neutront 
közelítjük egymáshoz, vagyis csökkentjük a közöttük levő távolságot, akkor 
változik kölcsönhatásuk: az általános gravitációnak megfelelően mind a négy 
részecske vonzza egymást, a protonok pedig pozitív töltésük következtében 
iaszítják is egymást, s e kölcsönhatás erősödik, a kölcsönös potenciális energia 
mennyisége pedig csökken. Mindaddig azonban, míg e részecskék kölcsönös 
távolsága lényegesen nagyobb, mint 10~12 cm, a kölcsönös távolság csökkenése 
csak kis mennyiségi változásokat okoz a két protonból és két neutronból álló 
rendszerben. Amint azonban kölcsönös távolságuk fenti érték alá csökken, 
ugrásszerű gyökeres minőségi változás következik be: a négy részecske között 
óriási vonzó és taszító erők ébrednek, ezzel kapcsolatban a diszkrét részecskék 
anyagának egy része átalakul az anyag gyökeresen más faj tájává, a magmezővé 
(más néven mezon-mezővé), és a két proton, a két neutron, valamint a mag-
mező szilárd ú j egységet alkot: héliumatommag keletkezik. Ennek minőségileg 
gyökeresen mások a sajátságai, mint önálló alkatrészeinek, a mag igen állandó, 
csak igen nagy energia befektetésével bontható fel. A kölcsönös távolság (ill. 
a megfejelő potenciális energia) mennyiségi változásának hatására tehát egy 
csomóponton gyökeres minőségi változás következik be. Bár az átalakulás na-
gyon mélyreható, de mégsem minden sajátság változik meg: pl. az elektromos 
töltés az atommag képződése után ugyanannyi, mint azelőtt volt. 

Az atommagon belül az alkatrészek kölcsönhatására nagyrészt más tör-
vények érvényesek, mintra magon kívül, ami a minőségi változás egyik jellem-
zője. A minőség mélyeható változása ugyanis a mozgásforma megváltozásával 
jár együtt, a különféle mozgásformáknak pedig különbözőek a törvényei. 

Bár a magképződés igen mélyreható minőségi változás, mégis a mag 
sajátságai függenek az alkatrészek számától és viszonyától. Ha pl. két proton 
négy neutronnal egyesül, akkor olyan atommag keletkezik, amelynek két po-
zitív töltése van, és atomsúlya 6. Ez is héliummag, de ennek 6 atomsúlyú izo-
tópja: |He. A neutronok mennyiségének növelése tehát ilyen körülmények 
között nem okoz mélyreható változást: nem keletkezik új kémiai elem, csak 
kis változások következnek be (pl. a színképben, a sűrűségben). A legfontosabb 
változás, hogy az ilyen magok már nem stabilisak, hanem átlag 1,1 mp alatt egy 
neutron protonná és elektronná alakul bennük: п—р+-\-е-. A |He tehát /(--su-
gárzó radioaktív mag, amelyből bomlása folytán litium (f Li) keletkezik. A neu-
tronok mennyiségének növelése a héliummagban kis mennyiségi változásokon 
kívül kis minőségi változást is okoz: radioaktívvá teszi a magot, s ezáltal elő-
készíti a mélyreható ugrásszerű minőségi változást: az elemátalakulást. Ez 
utóbbi viszont mennyiségi változással is együtt jár, mert megnöveli a magtöl-
tést. I t t is lá tható tehát, hogy kis mennyiségi változások kis minőségi változá-
sok révén előkészítik az ugrásszerű gyökeres minőségi változást. A mennyiségi 
és a minőségi változások kölcsönösen á that ják egymást, elválaszthatatlan 
egységben vannak egymással. 

A héliummag képződése közben a fentiek szerint csökken az alkatrészek 
kölcsönös potenciális energiája. Ennek következtében nagy mennyiségű energia 
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szabadul fel, és a héliummag stabilisabb, mint különálló két protonból (hid-
rogénatommagból) és két neutronból álló rendszer. Ez az átalakulás a termé-
szetben folyik a Napban s a többi csillagokban, amelyek kisugárzott energiájá-
nak mai tudásunk szerint ez a fő forrása. A csillagok belsejének sok százmillió 
fok hőmérsékletén és óriási nyomásán az atommagok szintézise tovább halad: 
a viszonylag egyszerűbb magokból fokozatosan összetettebb, bonyolultabb 
magok keletkeznek. Ez a folyamat, a magfúzió, a magok alkatrészei mennyisé-
gének növekedése közben — a már ismertetet t módon — a megfelelő csomó-
pontokon minőségi változásokkal új elemek keletkezésével jár. A viszonylag 
könnyű atommagok fúziója közben energia szabadul fel (hasonlóan, mint a 
héliummag keletkezése alkalmával), a közepes és nehéz magok fúziója viszont 
energia-elnyeléssel jár. Ebből következik, bogy a közepes magok stabilisabbak, 
mint a könnyűek, viszont a nehéz magok kevésbé stabilisak, mint a köze-
pes tömegűek. 

A kémiai anyag ama fejlődési folyamatában tehát, amit az atommagok 
fokozatos szintézise jelent, egyrészt elemről elemre bekövetkezik a mennyiségi 
változás átmenete minőségi változásba. Másrészt azonban egy nagyobb vonalú, 
előbbit mintegy beborító megjelenési formájával is találkozunk a természet 
objektív dialektikája ezen alaptörvényének: a protonok és neutronok számának 
növekedtével a közepes nagyságú magokban minőségi változás következik be: 
a nagyobb magok viszonylagos stabilitása helyett a kisebb magok válnak vi-
szonylag stabilisakká. Ez a minőségi változás ugyan a fejlődés egyes lépcsőit 
tekintve nem nagyon mélyreható, a minőségi ugrás elmosódott, egészében 
azonban nagy jelentőségű. A jelenség alapján lehet a magfúzió a Nap energia-
forrása, ennek alapján használható az uránmag hasadása atomerőművek és 
atombombák szerkesztésére, ez teszi lehetővé a hidrogénbomba készítését, s 
erre támaszkodva keresik a siker jogos reményében a hidrogénatomok fúziójá-
nak (az ún. termonukláris reakciónak) i rányí tot t vezetését békés energiater-
melés céljaira. 

Az atomok keletkezése 

A kémiai elemek atomjai magokból és elektronokból állnak mint viszony-
lag egyszerű diszkrét részecskékből. Önálló atommagok és elektronok sajátságai 
azonban lényegesen eltérnek a kémiai elemekétől. Egymástól elszakított atom-
magok és elektronok vannak jelen pl. az ún. plazmában, amely gázokban alakul 
ki sok százezer fok hőmérsékleten. Csupasz atommagok tanulmányozhatók a 
modern részecskegyorsítókban (szinkrotronban, fazotronban stb.). 

Az atomok keletkezési folyamata jellegének megértésére induljunk ki 
egy protonból, valamint egy tőle viszonylag távoli elektronból, s közelítsük 
ezeket egymáshoz. Amíg viszonylag távol vannak egymástól, kölcsönhatásukat 
dominálólag a Newton-féle tömegvonzás és az elektromos töltések Coulomb-
féle vonzása szabja meg. E kölcsönhatásokból származó potenciális energia a 
proton és elektron közelítésekor mennyiségileg csökken, de mélyreható válto-
zás a sajátságokban mindaddig nem következik be, amíg 10~8 cm-nél távolabb 
vannak egymástól. E batáron túl közelítve egymáshoz a protont és az elektront, 
ugrásszerű mélyreható változás következik be: a részecskék anyagának és ener-
giájának egy (kis) része specifikus fizikai mező anyagává és energiájává alakul, 
ezzel kapcsolatban új erők ébrednek, amelyek lényegesen más törvényszerűsé-
gek szerint hatnak, mint a klasszikus makrofizikából ismeretes erők. Ennek 
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folytán a protonból és elektronból hidrogénatom keletkezik, amelyben az 
elektron bonyolult pályán mozog a proton mint atommag körül. Bár a vonzó-
erő i t t (a maggal ellentétben) nem nagyobb, mint a klasszikus fizika törvényei 
szerint várható volna, mégis lényegesen más jellegű és különleges taszító erők 
is hatnak. A makrofizikából ismert törvényekkel ellentétben az elektron nem 
mozoghat bármilyen kör- vagy ellipszis-pályán a mag körül, nem közelítheti 
meg tetszés szerint a magot (attól legalább 0,5-10-8 cm távolságra van), s kerin-
gés közben nem sugároz. 

A hidrogénatom keletkezése kapcsán vázoltakat általánosítva a széles-
körű tapasztalatok alapján megállapítható, hogy ha atommag és elektronok 
kölcsönös távolságát és egyúttal potenciális energiáját mennyiségileg csökkent-
jük, akkor egy határon mélyreható minőségi változás következik be: atom 
keletkezik, amelyben a mag és az elektronok egységes, viszonylag oszthatatlan 
egészet képeznek.5 Az atomok alkatrészei közötti kölcsönhatások törvényei 
minőségileg mások, mint amelyek akkor hatnak, ha az alkatrészek önállóak. 
Az atomnak mint egységes egésznek sajátságai minőségileg eltérnek önálló al-
katrészei sajátságaitól, amelyekből mennyiségi változások hatására jöt t létre. 
Tehát az atomok keletkezése is mennyiségi változások minőségi változásokba 
való átmenetének következménye. 

Ha a hidrogénatomban az elektront fokozatosan távolítjuk a magtól 
(pl. nagy sebességű más részecskékkel való ütközés révén), akkor az a tom 
különböző mennyiségű energiát vesz fel : különböző mértékben gerjesztődik. 
Eközben színképe, kémiai és egyéb sajátságai kis mértékben megváltoznak, 
de továbbra is hidrogénatom marad. Amint azonban az elektron távolsága a 
magtól egy határon túl nő, mélyreható minőségi változás következik be: az 
elektron elszakad a magtól, az atom ionizálódik. Ennek következtében meg-
szűnnek a hidrogénatom sajátságai, s helyüket az önálló proton és elektron 
sajátságai foglalják el. Az atomra ható energia mennyiségi változása egy hatá-
ron (ha elérte a 13,5 elektronvoltot6) tehát ebben az irányban is minőségi vál-
tozásba megy át . A hidrogén ionizálásával kapcsolatban e vonalon csak egy 
minőségi változás történhet, az összetettebb, bonyolultabb atomok ionizációja 
során többféle minőségi változás következhet be. 

Vegyük szemügyre pl. a nátriummagot (Na), amelynek magtöltése 11, 
a semleges atom magja körül tehát 11 elektron kering. A nátrium színképének 
és egyéb sajátságainak tanulsága szerint a l l elektron három csoportba („héj-
ba") sorolható: kettő mozog a maghoz legközelebb („K-héj"), nyolc jóval távo-
labb („L-héj") és a tizenegyedik viszonylag a legtávolabb mozog a (nagyobb 
rendszámú atomokban kiépülő ,,M-héj" első tagjaként). A nátriumatom (elek-
tronnal vagy fotonnal való kölcsönhatás út ján, esetleg más módon) csak akkor 
képes energiát felvenni, ha ennek mennyisége eléri a 2,1 eV-ot. Ekkor az a tom 
gerjesztődik, kémiai sajátságai kis mértékben mennyiségileg megváltoznak, szín-
képe kis minőségi változást is muta t (új színképvonalak lépnek fel), de mélyre-
ható minőségi változás nem következik be. Növelve a nátriumatommal közölt 
energiát, több ilyen jellegű gerjesztés is bekövetkezik. Ha azonban az energia el-

5 A semleges a tomban összesen annyi elektron van, amennyi a magtöltés a p ro ton 
töltésének sokszorosában kifejezve. A nagyobb magtöltésű atomok elektronjai csoportok-
ba (ún. héjakba) tömörülve mozognak. 

6 A magfizikában az energiát többnyire elektrovoltokban (eV) mérik. 1 eV az a 
kinetikus energia, amelyre egv elektron 1 volt elektromos potenciálkülönbség h a t á s á r a 
tesz szert. Í O W = 1 MeV, lÖeeV = 1 GeV (vagy BeV). 
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éri az 5,1 eV-ot, akkor az energia-felvétel mélyreható minőségi változást von 
maga után: egy elektron leszakad és pozitív nátriumion (Na+) keletkezik, amely-
nek sajátságai minőségileg nagyon különböznek a semleges nátriumatoméitól. 
Л nátriumatomok (ill. az ezekből álló testek) fémes sajátságúak, rendkívül 
reakcióképesek, a vizet gyorsan elbontják, a levegő oxigénjével rohamosan 
egyesülnek stb. A nátriumionok viszont (ill. az ezeket tartalmazó testek) ke-
véssé reakcióképesek, vízzel szemben közömbösek (pl. konyhasó oldatában 
nátriumionok vannak), oxigénnel semmiféle kölcsönhatásba nem lépnek ési. t . 
Ha tovább növekvő mennyiségű energiát közlünk a nátriumionnal, akkor álla-
pota csak kis mennyiségi (és ezzel kapcsolatban nem lényeges kis minőségi) 
változásokon megy át, mindaddig, míg a közölt energia mennyisége 47,1 eV-ot 
el nem ér. E hatalmas (1090 kcal/gramm atom) energia hatására egy második 
elektron is leszakad a nátriumionról, ós újra mélyreható minőségi változás kö-
vetkezik be: a keletkezett Na2+-ion oly rendkívül reakcióképes, oly nagy erővel 
ragad magához egy elektront minden lehető forrásból, hogy kémiai folyamatok-
ban még átmenetileg sem szerepelhet, csak igen kis nyomású gázban állítható 
elő, mint rendkívül aktív, igen rövid átlagos élettartamú anyagfajta. Még 
tovább növelve a közölt energia mennyiségét, 71 eV-nál következik be a harma-
dik elektron leszakadása újabb mélyreható minőségi változás kiséretében és 
i. t., míg végül 263 eV hatására szakad le az utolsó elektron minden előbbinél 
mélyrehatóbb minőségi változást okozva. 

A nátrium példájához hasonló sajátságúak ionizáció szempontjából a 
többi atomok is. A második, ill. harmadik elektron leszakítása azonban nem 
minden esetben okoz oly mélyreható minőségi változást, mint a nátriumatom-
ban. Pl. a vasatomok második, ill. harmadik elektronjának leszakítása ú t ján 
keletkezett ferro-, ill. ferri-ionok kémiai sajátságai viszonylag csak kevéssé tér-
nek el egymástól. 

A fentiekből kitűnik, hogy az atomokkal közölt energia mennyiségének 
növelése megfelelő csomópontokon nemcsak különböző mélységű, hanem kü-
lönböző irányú minőségi változásokat idézhet elő. Pl. növelve a nátriumatomok-
kal kölcsönhatásba lépő részecskék energiáját, az első nagy csomóponton a 
közönséges kémiai mértékkel mérve igen aktív fématom közömbös ionná ala-
kul, majd a második nagy csomóponton ellenkező irányú és még gyökeresebb 
minőségi változással rendkívül aktív kettős töltésű ion keletkezik és i. t . Ebben 
az az általános törvényszerűség nyilvánul meg, hogy a mennyiségi változás hatá-
sára bekövetkező minőségi változás jellege, iránya és mélysége a kölcsönhatásba 
lépő anyagi objektumok konkrét sajátságaitól, valamint kölcsönhatásuk mód-
jától, ill. erősségétől függ. Nincsenek tehát „minőségi változások" önmagukban, 
hanem egymással konkrét kölcsönhatásba lépő konkrét anyagi objektumok 
tulajdonságai mennek át specifikus és mélyreható minőségi változásokon. 
Ezt viszonylag kis mennyiségi változások és ezekkel kapcsolatos nem lényeges 
kis minőségi változások készítik elő, amelyek felhalmozódván okozzák az ugrás-
szerű minőségi változást. A minőségi ugrásnak azonban nemcsak a jellegét 
és irányát, hanem nagyságát, ill. mélységét is a konkrét körülmények szab-
ják meg. 

A molekulák keletkezése, a homolog sorok és az izoméria 

A molekulák kelel kezése atomokból, valamint azok felbomlása és átalaku-
lásai — amely folyamatok tanulmányozása a kémia körébe tartozik — a ter-
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mészettudományok legrégebben rendszeresen vizsgált esetei a mennyiségi 
változások minőségi változásokba való átmenetének. 

A molekulaképződés egyik legegyszerűbb példája a nátriumklorid (kony-
hasó, NaCl) keletkezése nátriumból és klórból. A nátrium ezüstfehér puha fém, 
kémiailag igen akt ív, a klór zöldessárga színű, kellemetlen szagú, maró-mérgező 
hatású, kémiailag szintén aktív gáz, amely csaknem minden más elemmel kémiai 
kölcsönhatásba lép. Az egyesülésük által keletkezett náriumklorid viszont 
színtelen, kemény kristályokat alkot, kémiailag közömbös, nem mérgező, 
kedvelt és nélkülözhetetlen fűszerünk. Keletkezésének folyamatát legegyszerűb-
ben magas hőmérsékleten gáz alakban követhetjük. A nátriumgőz önálló 
atomokból áll, a klórgáz kétatomos molekulákat (Cl2) képez. Ha vizsgálat alá 
veszünk egy nátr iumatomot és egy klórmolekulát a gőzben, amelyek közeled-
nek egymáshoz, akkor azt tapasztaljuk, hogy sajátságaik mindaddig gyakorla-
tilag változatlanok, amíg mintegy 2-KE 8 cm-nél távolabb vannak egymástól. 
Amint azonban távolságuk eléri e batárt , ugrásszerűen mélyreható minőségi 
változás következik be: a klórmolekula felbomlik két klóratomra, s ezek egyike 
a nátriumatommal nátriumklorid molekulává egyesül (a másik klóratom egy 
másik nátriumatommal egyesül). Ennek során az önálló alkatrészekből (Na és 
Cl-atomból) minőségileg gyökeresen eltérő sajátságú ú j egységes egész (NaCl-
molekula) keletkezik. A változás ugrásszerűsége azt jelenti, hogy az önálló 
nátrium- és klóratomnak, valamint a nátriumklorid molekulának megfelelő 
lényegesen eltérő sajátságú állapotok között nincsenek olyan közbülső állapo-
tok, amelyek sajátságai átmenetet képeznének az önálló atomoké és az egysé-
ges molekuláé között. Pontosabban kifejezve: a molekulaképződés közbenső 
állapotain olyan rendkívül rövid idő alat t megy át a rendszer, hogy azok gya-
korlatilag még metastabilis (bomlékony, de mégis észlelhető) állapotokként 
sem mutatkoznak. 

A molekulák felbomlásával kapcsolatban ellenkező irányban mennek á t 
a mennyiségi változások minőségi változásokba. Ha pl. a nátriumklorid-
molekulában fokozatosan növeljük a két atom közötti távolságot (pl. mind 
nagyobb energiájú részecskékkel való ütközés révén növeljük a két atom rez-
gésének amplitúdóját), s ezzel növeljük a molekula potenciális energiájának a 
mennyiségét, akkor eleinte csak gerjesztődik a molekula, kémiai sajátságai 
csak kis mennyiségi változáson mennek át, bár egyidejűen kis mértékben mi-
nőségi változások is bekövetkeznek (pl. ú j színképvonalak jelentkeznek). Amint 
azonban a molekulával egy aktusban közölt energia mennyisége 3,6 eV-ra nö-
vekedett, a molekula szétbomlik atomjaira (disszociál), s ezáltal ugrásszerűen 
mélyreható, minőségi változás történik, mint a felhalmozott mennyiségi válto-
zások következménye. Átmeneti állapot i t t sem észlelhető. Hasonlóak a 
viszonyok más molekulák képződésével és bomlásával kapcsolatban is. 

Â molekulák keletkezése és bomlása folyamataiban .(amelyek az anyag 
kémiai mozgásformáinak megnyilvánulásai) az atomokat egyszerűnek és oszt-
hatatlannak tekint jük a molekulákhoz viszonyítva. Az oszthatatlanság azon-
ban még a molekulák viszonylatában is csak első közelítés, amely nem nagyon 
híven tükrözi a valóságot. A molekula képződése közben ugyanis az atomok 
maguk is megváltoznak, és a molekulában nem változatlan atomok vannak. 
Bár ez a változás nem nagyon mélyreható, csak az atomok elektronburkának 
külső rétegét a (külső elektronhéjat) érinti, mégis minőségi változásokat idéz 
elő, megváltoznak a kémiai sa játságok (de nem befolyásolják pl. az atommagot). 
A molekula felbomlásával kapcsolatban spontán visszaáll az atomok eredeti 
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állapota. Az állandóság és változatlanság tehát még ezen a téren is csak közelí-
tés: a mozgás, változás abszolút és a nyugalom viszonylagos volta i t t is meg-
mutatkozik. Az is kitűnik a fentiekből, hogy a viszonylagos állandóság és vál-
tozékonység ellentéte a molekulák keletkezésében és bomlásában is elválaszt-
hatatlan egymástól, és az objektív valóság eme tárgyaiban, ill. jelenségeiben 
is dialektikus egységben vannak egymással. 

A molekulaképződéssel kapcsolatos minőségi változások konkrétan ké-
miai szempontból igen különfélék. Egyik fő típus képviselője a nátriumklorid 
képződése: i t t a minőségi változás azzal függ össze, hogy a nátriumatomról egy 
elektron teljesen átmegy a klóratomra, azáltal Na+- és Cl~-ion keletkezik. E 
folyamat nem magyarázható a klasszikus fizika alapján, hanem azoknak a 
specifikus atomfizikai törvényeknek a következményei, amelyek a kémiai 
mozgásformára érvényesek, és amelyek működésbe lépésének, ill. dominálóvá 
válásának az eredménye a molekulaképződóssel járó minőségi változás. A 
nátriumklorid molekula és kristály tehát ionokból áll, s az ionokat az elektrosz-
tatikus vonzás t a r t j a össze. Hasonló típusú vegyületek (ionvegyületek7) főleg 
az ásványvilágban elterjedtek, és sokféleségük az élettelen természet változa-
tosságának felel meg. 

A másik fő típus legegyszerűbb képviselőinek egyike a sósav. A sósav 
(HCl) molekula képződéséhez vezető minőségi változás úgy megy végbe, hogy 
a hidrogén- és a klóratom egy-egy elektronja közössé válik a molekulában, az 
egyesülés után mindkét atomhoz hozzátartozik. A molekula sajátságait egé-
szében és részleteiben e kollektivizált elektronok állapota szabja meg (pl. az, 
hogy milyen erősen vannak kötve, egyenlő mértékben tartoznak-e a két össze-
kapcsolt atomhoz, vagy egyiknek erősebb a hatása). Hasonlóan kollektivizált 
elektronok kapcsolják ös§ze a víz (H20), metán (CH4), alkohol (C2H5OH) stb. 
molekuláinak atomjait is (ún. kovalens kötés). 

A kollektivizált elektronok révén létrejövő kovalens kötés a sajátságok 
sokkal nagyobb változatosságát és differenciáltságát teszi lehetővé, mint az 
ionvegyületek lokalizált elektronjai. Sok atomból álló, bonyolult molekulában 
ugyanis a kovalens kötést létesítő kollektivizált elektronok állapotára nemcsak 
az általuk közvetlenül összekötött két atomnak van hatása, hanem kisebb-
nagyobb mértékben a molekula többi atomjai is befolyásolják azt. E hatások 
a molekulában levő atomok minőségétől, mennyiségétől, kölcsönös elrendeződé-
sétől függően rendkívül sokfélék. A kovalens kötésű molekulák kémiai szem-
pontból viszonylag sokkal nagyobb mértékben egységes egészek, mint az ion-
kötésűek, sajátságaikat az atomokat összekapcsoló valamennyi kollektivizált 
elektron sajátságainak és kölcsönhatásainak összessége szabja meg: ennek 
következtében a kovalens molekulák sajátságai szinte kimeríthetetlenül vál-
tozatosak. 

A kovalens kötésű molekulákat mint egységes egészeket jellemző saját-
ságok kialakulását elősegíti az is, hogy az elektronok nemcsak két atomhoz 
tartozhatnak kollektive, hanem az egész molekulához is, vagy annak egy-egy 
nagyobb részéhez. Minél több atom és minél több kollektivizált elektron van 
a molekulában, minél sokoldalúbb ezek kölcsönhatása, annál több ú j tulaj-
donság jelentkezik a molekula képződéséhez vezető minőségi változás során, 

' Megjegyzendő azonban, hogy amikor az ionvegyületok gázmolekulái kr is tályokká 
egyesülnek, akkor a molekulák felbomlanak, s a kristályok többé-kevósbé egyenletes 
eloszlásban váltakozóan pozitív ós negatív töltésű ionokból állnak. E kórdóst azonban 
it t nem taglaljuk. 
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annál sokrétűbbek, annál specifikusabbak és differenciáltabbak a molekula, ill. a 
megfelelő vegyület sajátságai. Ez teszi lehetővé az anyag rendkívül gazdag és 
változatos kémiai fejlődését. A kovalens kötések kollektivizáit elektronjai e fejlő-
dés számára összehasonlíthatatlanul több lehetőséget nyújtanak, mint az ion-
vegyületek lokalizált elektronjai. Különösen gazdag a szén kovalens vegyüle-
teinek a családja, az ún. szerves vegyületek, amelyek körében az atomok és 
kötések mennyiségének növekedtével a kémiai fejlődés mind specifikusabb 
és differenciáltabb faj tákon keresztül mind magasabb rendű anyagokhoz vezet. 
Az anyag kémiai fejlődésének egyes fokain ú j meg új sajátságok jelennek meg, 
míg végül kialakulnak a kémiai anyag legfejlettebb fajtái: a fehérjók és nuklein-
savak, amelyeknek az előzőkhöz képest legszembetűnőbb, minőségileg ú j saját-
sága az életműködés. 

Az anyag kémiai fejlődésében is megmutatkozik a fő tendenciát megszabó 
általános alaptörvényként a mennyiségi változások átmenete minőségi válto-
zásokba. Pl. szenet, hidrogént és oxigént tartalmazó vegyület a formaldehid 
(CH20), amelynek vizes oldata a formalin néven közismert fertőtlenítő szer. 
Az atomok mennyiségének növelése a molekulában minőségi változást okoz : 
C2H402 összetételű ecetsav, C6111206 összetétel a szőlőcukornak, C ^ H ^ C ^ a 
répacukornak felel meg, (C6H10O5)n pedig a keményítő, ill. a cellulóze összeté-
tele (n pontosan nem ismert, nagy egészszám) — mindmegannyi minőségileg 
lényegesen különböző sajátságú anyagok. Vagy pl. az izoprén, 05H8, színtelen 
folyadék, ha azonban sok izoprén molekula kapcsolódik egymáshoz, vagyis 
megnő a molekulában levő atomok mennyisége, akkor minőségi változás kö-
vetkezik be: az izoprénből (C6H8)n összetételű kaucsuk keletkezik. Mind e mi-
nőségi változások természetesen a molekulán belüli kölcsönhatások követ-
kezményei. 

Fenti példákban az atomok mennyiségének növekedtével bekövet-
kező minőségi változás kémiai viszonylatban mélyreható. Kevésbbé mélyen-
szántó minőségi változások következnek be a homolog sorokban. A szerves 
kémiában azok a vegyületek tartoznak egy homolog sorba, amelyek molekulá-
jának összetétele egy vagy több CH2-csoporttal különbözik egymástól. A homo-
log vegyületek összetétele közös általános képlettel fejezhető ki, amelyben 
vegyületeként csak a szénatomok számát (n) kell változtatni. Homolog sort 
alkotnak pl. a telített szénhidrogének, amelyek általános képlete C n H 2 n + 2 . E 
sor első tagja a metán (CH4, a földgáz és a városi gáz egyik fő alkatrésze). A kis 
szénatomszámú szénhidrogének (n=4-ig) közönséges körülmények között gáz 
alakúak, a közepes tagok (n= 17-ig) folyékonyak (ezek elegye a petróleum és 
a benzin), a nagyobb szénatomszámú tagok szilárdak (ezekből áll a parafin). 
A CH2 csoportok mennyiségének növelésével a sorozat egyes tagjai minőségi-
leg eltérnek egymástól, de ezen eltérések kémiai szempontból viszonylag kicsi-
nyek. Valamivel nagyobb eltérések mutatkoznak a telített egyértékű alkoholok 
homológ sorában (CnH2n+1OH). Ennek első tagja a metilalkohol (faszesz, 
CH3OH) erősen mérgező hatású folyadék. Egy CH2-csoporttal növelve a mole-
kulát etilalkohol (borszesz, C2H5OH) keletkezik, mely szeszes italaink fő alkat-
részeként ismeretes. Ez ugyan sok tekintetben hasonló a metilalkoholhoz, de 
kis mennyiségben nem mérgező, csak nagyobb mennyiségben ártalmas, fizioló-
giai hatása azonban ilyen körülmények között is lényegesen eltér a metilalkoho-
létól. A nagyobb szénatomszámú tagok (7i=12-től) i t t is szilárdak, s számosan 
közülük mint viaszok, ill. korszerű mosószerek alkatrészei kerülnek felhasz-
nálásra. 
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A homolog sorokban tapasztalhatónál nagyobb minőségi változást okoz 
a szerves vegyületek molekulájában a szón- és a hidrogénatomok viszonylagos 
mennyiségének a változása. Pl. a C61I12 összetételű szénhidrogén (a hexán) 
kevéssé reakcióképes, ún. telített vegyület, amelynek molekulájához a szén-
atomok számának megváltoztatása nélkül nem lehet további atomokat hozzá-
adni, csak helyettesíteni lehet egyes hidrogénatomokat másokkal. Kettővel 
csökkentve a hidrogénatomok számátUJ6H10 összetételű molekulához jutunk, 
amely telítetlen: könnyen vesz fel atomokat, könnyen oxidálódik, kémiailag 
sokkal aktívabb, mint a C61IJ2. A hidrogénatomok számát további kettővel 
csökkentve a molekulában, még telítetlenebb és még reakcióképesebb C6H8 
összetételű molekulához jutunk: a mennyiségi változás által okozott minőségi 
változás tehát a megkezdett i rányban növekszik. Még kettővel csökkentve 
azonban a hidrogénatomok számát a molekulában, ugrásszerű, ellentétes irá-
nyú minőségi változás következik be: a C6H6 összetételű vegyület, a benzol, 
igen stabilis, s specifikus sajátságai lényegesen különböznek a sorozat előző 
tagjaiétól. A benzolból rendkívül fontos és nagy vegyületcsoport származik: 
az ún. aromás vegyületek, amelyek a természetben és az iparban egyaránt 
nagy jelentőségűek. A mennyiségi változás eme csomópontján tehát az előbbi-
ektől eltérő irányú és azoknál sokkal nagyobb minőségi változás következik 
be. A benzol különleges sajátságait az okozza, hogy összetétele rendkívül 
stabilis egységes elektronburok kialakulását teszi lehetővé, amelyben a szén-
atomokat közvetlenül összekötő (két-két atomhoz kollektive tartozó) elektron-
párokon kívül hat elektron kollektive mind a hat szénatomhoz tartozik. Ez-
által rendkívül nagymértékben egységes szerkezetű, igen stabilis konfigurá-
ciójú molekula jön létre. 

A benzolhoz mint a mennyiségi változások különleges minőségi csomó-
pontjához egyébként más oldalról is eljuthatunk. Ha pl. acetilénből (C2H2) 
indulunk ki, amely kémiailag igen reakcióképes, erősen telítetlen gáz, és bárom-
szorosára növeljük a molekulában az atomok számát (ami megfelelő hevítéssel 
megvalósítható), akkor e mennyiségi változás hatására minőségi változás kö-
vetkezik be, a molekula nagymértékben stabilizálódik, benzol keletkezik, en-
nek az acetilénétől lényegesen eltérő számos új kémiai tulajdonságával. 

A mennyiségi változások átmenete minőségiekbe mutatkozik az izomeriá-
ban is. Izomerek azok a vegyületek, amelyek molekulájában az atomok 
minősége és száma azonos, elrendeződésük (vagyis a molekula szerkezete) 
azonban különböző. A molekulák térbeli (esetleg síkbeli) szerkezetét az egyes 
atomok helyzetének a többi atomoktól való iránya és távolsága szabja meg. 
Az izomerek tehát a szerkezetet jellemző mennyiségek (irányszögek és atom-
távolságok) eltérő nagyságában különböznek egymástól. E mennyiségi kü-
lönbségek, ill. változások a kémiai sajátságok minőségi változásaiba mennek 
át , bár e változások nem nagyon nagyok. 

A mennyiségi változások átmenete minőségi változásokba közvetlenül 
mutatkozik azon vegyületekben is, amelyek két elem atomjait különböző arány-
ban tartalmazzák. Pl. a szénmonoxid (CO) molekulájában egy szénatom egy 
oxigénatommal vagy egyesülve, a széndioxidban (C02) pedig két oxigénatom-
hoz kapcsolódik. Előbbi igen reakcióképes vegyület, halálos méreg, utóbbi 
közömbös, minden széntartalmú anyag égésének végterméke, a levegő normá-
lis alkatrésze, a növényi test felépítésének közvetlen nyersanyaga. Az oxigén 
mennyiségi változása tehát a sajátságok minőségi változásával jár. Hasonló 
minőségi változásokat okoz az oxigénatomok mennyiségi változása az N20, 
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NO, N203, N02 , N204 , N205 vegyület-sorozatban. Mivel az atomok kémiai 
oszthatatlansága következtében két vagy több elem atomjai mindig egész-
számok arányában egyesülnek egymással, amit a klasszikus kémiában a sok-
szoros súlyviszonyok törvényével fejeznek ki, utóbbiban bizonyos értelemben 
szintén tükröződik a mennyiségi változások minőségi változásokba való át-
menetének általános törvénye. 

A vegyületképződés folyamán bekövetkező mennyiségi és minőségi vál-
tozások összefüggéseit világítsa még meg a következő példa, amely az állandó 
súlyviszonyok törvényével függ össze. Ha hidrogéngázzal viszonylag kevés 
(1 g-ra számítva 35,5 g-nál kevesebb) klórgáz lép kémiai reakcióba, akkor só-
sav keletkezik, s az átalakulás lezajlása után a vizsgált anyagi rendszeren a 
sósav és a hidrogén sajátságai mutatkoznak (utóbbinak egy része ugyanis vál-
tozatlanul maradt). Növelve a klór viszonylagos mennyiségét, a keletkezett 
anyagi rendszer sajátságai egy határig csak mennyiségileg változnak, de nem 
mutatnak lényegesen ú j minőséget. Amint azonban a klór mennyisége túllépi 
fenti határt, ugrásszerű változás következik be: az átalakulás után az anyagi 
rendszerben a sósav sajátságai mellett megjelennek a klór sajátságai, s eltűn-
nek a hidrogén sajátságai. A mennyiségi változás i t t azáltal megy át minősé-
gibe, hogy a hidrogén és klór csak határozott (1:35,5) súlyarányban képes egy-
mással vegyületté egyesülni. Ezen arányoktól mutatkozó bármily kis eltérések 
esetében a feleslegben levő alkatrész változatlan marad, s ennek a vegyülettől 
minőségileg eltérő sajátságai megmutatkoznak a termékben. 
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Az elektr о fiziológiai kutatás új lehetőségei 
LlSSÁK KÁLMÁN akadémikus 

idegrendszer működésének kuta tása is, mint minden kísérleti tudo-
mányé, részben az alkalmazott módszerek fejlődésének függvénye volt. A fizika, 
kémia és a technika haladása adott mind újabb és nagyobb metodikai lehető-
séget az újabb részletek és összefüggések felismerésére. Míg a mikroszkópos 
technika rohamos fejlődése lehetővé t e t t e az idegrendszer legfinomabb struk-
turális elemeinek pontos leírását, a funkció ismerete csak a viszonylag durva 
kiirtási és ingerlési kísérletekre támaszkodott. 

Nagy fejlődést jelentett Sherrington és iskolájának munkássága, akiknek 
klasszikus kísérletei a gerincvelőben és agytörzsben csaknem egészen az agy-
féltekéig igazolták az először Descartes ál tal felismert reflex elv érvényességét. 
A pszichés működést azonban a reflex elvvel már nem lehetett értelmezni. 
Szecsenov zseniális felismerése, hogy a gondolkodás be nem fejezett mozgás, 
inspirálta Pavlovot a feltételes reflex elv felfedezésében. Pavlov az időleges 
kapcsolat elvét alkalmazva, a feltételes reflexben találta meg azt a vezető 
elvet és speciális módszert, amellyel a bonyolult magasabb idegi működés 
törvényeit objektíve vizsgálhatta és a reflex elvet az agyműködés, illetve a 
magatartás legbonyolultabb formáinál is alkalmazni tudta . 

A további rohamos fejlődés a második világháborút követő években már 
szemünk előtt ment végbe. Strukturális vonatkozásokban az elektronmik-
roszkóp, hisztokémiai eljárások, a funkció feltárásában pedig a biokémia mikro 
módszerei, de különösen az elektrofiziológia korszerű módszerei segítettek 
mindinkább megismerni az alapvető mechanizmusokat és a struktúra finomabb 
részleteivel való kapcsolatokat. Az elektronikának különösen az elmúlt év-
tizedekben kibontakozott forradalmi fejlődése nyomán alakultak ki azok a 
nagy érzékenységű és rendkívül pontos vizsgáló eszközök, melyek az ideg-
szövetben működés közben termelődött elektromos változások több millió-
szoros felerősítésével és regisztrálásával az agyvelő folyamatainak közvetlen 
elemzését fiziológiás feltételek mellett is lehetővé teszik. 

Ismeretes, hogy az idegsejt működése közben, mint minden más szövet-
elem, elektromosságot termel. A ' t e rmel t elektromosság, bár a funkcióval 
lényegileg nem azonos, de annak ugyanúgy elválaszthatatlan kísérőjelensége, 
mint az óra működését kísérő ketyegés. Elsősorban a rádiótechnika fejlődése 
te t te lehetővé olyan rendkívül érzékeny és nagyteljesítményű erősítő és regiszt-
ráló berendezések építését, melyeknek a segítségével az idegszövetben le-
zajló és igen kis, millivolt nagyságrendű elektromos folyamatok időben hűen 
megjeleníthetők és regisztrálhatók. 

Az elektromos potenciál kimutatása úgy történik, hogy fémelektródokat 
hozunk közvetlen kontaktusba az idegelemmel. Kimutatható azonban akkor 
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is, ha az idegelemeket borító szövetekre helyezzük az elektródokat, pl. az agy-
velő bioelektromos jelenségeinek a vizsgálatánál a koponyát borító bőrre. 
Embernél az első módszert csak agyműtétek alkalmával valósíthatjuk meg. 
A koponyatető különböző pontjain elhelyezett elektródok szükségszerűen 
nem egyes sejtek, hanem az agykéreg kb. 14 milliárd idegsejtjéből sokezer 
sejtnek együttes tevékenységét vezetik el az elektroencefalográfiával. 

Az egyetlen idegsejt által termelt potenciál legfeljebb a Volt százezred 
része körül mozog. A korszerű erősítő és regisztráló eszközök számára ezeknek 
a láthatóvá tétele már nem nehéz feladat, a csontos koponyatetőn azonban 
külön-külön nem juthatnak keresztül. Az agyvelő egészen elemi mozgás-
folyamatainak az elektromos vizsgálata embernél tehát még mindig igen nagy 
nehézségekbe ütközik. Állatkísérletnél már jelentős mértékben megoldódott ez 
a nehézség. Az utóbbi években olyan finomságú elektródokat is készítenek, 
amelyeket egyetlen idegsejtbe is be lehet vezetni anélkül, hogy közben az ideg-
sejt funkciója kimutathatóan károsodna. Ezeknek az elektródoknak az átmé-
rője az 1 p, körül mozog. 

Rendkívül nagy segítséget jelent még az agyvelő mélyében, a subeortex-
ben lejátszódó folyamatok elemzésénél az ún. stereotaxicus technika. A mód-
szer azt jelenti, hogy egy finom célzókészülék segítségével néhány tizedmilli-
méter átmérőjű tűelektródot, vagy a mikron nagyságrendű mikroelektródokat 
narkózisban, optimális kísérleti körülmények között néhány tizedmilliméteren 
belüli hibával tudunk elhelyezni az agyvelő különböző struktúráiban. Az ilyen 
módon bevitt elektród steril kautélák mellett fogászati cementtel és akri lát tal 
rögzíthető a koponyacsonthoz és a műtét után felgyógyult teljesen éber és ép 
állat elemi idegrendszeri elektromos folyamatai is elemezhetőkké válnak. 
Az elektródokat a vezetékek ingerlő készülékkel, vagy az elektromos akt ivi tás t 
regisztráló elektroencefalográffal, illetve katódcső oszcillográffal kötik össze. 
A vezeték az állat nyakához rögzítve, szabad mozgásában azt nem gátolja. 
A vizsgálat a külvilág ingereitől izolált ún. Pavlov-kamrában történik, ahol 
táplálkozási vagy elhárító feltételes reflexeket alakíthatunk ki és az állat moz-
gását, magatartását filmfelvétellel követjük. Ha közben bizonyos agyterülete-
ken gyenge elektromos árammal ingereljük, megállapíthatjuk, hogy az ingerelt 
agyterület működése a természetes magatartás folyamataiban milyen szerepet 
tölt be. Ugyanakkor az agyvelő más területeiről elvezethető az agyvelő ter-
melte működési áram, melyet nagy erősítés után az elektroencefalográffal 
regisztrálunk. Az állat magatartásának változásából és ezzel együtt az agy 
különböző részei elektromos tevékenységének változásából következtetni 
lehet arra, hogy az agy különböző idegsejt-csoportjai milyen működésválto-
záson mennek á t a természetes folyamatok, a feltételes reflexek vagy a mester-
séges ingerlés nyomán. 

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Élet tani Intézetében Grastyán Endré-
vel és munkacsoportjával — Kellényi Lóránd elektromérnök, Donhoffer 
Hilda, Karmos György, Кора János és több lelkes medikus —, elsősorban a 
magasabb idegműködést kísérő agyi elektromos jelenségeket tanulmányozzuk. 
ÉZ a munka természetesen nem öncélúan elektrofiziológiai. Az elektromos 
jelek elemzését azzal a szándékkal végezzük, hogy a mögöttük álló mechaniz-
musokat, s ennek segítségével a magatartási folyamatok közvetlen idegi szer-
vezését ismerjük meg. A kérdés sajnos bonyolultabb, mint ahogy első pillanatra 
látszik, a különböző magatartási folyamatok kapcsán észlelt elektromos jelek 
ugyanis nem egyértelmű kifejezői a funkciónak. Az elektromos jelek természe-
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tének megértése tehát speciális feladat, mely ily módon elválaszthatatlanul 
összekapcsolódik a magatartás kutatásával. 

Az agyvelő elektromos tevékenységének vizsgálatát az elmúlt évtize-
dekben túlnyomórészt akut kísérleti feltételek mellett végezték, a krónikus 
kísérletezés az elektrofiziológiában majdnem kizárólag az utóbbi években 
valósult meg. Intézetünk ebben az irányban pionír munkát végzett. A megfe-
lelő kísérleti technika kidolgozása meglehetősen fáradságos és időt rabló fela-
dat volt, e munka kamatait azonban most kezdjük élvezni. Sikerült olyan meg-
bízható módszereket kidolgoznunk, amelyek lehetővé teszik, bogy a kísérleti 
állat természetes életfeltételei mellett, szabad mozgása közben elemezzük a 
termelődő elektromos jeleket. 

A klasszikus feltételes reflexes vizsgáló módszernek precizitása és számos 
előnye mellett, egyik hátránya az volt, hogy nem tudot t közvetlenül hozzá-
férkőzni az agyvelőben lezajló jelenségekhez. Az agyi történésekre mindig a 
magatartás külső jeleiből kényszerült következtetni. A krónikus elektrofizioló-
giai módszer e hátrányt elvben kiküszöböli, tehát lehetővé teszi, hogy a kér-
déses magatartási funkcióban az agyvelő különböző struktúráinak szerepót 
tisztázzuk. Munkánk első fázisában olyan struktúrák vizsgálatát tüztük ki 
célul, amelyek — noha fontosságukat sejtettük — megközelítésük nehézségei 
miat t leginkább elhanyagoltak voltak a múltban. E struktúrák az agyvelő 
mélyében a nagyagykéreg alatt elhelyezkedő, ún. subcorticalis s truktúrák. 
Az elmúlt évtizedben az elemző fiziológia igen nagy jelentőségű felfedezést 
t e t t e területekkel kapcsolatban. Nevezetesen megállapította, hogy a szerve-
zet működésének két szélső pólusa az alvás és az ébrenlét szabályozásában 
játszanak döntő, dinamizáló szerepet. E felismerés nyomán elindulva, saját 
kísérleteinkbon megállapítottuk, hogy a kérdéses területek a magasabb ideg-
működés szervezésében is rendkívül fontos szerepet játszanak. Az eredeti 
megfigyelések szerint az alacsonyabb agytörzs központi struktúráinak az ún. 
aszcendáló aktivációs rendszernek elektromos ingerlése az egész agykéreg 
működési szintjét fokozza. Krónikus kísérletekben azt tapasztaltuk, hogy fel-
tételes reflex kiépítésének környezetében, e struktúra elektromos ingerlése 
szabadon mozgó állatnál képes magát a bonyolult feltételes reflexes mozgás-
aktust megindítani és lefolytatni. Más esetekben viszont a feltételes reflexet 
lezajlás közben képes megállítani, azaz gátolni. Az egész rendszer pontról 
pontra történő feltérképezésével rendkívül érdekes kép alakult ki. Megállapí-
to t tuk , hogy a rendszer különböző pont ja i reciprok antagonista. viszonyban 
állanak egymással, azaz megfigyelhető volt, hogy azon pontok, melyek ser-
kentenek egy adott jellegű feltételes mozgásaktust, gátolják az ellentétes 
jellegű aktust és vice versa. E megfigyelésekből általánosítva arra a konklú-
zióra jutot tunk, hogy a magatartási folyamatok mögött álló alapvető ösztö-
nös, komplex feltételes reflexes folyamatok, az egyszerű gerincvelői reflexek-
hez hasonlóan, azonban összehasonlíthatatlanul komplexebb síkon, szintén 
antagonista módon szervezettek. E felismeréssel a magatartás számos, eddig 
nehezen értelmezhető ellentétes megnyilvánulása kapott dialektikus értelmezési 
lehetőséget. Célunk azonban több, mint ennek az általános következtetésnek a 
levonása. A fiziológia célja mindig az, hogy az adot t lehetőségek mellett 
maximálisan megközelíthető közvetlen mechanizmust derítse fel- Ennek 
érdekében most már az ismertetett jelenségek elemibb megnyilvánulásait 
kuta t juk. Rendkívül érdekel pl. bennünket az az alapvető kérdés, hogy az 
aszcendáló aktivációs rendszerből kiváltot t általános nagyagykérgi elektromos 
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változás miképpen jön létre? Részletesebben az érdekel bennünket, hogy az 
ingerléssel kivál tot t hatás hogyan nyilvánul meg a kéreg idegelemeinek mű-
ködésében. 

A munkát a következőképpen végezzük: krónikus elektródokat implan-
tálunk az agytörzs megfelelő pontjaiba, majd az állat felgyógyulása u tán , 
feltételes reflexek segítségével megállapítjuk, hogy az elektródok által ingerelt 
pontok milyen jellegű magatartási hatást fejtenek ki. Ezután akut kísérlet-
ben mikroelektródokat viszünk a nagyagykéreg különböző területeibe és a már 
ismert funkciójú agytörzsi pontok ingerlésével megfigyeljük a kéreg egyes 
sejtjein jelentkező hatást. A kísérlet második fázisát azért kényszerülünk 
akut feltételek mellett, immobilizált állatnál végezni, mert a mikroelektródos 
elvezetés technikailag rendkívül igényes és az állat mozgásai lehetetlenné 
teszik a regisztrálást. E hátrányt azonban csökkenti az a körülmény, hogy az 
ingerelt pontok funkcionális jellegét előzetesen fiziológiás körülmények között 
határoztuk meg. 

Az agytörzsi aktivációs rendszeren kívül számos más agyvelői s truktúra 
elektromos funkcióját is vizsgáljuk. így pl. jelentős munkát fordítottunk az 
utóbbi években az ősi fejlődésű agykéreg, az ún. hippocampus jelentőségének 
vizsgálatára. E s t ruktúra régóta felkeltette már az ideggyógyászok figyelmét, 
megállapították ugyanis, hogy elpusztulása (pl. krónikus alkoholizmus követ-
keztében), a megjegyző képesség romlásával, illetve teljes eltűnésével járhat 
együtt. E megfigyelésekből következően nem lehet vitás, hogy a hippocampus 
lényeges szerepet játszik az emlékezés mechanizmusában. Hogy milyen mecha-
nizmussal, arra eddig csak vitatható hipotéziseink voltak. Néhány érdekes 
adatot nyertünk a kérdés megfejtéséhez állatkísérleteinkben. Megállapítottuk, 
hogy a hippocampus elektromos ingerlése egyöntetűen gátolja a legkülönbözőbb 
feltételes reflexes reakciókat. A gátlás természetére és jelentőségére további 
adatokat a hippocampus elektromos megnyilvánulásainak elemzése nyúj to t t . 
Ennek során arra a megállapításra jutottunk, hogy természetes körülmények 
között a hippocampalis gátlás, a tájékozódási reakció gátlása útján, stabili-
zálja a kialakulóban levő feltételes reflexet. 

Úgy gondoljuk, hogy pszichológiai szempontból a mechanizmus többé-
kevésbé azonos lehet a figyelem mechanizmusával. Tekintettel arra, hogy a 
figyelem a megjegyzés nélkülözhetelen előfeltétele, úgy érezzük, hogy közelebb 
jutottunk annak megértéséhez is, hogy a hippocampus elpusztítása miért jár 
együtt a megjegyzési funkció zavaraival. Valószínűleg az a gátlási mechaniz-
mus esik ki, amely a megjegyzéshez szükséges koncentrációt biztosítja. E meg-
állapítás természetesen mindaddig munka-hipotézis marad, míg a részletes és 
elemibb mechanizmusok feltárásával nem tudjuk kimerítőbben igazolni. 
Ilyen irányú munkánk jelenleg is folyamatban van. 

Ugyancsak a hippocampus vizsgálata v i t t bennünket egy olyan kérdés-
hez, melynek objektív fiziológiai módszerekkel való vizsgálata a közelmúltig 
teljesen reménytelennek látszott. Ez az álom kérdése. 1958-ban embernél azt 
a megfigyelést te t ték , hogy alvás közben periodikusan visszatérő jelleggel és 
változó időtartammal a szemtekék sajátságos rezgéseket végeznek, ugyanakkor 
az agykéreg elektromos aktivitása teljesen olyanná válik, mint ébrenlétben; 
az alvásra jellemző hullámok eltűnnek, a somaticus jelek viszont továbbra 
is a mély alvásra utalnak. Ha ilyen állapotban felébresztik a vizsgált egyéneket, 
kivétel nélkül arról számolnak be, hogy éppen álmodnak. Még olyan egyének 
is ezt teszik, akik egyébként emlékezetük szerint sohasem szoktak álmodni. 
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Nagy anyagon végzett vizsgálatok meggyőzően azt bizonyították, bogy a kér-
déses szemmozgások és elektromos jelek valóban az álom törvényszerű kísérő-
jelenségei. Hasonló jelenségeket figyeltek meg mások és magunk is macskánál. 
E megfigyelésünk egyrészt arra engedett következtetni, hogy az állatok is 
álmodnak, — amit egyébként sok állatbarát-megfigyelő feltételezett már — 
másrészt, és ez a fontosabb, kísérleti lehetőséget nyúj to t t az álom mechaniz-
musának objektív vizsgálatához. 

Kísérleteinkben implantált elektródokkal — a már ismertetett módon —, 
természetes alvás közben végeztünk elektromos elvezetéseket az agy külön-
böző részeiből és azt állapítottuk meg, hogy az álom részleges ébredési reakció-
nak felel meg, melyet az ébrenlétben jelenlevő, korábban már említett hippo-
campalis gátlási folyamat hiánya jellemez és különít el a teljes ébredéstől. 
A gátlási folyamat hiányára a hippocampus elektromos aktivitásából követ-
keztettünk. Feltételezzük, hogy a gátlási folyamat hiánya felelős az álomkép 
bizarr logikájáért. A kérdést továbbra is vizsgáljuk és reményünk van arra, 
hogy rövidesen az álom periódus kialakulásának közelebbi mechanizmusához 
is közelebb jutunk. 

Az ősi fejlődésű kéreg elektromos reakcióinak vizsgálata hívta fel első-
sorban a figyelmünket az időleges kapcsolat korai jeleinek fontosságára. 
Meggyőződésünkké vált, hogy ezek ismerete nélkül a komplex tanulási folya-
mat nem érthető meg. Jelenleg folyó kísérleteinkben igyekszünk a feltételes 
reflex fejlődését mind az elektromos, mind a somaticus megnyilvánulásokat 
illetően a legkezdetibb jelektől figyelemmel kísérni. Természetesen e vizsgála-
tok ismét ú j és igen kényes technikai megoldásokat igényelnek. Eddigi kísér-
leteink azt mutat ják, hogy a tanulási folyamat lényegesen gyorsabb és bonyo-
lultabb, mint ahogy korábban sejtettük. A kezdeti megnyilvánulások bizonyos 
jelenségeit régebben is ismertük, de nem tulajdoní tot tunk neki különösebb je-
lentőséget a tanulási folyamatban. A korai elektromos jelenségek vizsgálata 
lehetővé teszi azt is, hogy a reflexek osztályozásában, vagy pl. a feltétlen és 
feltételes reflexek közti viszonyban sokkal rugalmasabb és az onto- és filogene-
tikai elvekkel jobb összhangban álló elveket találjunk, mint korábban. E kér-
dések elvontságuk ellenére sem kizárólagosan akadémikusak, sőt mindennapi 
laboratóriumi tapasztalatunk azt mutatja, hogy a pavlovi tanítás pillanatnyi 
helyzetében nélkülözhetetlenek annak alkotó továbbfejlesztéséhez. 
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S Z E M L E 

A Magyar Tudományos Akadémia életéből 

A Minisztertanács június 10-én elfogadta 
a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 
ú j törvénytervezetet . 

* 

Szirmai István, az MSZMP Központi 
Bizottságának t i tkára június 6-án elő-
adást t a r t o t t az Akadémián, ,,A nemzet-
közi forradalmi munkásmozgalom harca 
a békéér t " címen. 

* 

Az Akadémia CXX. közgyűlése Mannin-
ger Bezsö akadémikust a Magyar Tudo-
mányos Akadémia alelnökévé választotta. 
Az Akadémia alelnöki tisztségéből eredő 
feladatok ellátása érdekében az Elnökség 
Manninger Rezső akadémikust a Biológiai 
Csoportban viselt tisztségei és megbíza-
tásai alól felmentet te . 

Az Elnökség bizottságot küldött ki 
annak megvizsgálására, hogy az Akadé-
mia épületének előcsarnokában, ill. más 
helyiségeiben nem lenne-e helyes az Aka-
démia ar ra érdemes elhunyt tagjainak 
mellszobrát, domborművét vagy emlék-
táb lá já t felállítani. A bizottság elnöke 
Ligeti Lajos akadémikus, az MTA al-
elnöke. 

Az Elnökségi Tanács határozata értel-
mében m á j u s hónapban két elnökségi 
bizottság a lakul t : 

Meteorológiai Elnökségi Bizottság. A 
bizottság elnöke: Dési Frigyes, az Orszá-
gos Meteorológiai Intézet igazgatója, t i t-
kára: Béli Béla, tagjai továbbá a szak-
terület képviselői. 

Demográfiai Elnökségi Bizottság. A 
bizottság elnöke: Péter György egy. tanár , 
a Központ i Statisztikai Hivatal elnöke, 
t i tkára : Szabady Egon, a Központi 
Statisztikai Hivata l Népesedési Főosztá-
lyának vezetője. A bizottság a demográfia, 
közgazdaságtan, tervezés, történettudo-
mány , jogtudomány, néprajz, földrajz, 
matemat ika , biológia, antropológia, köz-
egészségügy, szülészet—nőgyógyászat terü-
letének képviselőiből áll. 

Az Elnökség, a Nyelv- és I rodalomtudo-
mányok Osztályának előterjesztése alap-
ján, jóváhagyta az Orientalisták Tudo-
mányos Együttműködése Bizottságának 
tervét és megbízta az osztályvezetőséget, 
hogy az Orientalista Bizottsággal együtt-
működve dolgozza ki a részletkérdéseket. 

* 

T. Csernokolev, a Bolgár Tudományos 
Akadémia főt i tkára június lió folyamán 
10 napot töl töt t Magyarországon az Aka-
démia vendégeként. 

* 

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osz-
tálya rendes havi felolvasó ülésének kere-
tében, május 16-án Harmalta János, a 
nyelvészeti tudományok doktora „Egy ú j 
középiráni nyelv felfedezése" (a Surkh 
Kotal-i feliratok megfejtése) címmel tar-
t o t t előadást. 

* 

Az Osztály június 6-i ülésén Ortutay 
Gyula akadémikust az osztályvrzetőség 
rendes, Tálasi István kand idá tus t t aná t s -
kozási jogú tag jává választot ta . 

* 

A Magyar Tudományos Akadémia és a 
Vietnami Tudományos Akadémia között 
érvényben levő csereegyezmény keretében 
m á j u s '21-én Budapestre érkezett Hanoiból 
Vu Kieou, a Vietnami Tudományos Aka-
démia filozófiai osztályának szakt i tkára és 
Ho Ton-Trinh, az I rodalomtudományi In-
tézet tudományos t i tkára . A két vietnami 
szakember egy hónapig az MTA Irodalom-
történeti Intézetének vendége volt . Első-
sorban tudományszervezési kérdések ta-
nulmányozásával foglalkoztak. 

* 

Doris Stockmann neves német népzene-
ku ta tó májusban egy hónapig tanulmá-
nyozta az MTA Népzenekutató Csoport-
jában a magyar szakemberek lejegyzési 
technikáját . Néhány napot a Bodrogköz-
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ben töltött a siratódallamok gyűjtésének 
megfigyelésével. 

* 

A Társadalmi-Történeti Tudományok 
Osztálya június 8-án osztályülést t a r to t t . 
Az ülésen megvi ta t t ák az intézeti és bizott-
sági javaslatok a l ap ján összeállított táv-
lati könyvkiadási t e rvre vonatkozó előter-
jesztést. 

A második napirendi pontban Szabó 
Imre osztálytitkár ismertet te az Elnökség 
értékelését az ezévi nagygyűlésről. E z u t á n 
sor került az osztály vezetőség átalakí tására 
és az ú j osztályt i tkár megválasztására.Az 
osztály vezetőség t ag ja i -— a néprajztudo-
mánynak a Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyok Osztályához tö r t én t átkerülése mi-
a t t — tudomásul ve t ték Ortutay Gyula 
akadémikusnak és Tálasi István kandi-
dátusnak az osztály vezetőségből való ki-
válását; elfogadták Fülep Lajos lev. tag 
lemondását az osztályvezetőségi tagságról; 
Szabó Imre akadémikus t — főt i tkár-
helyettessé tö r tén t megválasztása mia t t — 
kérésére fe lmente t ték az osztálytitkári 
funkció alól és Mátrai László lev. tagot 
osztálytitkárrá, Eörsi Gyulát, a jogi tudo-
mányok doktorát osztályt i tkár helyettessé 
megválasztották. 

* 

A Filozófiai Bizot tság június 9-én ülést 
t a r to t t . Az ülés napi rendjén a filozófus 
akt íva munká jának értékelése, a bizottság 
éves munkaterve, egy idegen nyelvű filo-
zófiai kiadvány (Studia Philosophica) ter-
vezetének megbeszélése, valamint a terv-
tanu lmány előkészítő bizottságok munká-
járól szóló beszámoló szerepelt. 

* 

Az osztály felolvasó üléseinek keretében 
június L3-án Szalai Sándor lev. tag ,,A vélt 
és valóságos arisztotelészi logika a modern 
matematikai-logikai ku ta tások fényében" 
címmel előadást t a r t o t t . 

A Magyar Történelmi Társulat Dunán-
túli Csoportja, a B a r a n y a megyei és a pécsi 
városi tanács művelődésügyi osztályával 
és a Tudományos Ismeret ter jesztő Tár-
sula t ta l közösen m á j u s 19. és 21. között 
Pécsett „Történész n a p o k a t " rendezet t . 
A történész napok programján szerepelt: 
Laczkó Miklós „Adalékok népi demokrá-
ciánk történetéhez", Faee Károly „Tör-
ténet taní tásunk fejlődése a felszabadulás 
u t á n és jelenlégi helyzete, különös tekin-
te t te l az általános iskolákra", valamint 
Csizmadia Andor „ A Nemzeti Bizottságok 
tevékenysége, különös tekintet tel a pécsi 

és baranyai Nemzeti Bizottságokra" című 
előadása. Az előadásokat élénk vita követ te . 

* 

A Műszaki Tudományok Osztályának. 
vezetősége márciusi ülésén megvizsgálta 
a VII . pártkongresszus határozatainak 
végrehaj tásával kapcsolatban az Osztályra 
háruló feladatokat , és megállapította, hogy 
konkrét fe ladatként a szocialista ipar-
fejlesztés, ill. a műszaki fejlődés elősegí-
tése ha tá rozha tó meg. Az osztályvezetőség 
megbízása a lapján az osztályti tkárság 
szabályzatot dolgozott ki a bizottságok 
feladatairól és szervezetéről, amely irány-
elvként szolgál az évi munkatervek ki-
dolgozásához. A szabályzatot, amelyet az 
osztályvezetőség má jus 20-i ülésén felül-
vizsgált és jóváhagyott , minden bizottsági 
tag kézhezkapja. 

Az osztályvezetőség jóváhagyta a Ber-
lini Német Tudományos Akadémia elnök-
sége keretében létrehozott Nemzetközi 
Kőzetmechanikai I roda szervezetébe való 
belépést. A szervezet magyar nemzeti bi-
zottsága a talajsüllyedések területén végez 
vizsgálatokat és a primer kőzetnyomás 
meghatározásának elméletét dolgozza ki. 

Az osztályvezetőség meghallgatta a 
Gépszerkesztési Főbizottság, továbbá a •» 
Technológiai és Anyagvizsgáló Főbizott-
ság jelentését 1959. évi munkájáról . A 
jelentést tudomásul vet te és elismerését 
fejezte ki a korszerű méretezés területén 
elért, komoly tudományos eredményeket 
fe lmuta tó munkáér t . 

Foglalkozott az osztály vezetőség a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem Gépelemek Tan-
székén működő akadémiai kutatócsoport 
m u n k á j á n a k felülvizsgálására kiküldöt t 
bizottság jelentésével. A jelentés megálla-
pí to t ta , hogy a kutatócsoport munká j ában 
tú lzot tan előtérbe kerültek az ipari munka-
vállalások, amelyek hát térbe szorították 
a tudományos munká t . Kétségtelen, hogy 
a kuta tócsopor tnak jelentős része van a 
hazai gördülőcsapágygyártás műszaki szín-
vonalának emelésében és egyéb vonatko-
zásban is segítséget nyú j t o t t az ipar napi 
problémáinak megoldásában, ugyanakkor 
azonban a csaknem 10 éves működése 
a la t t elért tudományos eredmények nem 
kielégítőek. Az osztályvezetőség a csoport 
létszámát bizonyos mértékig csökkentette, 
az Akadémiai Gépszerkezettani Munka-
közösséget megbízta azzal a feladat tal , 
hogy a csoport munkatervszerű foglalkoz-
tatásáról gondoskodjék és munkájá t ellen-
őrizze. 

* 

Az Osztály keretében korábban létre-
hozott hét akadémiai munkaközösség szá-
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ma két ú j munkaközösséggel bővült: létre-
jöt t a nehézgépszerkezeti munkaközösség, 
amely a korszerű gépszerkezetek, hegesz-
t e t t szerkezetek gazdaságos méretezéséhez 
szükséges elvi kuta tások, valamint a gép-
gyártás anyagvizsgálati, szerkezeti és gyár-
tástechnológiai elvi kuta tás i feladatait 
l á t j a el; megalakult a könnyűipari munka-
közösség, amely a szövésnélküli textiliák 
előállításának kísérletezésével, a textil-
technológia egyes fontosahh ágainak to-
vábbfejlesztésével, a texti l iák színezékei-
nek tudományos vizsgálatával stb. fog-
lalkozik. 

A Kalorikus Főbizottság június 8-i ülésén 
felülbírálta a Kölcsönös Gazdasági Segítség 
Tanácsának brünni gázturbina konferen-
c iá jára készített magyar dolgozatokat. 
A Főbizottság szükségesnek t a r t j a , hogy a 
gázturbinák alkalmazásának liazai alap-
feltóteleit t isztázzák. 

A Technológiai ós Anyagvizsgáló Fő-
bizottság egy szűkebb delegációja Hevesi 
Gyula alelnök, Geleji Sándor osztálytitkár 
és Gillemot László főbizottság! elnök veze-
tésével május 13-án lá togatást t e t t a Szer-
számgépfejlesztő Intézetben azzal a céllal, 
hogy a tudomány és gyakorlat kapcsola-
t ának megvalósítása érdekében megvitas-
sák az Intézet és az akadémiai főbizottság 
együttműködésének lehetőségeit. Az Inté-
zet mintegy 15 olyan elméleti jellegű té-
má t vete t t fel, amelynek megoldásához 
az Akadémia segítségét kérte. 

A látogatást követően a Főbizottság 
plenáris ülésen tá rgya l ta meg a felmerült 
t émáka t , amelyek közül négyet a Buda-
pesti Műszaki Egyetem gépészeti tanszékei 
dolgoznak ma jd ki, de szükség lesz az 
Automatizálási K u t a t ó Laboratórium, a 
Műszaki Fizikai Intézet , a Matematikai 
Intézet és a Központi Kémiai Ku ta tó In-
tézet közreműködésére is. Az Intézet veze-
tőinek részvételével bizottságot jelöltek 
ki a már felvetet t t émák, ill. а jövőben 
felmerülő tudományos kérdések kidolgozá-
sának koordinálására, állandó irányítására 
és ellenőrzésére. 

kai, a lakóépületek szellőzésének és villa-
mosberendezésének stb. problémáival fog-
lalkozott . A konferencia 20 pontból álló 
határozat i javasla tban fekte t te le azokat 
a szempontokat , amelyeket e munkánál 
figyelembe kell venni. A határozat i javas-
latot megkapták mindazon szervek, ame-
lyek hazánkban a lakáskérdés megoldásá-
ban illetékesek. 

A Főbizottság május 24—27-én, nyolc 
külföldi szakember részvételével minőségi 
beton konferenciát rendezett . A konferen-
cián 7 hazai és 7 külföldi előadás hangzott 
el. A külföldi előadások a betontechnológia 
és elmélet terén elért eredményeket mu-
t a t t á k be, amelyek a hazai gyakorlat 
számára igen hasznosnak muta tkoznak . 
A konferencia résztvevői a francia vendé-
gek előadásaiból megismerhették az Euró-
pai Betonbizottság m u n k á j á t és mind-
azon kuta tás i eredményeket, amelyek m a 
az érdeklődés homlokterében ál lanak. A 
Főbizottság szélesebb körben k íván ja ismer-
te tn i a konferencia azon főbb eredményeit , 
amelyeknek a hazai gyakorlatba való be-
vezetése szükségesnek mutatkozik. 

A Geokémiai Főbizottság m á j u s 2-án 
egésznapos ankét keretében értékelte 
a vulkáni hegységekkel kapc solatos kuta-
tások eredményeit , és foglalkozott a 
k u t a t á s további i rányvonalának kijelö-
lésével. Az ankéton bemuta tásra kerültek 
a Tokaji és Mátra hegység 1959-ben 
végzet t földtani térképezéseinek ered-
ményei , a telkibányai ércföldtani kuta-
tások földtani eredményei és a Mátra 
hegység érces területeivel kapcsolatban, 
az ú j transzvaporizációs szemlélet alap-
ján elért ku ta tás i eredmények. 

Május 6-án В. I. Businszkij, a föld- és 
ásványtani tudományok doktora, a Szov-
jetunió Tudományos Akadémiája Földtani 
Intézetének főmunkatársa „Magyar—kí-
nai—szovjet karsztbauxit telepek össze-
hasonlító jellemzése" című előadásában 
ismertet te a Szovjetunióban folyó, a 
karsztbauxittelepekkel kapcsolatos ku-
ta tómunká t . 

Az Épí tés tudományi Főbizottság az 
Építőipari Tudományos Egyesülettel kö-
zösen má jus 10—15-én, 40 külföldi szak-
ember részvételével, lakásépítési konfe-
renciát rendezett . A konferencia az ötéves 
terv lakásépítési programjával , a lakás-
tervezés, a településtervezés és tömeges 
lakásépítés kérdéseivel, az épületgépészet 
feladataival, ú j szerkezeti építőanyagok-

P. Michaut, a liègei egyetem profesz-
szora, a Magyar—Belga Társaság elnöke, 
m á j u s 12-én „Der katazonale Anorthosit , 
sein Genesis und seine krustalo Bedeutung" 
elmen előadást t a r to t t . 

Prof. Dr. W. Albring, a Borlini Német 
Tudományos Akadémia lev. t ag ja , a 
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Drezdai Műszaki Főiskola Alkalmazott 
Áramlástani Intézetének vezetője, június 
2-án „Einige Strömungsprobleme der Tur-
bomascliinen" címmel ismertette a veze-
tése alat t álló intézetben elért legújabb 
kuta tás i eredményeket . 

* 

Bölcskei Elemér, a műszaki tudományok 
kandidátusa, június 22-én „A szilárd tes-
tek alapvető reológiai tulajdonságairól" 
címen felolvasó ülés keretében előadást 
t a r to t t . 

* 

A Kémiai Tudományok Osztályának 
vezetősége június 10-i ülésén a Szerves 
Kémiai Bizottság munkájáró l készült be-
számolót v i t a t t a meg felkért opponensek 
közreműködésével. 

* 

A Fizikai Kémiai Bizottság má jus 20-i 
ülésén Radies Lajos, a kémiai tudományok 
kandidátusa t a r t o t t beszámolót „Para-
mágneses rezonancia" címen. Fejes Pál 
kandidátus beszámolt kínai tanulmány-
út járól és Rohrsetzer Sándor tud . munka-
tá r s ismertette ku ta t á s i eredményeit az 
„Alacsony hőmérséklet hatása kolloidok-
r a " című témakörben. 

* 

A Szervetlen és Analitikai Kémiai Bizott-
ság június 13-iki ülésén Schneer Anna 
kandidátus t a r t o t t beszámolót „Radio-
kémiai módszerek hazai analitikai alkal-
mazása" címmel. 

* 

A Szerves Kémiai Bizottság június 4-i 
ülésén Gaál György ad junk tus beszámolt 
lengyelországi és németországi tanulmány-
útjáról , valamint megvi ta t ták az osztály-
vezetőség számára készített 1959. évi 
jelentést. 

* 

A Szerves Kémiai Bizottság rendezésé-
ben június 24-én V. F. Kucserov profesz-
szor, a Szovjetunió Tudományos Akadé-
miá ja Szerves Kémiai Intézetének munka-
társa „Izoprenoid vegyületek gyűrűzárá-
sának szerkezeti és térbeli fe l té te le i" 
címmel, dr. E. Schmitz, a berlini Német 
Tudományos Akadémia Szerves Kémiai 
Intézetének csoportvezetője „Heterocye-
lische Verbindungen des Hydrazins und 
des Wasserstoffperoxyds" címmel elő-
adást t a r to t t ak . 

* 

P. G. Romankov, a Leningrádi Egyetem 
t aná ra június 24-én a Kémiai Technológiai 
Bizottság rendezésében előadást t a r t o t t 
a kémiai technológia eljárásaira és készü-
lékeire vonatkozó tudományos k u t a t á s 
fő irányairól. 

* 

A Biológiai Csoport má jus 12-i veze-
tőségi ülésén a távlat i tervezéssel, az aka-
démiai intézetekben folyó ideológiai okta-
tással, a kutatások és a célhitel koncentrá-
lásával kapcsolatos problémákat v i t a t t ák 
meg és értékelték a nagygyűlés keretében, a 
Biológiai Csoport rendezésében elhang-
zott előadásokat. Foglalkozott a vezető-
ség a csoporthoz tar tozó aoták szerkesztő-
bizottságainak újraválasztásával . 

* 

A Zoológiai Bizottság június 6-iki ülésén 
a Biológiai Csoporthoz tar tozó zoológiai 
folyóiratok színvonalával, a dolgozatok 
külföldi visszhangjával foglalkoztak és a 
debreceni IV. Biológiai Vándorgyűlést 
értékelték. 

* 

A Biológiai Csoport bizottsági elnöko 
és t i tkárai június 9-én közös megbeszélést 
t a r to t t ak a csoport könyv- és folyóirat-
kiadásáról és körvonalazták a bizottságok 
feladatai t . 

Nemzetközi megbeszélés az Európa-talajtérkép 
szerkesztéséről 

A ta la j tan i t u d o m á n y jelentős esemé-
nyének volt színhelye a Magyar Tudo-
mányos Akadémia. Európa neves ta la j -
térképezési szakemberei i t t ül tek össze 
április 22—26. közt , hogy a Nemzotközi 
Talaj tani Társaság keretében készített ú j 
Európa- ta la j térkép szerkesztésében elért 

eredményeiket egyeztessék. Ez nem a 
első ta la j térkép, mely egész Európá t fel 
öleli. Ramann 1911-ben kiadot t könyvé-
ben már közöl egy vázlatot , ennek azon-
ban nagyobbrészt csak felületes, á t f u t ó 
megítélés volt az alapja, a t a l a joknak 
tehá t sem a meghatározása, sem az elter-
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jcdése nem lehetett elég pontosan fel-
tün te tve . Részletesebb feldolgozás ered-
ményeként jelent meg 1927-ben a 
Stremme-féle Európa- ta la j térkép, mely-
nek adata i t ugyancsak a Nemzetközi 
Tala j tan i Társaság gyű j tö t t e össze. Át-
fogó át tekintés t nyú j t a ta lajviszonyok-
ról Praszolov 1928-ban k iadot t világ-
térképe is, azonban ennek részletes-
sége még a fentieknél is kisebb. Mivel az 
utolsó harminc év a la t t a t a la j t an i tudo-
mány igen nagy lépésekkel haladt előre 
és sok ú j adat áll rendelkezésre, szüksé-
gessé vált az eredmények ú j a b b össze-
foglalása. Ezért határozta el a Nemzet-
közi Tala j tani Társaság hatodik kong-
resszusa 1956-ban, hogy lépéseket tesz az 
ú j Európa-talaj térkép elkészítése érdeké-
ben, melyet a tervek szerint 1960-ban, a 
hetedik kongresszuson akarnak bemutatni . 

A térkép tudományos jelentősége igen 
nagy. Ez hivatot t egyeztetni és kiküszö-
bölni azokat a különbségeket, melyek az 
egyes országok talaj térképei között fent-
ál lanak. Ezek egy része abból származik, 
bogy a ta la j tan i tudomány nem fej lődött 
egyenlő gyorsan és azonos i rányban az 
egyes országokban. Ennek következtében 
az osztályozási rendszernek elve, részletes-
sége nem azonos. Sok esetben, a helyi 
adottságok túlértékeléséből következően, 
sajátos elnevezéseket vezettek be, melyek 
elt érnek a szélesebb körben elfogadott nem-
zetközi meghatározásoktól. Nehéz és nagy 
munká t igénylő feladat volt t ehá t a helyi 
jelenségeket az általánosoktól elválasz-
tan i és ta lán még nehezebb az utóbbiakat 
egyértelműen elfogadtatni. 

Az előkészítő munka két részletben folyt. 
A keleti részek talaj térképeit a moszkvai 
Dokucsajev Intézet egyeztette, míg a nyu-
gati részek összefogása a FAO (az ENSZ 
élelmezési és mezőgazdasági bizottsága) 
megbízásából és ennek a szervezetnek 
támogatásával tör tént . Az, bogy a FAO 
szükségesnek t a r to t t a anyagilag is támo-
gatni a térkép szerkesztését, egyben utal 
annak gyakorlati hasznára is. Európa 
gazdasági életének fejlesztése mind a 
szocialista tábor országaiban, mind a nyu-
gati gazdasági csoportosulásokban, elen-
gedhetetlenné teszi a tervszerű munka-
megosztást. A mezőgazdaság területén, 
valamint a mezőgazdaságtól függő élel-
miszeripari és ipari termelésben csak akkor 
lehet a helyes tá jgazdálkodást bevezotni, 
ha rendelkezésre állanak a természeti 
viszonyok értékelési adatai . Többek kö-
zött ezért készülnek Európa-szerte az ég-
ha j la t i adatokat feldolgozó klímaatlaszok. 
A mezőgazdasági termelés tervezésének 
másik alapvető feltétele a talajviszonyok 
ismerete. Európa mezőgazdaságának he-

lyes megszervezése, az egyes államok 
mezőgazdaságának fokozatos átállítása, a 
természeti viszonyok a d t a lehetőségek ki-
használása, csak a szükséges részletességű 
ta la j térkép bir tokában valósítható meg. 
Az egységes ta la j tórkép szerkesztése azon-
ban nem könnyű feladat , mer t sok ország, 
mint Spanyolország, Portugália , Olasz-
ország, sőt Franciaország még nem rendel-
keznek olyan részletességű adatokkal, 
amit az Európa- térkép megkíván. De hi-
ányzanak az adatok más országok egy 
részén is, hiszen kevés ál lam van olyan 
kedvező helyzetben, min t hazánk, mely-
nek országos ta la j té rképe már 10 évvel 
ezelőtt befejezést nyer t . Mivel az elkészí-
tendő térkép átlagos részletességét a leg-
kevésbé feldolgozott rész korlátozza,, új , 
költséges és sok időt igénylő felvételekre 
pedig már nem volt mód, a nyugati terü-
letek talajviszonyainak ábrázolásánál át-
hidaló megoldást választot tak. Nem az 
egyes talaj t ípusok elterjedését tün te t ték 
fel, mint az a keleti részeknél megvalósít-
ható volt, hanem a ta la jok társulásait 
térképezték. Két , vagy t ö b b ta la j t ípus elő-
fordulása által jellemezhető területeket 
különítettek el, melyeknek éghajlatát , és 
domborzatát , valamint a hasznosítást is 
megadták. Ezzel t e t t ék használhatóvá az 
egyenlőtlen részletességű adatokat , de ez 
t e t t e lehetetlenné másrészt, hogy Nyugat-
Európa ta la j térképe a keleti részek térké-
pével összeilleszthető legyen. Mivel a tér-
képek bármelyikének átdolgozására az idő 
rövidsége miat t már nem volt mód, a 
megbeszélések célja az azonosítható fogal-
mak egyeztetése és ezek hasonló színnel 
és jelzéssel való jelölése volt. Ezen a téren 
sikerült is megegyezésre jutni . 

Hogy a jövőben ebhez hasonló akadály 
ne merüljön fel Eu rópa egységes talaj-
térképének összeillesztésénél, elhatározták, 
hogy az elkövetkező ta la j t an i kongresz-
szuson javaslatot ter jesztenek elő a követ-
kező, még részletesebb (1 : 1 000 000) Eu-
rópa-talaj térkép munkála ta inak megkez-
désére. A határozat a nagyobb részletes-
ség mellett előírja, hogy a térkép felvétele-
kor és szerkesztésekor előre megállapított 
elv szerint kell eljárni, és azonos mód-
szereket kell alkalmazni. H a ez a hatá-
rozat megvalósul, akkor a nemzetközi 
t a la j tan i együt tműködés új , jolentős sza-
kaszába lepett , melyből minden ország 
számára csak haszon származhat . 

A másik törekvés, moly a megbeszélés • 
résztvevőit, jellemezte, egymás gondolatá-
nak, kifejezésmódjának mogértése volt. 
Ennek érdekében igen értékes előadások 
hangzottak el mind a csernozjom, mind 
az erdőtalajok jellemzésére vonatkozóan, 
ami a nemzetközi együt tműködést ered-
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ményesebbé te t te . Számunkra különösen 
ké t előadás volt értékes. Ezek egyike I. V. 
Tyurin akadémikus esernozjom ta la jokról 
t a r t o t t ismertetője, melyben a szovjet 
t a l a j t an á l láspont já t ismertet te e tala-
jokra vonatkozóan. Igazolást nyer t ugyan-
is az a megállapításunk, hegy hazánk 
mezőgazdasági ta la ja i a Duna-völgy cser-
nozjomkópződményeihez ta r toznak . Az ú j 
té rképen a román és bolgár, va lamin t 
jugoszláv területen található hasonló tala-
jokkal együtt, önálló esernozjom ta la j -
t ípusként szerepelnek és nem mint a múlt-
ban , gesztenyebarna vagy degradált eser-
nozjom ta la jként . 

R. Tavernier professzornak a belga t a l a j -
térképezési központ igazgatójának az erdő-
talajokról t a r t o t t előadása segí tet t ben-
nünket abban, hogy hazai e rdőta la ja inkat 
beillesszük a nemzetközi viszonylatban is 
nagy átalakulásban levő osztályozási rend-
szerbe. Nemcsak az előadás, h a n e m a 
tanulmányúton bemuta to t t talajszelvé-
nyeknél elhangzott vi ták is azt bizonyí-
to t t ák , hogy e ta la j t ípusunk sa já tos tulaj -
donságokkal rendelkezik, melyek révén 
hasonlóságot m u t a t a kelet felé szomszé-
dos dombvidékek talajaival , va lamin t az 
osztrák, német és franciaországi erdő-
talajokkal . Ugyanakkor bizonyos vonat-
kozásokban el is té r azoktól, ami a K á r p á t -
medence éghaj la t i jellegéből és hazánk 
földtörténeti múl t j ábó l következik. 

Még eredményesebbek voltak azok a 
véleménycserék, melyek a megbeszélések 
u tán i intézetlátogatások alkalmával, vala-
m i n t a t anu lmányutakon folytak le. I t t 
közvetlen beszélgetés fo rmá jában volt 
módunk hallani Európa neves szakembe-
reinek véleményét a magyar t a l a j t a n mai 
eredményeiről és helyzetéről a többi ország 
ta la j t an i szakembereivel fo ly ta to t t nemes 
versenyben. Van Baren professzor, a Nem-
zetközi Talaj tani Társaság fő t i tká ra meg-
tekintve a hazánkról készült ta la j té rké-
peket , megállapította, hogy nincs Euró-
p á n a k még egy országa, melyben a ta la j -
viszonyokra vonatkozó adatok ily sok-
oldalúan és részletesen lennének feldol-
gozva. Amikor elismerését fe jezte ki a 
magyar t a l a j t an i kutatások eredményei 
felet t , hangozta t ta azt a véleményét, hogy 
ez csak több generáció folyamatos mun-
k á j á n a k gyümölcse lehet, mely a nemzet-
közi ta la j tani t udomány szempontjából is 
nagy értéket jelent. 

À beszélgetések során fe lve tődtek a 
kisléptékű, közvetlen üzemi célokat szol-
gáló ta la j térképek elkészítésének elvi és 
módszertani kérdései. Mint ismeretes, a 
Szovjetunióban mindezek a térképek szi-

• gorúan genetikus alapokon készülnek és a 
genetikus ta la j térképnek mintegy kiegészí-

téseként szerepelnek a különböző célokkal 
készített kar togramok, melyek a közvet-
len ú tmuta tásoka t tar talmazzák a ta lajmű-
velés, trágyázás, t a l a j javítás és t a l a j védelem 
kérdéseiben. Nyuga t -Európa szakemberei 
ugyanakkor arról t á jékoz ta t t ak minket, 
hogy ott csak olyan térképek elkészítésére 
adnak megbízatást , melyek a közvetlen 
gyakorlati ú tmuta tásokon kívül mást nem 
ta r ta lmaznak . Mezőgazdáikat, mint mon-
dották, nem érdekli a „miér t " és a „ho-
gyan" , hanem csak a „mi t " . E kérdésbon 
közösen elfogadott álláspont szerint leg-
helyesebb, ha a tudományosan megala-
pozott, genetikus elvek alapján felvétele-
zett térképekből vonják le a gyakorlati 
következtetéseket és ezeket külön is össze-
foglalják kar togramok, ú tmuta tók alak-
jában. Csak a természeti viszonyok átfogó, 
tudományos fe l tárása ú t j á n lehet félre-
érthetetlen, megbízható gyakorlati út-
muta tás t adni, míg az egyes talajjellemzők 
önmagukban való, csak egy kiragadott 
szempont a lap ján tör ténő elbírálása sok-
szor helytelen következtetésekre vezethet. 

A magyar t a l a j t a n számára igen nagy 
segítséget je lentet t az a tapasztalat , me-
lyet a t anu lmányu tak alkalmával szerez-
het tünk. A megbeszélések u t á n egy két-
napos körúton bemuta t t uk Veszprém, 
Zala és Somogy löszvidékeinek erdő-
ta la ja i t . A külföldi vendégek a szelvények 
és a bemuta to t t ada tok a lapján igazolták 
megállapításainkat, és ezzel az Európa-
ta la j térkép számára hazánkról rajzolt kép 
helyességét. 

Á megbeszélések és t anu lmányutak be-
fejeztével vendégeink annak az egyöntetű 
véleménynek ad t ak kifejezést, hogy ha-
zánkban igen eredményesen töl töt ték ide-
jüket . Az intézeteinkben folyó kutató-
munka és a gyakorlatot közvetlenül szol-
gáló talajvizsgálat szintje kiállta a tudo-
mányterület legnagyobb szakértőinek bírá-
la tá t . A megbeszélések azonban más tanul-
sággal is szolgáltak, mégpedig azzal, hogy 
nemzetközi szinten is élenjáró eredmé-
nyeink külföldön nem ismertek. Ez annak 
következménye, hogy kevés közleményünk 
jelenik meg valamely világnyelven. Ezen a 
helyzeten helyes lenne mielőbb változtatni . 

Végezetül, Tyurin akadémikus szavait 
ismételve, a magyar t a l a j t an ismét azt a 
szerepet vállalta, amelyet az 1909-ben 
Budapesten t a r t o t t Első Agrogeológiai 
Konferencia alkalmával; kelet és nyugat 
szakembereit összehozni, lehetőséget adni 
a barát i légkörben fo ly ta to t t vélemény 
cserének, segíteni a nemzetközi ta la j tan i 
tudomány fejlődését. A megbeszélések be-
fejezése u t án most már az az érzésünk, 
hogy ennek a szerepnek eleget t e t tünk . 

STEFANOVITS P Á L 
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Matematikusok és fizikusok kollokviuma Dobogókőn 

A Bólyai János Matematikai Társulat 
ós az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
közös kollokviumot rendezett a dobogókői 
tur is taházban, mely a valószínűségszámí-
tási és matematikai statisztikai módszerek 
fizikai alkalmazásaival foglalkozott . 

A kollokvium megrendezésével a két 
társulat a témakörben működő matema-
tikusok és fizikusok munkásságának köze-
lebb hozását és bizonyos mér tékű össze-
hangolását óha j to t t a elősegíteni. 

Ismeretes, hogy hazánkban, ahol a való-
színűségszámítás művelésének szép hagyo-
mányai vannak, a matemat ikusok közül 
sokan és eredményesen foglalkoznak e 
tudományág elméleti kérdéseivel és a való-
színűségszámítási módszerek gyakorlati 
alkalmazásával. Az utóbbi években meg-
növekedett az érdeklődés a valószínűség-
számítás i ránt a fizikusok közt is. Egyre 
többen lá t ják, hogy a modern valószínű-
ségszámítás, mind az elméleti, mind a 
kísérleti fizikus egyik leghatalmasabb fegy-
vere. Az elméleti fizika valószínűségszámí-
tási módszereket használ a kozmikus 
sugárzás elméleti tanulmányozásánál épp-
úgy, mint az a tomreaktorokban végbe-
menő sztochasztikus fo lyamatok leírásá-
nál. A kísérleti fizikus számára a való-
színűségszámítási módszerek elsősorban 
méréseinek kiértékelése, va lamint prog-
ramozása szempontjából fontosak. 

Míg a valószínűségszámítás i ránt i érdek-
lődés növekedése teljesen ál ta lános jelen-
ség, bizonyos fokig hazai jellegzetesség az, 
hogy a fizikusok nemcsak érdeklődnek a 
valószínűségszámítás i ránt , hanem ön-
maguk is alkotó módon foglalkoznak való-
színűségszámítással, kidolgozva azokat a 
módszereket, melyek problémáik megol-
dásához szükségesek. Ez u tóbb i jelenség 
— mely elsősorban Jánossy Lajos akadé-
mikus munkásságának eredménye — ná-
lunk még fontosabbá, és remélhetően 
gyümölcsözőbbé teszi a témakörre l fog-
lalkozó matematikusok és fizikusok közti 
kapcsolatot. Ezen gondolatok jegyében 
ha tá roz ta el a két társulat a dobogókői 
kollokvium megrendezését. 

Az első délelőttön elhangzó előadások 
matemat ika i statisztikával foglalkoztak. 
A matemat ikai statisztika f e l ada ta éppen 
ford í to t t ja a valószínűségszámítás általá-
nos feladatkörének. A valószínűségszámí-
tásban ál ta lában bizonyos elemi ese-
mények előfordulási valószínűségének is-
meretében következtetünk összetettebb 
események előfordulási valószínűségére. 
Pl. ismerve annak valószínűségét, hogy 

egy sorozatos ütközéseket szenvedő ré-
szecske egy szóródási ak tus során bizonyos 
energiaváltozást szenved, következtetünk 
annak valószínűségére, hogy bizonyos 
idővel n fo lyamat megkezdődése után, a, 
részecske energiája bizonyos értéket vesz 
fel. Tehát a valószínűségszámítási mód-
szerek lehetővé teszik azt, hogy az elemi 
fo lyamat ra vonatkozó valószínűségi tör-
vény bi r tokában megjósoljuk, hogy vala-
mely t > 0 időpontban energiát mérve, 
milyen valószínűséggel nyerünk külön-
böző energiaértékekot. 

A matemat ikai statisztika feladata már-
most éppen fordí tot t , amennyiben segít-
ségével ismert mérési adatok birtokában 
következ te the tünk a mért változó elosz-
lására, illetőleg ezen eloszlás bizonyos 
ada ta i ra . Tehát míg a tulajdonképpeni 
valószínűségszámítás előrejelzést ad méré-
seink kimenetelére vonatkozólag, addig a 
matemat ika i stat iszt ika arra ad útmuta-
tás t , hogy hogyan kell méréseinkből a 
mér t fizikai mennyiség tulajdonságaira 
következte tni . Természetesen a matema-
t ika i s ta t isz t ika azzal együtt , hogy mód-
szereket ad a mérési eredmények helyes 
feldolgozására, megmuta t j a az elkövetett 
h iba becslésének ú t j á t is. Ehhez kapcso-
lódik az, hogy a matematikai statisztiká-
nak nemcsak a mérési eredmények ki-
értékelésénél, hanem a mérések optimális 
programozásánál is szerepe van. 

A kollokvium Jánossy akadémikus „Mé-
rési adatok stat isztikus feldolgozása fizi-
kai paraméterek meghatározása céljából" 
című előadásával nyílt meg. Mint emlí-
t e t t ük , a matemat ikai statisztika leg-
á l ta lánosabb feladata valószínűségi vál-
tozók eloszlásainak megállapítása mérési 
ada tok a lap ján . A kísérleti fizikus gyakor-
la tában ez a probléma rendszerint úgy 
vetődik fel, hogy a szóban forgó eloszlások 
a l ak j a ismert és a mérés feladata az el-
oszlás bizonyos paramétereinek meghatá-
rozása. Jánossy előadásában ezzel a fontos 
esettel foglalkozott. Elemezte a problé-
m á n a k a „max imum likelyhood" mód-
szerével tör ténő tárgyalását , és rávilágí-
t o t t arra, hogy eloszlások paramétereinek 
meghatározására szolgáló minden tekin-
t e tben optimális módszerről nem beszél-
h e t ü n k . Azt, hogy melyik az optimális 
módszer, minden esetben а probléma fizi-
kai természete dönti el. 

Jánossy előadása u tán Vincze István 
(Matematikai K u t a t ó Intézet) t a r to t t ,,A 
matemat ika i stat iszt ika ú j a b b eredmé-
nyeiről" címmel referátumot. Előadásá-
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ban azt az appará tus t vázolta, me lye t a 
modern matemat ika i statisztika n y ú j t о 
t udományág alkalmazói részére. 

Az első nap délutánján került sor Jánossy 
Lajos és Riipp Erzsébet (Központi Fizikai 
K u t a t ó Intézet) „Exponenciális bomlás 
paramétereinek meghatározásáról" c ímű 
előadására. A fizikában gyakran vál ik 
szükségessé exponenciális bomlás pa ra -
métereinek meghatározása. Szerzők az t 
a problémát vizsgálták, hogyan és h á n y 
interval lumra kell a feladat megoldásához 
a tel jes mérési időt felosztani, ha gazda-
ságosan kívánunk mérni, azaz minél 
kevesebb mérésből, minél több informá-
ciót kívánunk nyerni a mérendő mennyi -
ségre vonatkozólag. 

Második napirendi pontként Horváth 
János (Szegedi Tudományegyetem Elmé-
leti Fizikai Intézete) ta r to t t e lőadást 
„Megjegyzések a kinetikus gázelmélet és 
a statisztikai mechanika ok ta tásához" 
címmel. Horváth János kifejtette, hogy 
véleménye szerint az e tárgykörben egye-
temeinken előadásra kerülő anyag sem 
matemat ikai , sem fizikai szempontból n e m 
elég modern, és ezért olyan módszerbeli 
következetlenségeket és pongyolaságokat 
ta r ta lmaz, melyeket a tudomány ha ladása 
m á r régen kiküszöbölt. 

A második nap délelőttjén a kol lokvium 
sztochasztikus folyamatokkal foglalkozott . 
A f iz ikában ál ta lában folyamatokról akkor 
beszélünk, ha valamely fizikai mennyiség 
időbeli változását szemléljük. A klasszikus 
mechanikai folyamatok az úgynevezet t 
kauzális folyamatok tipikus példái. H a 
valamely t = 0 pi l lanatban megadjuk egy 
anyagi pont helyzetét és sebességét, a k k o r 
ezen mennyiségeket a dinamika törvényei 
bármely t > 0 időpontban meghatározzák. 
A kauzális folyamatokkal ellentétben szto-
chaszt ikusnak nevezünk egy fo lyamato t , 
h a a fizikai mennyiségek kezdeti értékei-
nek ismeretében is csak valószínűségi 
kijelentéseket t ehe tünk a t > 0 időpontok-
ban felvett értékekre vonatkozólag. I t t 
i smét h ivatkozhatunk fentebbi pé ldánkra , 
ugyanis pl. egy szóródások révén lelassuló 
részecske energiájának időbeli vá l tozása 
sztochasztikus fo lyamatot alkot. 

A sztochasztikus folyamatokról szóló 
első előadást Pál Lénárd (Központi Fizi-
kai K u t a t ó Intézet) t a r to t ta „Sztochasz-
t i kus folyamatok a f izikában" c ímmel . 
Előadásában elsősorban a fizikában n a g y 
jelentőséggel bíró ún. Markov-típusú szto-
chaszt ikus folyamatokkal foglalkozott . 
Ezek főbb t ípusainak ismertetése u t á n , 
jellegzetes reaktor-fizikai példákat m u t a -
t o t t be az egyes típusok fizikai előfordu-
lására és a használatos számolási mód-
szerekre. 

A sztochasztikus folyamatok témaköré-
vel kapcsolatos másik összefoglaló elő-
adást Prékopa András (Matematikai 
Ku ta tó Intézet) t a r t o t t a . Referá tumá-
ban a sztochasztikus fo lyamatok mate -
matikai elméletét vázolta . Az előadás 
érdekessége a jelenlevő fizikusok számára 
az volt, hogy a fizikusok közt szokásos 
pongyolább tárgyalási módszerrel szem-
ben, a problémát egzaktul, de mégis ért-
hetően és a lehetőségekhez képest szemlé-
letesen közelítette meg. 

A második nap délutánján elsőnek Pál 
Lénárd, Kosály György és Németh Géza 
(Központi Fizikai K u t a t ó Intézet) ismer-
tet ték közös munká juk eredményeit „Neut -
ronok lelassulási idejének átlagáról és 
szórásáról" címmel. Szerzők számításokat 
végeztek a szóban forgó mennyiségekre 
vonatkozólag. Eredményeik egyrészt kor-
rekciókat adnak az i rodalomban m á r 
ismert formulákhoz, másrészt lehetővé 
teszik bizonyos, eddig látszólag ellent-
mondó eredmények összehangolását. 

Másodikként Palásti Ilona (Matematikai 
Ku ta tó Intézet) adot t elő „ E g y véletlen 
térkitöltési problémáról" cítnmel. Előadá-
sában egy Bernai professzor által fe lve te t t 
problémával foglalkozott, mely a folyadé-
kok elmélete szempontjából bír jelentőség-
gel. Palásti Ilona egy nagyobb kockába vé-
letlenszerűen helyezett kisebb kockák vár-
ható számára nézve végzett számításokat . 

A második nap utolsó előadását Jeszen-
szky Ferenc (Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Elmélet i Fizikai Intézete) t a r -
to t ta . Szerző ,,A kvan tummechan ika meg-
alapozása, és a modern valószínűségszámí-
t á s " című előadásában a n n a k következ-
ményeit elemezte, hogy a kvan tummecha-
nika Neumann-féle megalapozása időben 
megelőzte a valószínűségszámítás modern 
Kolmogorov-féle megalapozását, és az akkor 
használatos Mises-féle megalapozásra tá-
maszkodott . Kifej te t te , hogy a Neumann-
féle megalapozásnak a modern valószínű-
ségszámítás szellemében tör ténő átdolgo-
zása lényegesen leegyszerűsíti a k v a n t u m -
mechanika axiómarendszerét. 

A harmadik nap délelőt t jén a kollok-
vium Rényi Alfréd akadémikus „Az infor-
mációelmélet elemei", va lamint Koródi 
Albert (Távközlési K u t a t ó Intézet) „Az 
információelmélet néhány fizikai vonat-
kozása" című előadását ha l lga t ta meg. 

Az információelmélet a ma tema t ika új 
ága, mely a híradástechnika egyes problé-
máiból nő t t ki. Ma már nemcsak a híradás-
technikában van nagy jelentősége, hanem 
magában a matemat ikában, sőt a f iz ika 
legkülönbözőbb területein is. 

Az információelmélet továbbfej lesztését 
akadályozta, hogy egyes mennyiségek 
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értelmezése nem volt elég általános. Rényi 
akadémikus előadásában az információ-
elmélet alapfogalmainak és módszereinek 
tárgyalása után ismertet te az információ-
elmélet alapfogalmainak általánosítására 
vonatkozó eredményeit. 

Kóródi Albert az információelmélet lür-
adástechnikai alkalmazásain kívül a fizikai, 

elsősorban stat isztikus mechanikai alkal-
mazásokról beszélt. 

Az elvégzett munká t összegezve meg-
ál lapí that juk, hogy a kollokvium közvet-
len, barát i hangulata , kis létszáma nagy-
ban elősegítette a ki tűzöt t célok elérését. 
A ké t társulat jó m u n k á t végzett a kollok-
vium megrendezésével, J^OSÁLY G Y Ö R G Y 

I. Magyar Gyógyszerterápiás Kon ferencia 
A Magyar Tudományos Akadémia ápri-

lis 2ü-tól 30-ig gyógyszerterápiás konferen-
ciát rendezett Budapesten. A konferencián 
80 külföldi és számos magyar szakember 
ve t t részt. A külföldi résztvevők mintegy 
fele szocialista, fele tőkés országokból érke-
zett . Jelentős számban jö t tek el a nyugat i 
nagy gyógyszergyárak tudományos szakér-
tői is, akiket elsősorban természetesen a 
magyar gyógyszerkutatás legújabb ered-
ményei érdekeltek. 

Mindenképen indokolt volt a gyógyszer-
terápiával foglalkozó különböző szakmájú 
ku ta tók — gyógyszervegyészek, farmako-
lógusok, klinikusok — közös tudományos 
értekezletre való összehívása. Az utóbbi 
években az ú j gyógyszerek oly hatalmas 
légióját í r ták le, hogy ezek értékelése még 
a szakember számára is megoldhatatlan 
fe ladat . A gyógyszort előállító vegyész, a 
ha tás t állatkísérleten megállapító farma-
kológus, és a beteg emberen a gyógyító 
ha tás t kipróbáló klinikus munká j a annyira 
összefonódik, hogy a ku ta tóknak közös 
asztalhoz való ültetése a problémák meg-
oldásához nagyban hozzájárulhat . 

A konferenciát Doleschall Frigyes egész-
ségügyi miniszter ny i to t t a meg, m a j d 
Issekutz Béla akadémikus, a magyar farma-
kológusok nesztora ismertet te a magyar 
gyógyszerkutatás tör téneté t , melynek el-
múl t 50 évében б maga, mint több gyógy-
szer felfedezője, tevékenyen részt ve t t . 

A konferencia tárgysorozata visszatük-
rözte a modern farmakoterápiának az ér-
deklődés homlokterében álló nagy prob-
lémáit és az elért eredményeket. 

í g y a pszichofarmakológiának, ennek az 
ú j tudománynak , mely ú j reményt jelent 
az eddig gyógyí thata t lannak gondolt elme-
betegségek kezelésében, aktuális kérdéseit 
is több előadás tá rgyal ta . Örvendetes, hogy 
mindkét ily i rányú hazai előadás egy-egy 
új , eredeti magyar gyógyszerrel foglalkozott 
Borsy József a Trioxazin novü (trimet oxi-
benzoil-tetrahidrooxazin) Vargha László és 
munkatársa i által előállított, ú j minor 
trankvilláns, Knoll József és munkatársa i 
pedig a Nádor Károly ál tal előállított Manii 
nevü (piperidino-metil-tetralon) ma jo r 

trankvil láns hatású szerrel elért farmakoló-
giai eredményeket ismertették. Mindkét szer 
rövidesen forgalomba kerül. Sz. V. Anyics-
kov (Leningrád) a központi idegrendszerre 
ha tó kolinerg-bénítók és az Antifein nevű 
(metil -imidazol - dikarbonsav - dimetilamid ) 
agykéregre liató koffein analóg hatásával 
foglalkozott. Ez utóbbi reserpinszerű t rank-
villáns hatású, noha biokémiai hatásmecha-
nizmusa a reserpinétől eltér. E. Frommel 
(Genf) igen érdekesen magyarázta a rész-
ben hasonló hatású Tofranil és klórpromazin 
egyes farmakodinamiai hatásainak különb-
ségéből a két szer eltérő klinikai hatásai t . 
O. Nieschultz (Hamburg) nagyszámú ú j 
fenotiazin származék vizsgálata során olyan 
vegyületeket talál t , melyek a különböző 
régebben alkalmazott fenotiazinok vér-
nyomáscsökkentő, vegetatív reakciókat 
gátló és sedativ hatásai t antagonisztikusan 
befolyásolják. 

A szív és vérkeringési szervek megbetege-
déseinek terápiájával is több előadó foglal-
kozot t . Gömöri Pál és munkatársa i ballis-
tocardiographiás módszerrel vizsgálták az 
egészséges és dekompenzált szív működését, 
valamint a Digitalis készítmények ha tá sá t 
a szív működésére. Kvan t i t a t ív összehason-
lító módszerekkel mérve a magyar készít-
mények (digitoxin, digoxin, strophantozid) 
ha tásá t teljesen megegyezőnek ta lá l ták a 
megfelelő külföldi szerekkel. P. E. Lukom-
szky és munka tá r sa i (Moszkva) Linet óllal 
(a lenolajban előforduló zsírsavak etilesz-
terének a keveréke) kedvező eredményeket 
értek el a szívkoszorúér-sclerosisos bete-
geknél. A koleszterin vérszint csökkent, a 
betegek általános állapota javult , sz ívtá j i 
fá jdalmaik csökkentek. Bach Imre a hiper-
tóniás betegek dihidroklorotiaziddal elért, 
vórnyomáscsökkenését a vegyület erős ná t -
r iumürítő hatásával magyarázza. Véle-
ménye szerint ah iper tónia fenntar tásában , 
a szervezet magas ná t r iumta r t a lma 
mellet t , ennek a káliumhoz való mennyi -
ségi a ránya is szerepet játszik. Z. Askenáz 
és munkatársa i (Varsó) a magyar Nitropen-
ton, ta r tós ha tású szívkoszorúér tágí tó , 
klinikai hatásának objektív vizsgálatát 
végezték a szívre, nagy erekre és a végta-
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gok perifériás érellátására vonatkozólag 
E K G és plet izmogram segítségével. Sza-
bó Zoltán és munka tá r sa i a Devincan nevű 
ú j magyar növényi eredetű vérnyomás-
csökkentővel elért farmakológiai és klini-
kai eredményekről számoltak be. V. V. 
Zakuszov (Moszkva) k imuta t ta , hogy a 
klórpromazinhoz hasonló szerkozetű, de 
savamid t ipusú fenotiazin származók a 
klóracizin (dietilamino-propionil-klórfeno-
tiazin) farmakológiai kísérletekben jelen-
tős mértékben fokozza a szívkoszorúér 
vérkeringés sebességét, de az ál talános 
vérnyomásszintet n e m befolyásolja. 

Nádor Károly az, antiacetilkolin ha tású 
t ropánvázas vegyületekkel kifej tet t mun-
k á j á t ismertette. Igen értékes összefüggé-
seket állapított meg a vegyületek szerke-
zete és térszerkezete, valamint a farmakoló-
giai hatás között . E munka gyakorlat i 
eredménye már a külföldön is ismert , 
paraszimpatoli t ikum-ganglionbénító, gyo-
morfekélyellenes szer, a Gastropin. 

Ugyancsak Nádor Károly állított elő két , 
az aminoketon vegyületcsoportba ta r tozó 
igen érdekes másik gyógyszert. A légző-
központot izgató Spirakt in (n-piperidi-
nometil-ciklohexanon) kedvező klinikai ha-
tásá t G. Litarczek és munkatársa i ( Bukarest ), 
va lamint Rubányi Pál és munkatársa i 
ismertették. A Mydeton nevű, (piperidino-
metil-p-tolil-propanon) másik aminoketon 
vegyületről Lehoczky Tibor és munkatársa i 
számoltak be. E vegyület az agy formatio 
reticularisára elektive ha t , az extrapirami-
dális eredetű izom hipertónusos kontrák-
tú rák kezelése terén igen kedvező klinikai 
eredményt adott . Hasonló jó klinikai ered-
ményekről számolt be Mydetonnal kap-
csolatban M. A. Krisova (Moszkva). 

A magyar an t ib io t ikumkuta tás fejlődó-
sét és fontosabb eredményeit Vályi-Nagy 
Tibor ismertette. Uri József a Flavofungint , 
az ú j magyar gombaellenes antibiot ikumot 
ismertet te . 

A daganatos betegségek kemoterápiájá-
val szerte az egész világon a kuta tók ezrei 
foglalkoznak. Sajnos, a probléma sikeres 
megoldásától még messze vagyunk, de a 
rosszindulatú vérképző rendszeri megbete-
gedések, a haemoblastosisok kemoterá-
p iá jában elért eredmények bizonyos re-
ményre jogosítanak. I lazai kuta tó inknak 
e téren elért eredményeivel több előadás 
foglalkozott: 

L. Savnik (Ljubl jana) haemoblastosisos 
betegeknél a különféle citosztatikus szerek 
közül a magyar Degranollal érte el a leg-
jobb eredményeket. Vargha László és mun-
katársa i a citosztatikus cukorszármazé-
kokkal foglalkozó több éves munkásságu-
k a t ismertették, melyek eredménye volt a 
Degranol felfedezése. K i m u t a t t á k , hogy a 

citosztatikus ha tás nemcsak az alkilező 
csoporttól függ, hanem azt a cukorrész 
konfigurációja is döntő módon befolyásolja. 

Baló József és munkatársa i a patológus 
szemszögéből tá rgyal ták a cukorszármazé-
kokkal folyta tot t állatkísérletes, emberi 
malignus daganatokban és leukosisokban 
végzett vizsgálataik eredményét. Németh 
László a Vargha László által előállított 
1, 6-dimezil-D-mannit állatkísérletes ered-
ményeit ismertette, klinikai eredménye-
ket, valamint biokémiai vizsgálatait pedig 
Sellei Gamilló és munkatársa i ismertet tek, 
melyek alapján részletesen magyarázzák az 
anyag hatásmechanizmusát .A. Ravina és 
munkatársai (Párizs) az ant ibiot ikumok, 
különösen az Aetinomycin 0 és D tumorolle-
nes klinikai tapasztalatairól számoltak be. 

A kemoterápiás előadások közül Jeney 
Endre és Zsolnay Tibor baktérium-, ill. 
gombaellenes vegyületekről, Ivánovics 
György és munkatársai pedig ú j gümőkór-
ellenes kemoterápiás szerekről számol-
t ak be. 

Az egyéb tárgyú előadások közül kiemel-
jük Banga Ilona beszámolóját, aki az elasz-
táz kémiájáról ós biológiai hatásáról, Bag-
dy Dániel és munkatársai pedig a gyógyá-
szati célra alkalmas elasztáz ipari előállí-
tásáról számoltak be. 

L. Ther (Frankfurt/M.) az állatkísérletben 
kapo t t eredmények extrapolálhatóságát 
emberen, valamint a klinikai kipróbálás-
sal kapcsolatos metodológiai kérdések prob-
lémáit tárgyal ta . M. Prolivá és munkatá r -
sai (Prága) reserpin analógokat ál l í tot tak 
elő részleges és tel jes szintézissel. Wi.c 
György és munkatársa i a Fusar ium eauca-
sicum gombatörzzsel végzett Sterin oxidá-
ciós munkákról számoltak be. Ez a szintézis 
mód a gyógyászatilag értékes steroid hor-
monok előállításában döntő fontosságú. 
Vórcukorcsökkentő szintetikus anyagok 
hatásával foglalkoztak XV. Creutzfeldt és 
munkatársa i (Freiburg), Káldor Antal és 
munkatársai , va lamint egy magyar vér-
cukor-csökkentővel Tardos László és 
munkatársa i előadásai. 

E rövid beszámolóban nem tudunk a 
többi értékes előadás ismertetésére kitérni. 
Úgy hisszük azonban, ez a hiányos beszá-
moló is megerősíti a résztvevők egyhangú 
véleményét, hogy a konferencia sikeres 
volt, megfelelt céljának. A kri t ikus szemé-
vel nézve ta lán azt mondha tnánk , hogy a 
jövőben a tárgykört bizonyos kiemelt kér-
désekre kellene korlátozni, mer t így az 
előadások túl nagy és heterogén területe t 
öleltek fel. A konferenciát a jövőben 
ha tékonyabban kelleno belföldön is ismer-
tetni , hogy hazai szakembereink nagyobb 
számban vehessenek részt munká jában . 

DUMBOVICH B O B I S 

500 



A TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG H Í R E I 

Uj doktorok és kandidátusok 
I960, június 

I. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 

A L B E R T jÁNOSt „Kerámiai kötésű por-
lit-hôszigetelô anyagok" című disszertáció-
ja a lapján -— opponensek: Erdey-Grúz 
Tibor akadémikus, Korach Mór akadémi-
kus, Grofcsik János, a kémiai tudományok 
doktora — a műszaki tudományok dok-
torává; 

BÖLCSKEI ELEMÉRT „Ha j l í to t t héjak ál-
talános elmélete" című disszertációja alap-
ján — opponensek: Bar ta József, a műszaki 
tudományok doktora, Menyhárd István, 
a műszaki tudományok doktora, Pelikán 
József, a műszaki tudományok doktora — 
a műszaki tudományok doktorává; 

KovÂosGYULÀt „Acsánk t á j ana tómiá j a 
és csontjainak röntgenanatómiája" című 
disszertációja alapján — opponensek: Mó-
csy János akadémikus, Zimmermann Ágos-
ton akadémikus, Nyiredy Is tván, az állat-
orvostudományok doktora — az állator-
vostudományok doktorává; 

N A G Y KÁROLYt „A gyenge kölcsöhatá-
sok elméletéről" című disszertációja alap-

i j á n — opponensek: Gombás Pál akadémi-
kus, Hoffmann Tibor, a fizikai tudományok 
doktora, Marx György, a fizikai tudomá-
nyok doktora — a fizikai tudományok dok-
torává; 

ORMOS I M R É Í „A növények alkalmazási 
szempontjai a hazai szocialista kertépítés-
ben" című disszertációja a lapján — oppo-
nensek: J ávorka Sándor akadémikus, Ma-
jor Máté akadémikus, Porpáczy Aladár lev. 
t a g — a mezőgazdasági tudományok dok-
torává; 

RAPCSÁK ANDRÁst „Metrikus és affin-
összefüggő pályaterek pályatar tó leképe-
zései" című disszertációja a lapján — oppo-
nensek: Varga Ottó lev. tag, Fejes-Tóth 
László, a matematikai tudományok dok-
tora, Soós Gyula, a matemat ika i tudomá-
nyok kandidátusa — a matemat ika i tudo-
mányok doktorává nyi lvání tot ta . 

II . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 

A N T O N I FERENCet „Fehér jék immun-
biológiai sajátságainak tanulmányozása 

szérumalbuminokon" című disszertációja 
a lap ján — opponensek: Kesztyűs Loránd , 
az orvostudományok kandidátusa, Sza-
bolcsi Lászlóné, a biológiai t u d o m á n y o k 
kandidá tusa — a biológiai t u d o m á n y o k 
kandidátusává; 

B A K O S FERENCet „Adalékok az udvarias-
sági formák történetéhez az ófranciában" 
című disszertációja a lap ján — opponensek: 
Fónagy Iván, a nyelvészeti tudományok 
kandidátusa , Köpeczi Béla, az irodalom-
tudomány kandidátusa — a nyelvészeti 
t udományok kandidátusává; 

BALOGH SÁNDORNÉt „Az SzK(b)P mun-
k á j a fa lun az agrárreform idején (Üzbekisz-
t á n ) " című, a Szovjetunióban megvédett 
disszertációja alapján a történelemtudo-
mány kandidátusává; 

B A R A B Á S A N D O R Í „ A mecseki perm 
időszaki képződmények" című disszer-
tációja alapján — opponensek: Földvári 
Aladár, a föld- és ásványtani tudományok 
doktora, Pantó Gábor, a föld- és ásvány-
tani tudományok doktora — a föld- és 
ásványtan i tudományok kandidátusává; 

B A R C S Vir.Most „Épülethatárolószerke-
zetek hőátboesátása nem állandósult álla-
p o t b a n " című disszertációja alapján — 
opponensek: Fonó Albert lev. tag, Macs-
kássy Árpád, a műszaki tudományok 
kand idá tusa —- a műszaki tudományok 
kandidá tusává; 

B A R T H A ADORJÁNJ „Vizsgálatok a kan-
cák vírusos olvetélésével kapcsola tban" 
című disszertációja a lapján — opponensek: 
Nyiredy István, az ál latorvostudományok 
doktora , Sályi Gyula, az állatorvostudo-
mányok doktora — az állatorvostudomá-
nyok kandidátusává; 

B E N C E JózsEFet „A majorok és puszták 
mint az empirikus orvoslás és а babonás 
hiedelmek megőrzői" című disszertációja 
a lap ján — opponensek: Szodoray Lajos, 
az orvostudományok doktora , Regöly-
Mórei Gyula, az orvostudományok kandi-
dá tusa — az orvostudományok kandidá-
tusává ; 

BOT GYÖRGYőt „A foszforiláz szerepe 
a glikogén szintézisében és lebontásában, 
a foszforiláz ant igéntulajdonságai" című 
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disszertációja a l ap ján — opponensek: Szé-
kessy Vilmosné, az orvostudományok kan-
didátusa, Kesztyűs Loránd, az orvostudo-
mányokkand idá tusa — a biológiai tudomá-
nyok kandidátusává; 

DIÓSZEGI V i L M O S t „A sámánhit emlékei 
a magyar népi művelt ségben" című disszer-
tációja alapján •— opponensek: H a j d ú Pé-
ter, a nyelvészeti tudományok kandidátusa 
Vargyas Lajos, a zenei tudományok kan-
didátusa — az i rodalomtudomány (folklor) 
kandidátusává; 

E P E R J E S S Y ÁNTATT „Néhány járulékos 
ha tás a lövegek magassági irányzógépeinól" 
című disszertációja a lapján — opponensek: 
Borbély Samu lev. tag, Reuss Endre, a 
műszaki tudományok doktora — a műszaki 
tudományok kandidátusává; 

ERDŐS j E N Ő t „ H á r o m vizsgálat az Abel-
féle csoportok elméletében" című disszer-
tációja alapján — opponensek: Rédei Lász-
ló akadémikus, Steinfeld Ottó, a matemat i -
kai tudományok kandidátusa •— a mate-
matikai tudományok kandidátusává; 

GÉCZI B A R N A B Á S Í „Korá l l tanulmányok" 
című disszertációja alapján — opponensek: 
Kretzói Miklós, a föld- és ásványtani tudo-
mányok doktora, Szörényi Erzsébet, a 
föld- és ásványtani tudományok doktora -— 
a föld és ásványtan i tudományok kandi-
dátusává; 

GERE GÉzÁt , ,Tanulmányok az erdőtala- ' 
jok produkeiósbiológiájáról" című disszer-
tációja alapján — opponensek: Varga La-
jos, a biológiai tudományok doktora, Sza-
bó István, a biológiai tudományok kandi-
dá tusa — a biológiai tudományok kandidá-
tusává; 

GRÄTZER GYÖRGYőt „Standard ideálok" 
című disszertációja a lapján — opponensek: 
Fuchs László, a matemat ika i tudományok 
doktora, Szász Gábor, a matematikai tudo-
mányok kandidá tusa — a matemat ika i 
tudományok kandidá tusává; 

H A J D Ú T i B O R t „Tanácsok Magyarorszá-
gon 1918—19-ben" című disszertációja 
alapján — opponensek: Szamuely Tibor, 
a tör ténelemtudomány kandidátusa, Ha-
lász József, az állam- és jogtudományok 
kandidátusa —- a tör ténelemtudomány 
kandidátusává; 

ISTVÁNFY G Y U B L T „Szinkron gépek kö-
vezett melegedési mérései" című disszer-
tációja alapján — opponensek: Mándi An-
dor, a műszaki tudományok doktora, 
Tuschák Róbert , a műszaki tudományok 
kandidátusa -—- a műszaki tudományok 
kandidátusává ; 

JESZENSZKY ZoLTÁNt „Homoki szőlőink 
gépi talajművelésének vizsgálata" című 
disszertációja a l ap ján — opponensek: Koz-
m a Pál, а mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa, Tószegi Péter, a mezőgazda-

sági tudományok kandidátusa — a mező-
gazdasági tudományok kandidá tusává; 

KERESZTY A LFONZOT „Sportolók szív-
és vérkeringésével kapcsolatos megfigye-
lések és kísérleti ada tok" című disszer-
tációja alapján -— opponensek: Gottsogen 
György, az orvostudományok kandidátusa , 
Gábor György, az orvostudományok kan-
didátusa — az orvostudományok kandi-
dátusává; 

KODOLÁNYI G Y U L Á Í „Közepes- és hosszú 
hullámú rádió műsorszóró adóállomások 
és adóhálózatok elvi tervezési szempont ja i" 
című disszertációja alapján -— opponensek: 
I s tvánf fy Edvin , а műszaki tudományok 
doktora, Sárközy Géza, a műszaki tudo-
mányok kandidá tusa — a műszaki tudomá-
nyok kandidá tusává; 

LAZAROVITS L A J O S t „A syphilis ka tam-
nesztikus vizsgálata" című disszertációja 
a lapján — opponensek: Földvári Ferenc, 
az orvostudományok doktora, Kirá ly Kál-
mán, az orvostudományok kandidá tusa — 
az orvostudományok kandidátusává; 

MOLNÁR BÉLÁt „A hőmérséklet ha tása 
a sárgadinnye növekedésére" című disszer-
tációja a lapján — opponensek: Bálint 
Andor, а mezőgazdasági tudományok kan-
didátusa, Mészöly Gyula, a mezőgazdasági 
tudományok kandidátusa , — a mezőgaz-
dasági tudományok kandidátusává; 

MORLIN ZoLTÁNt „Vizsgálatok nagy 
nyomáson végbemenő rekristallizációs fo-
lyamatok köréből" című disszertációja alap-
ján — opponensek: Bodó Zalán, a fizikai 
tudományok doktora , Nagy Elemér, a fizi-
kai tudományok doktora -— a fizikai tudo-
mányok kandidátusává; 

P A P P E N D R É t „Súlymegállapítás a vas- ч  
uti fuvarozásban" című disszertációja 
alapján — opponensek: Czére Béla, a mű-
szaki tudományok kandidátusa , K á n y a 
Ernő, a műszaki tudományok kandidá tusa 
— aközlekedéstudományok kandidátusává; 

PETHES G Y Ö R G Y ő t „Az idegrendszer 
szerepe az osmo- és volumenregulat ioban" 
című disszertációja alapján — opponensek: 
Tangl Harald, a mezőgazdasági tudomá-
nyok doktora, Juhász Balázs, az állatorvos-
tudományok kandidá tusa — az állatorvos-
tudományok kandidátusává; 

PILLIS PÁLt „Vizsgálatok a nagyüzemi 
és kisüzemi mezőgazdasági termelésről" 
című disszertációja alapján — opponensek: 
Csete László, a közgazdasági tudományok 
kandidátusa, T ó t h Tibor, a mezőgazdasági 
tudományok kandidá tusa — a közgazda-
sági tudományok kandidátusává; 

ROMÁN ZoLTÁNt „A termelékenység nem-
zetközi összehasonlítása az i pa rban" című 
disszertációja a lap ján — opponensek: Czu-
kor György, a közgazdasági tudományok 
kandidátusa, Kiss Tibor, a közgazdasági 

502 



tudományok kandidátusa — a közgazda-
sági tudományok kandidátusává; 

SALGÓ LÁszLÓt „A közelkoleti a rab or-
szágok társadalmi osztályainak ós politikai 
pár t j a inak harca a polgári demokrat ikus 
forradalom időszakában" című disszertáci-
ója a lapján — opponensek: Zsigmond 
László, a tör ténelemtudomány kandidá-
tusa, Szántó György, a történelemtudo-
mány kandidátusa, Zágor György — а tör-
ténelemtudomány kandidátusává; 

SCHMIDT E . TAMÁst „Algebrai struk-
túrák kongruenciarelációiról" című disszer-
tációja a lapján — opponensek: Rédei Lász-
ló akadémikus,- Fuchs László, a matema-
tikai tudományok doktora — a matemati-
kai tudományok kandidátusává; 

SZÁSZ A N T A L ! „Kapital is ta bank és bank-
hitel Magyarországon 1900—1914" című 
disszertációja alapján — opponensek: 
Ausch Sándor, a közgazdasági tudományok 
kandidátusa, Borend Iván, a történelem-
tudomány kandidátusa, László Andor, az 
OTP igazgatója — а közgazdasági tudo-
mányok kandidátusává; 

SZÁSZ FERENCOI, „A főjobbideálokra 
nézve minimum-feltételű g y ű r ű k " című 
disszertációja alapján — opponensek: 
Rédei László akadémikus, Kertész Andor, 
a matemat ika i tudományok doktora — a 
matemat ikai tudományok kandidátusává; 

SZŐNYI LÁszbót „Bányaműveléssel érin-
tett területek ú j rahasznosítása"cimű disszer-
tációja a lapján — opponensek: Magyar 
Pál, a biológiai tudományok doktora, Gál 
János , а mezőgazdasági tudományok kan-
didátusa — a mezőgazdasági tudományok 
kand idát usává ; 

V A J D A GYÖROYőt „Tompa mellkasi 
sérülések u táni szívelváltozások" című 
disszertációja a lapján — opponensek: Gá-
bor György, az orvostudományok kandi-
dátusa , Szántó György, az orvostudomá-
nyok kandidátusa — az orvostudományok 
kandidá tusává; 

ZEMPLÉN JoLÁNt „ A magyarországi 
f izika tör ténete 1711-ig" című disszertáci-
ó ja a lapján — opponensek: Novobátzky 
Károly akadémikus, Nagy Károly, a fizikai 
tudományok kandidátusa , Makkal László, 
a tör ténelemtudomány kandidátusa — a 
fizikai ( tudománytörténet i ) tudományok 
kandidá tusává nyi lvání to t ta . 

* 

A TMB júniusi ülésen határozatot hozott 
az 1960. évi aspiránsfelvótelekről. A dön-
tés értelmében rendes aspiranturára 
33, levelezőre 69, önálló aspiranturára 219 
jelentkezőt vet tek fel. Szovjet aspirantu-
rá ra ez évben 43 pályázó nyer t felvételt . 
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К Ö N Y У S Z E M L E 

NEMESKÜRTY ISTVÁN: 

Bornemisza Péter, az ember és az író 

Akadémiai Kiadó. Budapest, 1959. Irodalomtörténeti Könyvtár 4. 558 1. 

Ágostont, az. idén 1530 éve meghalt nagy 
hippói püspököt Adolf Harnack nevezte 
el „az első modern ember"-nek. Mi is 
joggal elnevezhetnek „az első modern 
magyar ember"-nek ennek az előttünk 
fekvő könyvnek a hősét, aki a maga szinte 
hihetetlen méretű irodalmi termelésében 
oly sokszor és annyi szeretettel visszhan-
gozza az „Ágoston doctor"-tól vet t hatáso-
k a t . Azt hisszük azonban, hogy Harnack 
Ágoston-jellemzése igen erősen egyoldalú, 
s példáját Bornemiszával szemben kö-
vetve, mi még nagyobb egyoldalúságba 
esnénk. A ma legmagasabb szintű társa-
dalom- és történetszemlélet nem vállal-
h a t j a a „modernség" egyetlen vagy leg-
kiemelkedőbb ismérvéül az önmagét vizs-
gáló emberi léleknek azt az önkínzó el-
mélyülését és kíméletlen feltárulkozását, 
amellyel Ágostonnál és kései magyar 

csodálójánál találkozunk. Szerintünk a 
modernség ott kezdődik, ahol az emberi 
gondolkozás a vallásos, ál talában a transz-
cendens megkötöttségektől öntudatos igye-
kezettel szabadulni próbál, a természet és 
a társadalom életében immanens törvény-
szerűségek u tán kezd nyomozni, és ezen 
törvényszerűségek szerint a lakí t ja á t tör-
ténetszemléletét. Ez az eset nemhogy 
Ágostonnál, hanem még a tizenegy év-
századdal később élt Bornemiszánál sem 
forog fenn. De azért annyit ennek ellenére 
is elmondhatunk, hogy a lutheránus író-
szuperintendens, aki a maga nagyszerűen 
hangszerelt írásművészetét vallási és egy-
házi kötelességeinek gyakorlása közben 
is jóformán teljesen a maga és a mások 
lelki élete rejtelmeinek könyörtelen kuta-
t á sa szolgálatába állította, valami olyan 
újat hozott a szárnyait hirtelen kibontó 
magyar irodalomba, amivel az csakugyan 
a modernség küszöbére érkezett el. „Kein 
ausgeklügelt Buch, ein Mensch mit seinem 
Widerspruch" — ahogyan С. F . Meyer 
jellemzi talán legmélyebb költői művében 
a Bornemiszával annyira rokonlelkű Hut-
t en t . Érthető, hogy a Bornemisza-kuta-
tásnak ma már akkora múl t ja van, amilyen 

a magyar irodalom nagyjai közül csak 
keveseknek -— a legnagyobbaknak — ju-
to t t osztályrészül, és ez a kutatás, nagyon 
sok nagyértékű pozitív eredménye mellett, 
még bőven hagyott fenn máig megol-
dásra váró problémákat is. 

A kutatásnak a továbbiakban egyik 
komoly és teherbíró láncszeme lesz Nemes-
kür ty Is tvánnak ez a műve. A szerző nem 
életrajzot írt, még kevésbé vallás- és egy-
háztörténeti monográfiát, s rendszeres és 
kimerítő filológiai nyomozásokba sem kí-
vánt belebocsátkozni. Mindeme területe-
ken olyan elődei voltak — legkivált 
Schulek Tibor és Eckhardt Sándor — 
akikre ő teljes biztonsággal támaszkod-
hato t t és támaszkodott is. De emellett 
alaposan ismeri és gondos kritikával hasz-
nál ja az egész megelőző Bornemisza-iro-
dalmat, amelyet ő maga is, már e könyvé-
nek megírását megelőzően, több nagyon 
figyelemre méltó részletkutatással szapo-
rított . Kitűzött célját: hogy az íróprédiká-
tor hányatot t életének adatai mögöt t 
minél többoldalúan és minél élesebb vilá-
gításban meglássa és megláttassa a küzdő 
és szenvedő, az önmagával, ellenségeivel, 
a maga és népe sorsának jóakaratú és 
kevésbé jóakaratú intézőivel egyaránt 
örökös harcban álló embert, s írói termelé-
sének betűóceánjából kihalássza a magyar 
írásművészet ez alapvető korszakának 
igazgyöngyeit — ezt a célját Nemeskürty 
egészben véve elérte. Maga is kiváló bele-
érző képességgel, lebilincselő írói ta lentu-
mokkal rendelkezik sokoldalú tudása mel-
lett, s így nemcsak tárgyilag jár legtöbb-
ször helyes nyomokon az olyan probléma-
komplexumoknak fölfejtésében, aminő 
egyebek mellett elsősorban az Ördögi 
Kísérteteké, hanem előadásában élvezetes 
és legtöbbször meggyőző módon t u d j a 
azokat érzékeltetni is. Nincs terünk ez 
állításunk részletes igazolására, azt ellen-
ben külön ki kell emelnünk, hogy szerzőnk, 
a maga szorgalmas és szerencséskezű 
csehszlovákiai kuta tása i során több, eddig 
ismeretlen dokumentumot is fölfedezett, 
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amelyek bővítik a Bornemisza életesemé-
nyeire s a vele kapcsolatban áll t személyekre 
vonatkozó eddigi ismereteinket -— vala-
mint, hogy szerzőnk mintegy „helyszíni 
szemlét" t a r t o t t hőse életének és műkö-
désének jóformán egész területén, a nyugat-
szlovákiain különösen, és ezáltal még 
életesebbé és színesebbé t u d t a tenni előadá-
sát , amelynek szemléltető, erejét a könyv-
höz mellékolt képestáblák is támogat ják. 
A kevés hí ján 9 ívre terjedő, petitszedésű 
Függelék, a gondosan összeválogatott és 
rendszerezett betűhív Bornemisza-clires-
tomatl i ia a dokumentáció és a tájékozó-
dás szempontjából szintén hasznos szol-
gálatot tesz nemcsak a könyv olvasóinak, 
hanem a további ku ta tásnak is. 

Magunk is a további k u t a t á s t kívánjuk 
szolgálni néhány vázlatos bíráló és helyes-
bítő megjegyzésünkkel, amelyek nem merí-
t ik ki mindazt , amit ebben a vonatko-
zásban elmondhatnánk, csak térszűke miatt 
kell egy pár legfontosabbra szorítkoznunk. 

Szerettük volna, ha szerzőnk a fejtege-
tései során el-elejtett, legtöbbször helyes 
látásról tanúskodó, ám néhol meglehetősen 
v i ta tha tó megjegyzéseit a Bornemisza-kori 
magyar társadalom jellemzésére vonat-
kozóan összefüggő képben is feldolgozza, s 
ezáltal teszi még reálisabbá ennek a nagy-
méretű és sok tekintetben ta lányos egyé-
niségnek а ra jzá t . Persze, alig lohet elke-
rülni egy ennyire élesen kidomboruló cm-
beri és írói arc megrajzolása közben, hogy 
a társadalom rajz többé-kevésbé háttérbe 
ne szoruljon. De az egyént, tudományos 
igénnyel vizsgálva, végsőleg mégis kora 
társadalmából, az attól kapo t t ós arra 
ál tala te t t hatások kölcsönössége szöve-
vényéből lehet igazán realisztikusan meg-
érteni és értékelni. Mélyebb és összefo-
got tabb társadalomtörténeti vizsgálattal 
szerzőnk jobban és sikeresebben behatol-
ha to t t volna például annak az — egyéb-
ként a régi magyar prédikátorok közt 
nemcsak egyedül Bornemiszával szemben 
felvetődő -— érdekes problémának fölfej-
tésébe: hogyan oldható fel az ellentmondás 
ama két nyilvánvaló tény közöt t , hogy a 
prédikátor Bornemisza egyfelől kímélet-
len, prófétikus erővel ostorozza korának 
feudális nagyurai t , másfelől élete legter-
mékenyebb korszakában maga is ezek 
oltalmára, erkölcsi és anyagi segítségére 
támaszkodik? Magunk részéről azt hisz-
szük, hogy e probléma gyökerében a nehéz 
küzdelmek közepett feltörekvő, a reformá-
ció és a humanizmus hatásai a la t t maga-
sabb szinten öntudatosuló X V I . századi 
magyar polgárságnak ket tős arcula ta rej-
lik. Egyfelől szembenáll az uralkodó papi 
és világi feudalizmussal, amely gazdasági 
érdekeiben, társadalmi haladó i rányú moz-

gásában súlyosan gátol ja őt, — másfelől 
fél a nálánál sokkal súlyosabban elnyomott 
és kiszipolyozott parasztság folytonos lá-
zongásaitól, s ezek mia t t mégis csak biz-
tonságosabbnak gondolja az uralkodó osz-
tá ly ra támaszkodást , amibon a maga szem-
pont jából kisebb veszedelmet lát . A polgár 
Bornemiszának, az erősen fej let t üzloti 
érzékű tőkés nyomdái vállalkozónak (aki-
ben az üzletembert nem lehet figyelmen 
kívül hagyni — a lelkibb motívumok 
mellett —- az Ördögi Kísértetek hallat-
lanul merész világgá bocsátásában sem) 
valóban lehetetlen let t volna elhanyagol-
n ia a feudális osztállyal való kapcsolatát . 
Hiszen elvégre ezek a nagyurak sem mind 
vol tak egyforma mértékben „nyúzók-
fosztók", voltak közöttük, akikben átla-
gon felüli művelődési vágy és „metafizikai 
szomjúság" élt, s egynémelyikük (persze 
jókora farizeizmussal) ta lán még jó néven 
is vehette, hogy kedvelt prédikátora egy 
másik nagyúr, esetleg féltékeny és veszé-
lyes vetélytárs szeme elé t a r t j a a görbe, de 
vakí tóan éles tükrö t . Annál inkább, mert 
Bornemisza, bármennyire együtt érez a 
baromi igát hordozó szegény dolgozó nép-
pel, s bármennyire hangoz ta t ja elvileg 
(Luthertől ebben is, min t több más pont-
ban eltérve) a zsarnokok elleni fegyveres 
fölkelés jogosultságát — a forradalom 
gyakorlati megjelenését s az abban részt-
vevő vagy azzal rokonszenvező plebejus 
és egyébfaj ta reformátori i rányokat igen 
élesen elítéli. Az őt pártoló feudális cso-
por toknak ezzel sokkal többet használt, 
min t amennyi kellemetlenséget csinált az 
őket is érzékenyen érintő pródikátori-pro-
fé t ikus „szeges beszédeivel". 

A reformáció magyar polgár-prédiká-
to rának ez a t isztázat lan társadalmi közép-
á l láspont ja a d j a kezünkbe az egyik kul-
csot annak a problémának megfejtéséhez 
is, amelyet i t t szintén csak megérinthe-
t ü n k : miért rokonszenvezik az a lapjában 
mélyen lutheri szellemű Bornemisza több 
ponton is a svájci reformáció szabadabb 
szellemű taní tásaival ? I t t is a polgár haladó 
és visszahúzó vonásai küzdenek benne 
egymással, amellett , hogy humanis ta mű-
veltsége, a puszta egyházi szemszögnél 
sokkal szélesebb kulturális látóköre és 
érdeklődése is segíti őt felülemelkedni az 
akkor még amúgy sem megmerevült 
protes táns felekezeti megoszláson és dog-
mat ikus korlátokon. Egyebok közt innen 
magyarázható a szentképek, ál talában az 
egyházi képzőművészet alkotásai iránt való 
ellenszenve is — amivel művészettörté-
net i szempontból igen sok kár t te t t , ha-
sonló gondolkozású társaival együtt (noha 
más tekinte tben maga is igazi művésziélek 
volt , éppúgy, mint a képromboló Zvvingli, 

505 



aki korának minden zeneszerszámán já t -
szot t , de a zenét, sőt az éneket sem engedte 
be a templomba!). Viszont ebbeli állásfog-
la lása is a fe j le t tebb és haladóbb nyuga t i 
polgári rétegek i rányába muta t , amelyek 
n e m magát a képzőművészetet gyűlölték, 
h a n e m annak „szen t " célokra, a babonás 
jobbágy és kispolgár pénzének kizsarolá-
sá ra („csodatevő" képek, búcsújárások 
s tb . ) való lealacsonyító felhasználását . 
Ugyanilyen i rányban lehetne vizsgálódni 
Bornemisza egyéb, a lutheri vonaltól el-
t é rő „Sonderlehre-"inek társadalmi-gazda-
sági gyökerei körül is. 

Arra azonban f igyelmeztetnünk kell 
szerzőnket, hogy a „képutáló, Icéputálás" 
szavak régi magyar nyelvünkben sohasem 
jelentet ték a „képromboló dühö t " (308. 
1.) — liánom azt a lelki magatar tás t , ami t 
m a a képmutató, képmutatás szavakkal 
jelölünk ( a szó legrégibb a lakja képmutá-
lás, ami а színószkedést, а , ,hüpokrizisz"-t 
jelentette, ebből let t а nyelvünkben so-
káig vegyesen használ t képmutálás és 
képutá lás — mert a deákul nem t u d ó k 
előt t a „mutá lás" érthetelen volt!). — 
Hasznosnak gondoljuk helyreigazítani azt 
a már , sajnos, ál talánosan megrögződött 
állí tást is, hogy a „keresztény t a n í t á s " 
ez volna: „Aki nem dolgozik, ne is egyék!" 
(226. L). Ilyen sehol sincs megírva a bib-
l iában; ott szószerint (Thesszalonikai I I . 
levél 3 : 10/b) ez olvasható: „ei tisz u 
thelei ergadzeszthai, módé eszthietó" = ha 
valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. 
A döntő hangsúly éppen az akaráson, ill. 
nem-akaráson van, s emiatt ebben a 
hiteles fo rmájában (a másikat szöveg-
var iáns sem támogat ja!) ez a biblikus 
té te l a szocialista humanizmus szempont-
jából is figyelemre méltó. — A Confossio-
nes-t író Ágostont, aki akkor 40—45 éves 
volt , még nem lehet „öreg ember"-nek 
mondani (264. 1„ ahol Ágoston életéből 
egyéb megkérdőjelezhető állításokkal is 
találkozunk). — A szerző egy szóval utal-
h a t o t t volna arra, hogy Bornemisza té-
vesen volt értesülve a Báthori I s tván köz-

rendű sorból szegény nyíri nemesből r 
királyi t rónra emeltetéséről (amit t ö b b 
helyt is emleget). Báthor i először is m á r 
öt éve volt erdélyi fejedelem, amikor a 
lengyel t rónra megválasztot ták, másod-
szor a Báthori-osaládnak mind az ecsedi, 
mind a somlyai ága a legnagyobb oligarcháit 
ad ta a két országnak: épp a Bornemisza 
korában kb. 4300 jobbágytelekkel rendel-
keztek. — A 333. lapon alaptalan találga-
tása szerzőnknok az, hogy „An mi éle-
tünknek közepette. . . " kezdetű ének szer-
zője esetleg Dévai Bíró Mátyás lehetet t : 
i t t egyszerűen a „Media vita in morte 
sumus. . . kezdetű középkori (kb. X — X I . 
századi) híres sequentiáról van szó, ame-
lyet régebben tévesen tu la jdoní to t tak Not-
ker Balbulus-nak; Lu ther lefordí tot ta és 
két versszakkal megtoldotta , XVI. századi 
gyarló magyar fordí tásának is a Lu the ré 
szolgált alapul. — Az, hogy Luther t in ta -
ta r tó t vágott volna a Sátánhoz (279. 1.), 
késői ta lálmány: War tburg várának egyik 
reklámja a falon levő — ós időnként fel-
frissített — „ t in ta fo l t " . —- Szerzőnknek 
azt a találgatását ellenben, hogy a Bornem-
isza által nevén nem nevezett, t r ag ikus 
életű kiváló prédikátorban Huszár Gált 
sejti (294. 1.), magunk sem t a r t j u k túlsá-
gosan merésznek. 

Ilyenféle megjegyzéseket még meglehe-
tős számban tudnánk felsorolni, de — mert 
nem szeretnénk kicsinyesség színébe esni — 
még akkor sem vállalkoznánk rá, ha t ö b b 
hely állna rendelkezésünkre. A szerző 
a hasonló apróbb hibákat — további lelkes 
és szorgalmas kuta tása i során — úgyis 
maga észreveszi ma jd , a nem sok, de n é h a 
bosszantó saj tóhibával együtt . Örülnénk, 
hogyha a magyar írás és lélekbúvárlás о 
nagy hősének továbbmélyülő vizsgálatá-
ban hasznát vehetné szerzőnk azoknak a 
társadalomtörténeti szempontoknak, ame-
lyekre ez az ismertetés próbál ja felhívni 
az б és mások figyelmét. Jó és szép, külső 
kiállításában is szép könyve garanciát 
nyú j t arra, hogy ez nem fog elmaradni . 

R É V É S Z I M R E 

H U A LO-KENG : 

A t ö r z s s z á m o k addi t ív e lméle te 

Akadémiai Kiadó . Budapest, 1959. 198 1. 

Az egész számok között megnyilat-
kozó, és néha viszonylag könnyen felis-
merhető összefüggések erős érdeklődést 
vá l to t tak ki a világ t i tkai t mohón für-
késző emberben, m á r az ismert történelem 
legkorábbi időszakában is. Az egész szá-

mok oszthatóságára, vagy különleges ösz-
szegekként való előállítására vonatkozó 
empirikus szabályok felfedezése a fejlődés 
első szakaszában ugyan oda vezetet t , 
hogy az egész számokat mindenféle misz-
t ikus tulajdonságokkal ruházták fel, ami-
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nok emlékét ma is őrzik az olyan jelenleg 
is lmsználatos elnevezések mint „tökéletes 
számok", „barátságos számok", mégis e 
kor kiinduló pon t j a lett a matemat ika 
egyik legérdekesebb és mindmáig lanka-
dat lan intenzitással művelt ágának: a 
számelméletnek. 

A számelmélet tételei több esetben oly 
egyszerűen fogalmazhatók meg — és ez 
éppen egyik érdekes sajátságuk —, hogy 
azok ta r ta lmát könnyen megérti az is, 
aki járat lan a matemat ikában . E tételek 
bizonyítása azonban igen gyakran olyan 
rendkívüli nehézségekbe ütközik, hogy a 
leküzdésükre t e t t kísérletek többnyire 
eredménytelennek bizonyultak a legki-
válóbb matemat ika i szellemek évszázadok, 
sőt néha évezredek óta folyó erőfeszítései 
ellenére is. A számelmélet így le t t a mate-
mat ikának az az ága, amely leginkább 
bővelkedik megoldatlan problémákban. 
Amidőn pedig egy-egy ilyen nehéz prob-
léma megoldása mégis sikerült, számos 
ku ta tó évtizedeken, vagy évszázadokon 
á t tar tó , egymáshoz kapcsolódó munkája 
nyomán, akkor az eredményt rendszerint 
a matemat ika i analízis legerősebb eszkö-
zeinek, legmélyebb tételeinek alkalmazá-
sával érik el. S éppen, mert. a matematikai 
apparátusnak az utolsó 250—300 évben 
bekövetkezett sokoldalú és páratlanul 
gyorsütemű fejlődése ú j ós nagyon haté-
kony eszközöket és módszereket teremtet t 
meg, ezek latbavetésóvel sikerrel oldották 
meg a számelmélet számos olyan kérdését, 
amelyek megoldása azelőtt tel jesen re-
ménytelennek látszott . 

H u a Lo-keng kínai matemat ikus műve 
az egyik liíros, máig is megoldatlan prob-
lémából, az ún. Goldbach-félo sejtésből 
kinőt t Goldbaeli—Warring-féle probléma-
körrel foglalkozik. Goldbaeli 1742-ben 
egyik Eulerhez intézett levelében mondot ta 
ki azt a sejtést , hogy minden kettőnél 
nagyobb páros szám előállítható két pá-
rat lan törzsszám összegeként (törzsszám az 
olyan egész szám, amely csak eggyel és 
önmagával osztható pl. 3, 5, 7, 11 stb.), 
így pl. 12 = 5 + 7, 1С = 3 + 13 stb. 
E sejtést cáfoló ellenpéldát mindezideig 
nem találtak, á m ugyanakkor a sej tést nem 
t u d t a bebizonyítani a mai napig senki sem. 
Warring 1770-ben azt a sejtést nyilvání-
t o t t a ki, hogy minden pozitív egész szám 
előállítható min t egész számok azonos 
kitevőjű ha tványa inak összege úgy, hogy 
az összeadandó hatványok száma nem 
nagyobb, mint egy, csak a közös kitevőtől 
függő mennyiség. Pl. bármely egész szám 
előállítható mint legfeljebb 4 egész szám 
négyzetének összege (pl. 94 = 22 + 4 2 -j-52 

+ 72); itt a közös kitevő 2 és az összeadandó 
hatványok száma nem nagyobb, mint 4. 

Mint lá tható, a két sejtés rokon vonásokat 
m u t a t , azzal a különbséggel, hogy a 
Goldbach-féle sejtés törzsszámokra vonat-
kozik, a közös kitevő 1 ós összoadandók 
száma 2. 

A Goldbach—Warring probléma: az 
egész számok előállítása törzsszámok azo-
nos ki tevőjű ha tványa inak összegeként; 
az összeadandók száma ismét nem lehet 
nagyobb mint egy, csak a közös kitevőtől 
függő mennyiség. E z az a főkérdés, amely-
lyel H u a Lo-keng műve foglalkozik. 

A Warring-féle sejtés, vagy a Gold-
baeh—Warring-féle probléma joggal sok-
kal bonyolul tabbnak tűnik, mint a nagyon 
is egyszerűen fogalmazható Goldbach-féle 
sej tés . A meglepő mégis az, bogy Warring 
se j tését •— felvetése után 140 évvel •— 
1909-ben Hilbert végül is bebizonyította, 
a jóval egyszerűbben hangzó Goldbach-
félo sej tést azonban ez ideig sem megcá-
folni, sem bebizonyítani nem sikerült. 
E t é ren Vinogradov jutot t el a legmesz-
szebbre, aki egészen ú j módszert teremtve 
1937-ben azt bizonyítot ta be, hogy bár-
mely elég nagy párat lan szám előállítható 
m i n t 3 pára t lan törzsszám összege. 

H u a Lo-keng e müvében közölt ered-
ményei t éppen e Vinogradovtól származó 
módszer élesítésével éri el és ju t meglepő 
összefüggésekhez a Goldbach—Warring 
probléma megoldása terén. Ezzel a modern 
addi t ív számelmélet egyik fejezetének leg-
ú j a b b eredményeit n y ú j t j a . Joggal jel-
lemzi tehá t munká já t , a magyar fordí-
táshoz írt előszavában Túrán Pál a követ-
kező szavakkal: „A racionális egészek 
addi t ív számelméletének olyan fejezetét 
t á rgya l ja , melynek lehetősége 1935 előtt 
elérhetetlennek t ű n t . " 

E z a könyv először 194f>-ban jelent meg 
orosz nyelven és csak ezt követte 1953-
b a n az első, m a j d 1957-ben a második 
kínai nyelvű kiadás, és ez utóbbi a magyar 
ford í tás a lapja . Földes István jelentékeny 
szolgálatot t e t t azzal, hogy a könyvet a 
k ína i eredetiből fordí to t ta le, mert ez a 
második kiadás olyan ú j részletekkel bő-
vül t , amelyek a szerző eddig máshol nem 
publ ikál t eredményeit is tar talmazzák, 
s amelyek így a magyar matematikusok 
számára is hozzáférhetővé vál tak. 

H u a könyve emellett alkalmas arra, 
liogy felkeltse a f iatal matemat ikus nem-
zedék érdeklődését a modern számelmélet 
i rán t , ami azért is kívánatos, mert bár 
v a n a magyar matemat ikusok között a 
számelméletnek néhány világviszonylat-
ban is elismert művelője, f iatal mate-
mat ikusa ink inkább а matemat ika más 
ágai felé orientálódtak. Ebben a vonat-
kozásban azt is meg kell jegyezni, hogy 
m a g y a r nyelven számelméleti munka alig 
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jelent meg, nem is igen lehet mást emlí-
teni mint Vinogradov: A számelmélet 
a lapjai című tankönyvét , s ezért önként 
vetődik fel a kérdés, nem volna-e idő-
szerű olyan számelméleti mű kiadása is, 
amely bizonyos tekintetben Vinogradov 
és H u a könyvei között foglal helyet. 
E z t annál is inkább kívánatosnak kell 
tar tani , mert I l ua nagyon is igényes 
olvasóival szemben, akikről igen alapos 
és széleskörű tudás t tételez fel, mondani-
valóját tömören ad ja elő és több ú j ered-
ményt is bizonyítás nélkül közöl. 

A könyv kiállítása határozot tan szép 
és az Akadémiai Kiadót dicséri, ká r hogy 
az előforduló sajtóhibák az olvasást meg-
nehezítik. Matematikai szövegben, főleg 
képletekben a sajtóhibák rendkívül za-
varóan hatnak, nem csupán a szépérzéket 
sértik, hanem könnyen lehetetlenné te-
hetik a tárgy megértését is. 

Mindent egybevetve H u a Lo-keng könyve 
értékes munkával gazdagítja a magyar 
nyelvű matematikai irodalmat. 

A L P Á R LÁSZLÓ 

ZAMBÓ JÁNOS : 

Bányászati telepítések analitikája 

Műszaki Kiadó. Budapest, 1960. 307 1. 168 ábra 

A sok hasznos és jelentős kisebb-na-
gyobb tanulmány mellett a Kossuth-
díjas szerző műszaki irodalmi tevékenysé-
gének, a Bányamüvelés után, a Bányá-
szati telepítések anali t ikája című könyve 
immár második kiemelkedő alkotása. 

A szerző már korábbi, a bányaművelés 
ké t legfontosabb fejezetét, a feltárást és 
fe j tés t magába foglaló Bányamüvelés című 
könyvében szakított a csak gyakorlati 
síkon mozgó bányaműszaki ismertetéssel, 
a tisztán leíró jelleggel ós az elméleti össze-
függéseket új, a műszaki és gazdasági tudo-
mányok fejlettségének megfelelő korszerű 
tudományos szemlélettel kereste, ha tá-
rozta meg. 

Űj könyve az előbbi mű folytatásának, 
de szervesen elkülöníthető munkának is 
tekinthető. Folytatásának tekinthető azért, 
mer t a Bányászati telepítések anal i t ikája 
I. fejezetében az ásványvagyon-becslés 
—- melynek hiányát a Bányaművelés 
könyv vitájánál joggal kifogásolták a szak-
emberek — most a kívánt részletességgel 
szerepel. Szervesen elkülöníthető munká-
nak pedig azért tekinthető, mert anélkül, 
hogy a telepítésekkel kapcsolatos anali-
t ikai vizsgálatok teljességének igényével 
lépne fel a szerző, mégis sikerült a bá-
nyászati telepítések korszerű tudományos 
irányelveit, annak metodikáját á t fogóan 
megismertetni. Ebben lehet megjelölni a 
könyv célját is, melyet a szerző sikerrel 
meg is valósított. 

A könyv kilenc fejezetben tárgyal ja a 
bányászati telepítések analit ikájának kér-
déseit. Amint a gyakorlatban a létesítendő 
bányaüzem legfőbb jellemzőinek, az a k n a 
helyének, a bányaüzem termelési kapaci-
tásának, az aknamező kiterjedésének meg-

határozását megelőzi az ásványvagyon 
mennyiségi és minőségi becslése, a mellék-
kőzetek mechanikai tulajdonságainak fel-
derítése, az előfordulás várható geológiai, 
hidrológiai és bányatechnikai viszonyai-
nak vizsgálata, hasonló tagozással a szerző 
is, mielőtt a bányászati telepítések ana-
litikájának részletes tárgyalását megkez-
dené, bevezetőül a könyv I. fejezetében 
az ásványvagyon-meghatározással foglal-
kozik. A hazai szakirodalomban e fejezet 
maga is jelentős, mert az ásványvagyon-
becslés feladataival együtt részletesen 
ismerteti a használatos ásványvagyon 
kategóriákat ós a vagyonszámitás legjobb 
módszereit: a geológiai tömbök, a legkö-
zelebbi pont, a háromszögek, a négyszö-
gek, a metszetek, az izohipszák és izovona-
lak módszerét; valamint — a gyakorlat-
ban oly fontos, de nálunk sajnos még nem 
általánosan használt — műszaki-geoló-
giai jellemzők térképezési megoldásait. 

A II. fejezet a telepítések analitikai 
vizsgálatának alapismereteibe vezet. A te-
herösszegyűjtés optimális helyének meg-
határozását ad ja először vonalmentén, 
egyenletes vagy változó tehereloszlásnál, 
ma jd egy és több csomópontú vonalrend-
szer mentén. Az összefüggéseket világos és 
egyszerű matematikai képletek rögzítik, 
ós könnyen jutunk parciális differenciálás-
sal az ismert maximum-minimum kere-
séssel olyan hasznosítható végkövetkez-
tetésekhez, mint a teherösszegyűjtés mun-
kájának, munkaköltségónek minimuma, 
különböző területekről a szállítóutak ősz-
szegének minimuma stb. 

Abból a meggondolásból, hogy a bánya-
üzem, szintek, mezők stb. telepítése akkor 
tekinthető optimálisnak, ha adot t körül-
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ménvek között a faj lagos termelési költség 
a legkisebb, logikusan következik, hogy a 
telepítések három fő paraméterét : a tele-
pítés helyét, a mező kiterjodését és a ter-
melési kapacitást úgy kell megválasztani, 
hogy a paraméterektol függő legfontosabb 
költségek: a bányaszállí tás, a személy-
közlekedés, a vízemelés, a fenntar tás , a 
szellőztetés, az energiaellátás költségei, 
valamint a beruházásokból eredő költsé-
gek a legkisebbek legyenek. А ПГ. fejezet-
ben a könyv ennek megfelelően tárgyal ja 
a paraméterek és a fent i költségek dialek-
t ikus összefüggéseit, továbbá a beruházá-
sok amortizációjának tervezési problémáit. 

Az elvi összefüggések egyszerű és világos 
meghatározásához olyan absztrakciót al-
kalmaz a szerző, amely szabályos ásvány-
előfordulást és aknamozőt tételez fel. A va-
lóság ettől á l ta lában eltér, de a szabályta-
lan előfordulások és mezők is szabályossal 
helyettesíthetők több-kevesebb pontos-
sággal és ettől függő mértékben válnak a 
pontos összefüggések többé vagy kevésbé 
meghatározott tendenciákká. Ennek fi-
gyelembevételével m á r i t t leszögezhotő, 
hogy a könyv jelentőségét, az analitikai 
vizsgálatok szükségességét nem csorbít-
h a t j a az a tény, hogy a vizsgálatok nem 
ölolhotnok fel minden tényezőt és minden 
kérdésre nem adha tnak kész formulákat . 
Hiszen különleges és nehéz viszonyok kö-
zött folyó bányászkodás esetében vannak 
olyan körülmények, melyekot matematikai 
formulákban nem lehet kifejezni. Ilyen-
kor — amint a szerző előszava is figyelmez-
te t — nagy szerepe van a problémák el-

. döntésében a kellő analitikai vizsgálat 
u t án a szakmai tapaszta la tnak. 

A további IV., V., VI. fejezetben 
külön-külön tá rgyal ja a szerző a három fő 
paraméter op t imumának meghatározásá-
val kapcsolatos problémákat . 

A telepítések jellemző paramétereinek 
és a paraméterektől függő költségek kö-
zötti viszonyok analit ikus vizsgálatát szisz-
temat ikusan alkalmazza a szerző az opti-
mális szintképzés (VII. fejezet), a fejtési 
mezők telepítése, siklók, ereszkék, kereszt-

vágatok optimális telepítési helyének, a 
fejtési mezők optimális méreteinek (VIII . 
fejezet) meghatározásánál. Végül a könyv 
utolsó fejezete a feltáró vágatok i rányí tá-
sával ós a vetődések megoldásának mate-
mat ikai analízisével zárul. 

A tá rgy ismertetése u t á n rögtön ki kell 
emelni a feldolgozott t éma példás rendsze-
rezettségét. A fejezetek logikusan következ-
nek egymás u tán . A tárgyalás menete a 
problémák fokozatos megközelítését t a r t j a 
szem előtt . A könyv érthetőségét a szerző 
ki tűnő stílusa mellett az ábrák gazdagsága 
és gyakorlat i példák segítik elő. 

Zambó János ú j könyvének időszerűsé-
gét igazolja, hogy hazai szerző tollából a 
bányászat i telepítések analízisével foglal-
kozó könyv első ízben jelent most meg, 
holot t külföldön ennek a kérdésnek m á r 
széles irodalma van. A szerző is támaszko-
dot t munká j ában ezekre,' különösen Bokij 
és Sevjakov szovjet tudósok munkáira , 
akik elsőként foglalkoztak a bányászat i 
telepítések analízisével. 

A könyv jelentőségót, hasznosságát nem 
kell részletesen indokolni. Elég utalni az 
MSZMP VII. kongresszusának, a második 
ötéves tervnek gazdasági célkitűzéseire — 
többek között arra, hogy a népgazdaság 
minden területén, így a bányászatban is, 
végleg szakí tot tunk a gazdaságossági szem-
pontoka t csak másodlagosan figyelembe 
vevő, elsődlegesen csak a mennyiségi ter-
vek teljesítését szem előtt t a r tó koncep-
cióval. A bányászati telepítéseknél a gaz-
dasági opt imumra való törekvés ál talános 
célkitűzéseinek hazai jelentőségét növeli 
az a tény, hogy hasznosítható ásványi 
kincsekben népgazdaságunk nem túl gaz-
dag, továbbá, hogy lehetőségeink ha t á r án 
belül, a bányászat távla t i fejlesztési tervei 
szerint számos ú j akná t kell telepíteni, 
mind a termelés növelése, mind a kieső 
aknák pótlásá mia t t . E feladatok sikore-
sebb megoldásához n y ú j t nagy segítséget a 
Bányászat i telepítések anali t ikája című 
könyv, a tervező bányamérnököknek, az 
üzemi és gazdasági szakembereknek. 

K Á L M Á N Á R P Á D 
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Mikszáth Kálmán 

REJTŐ ISTVÁN tudományos kutató 

' május 16-án, a budapesti Vigadó dísztermében országos ünnep-
séggel köszöntötték az írói munkásságának negyvenedik évfordulóját ünneplő 
Mikszáth Kálmánt. Az irodalmi társaságok, a Tudományos Akadémia képvi-
selői és a közoktatásügyi miniszter köszöntötte a jubiláló írót. A Kisfaludy Tár-
saság nevében Beöthy Zsolt, a konzervatív, nacionalista irodalomtörténetírás 
egyik mestere méltatta az ünnepelt működését. Az ünnepi alkalom ellenére, a 
retorika hömpölygő hullámai mögül, a méltató és elismerő szavak áradatából 
élesen és határozottan törtek elő azok a mondatok, amelyek a bírálat és a 
kifogás hangjainak adtak kifejezést: „Nagy elődeid világa is, Széchényi óta, 
nagy átalakulások magyar világa volt: Kisfaludy Károlyé, Fáy Andrásé, 
Eötvös Józsefé, Jókai Móré; de a te költői vonzalmad a múlthoz, bennök is élt; 
de az ő munkájuknak sohasem hiányzott egy eleme, mely a jövőre utal, a 
jövő törekvéseinek, céljainak egy-egy if jú és győztes képviselője: a Bélteky 
Gyulák, a Réty Ákosok, a Kárpáthy Zoltánok, a Garamvölgyi Aladárok. 
Ez a bíztató mozzanat hiányzik költészetedből; de azért, humoros melankóli-
ájának ellenére, korántsem a csüggedés költészete ez. . . " A Vigadóban el-
hangzó ünnepi beszéddel egyidőben a Vasárnapi Újság Mikszáthot ünneplő 
számában Ady Endre köszöntötte ,,a legíróbb író"-t. Ady is a jubileumi 
alkalomhoz illesztette gondolatainak sorát. Mikszáth művészetének jellegze-
tességeit boncolgatva, így ítéli meg az írót: Mikszáth „behúnyta a szemét, be-
tömte a fülét sok-sok új dolog előtt, de ezt nem képtelenségből vagy gyávaság-
ból, hanem akarattal tette. És ez, éppen ez igazolja, milyen nagy ember és 
nagy művész, milyen nagy író Mikszáth. Ő tudta, hogy csak korszakának s e 
korszakszülte egyéniségének lehet igazi és becsületes kifejezője. Nem hadoná-
szott, nem keresett olyan helyeken, ahol nem volt lelnivalója, nem akart 
mindig és mindig megújulni. Ó csak Mikszáth akart lenni, ezt a Mikszáthot 
szépen kibontani az akármilyenség lárvájából: művész." 

A két vélemény, Beöthy Zsolt és Ady Endre álláspontja két ellentétes, 
egymással élet-halál harcot vívó politikai és esztétikai nézőpont szülöttje. 
Jellegzetes módon •— és ez nem véletlen — mindketten Mikszáth Kálmán 
művészetének korszerűségét vizsgálva jutot tak el idézett álláspontjukhoz. 
A nyilatkozatok értékéből mit sem von le az a körülmény, hogy egy jubileumi 
köszöntőben láttak napvilágot. Az ünnepélyes pillanat csak növeli e megnyi-
latkozások értékét, hisz mindkét méltató annyira lényegesnek ta r to t ta gondo-
latait, hogy vállalva az ünneprontás vádját , kimondotta meggyőződését. 

A két ellentétes vélemény nemcsak két egymással szembenálló szemléle-
te t tükröz. Nemcsak arra utal, hogy a konzervatív irodalmi körök szemében 

1 Magyar Tudomány 1U60/9 511 



Mikszáth Kálmán már túllépett az általuk megjelölt esztétikai és művészi 
határvonalon, az irodalmi progresszió viszont — bár már méltányolta ezt az 
eltávolodását — még nem tar tot ta a megújuló, az átalakuló magyar társadalom 
megszólaltatójának. A két érvelés minden fejtegetésnél élesebben és világosab-
ban utal arra, hogy Mikszáth Kálmán művészete minden tekintetben egy át -
meneti állapotot tükröz. Az átmenetet már műveinek tárgya, a feudális, ne-
mesi szemlélet és életmód fokozódóan anakronisztikus jellegzetességeire rá-
világító regény-témái is jelzik; erre utal az írói szemlélet, a feudális vagy fél-
feudális jelenségeket józanul számbavevő, világos értelem, de a jelenségeket 
még hol sajnálkozóan, hol együttérzően számba ve vő és ábrázoló érzelem. És 
végül az átmeneti állapotról árulkodik a művészi módszer is, az anekdotikus 
ábrázolás, amely a kezdettől az életmű lezárulásáig végigkíséri művészetét. 

Az átmenetnek ezek a jelenségei nyújtot tak lehetőséget már életében is, 
de halála után inkább a konzervatív irodalmi köröknek arra, hogy már az 
írótól is meghaladott szemlélet nézőpontjáról vizsgálják Mikszáth életművét, 
a korábbi alkotásokat tekintve normának, a fejlettebbet, az új felismeréseket 
pedig a zsörtölődő, öregedő író „eltorzulásának", „elkedvetlonedésének" 
tulajdonítsák. Az irodalmi progresszió ezzel szemben az érett művész leg-
újabb alkotásaiból lát ta felépülni azt a hidat, amely az írót átvezeti majd az 
,,új időknek, ú j dalai"-hoz. 

Sajnos, ezekre lépésekre már nem kerülhetett sor, mert nyolc nappal a 
bevezetőben jelzett jubileumi ünnepségek után, írói ereje teljében, meg nem 
valósult terveit, írói elképzeléseit magával vive meghalt Mikszáth Kálmán. 

* 

Mikszáth nem tartozik azok közé a művészek közé, akik legelső műveik 
egyikével egycsapásra szerezték meg írói hírnevüket. De nem tartozik azok 
közé sem, akiket első jelentkezésük alkalmával már tehetséges kezdőnek t a r to t t 
számon a kritika és az olvasóközönség, akik a buzdító figyelem fényében 
bontakoztatták ki tehetségüket és alkották meg első osztatlan elismerést ki-
váltó müvüket. Mikszáth lassan érlelődő tehetsége más utat járt be: az 1870-
es évek elején megjelent első elbeszéléseit közel másfélévtizedes kudarcsoro-
zatok, nélkülözések, újabb próbálkozások, újabb visszhangtalanságok követ-
ték, amelyből mint végső mentsvár merült fel a Tisza parti város, Szeged 
egyik napilapjának szerkesztőségi asztala. A korabeli szemlélet szerint a fő-
városból, az irodalmi központból eltávozni és egy vidéki város napilapja munka-
társának lenni egyet jelentett az önkéntes száműzetéssel, az írói tervekről való 
lemondással. Mikszáth számára a Szegeden töltött évek a felkészülés, az erő-
gyűjtés, az első sikerek évei voltak. A Szegedi Napló szerkesztőségében a 
mindennapi újságírói munka közepette megtalálta igazi írói hangját, megismer-
kedett a publicisztikának véleményt formáló erejével. 

Amikor 1880 végén visszatért a fővárosba, már javarészt megírta azokat 
az elbeszéléseket, amelyekből hamarosan két ú j kötete, A tót atyafiak és A jó 
palócok megjelent. Ezek az elbeszélések egyszerre Mikszáthra irányították a 
figyelmet. Új hang, ú j szemlélet tükröződött bennük : a parasztság szemszögén 
keresztül mutat ták meg a világot . Ez a nézőpont a reformkorszak népiességét, 
Petőfi és Arany népszemléletét kiszorító, az 1867-es kiegyezés után kifejlődött , 
nemesi szemléletű irodalomban újdonság volt. Bár Mikszáth ábrázolási 
eszközeivel még nem tudot t teljesen elszakadni kora irodalmának ízlésétől és 
módszerétől, paraszt jai t romantikus módon, idillikus körülmények között 
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szólaltatta meg, az ú j téma művészi megragadása: paraszt-hősei lelki- és érze-
lemvilágának megelevenítése új utat nyi tot t irodalmunkban, előkészítette a 
Tömörkény Istvánnal meginduló, majd Móricz Zsigmond művészetében meg-
érlelődött realista parasztábrázolást. De amíg irodalmunk Tömörkényig 
eljutott , nagy vargabetűt kellett megtennie: Mikszáth nyomán divat tá lett a 
különböző etnográfiai tájegységeket megszólaltató novelláskötetek megjelente-
tése. Mikszáth művészi újításából figyelmen kívül hagyták az előre mutató 
jegyeket, a néphez fűződő szeretetet, a hősük lelki rezdüléseinek művészi meg-
elevenítését; csak a konzervatív burokra figyeltek fel, és ezeket tovább formálva 
majdnem egy évtizedig a provinciális, patriarkális, a polgári fejlődéssel szembe-
fordítható, „örök" paraszti vonások idillizálására fordították ismert és kevésbé 
ismert novellistáink figyelmüket. Találóan jegyezte meg az egyik korabeli 
kritikus: „Mikszáth Kálmán sikerei u tán némi módosítással novellistáink 
variálják e témákat, hozzáadva a bokorugrós szoknyát, a riska tehenet, a 
pipkendőt és más ilyen népszínműi szurrogátumokat. . . " 

Mikszáth művészetét az egykorú kritika, majd később az irodalomtör-
ténetírás is szívesen vetette össze Jókai Móréval. Л párhuzamok keresésére 
maga Mikszáth nyújtotta az alkalmat: sokat és sokszor írt Jókai iránti tiszte-
letéről, sok csatát vívott még ismeretlen író korában a mester akadékoskodó 
kritikusaival. E külsődleges megnyilatkozásokon kívül a két író közötti 
párhuzamok keresésére az is alkalmat nyúj to t t , hogy Mikszáth is magáénak 
vallotta a fordulatos meseszövés elvét, és cselekménye szálainak bonyolításá-
hoz, a helyzetek jellemzéséhez szívesen nyúlt az anekdota módszeréhez. 
Szemléletében, művei megfogalmazásában sokáig megtalálhatjuk a romantikus 
szemlélet jegyeit a realista ábrázolási módszerrel összefonódva. A párhuzam-
keresők arra már kevésbé figyeltek fel, hogy Mikszáth A tót atyafiak és A jó 
palócok parasztábrázolásával már tulajdonképpen eltávolodott Jókai művé-
szetétől, és egyre nagyobb fenntartással nyilatkozott Jókairól. Nom a tisztelet 
és a megbecsülés szavai apadtak el, hanem az átalakuló élet letagadhatatlan 
jelei, az átalakulás nyúj to t ta témák garmadája döbbentette rá Mikszáth Kál-
mánt arra, hogy Jókai művészete a megváltozott körülmények között egyre 
kevésbé lehet mérce és példakép. Csak utalnék arra, amit híres Jókai-élet raj-
zában ír t : „Jókai kompozíciója és karakterei rendesen kidolgozás közben 
romlanak meg. Mikor még tervel, akkor a földön van és minden körülményről 
tud számolni. De amikor írni kezd, akkor már nincs a földön, hanem a felhők 
között, mint Ikarusz. I t t már nem bírja magát zabolálni és nagy fantáziája, 
röpke szárnya elviszi a saját tervétől. Kidolgozás közben egy ötlete villan. 
Milyen pompás epizód lesz abból! Csábítja, hívja az epizód, m i n t a sellő. . .". 

E jelenségek felismeréséhez újból a napi sajtóban végzett munka vezette 
el. Közismert, anekdotaszerűen maga Mikszáth is megírta, hogy miként lett a t. 
Ház üléseinek krónikása. A szó nemes értelmében vett „riporteri" munkássága, 
az általa kialakított csevegésszerű tárca a magyar sajtó történetében is elő-
kelő helyet foglal el. A korábbi, nehezen olvasható országgyűlési beszámolók 
mellett Mikszáth tárcái szubjektivitásukkal élményszerűvé te t ték a be-
számolókat, az olvasók megismerkedhettek a politikai élet jellegzetes 
„műhelytitkaival". Ezekből a ragyogó pillanatképekből a legtöbb hasznot 
Mikszáth Kálmán, az író arat ta : a politika „boszorkány-konyháján" töltött 
évek érlelték tovább művészetét. Egyre mélyebben, egyre szélesebb összefüg-
géseiben ismerte fel a történelmi osztálynak hirdetett középnemesség erkölcsi, 
társadalmi és politikai szerepének csődjét. 
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Mikszáth Kálmán e felismeréséhez csak fokról-fokra jutot t el. Több 
mint húsz esztendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a Nemzetes uraimék nagyot-
mondó dzsentrijeitől elérkezzen A Noszty fiú esete Tóth Marival hazug és 
korrupt Noszty-familiájának bemutatásáig. A két mű megírása között eltelt 
két évtized alat t az ország társadalmi életében bekövetkezett változások, 
a dzsentri társadalmi szerepének teljes „kifcjlése" jutat ta el Mikszátliot 
illúzióinak szertefoszlásához. Amikor a Nemzetes uraimékat írta 1883-ban, 
a napilapok és a röpiratok hasábjain országos viták zajlottak a dzsentri 
helyzetéről. A liberális politikusok azt fejtegették, hogy a dzsentrinek alkal-
mazkodnia kell a korhoz, változtatnia kell életmódján, bele kell illeszkednie a 
polgári átalakulásba. A konzervatív elemek viszont az államhatalomtól több 
támogatást, több megértést követeltek, erkölcsi és gazdasági segítséget ahhoz, 
hogy a megváltozott körülmények között a dzsentri konszolidálhassa gazda-
sági erejét, és a régi életforma feladása nélkül regenerálhassa önmagát. Mikszáth 
is résztvett e vi tákban: bár a dzsentri történelmi szerepének értékelésében 
hatot tak még rá a konzervatív politikusok érvei, mégis e társadalmi réteg 
jelenének és jövőjének megítélésében már a liberálisokkal együtt ő is azt val-
lotta, hogy a dzsentrinek kell alkalmazkodnia a megváltozott időhöz. Regé-
nyében, a Nemzetes uraimékban — amely egyben első regénypróbálkozása 
is volt — a változó idő sodrából kiszakadó hajdani vezető társadalmi réteg 
anakronisztikus törekvéseinek, nagyot akarásának tragikomikumát ábrázolta. 
Mikszáth, az író világosabban lát ta a problémákat, mint Mikszáth, a publi-
cista. 

Mikszáthnak a dzsentrivel kapcsolatos nézeteinek további alakulásához 
paradox módon szabadelvű párt i képviselősége vezette. Politikai szimpátiáját 
megnyerték a szabadelvű pár t fennenhirdetett jelszavai; a párt vezérének, 
a „generálisnak," Tisza Kálmánnak személyébe vetet t bizalma hosszú évekig 
megzavarta tájékozódó képességét. De az a különbség, hogy nem a parlament 
karzatáról, hanem a képviselők padsorából figyelte az eseményeket, hamarosan 
meghozta a maga gyümölcsét. Mint publicista megteremtette a „bámulok", a 
„stréber legdisztingváltabb" figuráját, Katánghy Menyust, a mameluk kép-
viselőt. Katánghy szemszögéből írta meg a többi katánghyakról szóló ország-
gyűlési karcolatát, ma jd tipikussá vált figurájából regényhőst formálva, meg-
alkotta a parlamenti választások korruptságát leleplező Két választás Magyar-
országon című nagyhatású regényét. Katánghy figurájának megformálásával 
egyidőben a Beszterce ostromával, a hóbortos Pongrácz gróf történetével újra , 
most már magasabb, általánosabb formában fogalmazta meg a Nemzetes urai-
mék alapgondolatát: a jelenbe átöröklődött feudális jogszokások és hóbortok 
tragikusan anakronisztikus voltát. 

A dzsentri önmagasztalás görögtüzes eseményeinek, az 1896-os mille-
neumi ünnepségek sorozatának mintegy ellendarabjaként keletkezett keserű 
szatíráját, az Új Zrínyiászt két kisregénye előzte meg, a sárosi „kisurak" 
látszat uralkodását megelevenítő Gavallérok (1897) és az áldemokrataságuk-
kal a liberalizmus talmiságát leleplező Demokraták két története (1898). A 
korábbi dzsentri-tárgyú müvek szintézisét és szemlélete egy újabb fokának 
első állomását jelzi az 1898-ban napvilágot lá to t t Új Zrínyiász. A korabeli 
közélet maró szatírája mellett i t t már felbukkan egy ú j motívum is, a magát a 
polgárság pénzéből regenerálni akaró dzsentrinek a polgárhoz való dörzsölő-
dése és ezt a jelenséget támogató és előidéző kórtünet : a csenevész magyar 
polgárságnak dzsentri-majmolása. Az 1900-ban befejezett Különös házasság 
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című regénye, amely következetes klérus-ellenessége mellett megrendítő esz-
közökkel ábrázolja a feudalizmus emberi érzelmeket, törekvéseket görcsbe 
fogó világát. Buttler János nemcsak a klérus ellen harcol, hanem a libe-
ralizmus nevében a feudalizmus zárt rendszere ellen is csatát vív. A XIX. 
század elején játszódó történetével Mikszáth a XX. század első évtizedébe 
lépő kortársait rázta fel, és késztette gondolkozásra. 

Mikszáth Kálmán dzsentri-szemléletének átalakulására a konzervatív, 
a dzsentri érdekeket képviselő kritika is felfigyelt. Mára Nemzetes uraimékut 
követő kritikákban finoman, „irodalmi formák között" kifejezték rosszalásu-
kat, fejtegetvén, hogy Mikszáth művészetének sajátos területe az elbeszélés, 
regényírói hajlama viszont kevés. Az ellenvetések végigkísérték újabb írásait. 
A Két választás Magyarországon megjelenése után egyik kritikusa nyíltan ki-
mondta, hogy a halhatatlanság koszorúját csak első műveiért kaphatja meg. 

Az Új Zrínyiászh&n jelentkező motívum teljes kibontakozásához, a 
dzsentri parazitizmus átfogó ábrázolásához Mikszáth A Noszty f iú esete Tóth 
Marival című regényével jutot t el. A két művet elválasztó majdnem egy év-
tizednyi idő meghozta a három évtizedig uralkodó szabadelvű pár t politikájá-
nak csődjét. Mikszáth szeme láttára omlottak össze a nemesi politika szilárd-
nak vélt pillérei és az 1905—1906-os „megyei ellenállás", a dzsentrinek a teljes 
politikai hatalomért való lázadása, az „úri földrengés", ahogy Ady nevezte, 
foszlatta szét Mikszáth illúzióinak utolsó foszlányait is. Az évtizedes töpren-
gésekre a Noszty-regényben ad választ. A Noszty-család polgári vagyonért 
folytatott hajszájának fondorlataiban benne van az elmúlt évtizedek dzsentri-
politikájának mérlege. A hozomány-vadászokkal szembeszegülő Tóth Mihály 
alakjában már új hős lép elénk: a kapitalista módon meggazdagodott polgár. 
Igaz, hogy Tóth Mihály jellemét és tevékenységét idealizálja, a múlt hibáinak, 
tragikus zsákutcájának azonban már meg tudja vonni a mérlegét, már látja azt 
is, bogy ú j társadalmi rétegnek kell a dzsentri helyébe lépni. De Tóth Mihály 
ábrázolása mutat ja azt is, hogy ennek igazi arculatát még nem látja meg, 
minthogy nem láthatta meg a már jelenlevő társadalmi feszültséget sem, amely 
a polgárság jelentkezésével teremtődött. 

Mikszáth bátor következtetéseit a korabeli konzervatív kritika igyekezett 
tompítani. A Noszty-családról adott képét túlzónak tar tot ta , sőt egyesek 
még attól sem riadtak vissza, hogy szemforgatva arról értekezzenek, hogy a 
regény „ami nyeresége irodalmunknak, olyan kárára lehet nemzetünknek". 

Mikszáth művészetének utolsó alkotásait saját korában már csak a 
radikális polgárság értékelte, felismerve benne az átalakulás művészi ábrázo-
lását. Ezek a körülmények magyarázzák meg azt is, hogy írói munkásságának 
negyvenedik évfordulója alkalmával „hivatalos méltatói" oly fanyalgó hangon 
szóltak művészete legújabb korszakáról és csak Ady Endre látta meg és érté-
kelte művészetének kifejlődését. 
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A matematika gyakorlati alkalmazásairól 

H A J Ó S G Y Ö R G Y a k a d é m i k u s 

A második ötéves terv irányelvei számos komoly feladatot rónak 
a tudományok művelőire és a tudományos intézetekre a gyakorlati problé-
mák megoldásának hatékony segítése érdekében. Az iJymódon felmerülő 
kérdések megoldásához azonban korántsem elegendő a tervek elkészítéséhez 
szükséges adatok összegyűjtése, majd ezek alapján a tervek kidolgozása; 
ezenfelül bizonyos előkészítő lépéseket kell és lehet tenni annak érdekében, 
hogy terveink, a lehetőség szerint a legjobbak legyenek, és biztosítsuk megva-
lósulásuk legkedvezőbb feltételeit. E megfontolások jegyéhen szeretnék néhány, 
a matematika gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos kérdést megvitatni. 

Az utóbbi évtizedekben tömegesen jelentkező, meglepő, ú j tudományos 
eredmények a tudomány tekintélyét ugrásszerűen megnövelték az egész vilá-
gon. Általánosan elfogadott nézetté vált, hogy a tudományos kutatás hasznos 
és kifizetődő tevékenység, amelyet a legnagyobb mértékben segíteni kel). 
Minden kultúrállam a kutatóintézetek széles hálózatával és sokezer kutató 
foglalkoztatásával igyekszik biztosítani, hogy ne maradjon le a nemzetek ver-
senyében. Ennek következménye, hogy a tudományos eredmények felfedezé-
sét és azok gyakorlati alkalmazását viszonylag rövidebb idő választja el egymás-
tól ma, mint a múltban. Ez a tény csak fokozza a termelés és általában a gyakor-
lati élet képviselőinek érdeklődését a tudományos kutatás iránt. 

A matematika megnövekedett jelentősége 

A matematika ebben a fejlődésben különleges helyet foglal el. A leg-
több tudomány, vagy a technika számos ága többé-kevésbé jól körülhatárolt 
tárgykörrel foglalkozik; a matematika ezzel szemben következetesen jelentős 
szerephez jut mindazokban a tudományokban, amelyek számszerű össze-
függések felismerésére törekszenek, és eredményeiket is ilyen alakban kívánják 
rögzíteni. így volt ez mindenekelőtt a matematika klasszikus alkalmazási 
területein, a csillagászatban és a fizikában, valamint a műszaki tudományok-
ban, majd később a legtöbb természettudomány területén. E tudományok 
művelése során a matematika hatékony segítőnek, ösztönzőnek, gondolatéb-
resztőnek bizonyult. A matematika ú j diszciplínái, eszközei és módszerei, 
amelyeket részben saját belső fejlődése nyomán fejlesztett ki, fokozatosan 
nélkülözhetetlen segédeszközévé váltak az említett tudományoknak. Mintegy 
30 év óta a matematika új térhódításainak lehetünk tanúi. Először a közgazda-
ságtan és a biológia (ideértve az orvos- és agrártudományokat is) lépett fel az-
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zal az igénnyel, hogy nagymértékben felhasználja a matematikai eszközöket; 
majd a matematika közvetlen alkalmazóinak sorába lépett a pszichológia, 
a hadászat és újabban a nyelvtudomány is. 

A matematika ilyen széleskörű felhasználása, mind a régi, mind pedig 
az ú j alkalmazási területeken általában több tényezőre vezethető vissza: 
1. ezek a tudományok arra törekszenek, hogy az eddig felismert kvalitatív, 
vagy pontatlan kvanti tat ív törvények helyébe, vagy azok mellé új, pontosabb 
kvantitatív összefüggéseket állítsanak; 2. a matematika fejlődése során olyan 
ú j fejezetekkel bővült, olyan éredményekkel gazdagodott, a számítástechnika 
olyan új módszereit dolgozta ki, amelyek lényegesen kitágították a matematika 
alkalmazási körét; 3. a nagyteljesítményű elektronikus számológépek megje-
lenése óta lehetővé vált olyan nagyszámú művelet elvégzése és olyan nagyter-
jedelmű statisztikai adatsokaságok gyors feldolgozása, amelyre azelőtt 
gondolni sem lehetett; 4. de nem utolsó sorban a természet törvényeinek kuta-
tása során oly messzire jutottunk, hogy a felismert összefüggések megfogalma-
zása és azok gyakorlati alkalmazása a modern matematika igen fejlett eszkö-
zeinek igénybevétele nélkül nem lehetséges. 

1950-ben, miután Népköztársaságunk a Magyar Tudományos Akadémiát 
átszervezte, több más kutatóintézettel együtt létrehozta az MTA Matematikai 
Kutató Intézetét, szilárd alapokra fektette a hazai tudományos kutatást, és 
megteremtette az előfeltételeit a matematika széleskörű gyakorlati alkalmazá-
sának is. Most az intézet 10 éves tapasztalatai alapján beszélhetünk munkánk-
ról és az ezekből fakadó problémáinkról. 

Intézetünk fennállása óta 1959. végéig külső felek megbízásából közel 
1200, a gyakorlattal összefüggő problémát oldott meg. Ez a múlthoz képest 
igen komoly haladást jelent, s annak bizonyítéka, hogy a Matematikai Kuta tó 
Intézetet az ország számos intézménye, üzeme megismerte, s munkáját igénybe 
veszi. 

Az intézet munkája 

Azok a gyakorlati problémák, amelyeket az intézet megoldott, vagy 
amelyekkel most is foglalkozik négy nagy csoportba sorolhatók: 1. természet-
tudományi, 2. műszaki, 3. üzemszervezési, 4. közgazdasági jellegű problémák. 

Közgazdászaink, akiknek körében most kezd meghonosodni a matematika 
közgazdasági alkalmazásainak gondolata, nagy várakozással tekintenek a 
matematika felé, és örvendetes vátozásként kell elkönyvelni azt a tényt, hogy 
a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem a jövő tanévtől kezdve ún. 
terv-matematikusok képzését kezdi el. Ezen a területen nem merül fel ellenál-
lás a matematika felhasználásával szemben, különösen amióta a II. ötéves terv 
irányelvei kifejezetten felszólítják a matematikusokat arra, hogy foglalkozza-
nak a közgazdasági kérdések matematikai megoldásával. 

Más a helyzet a műszaki jellegű problémákkal kapcsolatban. Amíg ugya-
nis a közgazdászok körében ma még aránylag kevés a matematikailag képzett 
szakember — és ez mindenki által elismert állapot — addig mérnökök, akik 
egyetemi tanulmányaik során maguk is nyernek matematikai képzést, és min-
dennapi gyakorlatukban alkalmazzák a matematikát, felvetik olykor: miért 
van szükség külön alkalmazott matematikusokra, hát mi magunk nem tudjuk 
elvégezni ugyanazokat a számításokat ? Az így felvetett kérdés alapja nagyrészt 
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tájékozatlanság. Válaszolni azzal kívánunk rá, bogy ismertetjük a problémák-
nak azt a körét, amellyel az intézet foglalkozik, és elmondunk példaképpen 
néhány esetet részletesebben is. 

Mindenekelőtt azonban azt jegyezzük meg, liogy a munkamegosztás 
nem csupán az egyes termelési ágak között fokozódik, hanem a műszaki 
problémák megoldása is csak a feladatok növekvő méretű felosztása esetén 
lehet kielégítő. Egyáltalán nem kizárt, sőt nagyon üdvös az, ha mérnökeink 
matematikai ismereteiket állandóan fejlesztik, ám meggyőződésünk, hogy ez 
nem igen lehet általános jelenség, hiszen már az is nagy erőfeszítést kíván, ha 
valaki szűkebb foglalkozása műszaki fejlődésével akar lépést tartani. A gyakor-
latban felmerülő matematikai problémák pedig a legtöbbször olyanok, amelyek-
nek semmiféle közvetlenül megadható megoldása nincs, amelyek típusfeladatok-
ként a szakkönyvekben nem szerepelnek, és megoldásukhoz a matematikus 
speciális ismeretei szükségesek. 

Intézetünk gyakorlatában előfordultak gépipari, építőipari, optimális 
méretezési problémák, bonyolult mechanizmusok (pl. fogaskerék) matematikai 
problémái, elektrotechnikai és szervomechanizmusokkal kapcsolatos számí-
tások. E problémákra jellemző, hogy műszaki kérdéseik már tisztázódtak, s 
matematikai összefüggések formájában vannak megadva, és éppen a matema-
tikai probléma megoldása során lépnek fel olyan nehézségek, amelyek legyőzé-
sére különleges matematikai módszerek ismerete, bonyolult differenciál- és 
integrálegyenletek, variációszámítási problémák megoldása szükséges. 

Más esetekben inkább a probléma meglátása és megfogalmazása volt 
jelentős. Ilyenkor nagy szerepe van az ún. matematikai modell felállításának, 
amely a jelenség első megközelítő leírását adja meg, és a kérdés matematikai 
megfogalmazását jelenti. Gyakran tapasztalati adatok alapján kell a megfe-
lelő modellt, a matematikai összefüggést felírni, ezért ilyen esetekben eredmé-
nyesen alkalmazhatók a matematikai statisztika módszerei. Technológiai 
problémák elemzése, új gyártási eljárások kikísérletezése során kerülhet sor 
ilyen vizsgálatokra. 

Foglalkozott az intézet üzemek, energia-, víz-, nyersanyagfogyasztásá-
nak problémáival, amelyek főleg népgazdasági szinten kívánnak tudományo-
san megalapozott számításokat. 

A valószínűségszámítás és a matematikai statisztikai módszerek segít-
ségével az intézet áru-élettartam vizsgálatot is folytatott. Ugyanezekkel a 
módszerekkel oldhatók meg egyes üzemszervezési problémák. Ide tartozik pl. 
a minőségellenőrzés matematikai statisztikai módszere. Alkalmazhatók ezek 
az eljárások raktározási, tartalékolási, áruelosztási kérdések vizsgálatára is, 
amikor a cél egyrészt feleslegesen nagy árukészletek felhalmozásának, más-
részt az alkatrészhiánynak és az ebből származó termeléskiesésnek a meg-
akadályozása. 

A gazdasági vizsgálatok köréből megemlíthetők az ún. szállítási problé-
mák, amelyek megoldásánál bonyolult szállításoknak kis költséggel való lebo-
nyolítására törekszenek. Ugyanehhez a kérdéscsoporthoz tartozik egész üzemek 
legkifizetődőbb, ún. optimális termelési programjának kidolgozása. 

Számos intézmény, üzem stb. számára készített intézetünk táblázatokat, 
nomogramokat, majd oldott meg numerikusan differenciálegyenleteket, vagy 
egyéb, a szokásos módszerekkel nem kezelhető egyenleteket. 

Az intézet munkájának általános jellemzésénél talán többet mond né-
hány probléma részletesebb ismertetése. 
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1. Autoklávok kapcsolása 

Az Almásfüzitői Timföldgyár kérésére foglalkozott intézetünk egy, 
bauxitfeltárás során alkalmazott, keverési folyamat gazdaságosabbá tételével. 
A probléma a következő: adott számú, egymás után kapcsolt auto-
klávba (keverőedénybe) áramlik a lúgos oldatban elkevert bauxitpor; az 
anyag az autoklávokban állandóan keveredik. Ha az első autoklávba к m3  

anyag áramlik be óránként (az egyes autoklávok egyformák, mindegyik V m3 

köbtartalmú) és abból óránként ugyanannyi áramlik ki a második autoklávba, 
a másodikból a harmadikba és így tovább, akkor lesznek az anyagnak olyan 
részecskéi, amelyek egy óránál tovább is tartózkodnak az autoklávokban, 
mások viszont jóval rövidebb idő alat t hagyják el azt. Nyilvánvaló, hogy bizo-
nyos minimális időt mindegyik részecskének el kell tölteni az egyes autoklá-
vokban ahhoz, hogy a szükséges kémiai reakció végbemenjen. Valószínűségi 
változónak, azaz a „véletlentől" függő mennyiségnek tekintve azt az időt, 
amennyit egy-egy bauxitrészecske egy autoklávban eltölt, a valószínűség-
számítási meggondolások lehetővé tették az autoklávok hatásfokára vonatkozó 
olyan mérőszámok meghatározását, amelyek alapján — ha adott к az auto-
klávokba óránként áramló anyag mennyisége és V az autoklávok köbtartalma, 
továbbá az átáramlásra szánt teljes anyagmennyiség, — megadható az auto-
klávok egy olyan kapcsolási rendszere, amely jobb, gazdaságosabb a korábbi 
soros kapcsolásnál. 

2. Transzformátorok méretezése 

A Híradástechnikai Ipari Kuta tó Intézet megbízásából foglalkoztunk a 
híradástechnikai kis transzformátorok lemezlapjai gazdaságosságának kérdé-
sével. A problémát a következőképpen lehet megfogalmazni: a transzformáto-
rok lemezlapjait DIN (német) szabvány szerint készítik, amelyek így hulladék-
mentesen, illetve kis hulladékkal sajtolhatok. A feladat annak megállapítása 
volt, hogy az így sajtolt lemezmaglapok előállítása akkor is gazdaságosnak 
mondható-e vállalati, illetve népgazdasági szinten, ha egyéb szempontokat is 
figyelembe veszünk, mint azt, hogy a sajtolás hulladékmentes legyen, illetőleg 
kevés hulladékkal járjon. 

A vállalati szinten való gazdaságossági vizsgálat a felhasznált réz és vas 
anyag árának vizsgálatát jelenti. A népgazdasági szinten való gazdaságosság 
pedig a transzformátor tekercsében, illetve vasmagjában fellépő összes elekt-
romos veszteségek vizsgálatára vonatkozik, a transzformátorban tíz év álat t 
elvesző, forintban kifejezett energiamennyiséget kívánja megállapítani. 

E problémával kapcsolatban a nehézség éppen a matematikai modell 
felállítása során jelentkezett. A feladat többváltozós függvények szélsőérték 
problémájára vezethető vissza. A számítások eredményei azt mutatták, liogy 
a DIN szabvány által megadott méretek a kis lemezek esetében mind a transz-
formátor nyersanyagára (réz, vas), mind a transzformátor veszteségei, illetve 
energiafogyasztása szempontjából gyakorlatilag a leggazdaságosabb alakú 
lemezeket reprezentálják. Ugyanezen szabvány által megadott nagyobb méretű 
lemezmagokat azonban — mind vállalati, mind népgazdasági szinten vizs-
gálva — nagyon rosszaknak kell tekinteni. Anyag és energia megtakarítás cél-
jából célszerű tehát nagyobb transzformátorok esetén gazdaságos méretekkel 
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bíró lemczmaglapokat alkalmazni, és magát a szabványt a lemezmaglapokra 
vonatkozóan a nyert eredményeknek megfelelően átdolgozni.* 

3. Szemcsés anyagok ellenáramú hűtése 

A Konzerv-, Hús- és Hűtőipari Kutató Intézet egy ellenáramú borsó-
hűtőberendezés méretezésével kapcsolatban fordult intézetünkhöz. Ellenáramú 
hűtés során egyik irányba áramlik a hűtondő anyag, a másikba a hűtő közeg. 
Ez a probléma a közönséges ellenáramú hűtőberendezésekkel kapcsolatos 
feladatoknál lényegesen bonyolultabb feladat megoldását te t te szükségessé. 
Ez a következőkben állt. 

Apró szemcséjű anyagok ellenáramú hűtésénél csak a hűtendő anyag és 
a hűtő közeg közötti hőátadási folyamatot szokás figyelembe venni, mert az 
egyes szemcséken belüli hőmérsékleti differenciák általában nagyon gyorsan 
kiegyenlítődnek, s így az egyes szemcsék átlagos hőmérsékletével számolha-
tunk. Azonban olyan esetekben, amidőn a szemcsék átmérője nem tekinthető 
zérusnak, illetve olyankor, midőn a szemcsék anyaga rossz hővezető — és a 
borsó szemek éppen ilyen esetet képviselnek — figyelembe kell venni az egyes 
szemcséken belül végbemenő hővezetési folyamatokat is. Az így előálló hő-
vezetési probléma a hővezetés peremérték feladatainak egy ú j típusát képezi, 
melynek megoldását ugyancsak intézetünkben dolgoztuk ki. 

Gömbalakú szemcsék esetére a számításokat részletesen elvégeztük, és 
formulákat vezettünk le a hűtéssel kapcsolatos számítások elvégzésére. 

4. Szénporeloszlások vizsgálata 

A Hőtechnikai Kutató Intézet megbízásából foglalkoztunk a következő 
problémával. 

Porszéntüzelésű kazánok üzemeltetésénél az energiatermelés gazdasá-
gossága nagymértékben függ a tűztérbe adagolt tüzelőanyag (szén) szemcse-
eloszlásától, befúvási sebességétől, a szén anyagi minőségétől stb. 

A szénporeloszlások — a szemcsék nagyság szerinti eloszlása — meghatá-
rozására két „szitálást" szoktak elvégezni, és ezzel megállapítják, hogy a 
törőmalomból kikerült szénben mennyi az хф-пк\, ill. хгр-пк\ kisebb szemcsék 
súlyhányada. E két mérésből szeretnének minél több információt nyerni az 
egész eloszlásra, különösen a kg-kénti ún. fajlagos összfelszínre vonatkozóan. 

Eddig világszerte a Rosin—Rammler—Benett (RRB) — elméletileg 
meg nem indokolt — két paraméteres görbesereggel közelítették az eloszlás-
görbéket, s nomogram alapján állapították meg, hogy a két „szitálás" alapján 
melyik RRB görbe felel meg az adott esetben a szemcsék eloszlásának. 
Az R R B görbék általában elég jól közelítik a sok mérés alapján felvett tapasz-
talati eloszlásgörbéket a mérhető (szitálható) tartományban (ezen mérések 
alapján is készült el az RRB közelítési eljárás); biztosan nem követik azonban 
a valóságot a teljes szemcsetartományban, egyrészt, mert az R R B közelítés 
szerint praktikusan minden eloszlásnál végtelen nagy szemeseszám adódik, 
másrészt a további következtetések szempontjából oly fontos fajlagos felszínre 

* A szerzőnek e sorok megírása u t á n ju to t t tudomására, hogy a fentemlí tet t 
számítások alapján két transzormátor-lemczmaglap típusra ú j szabványt vezetett be 
a KGM Híradástechnikai Igazgatósága. 
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az RRB képlet alapján teljesen hamis értékeket kapunk (számos esetben a 
fajlagos felszín is végtelennek adódik). Ez a jelenség annál is kellemetlenebb, 
mert a fajlagos felszín igen lényeges szerepet játszik a szénpor elégetésekor. 
Számos tüzeléstechnikai probléma megoldását, sőt egyáltalán tanulmányozá-
sát is lehetetlenné te t te az, hogy nem állt rendelkezésre megfelelő modell a 
szénőrlés és a keletkező eloszlás leírására. 

A Hőtechnikai Kuta tó Intézet (HOKI), Rényi egy cikkétől indíttatva 
azzal a kéréssel fordult intézetünkhöz, hogy dolgozzuk ki, a gyakorlat számára 
használhatóan a szükséges képleteket, diagramokat, nomogramokat a 
matematikailag levezetett (önellentmondásmentes) Kolmogorov-féle törés-
elmélet alapján, amely szerint bizonyos feltételek teljesülése esetén az eredő 
eloszlás lognormális típusú lesz. Az intézet ezt a feladatot meg is oldotta, és 
jelenleg is dolgozik egy a Kolmogorov-féle feltételeket nem teljesen kielégítő 
viszonyok közt előállított, őrlemények eloszlását leíró, pontosabb matematikai 
modell kidolgozásán. 

Mindezek a vizsgálatok egyik alapját képezik a HŐKI által tervbevett 
tüzeléstechnikai kutatásoknak. 

5. Fonógépek optimális fordulatszáma 

A Budapesti Lenfonógyár megbízásából vizsgáltuk rostipari gyűrűs-
fonó-gépek termelékenységét. Egy gépen 118 orsót kezel egy munkás. Ha egy 
orsónál fonalszakadás történik, az illető orsó mindaddig hulladékot termel, 
amíg a gép kiszolgálója azt meg nem javítja. Azalatt azonban, amíg dolgozik, 
újabb orsóknál következhetik be fonalszakadás, és ezek mindaddig hulladékot 
termelnek, amíg a kezelő meg nem javítja azokat. Tehát nemcsak a javítás 
okoz termeléskiesést, hanem a javítások ideje alatt bekövetkezett szakadások is. 
A fonalszakadást két tényező befolyásolja lényegesen : a gép fordulatszáma és a 
rostszálakat áztató folyadék hőmérséklete. 

Feladat volt meghatározni, egy adott fonalvastagság mellett az optimá-
lis fordulatszámot az áztató folyadék hőmérsékletének függvényében, vagyis 
azt a fordulatszám-vízhőmérséklet kombinációt, amely mellett az egy orsóra 
eső termelés maximális. 

A tulajdonképpeni matematikai munkát hosszas üzemi statisztikai adat-
felvétel előzte meg. Meg kellett határozni különböző fordulatszám-vízhőmér-
séklet kombinációk esetén az egy orsóra eső szakadásmentes időtartamok, 
valamint a javítási idő átlagát és szórását. Az így kapot t statisztikai észlelé-
sekre támaszkodva tud tuk a matematikai számításokat elvégezni. 

A kísérletekkel és matematikai eredményekkel a külföldről nemrég 
beérkezett ú j típusú gyűrűs fonógépek legkedvezőbb üzemeltetési körülmé-
nyeit sikerült tisztázni. 

6. Mikrohullámú láncok üzembiztonságának vizsgálata 
Egy több ezer kilométer hosszúságú mikrohullámú láncot kell kiépíteni 

olajvezetékek mentén. E láncon át 24 csatornán keresztül folyik beszélgetés, 
illetve telemechanikus jelek továbbítása, úgy, hogy közben néhány vonal leá-
gazik. A jelek továbbítása, ill. leágaztatása a meghatározott távolságban 
levő állomásokon keresztül történik. Az állomások háromféle funkciót teljesít-
hetnek: úm. végállomások a jeleket felfogják, ill. ú j jeleket adnak ki; közve-
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t í tő állomások a jeleket felerősítve tovább küldik; leágazóállomások ezenkívül 
bizonyos vonalakat leágaztatnak. Minden egyes állomás bizonyos számú 
elektroncsövet, jelfogót, kondenzátort, ellenállást és egyéb alkatrészt tartalmaz. 
Az egyes alkatrészek véletlenszerűen meghibásodhatnak. Bizonyos alkatré-
szek meghibásodása esetén az összeköttetés teljes egészében megszakad, más 
alkatrészek meghibásodása esetén egy állomás csak részlegesen tud működni 
(pl. egy vonalnak nincs leágazása). A hibát egy jelzőberendezés jelzi, s amíg 
ki nem javítják, a berendezés vagy egyáltalán, vagy részben nem üzemképes. 

Minden állomás tartalék állomással van ellátva. Egy automatikus kap-
csoló berendezés gondoskodik arról, hogy a két állomás közül az legyen üzem-
ben, amelyik több funkció ellátására képes. 

Intézetünk feladata annak meghatározása, liogy ha ismerjük az egyes 
alkatrészek meghibásodási valószínűségét és az átlagos javítási időt, mi az 
egész berendezés meghibásodásának valószínűsége, vagy, ami ezzel egyenértékű: 
mennyi egy bizonyos idő (pl. egy év) alat t kiesett átlagos üzemidő, ill. megfor-
dítva: milyen minőségű (megbízhatóságú) alkatrészek szükségesek ahhoz, hogy 
biztosítani tudjuk, hogy bizonyos idő (egy év) bizonyos részében (95%) a 
berendezés üzemképes legyen. 

A fenti probléma népgazdasági jelentősége igen nagy, mert a magyar 
híradástechnikai ipar, a KGST megállapodása keretében, a következő években 
több ilyen mikrohullámú láncot fog kiépíteni, s a rendszer működőképességére 
vonatkozó előírások elég magasak. 

7. A REMIX gyárban folyó kutatás 
A Remix Rádiótechnikai Vállalat néhány hónappal ezelőtt azzal a kérés-

sel fordult intézetünkhöz, hogy nyújtsunk segítséget a vállalat vezetőségének 
a termelés operatív vezetésének megjavításához. A vállalattal szemben annyira 
megnövekedtek az igények, hogy majdnem lehetetlen a hagyományos — lénye-
gében kisüzemi — vezetési módszerekkel megfelelő áttekintést nyerni a fel-
adatok megoldásának feltételeiről. Emiatt a termelés rövidlejáratú tervezése 
(az ún. termelési programozás) rendkívül bizonytalan, a rendelési igényeket 
nem képesek mindig kielégíteni, még kevésbé képesek valamiféle elképzelést 
kialakítani arra vonatkozóan, mi a vállalat számára optimális termelési struk-
túra stb. 

Az intézet Közgazdasági Alkalmazások csoportja megvizsgálta azokat 
az adottságokat, amelyek miatt a vezetés nehézségekbe ütközik, és javaslatokat 
t e t t tervszerű kutató munka megszervezésére. Ez arra irányulna, hogy a 
vállalat vezetősége olyan matematikai modelleket kapjon kézhez, amelyek 
segítségével az eredményes vezetéshez és üzemi tervezéshez szükséges átte-
kintés biztosítható. 

A Remix alkatrészgyártásra beállított tömegcikkipari vállalat feladata, 
hogy. híradástechnikai és elektronikus iparunkat ellenállásokkal, kondenzá-
torokkal és potenciométerckkel lássa el. E három gyártmányfőcsoport öt 
különböző klimatikus feltételnek megfelelően kialakított ún. klímaosztály-
ban kerül gyártásra. Az egyes klímacsoportokon belül szereplő gyártmányok 
(pl. klimatizált kivitelű kristályos szénrétegellenállás) azonban maguk is 
hatalmas gyártmánycsaládnak tekintendők, mert ebből az egyetlen cikkből 
összesen 1538 féle gyártmányegyed rendelhető. Ezek egymástól a gyártmány-
negyedek különböző műszaki paramétereiben térnek el (terhelhetőség, ohm-
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érték, zajfeszültség színvonala stb.). A szerelési kivitel eltéréseit is számítva, 
az üzem katalógusa alapján, kereken kétmillió féle különböző alkatrészt lehet 
elvben rendelni. Nem meglepő, hogy ilyen hatalmas választék mellett a hagyo-
mányos üzemvezetési módszerek csődöt mondanak. Ténylegesen nem kerül 
sor ilyen nagy volumenű rendelésre, egy-egy tervidőszakban, mégis 8—-
—10 000 féle alkatrészt rendelnek 50—100-as sorozatoktól 400—500 000-es 
sorozatokig. 

A vállalat és az intézet között megkötött szerződés értelmében a kuta-
tás jelenleg három fő feladatra irányul: 

1. Olyan tervezési modell kialakítása, amely a tervidőszak előtt nem sok-
kal beérkező nagyszámú rendelés alapján lehetővé teszi az alábbiak megálla-
pítását: 

a.) hogyan viszonylik a rendelés a termelési kapacitásokhoz, 
b.) milyen mennyiségű nyersanyagra, félkésztermékre és alkatrészre 

van szükség a gyártáshoz, 
c.) milyen mennyiségű munkaerőt kell a tervidőszakban biztosítani. 
A modellnek elektronikus számológéppel való számolásra alkalmasnak 

kel! lennie, és lehetővé kell tennie különböző optimumszámításokat is. 
2. Olyan készletezési modell kialakítása, amelynek segítségével a válla-

lat gazdaságos raktározási tervet alakíthat ki. 
3. Legalább nagyságrendileg tájékoztató számítások kidolgozása arra 

vonatkozólag, hogy az ötéves terv végére a Remix alkatrészeket felhasználó 
vállalatok termelésének tervezett felfutása alapján, milyen mértékű igény-
növekedés várható a vállalat termékeivel kapcsolatban. 

A kutatás folyamatban van. Az első és a harmadik feladat minden való-
színűség szerint lineáris termelési modellek segítségével eredményesen megold-
ható lesz. A raktározási problémát viszont valószínűleg többoldalról kell 
majd közelíteni. 

Az elmondottak talán némi bepillantást nyúj tot tak intézetünk mun-
kájába. Igaz, nagy lépést te t tünk előre az elmúlt 10 év során a matema-
tikai módszerek bevezetése terén, látva azonban a matematikai módszerek 
igen sokoldalú és a matematikusok tömeges alkalmazását mind a népi demok-
ratikus, mind a fejlettebb tőkés országokban, meg kell állapítanunk, hogy 
a mi fejlődésünkben több rendszerességre volna szükség. Az, hogy valamely 
intézmény hozzánk fordul matematikai problémáival, sokkal inkább függ 
véletlen körülményektől, mint az kívánatos lenne. Ez az, amin változtatni 
szeretnénk, hiszen a mi munkánk nyomán keletkező javaslatok rendszerint 
igen csekély beruházással, vagy minden beruházás nélkül valósíthatók meg 
és komoly megtakarításokat eredményezhetnek. 

A matematikai módszerek alkalmazásának akadályai 

A matematikai alkalmazásnak általános elterjedését azonban bizonyos 
okok még ma is hátrál tat ják, s ezek közül szeretnénk it t néhányat megemlí-
teni: 

1. Az üzemek, intézmények arra törekszenek, hogy felmerülő prob-
lémáikat lehetőleg saját maguk oldják meg, mert ez esetben az üzem dolgozói, 
mérnökei stb. újítási díjat kaphatnak, ha azonban tudományos intézet oldja 
meg az előforduló problémát, az üzemi emberek elesnek az újítási díjtól. A 
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Matematikai Kutató Intézet természetesen megértést tanúsít ezzel a körül-
ménnyel szemben, és semmiképpen nem kívánja mások anyagi érdekeit 
sérteni. Helyesnek tartanánk azonban olyan rendelet kiadását, amely akkor 
is jutalmat biztosít az üzemek vagy intézmények dolgozóinak a probléma 
meglátásáért és felvetéséért, ha azt részben, vagy egészben kutató intézet oldja 
meg. Ilyen rendelet nem csupán a mi intézetünkkel, hanem más akadémiai, 
vagy ipari kutató intézettel való együttműködést is megkönnyítené. 

2. Az intézet megbízói sok esetben lényegesen rövidebbnek gondolják 
azt az időt, amely az általuk felvetett kérdés megoldásához kell, mint amennyi 
ahhoz tényleg szükséges. Ez nem egyszer azzal magyarázható, hogy olyan-
kor fordulnak intézetünkhöz, amikor a megoldás már sürgős, és ha mi a meg-
oldást rövid időn belül nem tudjuk szállítani, a megbeszélések félbeszakadnak. 
— Más esetben úgy képzelik, hogy a Matematikai Kuta tó Intézetben a kész 
receptek és megoldások gyűjteménye található, és a matematikus dolga nem 
egyéb, mint azokat megfelelő esetekre alkalmazni. Tavaly történt meg, hogy 
az egyik nagy vállalat képviselője abban a reményben kereste fel intézetünket, 
hogy mindjárt magával viheti a kész megoldást. „Vegyük elő a formulát és 
helyettesítsük be az adatokat" , — mondotta. Azok a problémák, amelyek 
intézetünkhöz kerülnek, általában nem minden további nélkül megoldható 
sablon feladatok, megoldásuk sokszor hosszú időt vesz igényije, és lia a meg-
bízás teljesítése még terjedelmes numerikus számítással is együttjár , ez jelen-
tős mértékben növeli a kidolgozásra fordítandó időt. Hangsúlyozzuk azonban, 
hogy a megoldás esetleges hosszúnak tűnő volta nem mindig abból adódik, 
hogy sok numerikus számolást kell elvégeznünk. 

3. Az intézetnek a matematika alkalmazása terén kifejtett munkája és 
eredményei nem eléggé közismertek. Ezért a Magyar Tudományos Akadémia 
illetékes szervei határozatot hoztak az Intézet Közleményei magyar nyelvű 
II. sorozatának kiadásáról is, amelynek főleg a matematika gyakorlati alkal-
mazásaival kapcsolatos kérdésekkel kell foglalkoznia. Emellett az intéz.et 
vezetősége arra hívta fel az intézet kutatóit, hogy a lehetőséghez mérten 
minél több cikket közöljenek műszaki, közgazdasági vagy egyéb szaklapok-
ban. Az intézet vezetősége szívesen látja azt is, ha egy-egy gyakorlati prob-
léma megoldása nyomán olyan tudományos cikkek születnek, amelyek társ-
szerzői az intézet kutatója és a megbízó fél képviselője. 

A szükséghez mérten rendezünk majd ankétokat vagy szűkebbkörű 
megbeszéléseket is. 

4. Előfordult gyakorlatunkban már az is, hogy egyik-másik hozzánk 
küldött problémát nem tudtuk kielégítő módon megoldani, sőt akadt olyan 
eset is, amikor egyáltalán nem tudtunk megoldást találni. Egyes megbízóink 
ilyen esetben elvesztették bizalmukat, és nem kerestek fel többé minket prob-
lémáikkal. Mi hangsúlyozni kívánjuk, hogy az efféle bonyolult problémák 
előfordulását természetesnek tar t juk , de ezek nem tipikusak, hanem kivéte-
les esetek, és nem ezek alapján kell megítélni intézetünk tevékenységét. Az 
intézet kutatómunkával foglalkozik, s ebben a kifejezésben már eleve benne 
van, hogy a kutatás nem mindig és különösen nem rövid idő alat t ér célhoz. 

5. Gyakori eset, hogy intézetünkhöz fordulnak valamilyen probléma 
megoldását kérve, de a közös nyelv hiányában megbízóink képviselői és 
intézetünk kutatói csak lassan, fokozatosan értik meg egymást. A tárgyalások 
sorozata zajlik le, amig sikerül kihámozni, hogy mi is a felmerülő matematikai 
probléma, mit is kíván az egyik, és mi az amit nyújtani tud a másik fél. Ez 
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elkerülhető volna, ha a vállalatok, intézmények stb. nagyobb számban alkal-
maznának matematikusokat, akik elő tudnák segíteni a felmerülő problémák 
matematikai megfogalmazását. 

6. A matematikai módszerek széleskörű elterjedésének, a felsoroltakon 
túlmenően, messze legfőbb akadálya a matematikai problémák felismerésének 
hiánya. A matematika nemcsak ot t nyúj that segítséget, hozhat új eredménye-
ket, ahol ez valamilyen bonyolult matematikai feladat megoldásával, új 
módszerek felfedezésével vagy a régiek újszerű alkalmazásával jár együtt; 
a tapasztalat szerint tömegesen lehet találni olyan problémákat is, amelyek 
megoldása hasznos és jól kidolgozott matematikai módszerek segítségével 
megvalósítható. Ebben a tekintetben igen sok még a rej te t t tartalék, amelyek 
feltárása jelentős megtakarításokat eredményezhet. E cél elérésében nagy 
lépést jelentene előre, ha az intézmények, üzemek, vállalatok, kutató intézetek 
maguk alkalmaznának matematikusokat. Egy-egy matematikus nem tudja 
ugyan megoldani személy szerint az összes fellelhető matematikai problémá-
kat, hiszen azok nagyon sokrétűek, és egy üzemben előfordulhatnak való-
színűségszámítással, matematikai statisztikával, mátrix-elmélettel, differen-
ciál-, vagy integrálegyenletek elméletével, matematikai logikával stb. kap-
csolatos problémák. Egy matematikus bizonyos idő eltelte után jól megismerve 
egy üzem vagy intézmény sajátos helyi viszonyait, megláthat és felszínre 
hozhat olyan problémákat, amelyek felismerésére speciális képzést nyert, s 
ha a megoldásokat nem is tudja mindig egymaga produkálni, más matemati-
kusokkal vagy intézetünkkel való együttműködésben a megoldás rendszerint 
megtalálható. 

Hozzá kell ehhez tennünk: ha javaslatunk hallatára azt kérnék tőlünk, 
ajánljunk valakit, mert hajlandók egy matematikust azonnal alkalmazni, a 
legnagyobb zavarban volnánk, hiszen ez idő szerint állástalan matematikus 
nincs. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus sza-
kán, a meghosszabbított tanulmányi idő miatt pedig nem végez senki ebben 
az évben. Jövőre összesen heten nyerik el az alkalmazott matematikusi dip-
lomát. Hogy ez a szám mit jelent, arról akkor alkothatunk magunknak fogal-
mat, ha figyelembe vesszük azt, hogy értesüléseink szerint a Csehszlovák 
Köztársaságban a most következő 5 éves terv során 2000 programozó mate-
matikust kívánnak kiképezni. I t t járt keletnémet matematikus kollégáink 
pedig arról számoltak be nekünk, hogy az egyetemi, de még a középiskolai 
tanári állásokat is tömegesen hagyják ott a matematikusok, mert az ipar a 
magasabb fizetés és az érdekes munka kettős erejével vonzza őket magához. 
A Zeiss művek pl. 60 matematikust foglalkoztat. Hasonló a helyzet a fejlett 
tőkés országokban is. 

Nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb ugyanilyen igénnyel találjuk magunkat 
szemben Magyarországon is, ezek kielégítésére azonban, a jelenlegi állapoto-
kat tekintve, kevés a lehetőség. Fokozza a nehézséget az a körülmény is, hogy 
matematika-fizika szakos tanárokban ugyancsak hiány van, és az egyetemeken 
is kevesen kérik a felvételüket erre a szakra. 

A matematikus képzés egyes problémái 

Felvethető kérdés: látva a fejlődés menetét, miért nem hívtuk fel a 
figyelmet korábban arra, hogy mi a helyzet az alkalmazott matematikus 

526 



képzés terén. E tekintetbon nem érezzük magunkat hibásnak, mert számos 
esetben és különböző fórumoknál szóvá tet tük ezt a problémát, ám ennek 
ellenére még tavaly voltak kisebb állásgondjaink. Az üzemek, intézmények 
stb. bizonyos idegenkedéssel fogadták azt a gondolatot, hogy matematikust 
alkalmazzanak, és amidőn korábban a dolgot erőltettük, és miniszteri utasí-
tásra mégis felvettek egyes helyeken matematikusokat, csak azt értük el, 
hogy az egyik fiatal matematikusból állomásfőnök lett az egyik közlekedési 
vállalatnál, a másik egy üzem bérelszámolójába került és így tovább, csak 
éppen matematikai tudásukat nem használták ki. Természetesen szép szám-
mal vannak más és jó tapasztalatok is. 

Az egyetemekről kikerülő fiatal alkalmazott matematikusokkal szem-
ben bizonyos kifogásokat szoktak említeni, és ezzel a kérdéssel kissé bőveb-
ben szeretnénk foglalkozni. Az első leggyakrabban elhangzó kijelentés: ,,A 
matematikusokat nem tudjuk foglalkoztatni." A fiatal mérnök vagy orvos 
az egyetemről kikerülve még egyáltalán nem szakember, és bizony ügyetlenül 
esetlik-botlik az első időben új munkahelyén. Az ilyen fiatalokat rendszerint 
egy idősebb,gyakorlott szakember mellé osztják be, aki bevezeti őket a szak-
ma titkaiba. Az alkalmazott matematikus azonban új foglalkozási ág Magyar-
országon, és így nem igen van olyan intézménye az országnak, amelyikben 
egy-egy idős matematikus az érkező fiatalokat védőszárnyai alá vehetné. Az 
egyetlen lehetséges eljárás ma az, hogy időt és módot adnak a fiatal matema-
tikusnak a helyi viszonyok megismerésére. Ez, ha nem is mindjárt az első 
hónapokban, de előbb-utóbb sokszorosan megtérül. 

Miért nem adnak az alkalmazott matematikusoknak olyan képzést, 
amely az egyes szakmák igényeinek megfelel? — vetik néha ez ellen. — Vála-
szul éppen erre a kérdésre felsoroljuk azoknak az intézményeknek a neveit, 
amelyek számára 1959-ben a Matematikai Kutató Intézet kutatásokat végzett: 
Mezőgazdasági Kísérleti Kutató Intézet; KGM tervező irodái; Növényvédelmi 
Kuta tó Intézet; Építőipari Műszaki Egyetem II. Hídépítéstani Tanszék; 
Állami Szanatórium, Sopron, I. sz. Belgyógyászati Klinika; Magyaróvári 
Timföld- és Korund Gyár; Telefongyár; Beloiannisz Híradástechnikai Gyár; 
Élelmiszeripari Minisztérium; Lenfonógyár; HÉV; Közgazdasági Kuta tó 
Csoport; Nagynyomású Kísérleti Intézet; Magyar Szabványügyi Hivatal; 
KGM Híradástechnikai Igazgatóság; Műszaki Egyetem Vegyipari Műveletek 
Tanszéke; Erdészeti Tudományos Intézet, Ugodi Kísérleti Telep; Nyelvtudo-
mányi Intézet; Testnevelési Tudományos Kuta tó Intézet; Hunnia Filmstúdió; 
Híradástechnikai Kutató Intézet; Haditechnikai Intézet; Elektromechanikai 
Vállalat; Hőtechnikai Kutató Intézet Kazántűzelési Osztály; Műszeripari 
Kuta tó Intézet; Konzerv- Hús- és Hűtőipari Kutató Intézet; MLTRIMPEX; 
Állattenyésztési Kutató Intézet; Megyei Kórház, Eger; Megyei Kórház, 
Szombathely; Orvostudományi Egyetem, Budapest; Villamos Energetikai 
Kutató Intézet. 

Elképzelhető-e olyan egyetemi oktatás, amely ilyen sokoldalú előkészí-
tést ad? Nyilván nem. Ám az a körülmény, hogy az intézet ilyen sokféle 
probléma megoldására vállalkozott, és azokat eredményesen megoldotta, beszé-
des bizonyítéka annak, hogy ha meg van a kellő együttműködés más intézmé-
nyek képviselői és az intézet kutatói között, akkor eredmények születnek, 
és a matematikusok speciális tudása hatékonyan felhasználható. 

Az egyetemi alkalmazott matematikus képzés kereteinek bővítése attól 
is függ a közeljövőben, hogy a most kidolgozásra kerülő 5 éves terv során 

2 Magyar Tudomány 1960/9 527 



V 

az egyes intézmények, üzemek stb. káderfejlesztési terveikbe felveszik-e a 
matematikusok alkalmazását is. 

A pillanatnyi szükségletek kielégítésére az eddigi eljárás mellett javasol-
juk rövidebb lélegzetű specializált matematikai tanfolyamok megindítását. 

Az 5 éves terv megvalósítása során azonban ezek az átmeneti megol-
dások nyilván nem lesznek kielégítőek. A matematikai módszerek fel-
használása iránti igény előre láthatóan gyors ütemben fog növekedni — hiszen 
ez a folyamat már meg is indult — és ezzel párhuzamosan növekszik majd a 
kereslet a matematikusok iránt is. Fokozni lehetne az egyetemekre jelent-
kező fiatalok körében a matematika iránti érdeklődést, lia a vállalatok, 
intézmények stb. társadalmi ösztöndíjat adnának alkalmazott matematika 
szakos egyetemi hallgatóknak is. Az ösztöndíj-szerződésben ki lehetne kötni, 
hogy az ösztöndíjas hallgató már tanulmányai során foglalkozzék az üzem, 
intézmény problémáival kapcsolatos matematikai kérdésekkel, járjon el 
leendő munkahelyére, esetleg töltsön ot t néhány hetet nyári szünidőben. 
Ez esetben olyan matematikusok kiképzése is lehetővé válnék, akik munkába 
állva már némileg ismernék a helyi viszonyokat, és így megrövidülne az az 
idő, aminek eltelte után a matematikai módszerek alkalmazásának haszna 
közvetlenül is érzékelhetővé válik. 

Tervezni annyi, mint előrelátni. Előre látva a matematikával szemben 
támasztható várható igényeket, igyekeztünk ezzel kapcsolatban néhány prob-
lémát ismertetni. 
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A mennyiségi változások átmenete minőségibe 
— ahogyan a vegyész látja* 

E R D E Y - G R Ú Z T I B O R a k a d é m i k u s 

I I . 

Gáz képződése molekulákból 

méretű térben levő molekulának mint egésznél к a 
mozgását a mechanika (dinamika) törvényei szerint lehet leírni. A molekula 
jó közelítéssel apró, rugalmas golyócskának tekinthető, amelynek állapotát 
bármely időpontban egyértelműen megszabja térbeli helyzete és sebességének 
nagysága, valamint iránya. Megállapítva valamely időpontban a molekula 
fenti adatait, bármely más időpontban kiszámíthatjuk állapotát, ha ismerjük 
a rá ható erőket. Ilyen értelemben a molekula állapota vizsgálataink kezdetén, 
a dinamika törvényei szerint, egyértelműen megszabja állapotát bármely 
későbbi időpontban. 

Nem változnak lényegesen a viszonyok, ha az adott makroszkopikus 
térben 2, 3 vagy több (de nem nagyon sok) molekula van. Ezek állapotát 
is a dinamika törvényei szabják meg, s a vizsgált molekulák összessége továbbra 
is mechanikai rendszert alkot. Ha azonban a molekulák számát igen nagy 
mértékben megnöveljük, akkor minőségileg új sajátságok lépnek fel, pl. a 
hőmérséklet és a nyomás. Ezzel együtt a sok egyes molekulából álló mechanikai 
rendszerből gáz keletkezett, amely sok szempontból új minőségű egységes 
termodinamikai rendszer. A gáznak mint termodinamikai rendszernek adott 
körülmények között határozott hőmérséklete és nyomása van. Egy vagy 
néhány molekulának viszont nincsen sem hőmérséklete, sem nyomása. E 
minőségileg új sajátságok csak a molekulák számának nagymértékű növeke-
dése folytán alakulnak ki. Tehát a molekulák összességének gázzá alakulásá-
ban is mennyiségi változásoknak minőségi változásokba való átmenetével 
van dolgunk, ez az átmenet azonban — ellentétben számos fentebb tanul-
mányozottal — nem egy határozott mennyiségnél, ugrásszerűen következik 
be, hanem fokozatosan megy végbe. 

A molekulák összességének gázzá alakulását a molekulák általános 
kölcsönhatása hozza létre, ami e vonatkozásban a folytonos ütközésekben 
áll. A szakadatlan szabálytalan ütközések folytán az egyik molekulának 
csökken, a másiknak növekszik a kinetikus energiája, következésképpen a 
gázban nagyság és irány szerint mindenféle sebességű molekula van. Az 
összes molekulák összes kölcsönhatásainak eredményeképpen azonban kialakul 
egy határozott sebességeloszlás (hasonlóan, mint ahogy egy társadalmi közös-
ségben adott körülmények között kialakul egy határozott életkori eloszlás). 
Ennek megfelelően az egyes molekulák különböző kinetikus energiájának 
átlagértéke határozott nagyságúvá válik, ami egyértelműen megszabja a hőmér-

* A tanulmány első része megjelent: Magyar Tudomány, 1960. 8. sz. 467—484 1. 
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sékletet. A sok molekulából álló gáz nem tartalmaz mást, mint a benne levő 
molekulák (valamint fizikai mezők) anyagát, s az egyes molekulák mozgására 
továbbra is érvényesek a dinamika törvényei, mégis a gáz egészének minőségi-
leg ú j sajátságai vannak. Az egész gáz, mint termodinamikai rendszer, új 
sajátságait az összes molekulák összes kölcsönhatásainak objektív törvény-
szerűségei alakítják ki, amelyeknek a jelenségek fővonásait megszabó álta-
lános szabályai a statisztikai törvényelcben tükröződnek'. 

A statisztikai törvények csak a rendszer egészének, az egész gáznak az 
objektív törvényszerűségeit fejezik ki, következésképpen nem tükröződik 
bennük az adot t rendszer minden sajátsága. Nem tükröződik pl. a statisztikai 
törvényekben az egyes molekulák mozgásának a törvénye. Az egyes molekulák 
állapotát a gázban is változatlanul a dinamikai törvények szabják meg, de a 
gázra mint olyanra nem érvényesek a dinamikai törvények: pl. a gáz állapota 
(a molekulák sebességeloszlása) nagy mértékben független a kezdeti állapot-
tól. Bizonyos határok között, bármilyen volt is a kezdeti állapot, a gáz statisz-
tikai állapotát rövid idő elteltével csak az egyébként adot t körülmények 
szabják meg. A gázban a molekulák teljesen rendezetlenek, de az egyes gáz-
molekulák véletlen állapotainak összessége mégis egyértelműen és szükség-
szerűen megszabja az egész gáz határozott állapotát. Utóbbiban tehát a 
véletlen és szükségszerű dialektikus ellentétének egysége tükröződik. 

'A molekulák mennyiségének növekedtével bekövetkező minőségi vál-
tozás, ami a gázállapot kialakulásában mutatkozik, részleteiben sok tekin-
te tben más jellegű, mint azok az átmenetek, amelyekkel az előző fejezetekben 
foglalkoztunk. A minőségi átalakulást i t t a nagyszámú egyed összes kölcsön-
hatásának dominálóvá válása idézi elő, s ennek megfelelően folyamatosan 
alakul ki. Ez újra kidomborítja azt, hogy a mennyiségi és minőségi változások 
kapcsolata a konkrét körülményektől függően nagyon különféle alakban 
mutatkozik. 

A dinamika törvényeinek hát térbe szorulása az anyagi rendszer egészé-
nek sajátságai tekintetében, és az összes egyedek összes kölcsönhatásainak 
fővonásait tükröző statisztikus törvények dominálóvá válása nemcsak a 
gázok képződésében mutatkozik, hanem bármely folyadék vagy szilárd test 
létrejöttével kapcsolatban is. E folyamatokat azonban, a kölcsönhatások bonyo-
lultabb volta folytán, nehezebb áttekinteni. 

A mennyiségi változások átmenete minőségi változásokba a gázok terü-
letén más vonatkozásokban is mutatkozik. Ha pl. csökkentjük a gáz hőmér-
sékletét, vagyis változtatjuk a molekulák átlagos kinetikus energiájának a 
mennyiségót (aminek mértéke a hőmérséklet), akkor adott körülmények között 
határozott hőmérsékleten minőségi változás következik be: a gáz cseppfo-
lyásodik (ill. esetleg kikristályosodik). A folyadékoknak lényegesen mások a 
mechanikai, termikus, elektromos stb. sajátságai, mint a gázoké, s az átmenet 
ugrásszerű, anélkül, hogy közbülső állapotok észrevehető ideig léteznének. 
A cseppfolyósodás azon a hőmérsékleten következik be, amelyen a hőmozgás 
kinetikus energiájától származó szétszóró hatás kisebbé válik, mint a mole-
kulák közötti vonzásból származó összetartó és rendező hatás. A cseppfolyó-
sodást tehát két ellentétes tendencia egysége idézi elő. 

A gázok cseppfolyósodásában mutatkozó minőségi változás a nyomás 
növelésével is megvalósítható. Állandó hőmérsékleten növelve a nyomást, 
csökken a molekulák átlagos távolsága egymástól, ennek folytán megnő közöt-
tük a kohéziós vonzás. Amint az ebből származó összetartó hatás túllépi a 
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hőmozgás szétszóródó hatását, bekövetkezik a cseppfolyósodás. A kohéziós 
hatás növekedtével azonban az állapot minőségi változása csak akkor ugrás-
szerű, ha a hőmérséklet alacsonyabb egy — anyagonként változó — értéknél, 
az un. kril ikus hőmérsékletnél. A minőségi változás a kritikus hőmérséklet 
fölött is bekövetkezik (kellő nagy nyomáson az anyagok ilyen körülmények 
között is a folyadékokhoz hasonló állapotúak), de az átmenet ilyen körül-
mények között nem ugrásszerű, hanem folyamatos, sok közbülső állapoton 
át. vezet, 

A nyomás mennyiségi változásával más, kisebb jelentőségű minőségi 
változások is bekövetkeznek a gázokban. Pl. ha a gáz nyomása igen kicsi, 
akkor a nyomása, térfogata és hőmérséklete közötti összefüggést az un. általá-
nos gáztörvény írja le, amely nem tartalmaz a gáz kémiai minőségére vonat-
kozó individuális adatot . Ilyen körülmények között a gáznak mint olyannak 
a sajátságai függetlenek a kémiai összetételtől (un. tökéletes gáz). Növelve 
a gáz nyomását, az általános gáztörvény fokozatosan elveszti érvényét, más 
— bonyolultabb — törvény szerint függ össze a gáz fenti három állapotjel-
zője, és a kémiai összetételnek is befolyása van a gáz fizikai magatartására. 
E nem nagyon mély és fokozatosan érvényesülő minőségi változásnak az az 
oka, hogy a nyomás növekedtével átlagban közelebb kerülvén egymáshoz 
a molekulák, olyan specifikus sajátságaik által megszabott kölcsönhatásaik 
is érvényesülnek, amelyek elenyésző kicsinyek, amig a molekulák átlagban 
viszonylag távol vannak egymástól. 

Az olvadás, a párolgás és a bomlás 

Kristályos szilárd testet melegítve, növekszik molekulái, ill. atomjai 
hőmozgásától származó termikus energiája. Ennek következtében viszonylag 
kis mértékben változik a sűrűsége, fajhője, elektromos és egyéb fizikai saját-
sága. Némileg módosul kémiai reakcióképessége is. Amint azonban a hőmér-
séklet elér egy —az anyagi minőség és a külső nyomás által meghatározott — 
értéket, akkor a termikus energia további növekedésének hatására, ugrásszerű 
minőségi változás következik be: a kristály megolvad. Ez a változás minőségi, 
mert a folyadéknak sok tekintetben mások a sajátságai, mint a kristályoknak, 
és ugrásszerű, mert nincsen észrevehető ideig tar tó ál meneti állapot a szilárd 
kristály és a folyadék között. A minőségi átalakulás azonban nem nagyon 
mélyreható, mert csak a fizikai sajátságok változnak meg jelentősen, a kémiai 
tulajdonságok csak kevéssé módosulnak (a folyadékok általában reakció-
képesebbek, mint a kristályok). Ennek az a magyarázata, hogy az olvadás a 
molekulák sajátságait nem változtatja meg számottevően (ha csak el nem 
bomlanak), csupán a molekulák közötti összetartás lazul meg annyira, hogy 
a kristályrácsban uralkodó rend felbomlik. 

A termikus energia növekedésének hatására számos kristályban az olva-
dás előtt is bekövetkezik kisebb mélységű minőségi változás, amennyiben egy 
határozott hőmérsékleten (az átváltozási hőmérsékleten) a kristályrács átala-
kul, s a molekulák, ill. atomok új rend szerint helyezkednek el: az alacsonyabb 
hőmérsékleten állandó módosulatból új módosulat keletkezik, amely maga-
sabb hőmérsékleten állandó (ún. polimorf átalakulás). Ez is ugrásszerű minő-
ségi változás, de még kisebb mélységű, mint az olvadás: a régi és az új minő-
ség többnyire fizikai szempontból is csak kevéssé különbözik egymástól. 
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Kivételesen azonban nagyobb mértékű, sőt a kémiai sajátságokra is kiterjedő 
lehet a polimorf átalakulással járó minőségi változás. Pl. a kalcit és az arago-
nit mint két polimorf módosulat közötti különbséget csak a szakember veszi 
észre, de a grafit és a gyémánt közötti fizikai különbség szembeötlő, s kémiai 
sajátságaik is némileg eltérnek egymástól (pl. a gyémánt sokkal magasabb 
hőmérsékleten gyullad meg, mint a grafit); a vörös és sárga foszfor pedig nem-
csak fizikailag különbözik egymástól feltűnően, hanem kémiai tulajdon-
ságaik is lényegesen eltérőek: a sárga foszfor igen aktív, levegőn meggyullad, 
erős méreg, a vörös módosulat viszont kémiailag meglehetősen közömbös és 
nem mérgező hatású. E példákból is látható, hogy a mennyiségi változások 
felhalmozódása folytán bekövetkező minőségi változások jellege és mélysége 
nagy mértékben függ az egyes anyagi objektumok konkrét természetétől. 

A termikus energia növelésével járó minőségi változások nem zárulnak 
le az olvadással. Tovább melegítve a folyadékot, sajátságai viszonylag kis 
mennyiségi változásokon mennek á t (csökken a sűrűsége és a belső súrlódása, 
növekszik a molekulák rendezetlensége stb.) Ha gőztér van a folyadék felett, 
akkor egyúttal részben ugrásszerű minőségi változás is megy végbe: a 
folyadék párolog, vagyis egy része minőségileg különböző állapotú gőzzé ala-
kul.1 A gőzök, ill. gázok sajátságai és mozgástörvényei sok tekintetben eltér-
nek a folyadékokétól és a szilárd testekétől. — A folyamatos párolgás azáltal 
következik be, hogy a folyadék felületére jutó azon molekulák, amelyeknek a 
statisztikus energia-eloszlás folytán az átlagosnál jóval nagyobb az energiájuk, 
legyőzik szomszédaik vonzását, és kiszakadnak a folyadékból. A hőmérséklet 
emelésével növelve a folyadékmolekulák hőmozgásának átlagos energiáját, 
az anyagi minőség és a külső nyomás által megszabott határozott hőmérsék-
leten a folyadék egész tömegében megindul a gőzképződés : a folyadék forrásba 
jön, és teljesen elpárolog. A körülményektől függ, hogy a párolgással kapcsola-
tos ugrásszerű minőségi változás fokozatosan következik-e be vagy robbanás-
szerűen. Ha nyi tot t edényben melegítjük a folyadékot, akkor a gőzzé alakulást 
csak viszonylag kis ellenhatás (a felületi feszültségben megnyilvánuló kohé-
ziós erő) gátolja: az egyes elemi lépések nem egyszerre, hanem egymás után 
mennek végbe. A gőzzé alakulásnak megfelelő minőségi változás ilyen körül-
mények között fokozatosan következik be. Ha ellenben színültig töl töt t zárt 
edényben hevít jük a folyadékot, akkor az edény fala nagy ellenállást fejt 
ki a gőzzé alakulással szemben. Következésképpen a mennyiségi változások 
(az energianövekedés) nagyobb mértékben halmozódnak fel, mint a nyitott 
edényben, s végül szétzúzván az edényt, az összes elemi ugrások szinte egy-
szerre következnek be, s a folyadék egész tömege pillanatszerűen, robbanás-
sal alakul gőzzé. A robbanás ereje nagy mértékben függ a minőségi változást 
akadályozó erő nagyságától, jelen esetben az edény falának szilárdságától. 

A párolgás mélyrehatóbb minőségi változás, mint az olvadás, a gőz 
fizikai sajátságai nagyobb mértékben különböznek a folyadékétól, mint utóbbi 
a kristályétól. A kémiai sajátságokat sok esetben a párolgás sem változtatja 
meg számottevően. Ilyen esetekben tovább melegítve a gőzt, előbb-utóbb 
megindul molekuláinak szétbomlása.2 Ez reverzibilis (disszociáció), ha lehűtés-

1 A valóságban a kristályok is párolognak kis mértékben, ezt azonban az előzőek-
ben az egyszerűség kedvéért figyelmen kívül hagytuk. 

2 A kémiai bomlás sok esetben már folyékony állapotban, a párolgás előtt, sőt 
esetleg már szilárd állapotban bekövetkezik. Ilyen anyagok nem alakíthatók gőzzé, ill. 
nem olvaszthatok meg bomlás nélkül. 
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kor a bomlástermékek újra egyesülnek egymással az eredeti molekulává, vagy 
irreverzibilis, ha a bomlás termékei olyan mélyreható változásokon mennek 
át, hogy többé a termikus energia csökkenése hatására sem képesek visszaállí-
tani az eredeti molekulát. A bomlás ugrásszerű mélyreható minőségi átalaku-
lás, amely lényegesen megváltoztatja a kémiai sajátságokat is. A bomlás 
azonban többnyire nem határozott hőmérsékleten megy teljes mértékben 
végbe. A disszociáció általában fokozatos: a hőmérséklet emelésével alig észre-
vehetően indul meg, majd mind nagyobb mértékű, és végül teljessé válik. 
Ez a minőségi változás is robbanásszerűvé tehető azonban, ha nagy ellenerő-
vel akadályozzuk. A gázok disszociációja állandó nyomáson (pl. nyitott 
edényben) kiterjedéssel jár. Ha viszont a gázt zárt edényben hevítjük, akkor 
megakadályozzuk a szükséges mértékű térfogatnövekedést, ami nyomásnöve-
kedést okoz, s ezzel gátoljuk a disszociációt. Ha a nyomás oly nagyra nő, hogy 
szétrombolja az edényt, akkor a disszociáció is robbanásszerűen — és nem 
fokozatosan — következik be. 

A hőokozta bomlás termékei szabad atomok vagy atomcsoportok. 
Utóbbi esetben, a hőmérséklet további emelésének hatására, az atomcsoportok 
is szabad atomokra bomlanak szét. A hő okozta bomlás termékei tehát vég-
eredményben mindig szabad atomok. Ezzel azonban a mennyiségi változások 
átmenete minőségi változásokba még nem fejeződött be. Tovább növelve a 
termikus energiát, az anyagi minőség által megszabott hőmérsékleteken egymás 
után leszakadnak az atomokról az elektronok, amint arról más vonatkozás-
ban már szó volt, s végül a gáz szabad atommagok és elektronok halmazává, 
plazmává alakul. Ezzel befejeződik a tudomány mai állása mellett laborató-
riumban e vonalon megvalósítható minőségi változások sorozata. De nem 
zárul le a lehetséges változások sora, mert nem kétséges, hogy még magasabb 
hőmérsékleten az atommagok és alkatrészeik, valamint az elektronok is 
felbomlanak. 

Áttekintve fentieket, megállapíthatjuk, hogy a termikus energia mennyi-
ségének növelésével számos csomóponton következik be minőségi változás. 
Ezek jellege és mélysége az egyes csomópontokon nagyon különböző, de közös 
bennük az, hogy viszonylag kis mennyiségi változások előzik meg a minőségi 
változásokat. Â mélyreható minőségi változásoknak a növekvő termikus 
energia által megszabott sorrendje azonban nem az egyedüli összefüggés az 
egyes minőségi változások között. A természet tárgyainak és jelenségeinek 
beláthatatlanul sokoldalú összefüggései következtében ugyanazok a minőségi 
változások más eredetű mennyiségi változások révén is bekövetkezhetnek. 
Így pl. molekulák bomlása vagy atomok ionizációja a melegítés (vagyis más 
molekulákkal való ütközés) helyett fény (foton) elnyelése, elektronokkal, 
protonokkal, neutronokkal stb. való ütközés út ján is bekövetkezhet, mint 
ezek növekvő mennyiségű energiájának következménye. A mennyiségi vál-
tozások átmenete minőségiekbe tehát nem egyvonalban, láncszerűen kap-
csolódó folyamatok összessége, hanem e jelenségek sokirányú szövevényes 
hálózatot képeznek. Természetes azonban, hogy ugyanazon minőségi változást 
előidéző mennyiségi változásokban van közös vonás, a fenti példában az, hogy 
a bomlást előidéző valamennyi folyamat növeli a molekula belső energiáját. 

533 



Vegyület és molekula, e lem és atom 

A közönséges (makroszkopikus) értelemben vett kémiai vegyületek nagy 
része molekulából áll,3 mégis a vegyület fogalma nem egyszerűen azonos a 
molekuláéval. A víz vagy jég sajátságai nem egyszerűen mintegy algebrai 
összegei az egyes molekulák külön-külön észlelhető sajátságainak, hanem az 
igen sok molekulából álló testeken, azokon túlmenő, minőségileg ú j sajátságok 
is mutatkoznak,4 mint arról más vonatkozásban már az előzőkben is volt szó. 
Hasonló a helyzet, mint a gázokban, amelyek sajátságai szintén nem azonosak 
a bennük lévő egyes molekulák sajátságainak algebrai összegével. 

A cseppfolyós víz számos sajátsága nem észlelhető közvetlenül egy 
vagy néhány vízmolekulán. Csak ha a vízmolekulák mennyiségét kellő mérték-
ben megnöveljük, akkor alakul ki a cseppfolyós víz számos — az egyes mole-
kulákéhoz képest minőségileg új — sajátsága, pl. a viszkozitás, a sűrűség 
különleges változása a hőmérséklettel, a térfogatnövekedés fagyáskor, a 
különféle oldott anyagokkal szemben tanúsított magatartás. Mindezek a tulaj-
donságok igen sok vízmolekula összes kölcsönhaiásainak átlagos következ-
ményei. Nagy szerepe van ebben a kölcsönhatásban a vízmolekulák hidrogén-
atomok közvetítésével létrejövő laza kapcsolatának, az un. hidrogénhídnak. 
A cseppfolyós vízben több vízmolekulából, változó nagyságú, de határozott 
szerkezetű csoportok alakulnak ki, amelyek folytonos kölcsönhatásban van-
nak egymással, vízmolekuláikat szakadatlanul cserélgetik. A vízben levő mole-
kulacsoportok szerkezete és kölcsönhatása változik a hőmérséklet változá-
sával. A szilárd jég sajátságai sem egyszerűen az egyes vízmolekulák közvet-
lenül észlelhető sajátságainak az összegei, hanem ehhez képest minőségileg 
ú j is van bennük, amit a nagyszámú vízmolekula határozott erőkkel, határozott 
rend szerinti egymáshoz kapcsolódása és mozgásuk közbeni folytonos kölcsön-
hatása alakít ki. Egy-két vízmolekula nem alkot jégkristály!, utóbbi — minő-
ségileg új sajátságaival — csak akkor alakul ki, ha a molekulák mennyisége 
kellő mértékben megnőtt. — Hasonlóak a viszonyok a többi vegyületekkel 
kapcsolatban is. 

A bonyolultabb összetételű anyagok makroszkopikus sajátságai, a fen-
tieken túlmenően, egyéb okok folytán is minőségileg különböznek a bennük 
levő molekulák külön-külön észlelt sajátságaitól. Pl. a gyümölcsök és a belőlük 
készült italok zamata nagyrészt a bennük levő észterektől származik. Az ész-
terek szerves savakból és alkoholokból képződnek víz kilépésével, másrészt 
víz hatására kisebb-nagyobb mértékben (de többnyire nem teljesen) felbom-
lanak savra és alkoholra. Ha egy-egy különálló észter- vagy vízmolekulát 

3 A kémiai anyagok egy része nem önálló molekulákból épül fel, hanem a makrosz-
kopikus test egész tömegét a kémiai vegyértékkapcsolatok térbeli hálózata szövi át , 
az összes atomokat vegyértékerők kötik szomszédaikhoz. E g y gumikesztyűben pl. nem 
találhatók olyan viszonylag elkülönült atomcsoportok, amelyek egy-egy molekulát képez-
nének, hanem az egész kesztyűt a vegyértékkapcsolatok hálózata szövi át. Ilyen esetek-
ben legfeljebb az egész tárgyat lehetne formálisan egyetlen molekulának tekinteni, ez 
azonban a molekulafogalom eltorzítását jelentené. Szokás az ilyen anyagokat makro-
molekulárisaknak nevezni, i t t azonban a makromolekula minőségileg más objektív való-
ságot tükröz, mint a molekula fogalma. 

4 Természetes azonban, hogy az egyes molekulákban lehetőségként, mintegy 
rejtve, megvannak azok a sajátságok, amelyek nagyszámú molekula folytonos kölcsön-
hatásai során kibontakozva alakítják ki összességükben a makroszkopikus kémiai anya-
gok sajátságait. 
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tekintünk, úgy ezek vagy külön vannak, és akkor önálló sajátságaik mutat-
koznak, vagy kölcsönhatásba léptek egymással, és akkor a megfelelő sav, vala-
mint alkohol tulajdonságai jelennek meg. f ia ellenben kellő mértékben meg-
növeljük az észter- és vízmolekulák mennyiségét, akkor ezek, valamint az 
egymásra hatásuk folytán keletkezett sav- és alkoholmolekulák folytonos 
kölcsönhatása révén dinamikus egyensúly alakul, amelyben észter, víz, sav 
és alkohol a körülmények által megszabott arányban egyidejűen van jelen, és 
ezek együttesen szabják meg a rendszer makroszkopikus sajátságait. A részt -
vevő anyagok dinamikus egyensúlya és ezzel együtt a rendszer viszonylagos 
egységessége abban is mutatkozik, hogy az egyik részt vevő anyag mennyiségének 
megváltoztatása ( pl. sav hozzáadása) szükségszerűen megváltoztatja az összes 
többi résztvevő mennyiségét (kémiai átalakulás folytán eltolja a dinamikus 
egyensúlyt). Ha — mint gyümölcsökben általában — többféle észter van 
egyidejűen jelen, akkor azok, ill. a megfelelő savak és alkoholok sokoldalú 
kölcsönhatásba lépnek egymással, és az összes molekulák összes kölcsönhatásai 
folytán kialakult bonyolult dinamikai egyensúlyok szabják meg a rendszer-
egészének sajátságait, amelyek éppen e kölcsönhatások folytán minőségileg 
ú j vonásokat is tartalmaznak. Az összes molekulák összes kölcsönhatása révén 
kialakult dinamikus egyensúly a körülményektől (főleg a résztvevő vegyületek 
arányától és a hőmérséklettől) függ, és kialakulása sok esetben hosszabb 
időt (esetleg hónapokat vagy éveket) vesz igénybe. A molekulák számának 
mennyiségi változása által előidézett minőségi változások kialakulásához .szük-
séges viszonylag hosszú időtartamra vezethető részben vissza az, bogy a 
gyümölcsökből készült italok (borok stb.) „érlelése" időt igényel, mert a 
készítés alkalmával megváltozik a zamat-anyagok, a víz, az alkoholok és a 
savak aránya. 

A kémiai elemek fogalma sem azonos az atomokéval. A szerkezetileg leg-
egyszerűbb kémiai elemek (a fémek és nemesgázok) makroszkopikus mennyi-
ségei ugyan önálló atomokból („egyatomos molekulákból") tevődnek össze, 
de ezek szakadatlan kölcsönhatása következtében — az előzőekben már 
ismertetett módon — minőségileg új sajátságok alakulnak ki, vagyis termo-
dinamikai rendszer jön létre. A Földön gyakorlatilag számbajövő körülmé-
nyek között a kémiai elemek és vegyületek mindig termodinamikai rend-
szerekként vannak jelen. 

Sok esetben azért is eltér egymástól az elem és atom fogalma, mert a 
kémiai elemek nagy részében két vagy több atomot tartalmazó molekulák 
vannak (pl. H2, N2, S8). Már pedig két azonos atom alkotta molekulának is 
lényegesen mások a sajátságai, mint két önálló atomnak. Az atomok mennyi-
ségének változása által okozott minőségi változások különösen szembeszökően 
észlelhetők azokon az elemeken, amelyek különböző nagyságú molekulák 
alakjában ismeretesek. Pl. a közönséges oxigén molekulája kétatomos (02). 
A molekulában levő atomok számát eggyel növelve ózon (03) keletkezik, 
amelynek előbbiétől lényegesen eltérőek a sajátságai (maró hatású, mérgező, 
más az olvadás- és fagyáspontja stb). 

Az atomoktól tehát a makroszkopikus mennyiségű kémiai elemekhez 
különféle vonatkozásokban is a mennyiségi változásoknak minőségi változá 
sokba való átmenete út ján jutunk. 



Az oldatok 

A különböző anyagok keverékeinek, elegyeinek, ül. oldatainak folyamatai-
ban is érvényes a mennyiségi változások minőségibe való átmenetének a 
törvénye, aminek megvilágítására szolgáljon az alábbi néhány példa. 

Vizes oldatok fontos tulajdonsága a kémhatás: savak oldata savanyú, 
bázisoké lúgos kémhatású. A kémhatást azonban nem egyszerűen az oldott sav, 
ill. bázis koncentrációja szabja meg, mert sók oldata is lehet savanyú vagy 
lúgos. A különböző kémhatású oldatoknak különböző az íze és eltérő a kémiai 
hatása, pl. számos anyag más színű savanyú, mint lúgos oldatban (indikátorok). 
A kémhatás változása tehát minőségi változást jelent, bár ez nem nagyon 
mélyreható. A kémhatást az oldatban levő hidrogénionok (ill. az ezzel szoros 
összefüggésben levő hidroxilionok) koncentrációja szabja meg. Nagy hidrogén-
ion-koncentrációjú oldatok kémhatása erősen savanyú. Csökkentve a kon-
centrációt (vagyis az egységnyi térfogatban levő hidrogénionok mennyisé-
gét) a savanyú kémhatás gyengül, de eleinte minőségileg nem változik. Ha 
azonban a hidrogénionok koncentrációja 10 - 7 mól/bt. értékre csökken, minő-
ségi változás következik be: a savanyú kémhatás semlegessé válik. Tovább 
csökkentve a hidrogén-ionkoncentrációt, az oldat lúgos kémhatásúvá lesz, 
éspedig annál erősebben, minél kisebb a hldrogénionkoncentráció.5 Az oldat 
egységnyi térfogatában levő hidrogénionok mennyiségének a változása tehát 
egy ponton minőségi változásba megy át. Ez az átmenet azonban nem éles 
— bár határozott —, mert a mennyiségi változások fokozatos felhalmozódása 
nagymértékben előkészíti. A különböző indikátorok színe szempontjából a 
minőségi változás nem pontosan a semleges kémhatásnál következik be, e szem-
pontból tehát a minőségi változás helye a mennyiségi változás skáláján 
különböző. 

Más ionok koncentrációjának mennyiségi változása is okozhat minőségi 
változást. Pl. a Haniell-féle galvánelemben (amely rézszulfát-oldatba merülő 
rézelektródból és cinkszulfátoldatba merülő cinkelektródból áll) a szokásos 
körülmények között a cinknek ionok alakjában való oldódása és a rézionok-
nak fémréz alakjában való kiválása termeli az elektromos áramot. Ha ellen-
ben a rézionok koncentrációját nagy mértékben csökkentjük, akkor az elem 
feszültsége csökken, majd a rézion-koncentráció egy határozott értékénél 
nullán átmenve ellentétes előjelűvé válik. Ezzel egyidejűleg minőségileg meg-
változik az áramtermelő folyamat: az átmenet után a rézelektród oldódik, és 
a cinken válnak ki az oldatból cinkionok. Az oldat térfogategységében levő 
rézionok mennyiségének csökkentése tehát egy határon minőségi változásba 
megy át. ^ 

Ugrásszerű minőségi változás jön létre a vízmennyiség változásának 
hatására egyes kristályhidrátokkal kapcsolatban is. Ha pl. vízmentes rézszul-
fáthoz növekvő mennyiségű vizet adunk, akkor először CuS04 • H 2 0 , mono-
hidrát keletkezik. Amíg 1 mól6 rézszulfátra számítva kevesebb, mint 1 mól 
víz jut, addig más változás nem történik, és a vízgőz nyomása a rendszer 
felet t közönséges hőmérsékleten 5 higanymilliméter. Ha azonban a víz 

6 A liidrogónionkoncentráció csökkenésével párhuzamosan — ennek függvénye-
kén t — növekszik a hidroxilionok (OH~) koncentrációja, és a lúgos sajátság közvetlenül 
ezzel áll összefüggésben. 

6 Valamely anyag 1 mólja az illető anyag annyi grammja, amennyi a molekula-
súlya. 
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mennyisége túllépi e határt , akkor ugrásszerű minőségi változás következik be: 
megindul a trihidrát, CuS04 • 31I20 képződése, s a vízgőz nyomása 30 higany-
mm-re ugrik fel. Ez változatlan marad mindaddig, amíg 1 mól rézszulfátra 
3 mólnál nem jut több víz. Ehatáron ú jabb minőségi változás történik: meg-
jelenik a pentahidrát, CuS04 • 5H20, s a vízgőz nyomása 45 higanymilliméterre 
ugrik fel. 

Nagy jelentőségűek azok a minőségi változások, amelyek a részecske-
nagyság mennyiségi változásának hatására jönnek létre, és a kolloid rend-
szerekhez vezetnek. Ha valamely nagyobb darab szilárd testet, pl. ezüstbromi-
dot (AgBr) levegőn vagy vízzel érintkezésben tanulmányozunk, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy legtöbb sajátsága független az egyes darabok nagyságától. 
Ha tehát egy nagyobb darab ezüstbromidot feldarabolunk, akkor a részek 
nagyságának csökkenésével nem változnak sajátságai észrevehető mértékben: 
a részek nagyságának a csökkenése (az ún. diszperzitás fokának növelése) 
mint mennyiségi változás nem okoz számottevő minőségi változást. Amint 
azonban a feldarabolással (a diszperzitás fokának növelésével) a részek nagy-
ságát nagymértékben csökkentettük, akkor lényeges minőségi változások 
következnek be. Ha az egyes részecskék mérete mintegy 10~5 cm alá csökken, 
akkor a zavaros, könnyen ülepedő szuszpenzióból átlátszó, viszonylag állandó 
kolloid oldat keletkezik, aminek számos olyan új sajátsága van, ami a durvább 
diszperzitású rendszerekben nem tapasztalható. A szuszpenzió kolloiddá válása 
azzal van összefüggésben, hogy a felaprítás növelésével nő a fajlagos felület 
(1 g felülete), mind több molekula, ill. atom kerül a darabkák felületére, 
s ezáltal előtérbe jutnak a felület sajátságai. A fajlagos felület növekedése 
(tehát mennyiségi vá l tozás ) kezdetben a rendszer sajátságaiban csupán kis 
mennyiségi változásokat okoz, amelyek csak akkor mennek át minőségi válto-
zásba, a kolloid sajátságok kibontakozásába, ha a fajlagos felület túlnő egy 
(nem nagyon éles) határon. 

A kolloid állapot alsó határán túl tovább növelve a diszperzitás fokát, 
a rendszer kolloid sajátságai eleinte csak mennyiségileg változnak, anélkül 
hogy a kolloid jelleg megszűnnék. Ha azonban a felaprítás oly mértékűvé válik, 
hogy az eziistbromid önálló ezüst- és brómionok alakjába jut, akkor megszűnik 
a kolloid állapot, s ún. valódi oldat keletkezik, amely az előbbitől minőségileg 
különbözik (pl. kolloid oldatban a fény ú t j a oldalról látható, valódi oldatban 
nem). E minőségi változás azzal van összefüggésben, hogy a diszperzitás fokát 
bizonyos mértéken túl növelve, minden részecske „felületre" kerül, s ezzel 
meg is szűnik a felület mint a részecske belsejétől különböző sajátságú körzet. 

A kolloid oldat keletkezésével és valódi oldattá való alakulásával kap-
csolatos minőségi változások mellett a kolloid oldatok keretén belül is külön-
féle mennyiségi változások okoznak egyes csomópontokban minőségi változá-
sokat. Az ezüstbromid-kolloid minősége pl. függ attól, hogy keletkezésekor 
milyen viszonyban van az ezüst- és brómionok mennyisége a térfogategységre 
vonatkoztatva. Ha pl. adot t mennyiségű ezüstnitrát (AgN03)-oldatból az 
egyenértékűnél kevesebb káliumbromid (KBr)-oldattal hozzuk létre a kolloid 
ezüstbromidot, akkor a keletkezett kolloid oldat viszonylag állandó, s részecs-
kéi elektromos mezőben a negatív pólus felé vándorolnak, jeléül annak, hogy 
pozitív töltésük van. Növelve a káliumbromid viszonylagos mennyiségét, 
egy határig nem következik be minőségi változás. Amint azonban a kálium-
bromid mennyisége egyenértékűvé vált az ezüstnitrátéval, akkor (nem nagyon 
mélyreható) minőségi változás jön létre: a kolloid részecskék nem vándorol -

537 



nak az elektromos mező hatására, s a kolloid oldat igen labillissá válik, az 
ezüstbromid csapadék alakjában kiválik. Tovább növelve a káliumbromid 
viszonylagos mennyiségét a kolloid oldat újra stabilizálódik, s a részecskék 
most az ellenkező pólus felé vándorolnak.— Hasonló minőségi változások más 
mennyiségi változások hatására is létrejönnek. 

A mennyiségi és minőségi változások kapcsolata a sugárzásban 

Az elektromágneses sugárzás egyike a legfontosabb jelenségeknek, nem-
csak a mindennapi életben mint energiaközvetítő elektromos, infravörös, 
fény-, ultraibolya, röntgen- és y-sugárzás, hanem mint az anyagszerkezet-
kutatás hatékony eszköze is. Az elektromágneses sugárzásban (amit a követ-
kezőkben röviden sugárzásnak fogunk nevezni, bár másfaj ta sugárzás is van) 
igen apró, különböző tömegű anyagi részecskék, fotonok haladnak, amelyek-
nek domináló a hullámsajátsága.7 A fotonok a fénysugárzás folyamatában 
az anyag és mozgás más faj tájából keletkeznek, elnyelésük (abszorpciójuk) 
alkalmával pedig az anyag és mozgása más fa j t á jává alakulnak át. 

A sugárzási spektrum kisfrekvenciájú részének a rádióból ismert bosszú, 
rövid és ultrarövid hullámok8 felelnek meg, ezek fotonjainak a legkisebb (de a 
fenti sorban növekvő) az energiája (hv= 10-9—10~3 eV). Növekvő frekvenciák 
sorrendjében az infravörös, látható, ultraibolya, röntgen és y-sugárzás foton-
jainak tömege, valamint energiája növekszik, s utóbbi sok millió elektron-
voltot is elérhet. 

A frekvencia (r), ill. az energia (hv) a foton mennyiségi adata. Az energia 
mennyiségének növekedtével több csomóponton minőségileg megváltoznak 
a fotonok hatásaiban mutatkozó sajátságai, vagyis minőségileg változnak az 
anyag és mozgása más fajtáival való kölcsönhatásai. Tekintsünk á t — a teljes-
ség igénye nélkül — néhány ilyen kémiailag is fontos minőségi változást. 

A rádiótechnikában használt bosszú- és középhullámok, amelyek foton-
jainak kicsi az energiája (<l(V 5eV), nincsenek a mi szempontunkból számot-
tevő hatással az atomok, ill. molekulák állapotára. Ha gázon (vagy más 
anyagon) áthaladó sugárzás fotonjának energiáját növeljük (hullámhosszát 
csökkentjük), akkor a gáz anyagi minősége által pontosan megszabott hullám-
hosszon a molekulák elnyelik a fotonok közül azokat, amelyek megfelelő 
módon beléjük ütköznek: a foton energiája növeli a molekula forgási energiá-
ját, a foton tömege pedig növeli a molekula tömegét (utóbbi változás azonban 
a molekula tömegéhez képest elenyésző kicsi). A foton elnyelése (ill. a sugárzás 
intenzitásának ezáltal okozott csökkenése) műszerekkel pontosan kimutat-
ható. A foton energiájának növekedése — tehát mennyiségi változás — egy 
határozott értéket elérve minőségi változásba megy á t : képessé teszi a fotont 
a molekulákkal való közvetlen kölcsönhatásra és anyagának, valamint mozgás-

7 Minden anyagi tárgynak testi (korpuszkuláris) sajátságai mellett olyan tu la j -
donságai is vannak, amelyek csak hullámmozgásként írhatók le. À makroszkopikus tes tek 
hullámsajátsága elenyésző, ós a mérőműszerek tökéletlensége folytán gyakorlatilag még 
nem észlelhető. A mikrorészecskék (elektronok, protonok, neutronok stb.) vi lágában 
azonban a hullámsajátság jól észlelhető jelenségek alakjában mutatkozik. 

8 A frekvencia (v), a hullámhossz (A) és a fény terjedési sebessége (c) között a kö-
„ с he 

vetkező összefüggés áll fenn: A = —. A foton energiája = hv = —. 
V A 
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formájának gyökeres átalakulására. Л molekulában ezáltal okozott minőségi 
változás nem mélyrehatóra forgási energia növekedése a molekulák sajátságait 
csak kevéssé módosítja (a centrifugális erő folytán meglazítja, és ezzel vala-
mivel reakcióképesebbé teszi a molekulát, ú j színképvonalak lépnek fel stb.), 
tudományos szempontból azonban e változás mégis fontos. Abból ugyanis, 
hogy milyen energiájú foton hatására következik lie a forgási állapot megvál-
tozása, következtetni lehet a molekulák tehetetlenségi nyomatékára, ill. mére-
tére és alakjára. 

Tovább növelve a gázon áthaladó fotonok energiáját, határozott (az 
anyagi minőségtől függően 10"1—10 2 eV) értéknél a sugárzás elnyelése folytán 
megváltozik az atomok molekulán belüli rezgési energiája. Ezen a csomópon-
ton tehát a mennyiségi változás ú j minőségi változásba megy át : a foton 
energiája az atomok rezgési energiájává alakul át. A molekulákban okozott e 
minőségi változás sem nagyon mélyreható, bár meglazítja, kémiailag hatéko-
nyabbá teszi a molekulákat, és ú j színképvonalak megjelenését is maga után 
vonja. Tudományos szempontból azonban ez a minőségi változás is fontos, 
mert az elnyelt foton energiájából következtetni lehet a molekulában levő 
atomok tömegére és az összetartó erő (a kémiai kötés erőssége) nagyságára. 

Ha a gázon áthaladó sugárzás frekvenciáját tovább növeljük, akkor a 
gáz anyagi minőségétől függően, néhány elektronvolt értéknél mélyreható 
minőségi változás következik be: a molekula atomjaira bomlik, vagyis az 
elnyelt foton energiája a molekula atomjainak potenciális energiájává alakul át. 
Ez a folyamat a klasszikus kémia által ismert leggyökeresebb kémiai változás, 
a molekulák felbontása atomokra, ami makroszkopikusan nagyjából a kémiai 
vegyületeknek elemekre való felbomlásának felel meg. Ezen a csomóponton 
tehát a foton energiájának mennyiségi változása a kölcsönhatás folyamatá-
ban a molekulák gyökeres minőségi változásába megy át. 

Szabad atomokkal is kölcsönhatásba lépnek a fotonok, ha energiájuk 
megfelelő nagyságot ér el. Az atom minősége által pontosan megszabott (mint-
egy 0,1—10 eV) energiájú foton az atom leglazábban kötött elektronját mag-
tól távolabbi pályára veszi át, vagyis gerjeszti.9 Ez minőségi változás (növeli 
az atom kémiai reakcióképességét, ú j színképvonalak jelennek meg), de nem 
mélyreható. Ha azonban a foton energiája egy határozott (az elemtől függően 
4—25 eV) értéket elér, akkor gyökeres minőségi változás következik be: 
az elnyelt foton ionizálja az atomot, az ionok pedig minőségileg lényegesen 
különböznek az atomoktól, amint erről más összefüggésben már volt szó. 

A foton energiájának nagymértékű további növelése még sokkal mélyebb 
minőségi változásokat tesz lehetővé. Ha (a közbenső kisebb jelentőségű minő-
ségi változásokat figyelmen kívül hagyva) a foton energiája eléri a 1,02 MeV-ot 
(1,02 millió elektronvoltot), akkor —ha megfelelő körülmények közé kerül — 
egy elektronná és egy pozitronná alakul. Az elektron és pozitron minőségileg 
gyökeresen más faj tái az anyagnak, mint a foton, ezen a csomóponton tehát 
a mennyiségi változások egyik legmélyrehatóbb minőségi változásba való 
átmenete következik be. Hasonló mélyreható minőségi változás történik, 
ha a foton energiája 210 MeV-ra növekszik, amikoris megfelelő körülmények 

9 Az atommag ós az elektronburok kölcsönös helyzetében már ennél kisebb ener-
giáknál is mutatkoznak a fotonokkal kölcsönhatásban minőségi változások, ezeket azon-
ban i t t figyelmen kívül hagyjuk. 
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között egy pozitív és egy negatív mezonból álló részecskepár keletke-
zik.10 

Elméleti és kísérleti atomfizikai ismereteink alapján nem kétséges, 
hogy ha majd megépülnek olyan hatalmas berendezések, amelyekben még 
sokkal nagyobb energiájú fotonok állíthatók elő, akkor 2 000 MeV energiánál 
újabb gyökeres minőségi változás következik be: ekkora energiájú foton 
egy protonná és egy antiprotonná (negatív protonná) alakul át. 

A fenti vázlatos áttekintésből kitűnik, hogy a foton mennyiségi válto-
zásai felhalmozódásának számos olyan határa, csomópontja van, amelynél 
átalakulásai jellegében minőségi változás következik be. A foton mennyiségi 
változásainak minőségibe való átmenete azonban csak akkor történik meg, 
ha ehhez egyéb szükséges feltételek is teljesülnek. Az egyes csomópontokon 
bekövetkező minőségi változások különféle jellegűek és különböző mélysé-
gűek. I t t is megmutatkozik tehát az, amit az anyag és mozgása változásainak 
más területein is tapasztalunk: a mennyiségi változások átmenete minőségibe 
a változó tárgy természetétől, a változó tulajdonság mennyiségének nagysá-
gától és a változás körülményeitől függően nagyon különféle jellegű és külön-
böző mélységű lehet. Az anyag faj tá inak beláthatatlan sokasága és mozgás-
formáinak kimeríthetetlen változatossága ebben a vonatkozásban is meg-
nyilvánul. 

Kontinuitás és diszkontinuitás 

Az objektív valóság tárgyaival és jelenségeivel kapcsolatban több szem-
pontból nagy különbség van a kontinuus (f°lyi°n°s) és diszkontinuus (diszkrét) 
jellegű anyagfajták, ill. változások között. Az idealista filozófia az anyag 
(valamint tér és idő) kontinuitásának kritériumát korlátlan oszthatóságában 
látja. Ez a szemlélet azonban nem felel meg a tapasztalatnak. A dialektikus 
materializmus a kontinuus és diszkontinuus ellentétét nem a végtelen osztható-
ságában, ill. ennek hiányában látja, hanem a mennyiségi és minőségi válto-
zások ellentéte és egysége alapján értelmezi. 

A valóságban a kontinuitás fogalma azt tükrözi, hogy valamely változás 
folyamán az adot t minőség megmarad. A dolgok annyiban kontinuusak, 
amennyiben megőrzik minőségüket. A tárgyak és folyamatok diszkontinuitása 
pedig állapotuk minőségének megváltozásában áll. A valóságos dolgok annyi-
ban diszkontinuusak, amennyiben különböző minőségűek, és annyiban konti-
nuusak, amennyiben azonos minőségűek. Valamely mennyiség változása csak 
akkor lehet kontinuus, ha közben a minőség nem változik lényegesen. A minő-
ségi változások viszont mindig a kontinuitás áthágását és diszkontinuitás 
keletkezését jelenti. A kontinuitás lényegében nem más, mint a minőség 
megmaradása mennyiségi változások közben. A diszkontinuitásban viszont a 
minőség megváltozása mutatkozik mint mennyiségi változások következménye. 

A kontinuus és diszkontinuus sajátságok kapcsolata a minőség változá-
sával világosan megmutatkozik pl. az anyag szerkezetében. A klasszikus 
atomisztika az anyagot diszkontinuusnak tekintette, mert úgy vélte, hogy 

10 A mezonok (/i-mezonok) az elektronoknál 206-szor nagyobb nyugalmi tömegű 
részecskék, amelyek azonban nem állandók, hanem a m p kis törtrésze alat t az anyag 
más fa j tá ivá a lakulnak. 
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oszthatósága az atomoknál — amelyeket oszthatatlannak t a r to t t — befeje-
ződik, s a különálló atomok között űr van a szó szoros értelmében. Az anyag 
szerkezetére vonatkozó ismeretek fejlődése során kiderült, hogy az atomok 
nem oszthatatlanok, hanem magokból és elektronokból állnak, az atom-
magok pedig protonokból és neutronokból tevődnek össze. Tehát maguk az 
atomok és magjaik is diszkrét felépítésűek, mert alkatrészeik egymástól 
különállóak. 

Ha az anyag és mozgás sajátságait csak olyan mélységig vizsgáljuk, 
ameddig az atomok gyakorlatilag oszthatatlannak tekinthetők (amint azt a 
klasszikus atomisztika teszi), akkor az a t o m állandó minőségű egységes egész-
nek tekinthető, amelyen belül a minőség nem változik. Az atom határán 
(„felületén") azonban ugrásszerű minőségi változás következik be, mert a 
szomszédos atomtól elválasztó térben az anyagnak gyökeresen más sajátságú 
faj tái — fizikai mezők — vannak.11 E minőségi változást mennyiségi válto-
zások készítik elő, mert az atom középpontjától határa felé haladva olyan 
változások mutatkoznak, amelyektől még akkor sem tekinthetünk el, ha az 
atom szerkezetének részleteit figyelmen kívül hagyjuk. E mennyiségi válto-
zások felhalmozódása vál t ja ki — elérve határát — a minőségi változást: 
az átmenetet az anyag korpuszkuláris fa j tá jából a fizikai mezőkbe, mint az 
anyag kontinuus fajtáiba. A mai fizika ugyanis feltárta, hogy az atomok (és 
annak alkatrészei) között nem űr van a szó szoros értelmében, hanem vákuum, 
amely az anyag fizikai mezők alakjában levő faj tá ja . Ennek sajátságai minő-
ségileg gyökeresen eltérnek a részecskék (korpuszkulumok: protonok, neutro-
nok, elektronok stb.) tulajdonságaitól. 

Mélyebben vizsgálva az anyag szerkezetét, azt tapasztaljuk, hogy 
maga az atom is diszkontinuus felépítésű. Az atommagot minőségileg egységes 
testnek tekintve, határán ugrásszerű gyökeres minőségi változás következik 
he, mert a magot a körülötte lévő elektronoktól fizikai mezők választják el. 
Az elektronok határán ugyancsak minőségi változás történik, és ennek meg-
felelően i t t is diszkontinuus az átmenet. 

Ha — még mélyebben hatolva az anyag szerkezetébe — az atommag 
összetételét is figyelembe vesszük, s alkatrészeiként a minőségileg egységes-
nek tekintet t protonokat, neutronokat, valamint fizikai mezőket vesszük 
figyelembe, akkor a protonok és neutronok határán következik be a minőségi 
változás, aminek folytán az atommag diszkontinuus felépítésű, alkatrészei 
diszkrét részecskék. Valójában a protonok, neutronok és elektronok sem oszt-
hatatlan végső építőkövei a kémiai elemeknek, kísérleti tények alapján tud-
juk, hogy mindezeknek belső szerkezetük van. Bár ennek részletei még nem 
ismeretesek, nem kétséges, hogy e részecskék maguk is diszkontinuus fel-
építésűek, alkatrészeik diszkrét részecskék. 

A kémiai anyag diszkontinuus szerkezete fenti vázlatának példájából 
nemcsak az tűnik ki, hogy a kontinuitás, ill. diszkontinuitás nem a korlátlan 
vagy korlátolt oszthatósággal áll kapcsolatban, hanem a mennyiségi válto-
zások minőségi változásokba való átmenetével. Kitűnik az is, hogy a konti-
nuitásnak és diszkontinuitásnak sok fokozata van. Ami ismereteink és fogal-
maink fejlődésének adott fokán, ill. az anyag és mozgása vizsgálatának adott 
mélységében minőségileg egységesnek, kontinuusnak látszik, arról az ismeretek 
és fogalmak további fejlődése, a vizsgálatok elmélyítése kideríti, hogy disz-

11 Vö. Magyar Tudomány, 1959. 449. 1. 
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kontinuus. Л kontinuitás és diszkontinuitás tehát viszonylagos jellegű, össz-
hangban azzal, hogy a megismerés fokozatosan halad előre, az objektív való-
ság kevésbé hű visszatükröződésétől a hívebb felé. A fejlődés e vonalában a mole-
kulák, az atomok, az elektronok, az atommagok, a protonok, a neutronok, 
a mezonok stb. nem „végső építő elemei" a világnak, hanem mintegy csomó-
pónt oknak tekinthetők, amelyeket az anyag minőségileg különböző f a j t á i 
szabnak meg. 

A fenti példa tanúságai általánosíthatók: a kontinuitásnak és diszkonti-
nuitásnak csak a mennyiségi és minőségi változások összefüggésében van értelme. 
Ennek megfelelően a kontinuitás és diszkontinuitás ellentéte elválaszthatatlan 
egységben van egymással: a diszkontinuitásnak csak a kontinuitás megszaka-
dásaként van értelme, a kontinuus jelleg viszont a diszkontinuitás hiányában 
mutatkozik. A minőség megmaradása vagy változása szabja meg a kontinuus 
vagy diszkontinuus jelleget. Az az elgondolás, hogy valamely mennyiség 
határ nélkül folytonosan csökkenthető, anélkül, hogy egy ponton minőségi 
változás állna be, ellentétben лап a tudományos -tapasztalattal. 

A kontinuitás és diszkontinuitás problémája a mennyiségi és minőségi 
л-áltozáson át az állandóság és változékonyság ellentétének dialektikus egysé-
gével is kapcsolatban áll. A kontinuitás alapja az adot t állapot megőrzése, 
változatlansága, a diszkontinuitást viszont az állapot megváltozása, a régi 
megszűnése és minőségileg más, ú j állapot létrejötte jellemzi. Mivel a való-
ságban a kontinuitás és diszkontinuitás mindig szerves, dialektikus egység-
ben jelentkezik, ebben egyúttal az állandóság és változékonyság dialektikus 
egysége is megmutatkozik. Az állandóság és változékonyság abszolutizálása 
ugyanúgy nem egyezik meg az objektN \'alóságra vonatkozó tapasztalatokkal, 
mint a kontinuitás és diszkontinuitás abszolutizálása, mert mindkét kategória 
viszonylagos. 

* 

A fentiekben vázolt példákból világosan kitűnik, hogy a mennyiségi 
változások átmenete minőségi változásokba a természet tárgyainak és folya-
matainak egyik általános törvénye, hasonlóan, mint az a társadalom és a 
gondolkodás jelenségeivel kapcsolatban is tapasztalható. A konkrét tá rgyak 
és folyamatok kölcsönhatásai és változásai a megfelelő anyagfajták és 
mozgásformák specifikus törvényszerűségei szerint történnek, amelyek 
igen különbözőek, \Táltozatosak és sokfélék. Az objektív valóság tárgyai 
és jelenségei közötti kimeríthetetlenül sokoldalú kölcsönhatások folytán 
a minőségi változások helye, jellege és mélysége nagymértékben függ a 
konkrét anyagi tárgy sajátságaitól és a körülményektől. Adott minőségi 
változás sok esetben különféle mennyiségi változásoknak lehet a következmé-
nye. Másrészt ugyanazon sajátság mennyiségi változásai különböző csomó-
pontokon különféle jellegű és különböző mélységű minőségi változásokat 
okozhatnak. Bármely részét vizsgáljuk is azonban az objektív \Talóságnak, 
specifikusan bármily mértékben eltérő törvényszerűségek uralkodnak is az 
egyes terülelcken, mindenütt azt tapasztaljuk, hogy a mennyiségi válto-
zás felhalmozódása előbb-utóbb minőségi változásokba megy át. Ezek jellege, 
mélysége, ugrásszerű vagy folyamatos kialakulása azonban nagyon külön-
böző lehet. 

A mennyiségi változások átmenete minőségi változásokba tehát a ter-
mészet egyik általános alaptörvénye, amely közös jellege, egyik főtendenciája 
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minden összefüggésnek. Ezen a törvényen alapszik a természet kimeríthetet-
len változatossága, az anyag és mozgása beláthatatlanul sok faj tájának 
létrejötte. A mennyiségi és minőségi változások összefüggésének törvénye 
azonban nem önmagában létezik, hanem minden konkrét tárgyban, kölcsön-
hatásban és folyamatban, ill. specifikus törvényszerűségben megmutatkozó 
egyik fontos általános vonás, amely lényegesen befolyásolja a jelenségek össze-
függésének tendenciáját, a változást és fejlődést. Pusztán e törvény alapján 
mégsem érthetők meg mélyebben a jelenségek, mert azok konkrét lefolyását 
az adot t körben érvényes specifikus törvényszerűségek irányítják. A speci-
fikus konkrét törvényeken keresztül azonban mindenütt és mindig érvényre 
jut a mennyiségi változások minőségi változásokba való átmenetének általá-
nos törvénye. Ez egyébként összhangban van az általános és specifikus elvá-
laszthatatlan egységével. Nyilvánvaló továbbá az is, hogy a mennyiségi és 
minőségi változások konkrét összefüggései és utóbbiak jellege igen külön-
bözők, továbbá, bogy a minőségi változások is visszahatnak a menyiségi 
változásokra. 

Mivel a mennyiségi változások átmenete minőségibe mindig az adott 
anyagfaj ta és mozgásforma specifikus törvényein keresztül jut érvényre, 
a specialisták esetleg triviálisnak érezhetik az általános törvény egyes meg-
nyilvánulásait, mert „magától értetődően" következnek a specifikus törvény-
ből. A mennyiségi és minőségi változások összefüggésének általános érvénye 
és alapvető fontossága a természet, a társadalom és a gondolkodás minden 
jelenségére azonban éppen annak a következménye, hogy minden idevonat-
kozó speciális törvényből magától értetődően következik. A dialektikus 
materializmus feladata, az objektív világ mélyebb megértése és eredménye-
sebb irányítása céljából, éppen e mindenoldalúság és általános érvényesség 
kidomborítása \ udatunkban. 
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A Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet 10 éve 

SZABOLCS ISTVÁN, a mezőgazdasági tudományok doktora 

A z a kívánság és az az igény, hogy a magyar talaj tan, talajjavítás és 
trágyázási kutatások, valamint a talajbiológiai kutatások intézetet kapjanak, 
nem új hazánk tudományának történetében. Az 1909-ben megtartot t első 
nemzetközi agrogeológiai konferencia már megmutatta azt, hogy hazánk 
tudósai értékes munkásságot fejtenek ki. 

Azt az igényt, amely a század elején a kiváló magyar szakemberek 
körében felmerült, hogy önálló intézetet nyerjenek a szóban forgó tudomány-
ágak, elsőízben hazánk történetében az 1919-es Tanácsköztársaság igyekezett 
valóra váltani. 1919-ben megszervezték az Országos Talaj tani Intézetet, 
amely azonban a Tanácsköztársaság bukása után megszűnt. Szervezetileg fel-
oszlatták, és a későbbi kutatások a régebbi szervezeti formában folytak tovább. 
Ennek az első talajtani intézetnek igazgatója nagy talajkutatónk: Treitz 
Péter volt. 

A két világháború között a magyar talaj tan kiváló képviselői hatalmas 
nemzetközi súlyra és tekintélyre tettek szert. Ennek ellenére a Horthy-kor-
szak tudománypolitikája eredménytelenségre kárhoztatta azt a törekvésüket, 
hogy önálló intézetet hozzanak létre a talajtani és agrokémiai kérdések kuta-
tására. Nem segített az intézet létrehozásában az sem, hogy a nemzetközi 
ta la j tani társaság vezető tisztségeit éveken át magyar tudósok töltötték be, 
és 1927-ben, majd 1929-ben olyan talajtani értekezletek színhelye volt 
hazánk, amelyek hatásukban évtizedekre szabták meg a ta la j tan egyes kér-
dései kutatásának út já t . 

1938-ban 'Sigmond Elek nek, a magyar talajtan akkori vezető tudó-
sának közvetlen kezdeményezésére a Magyar Mérnök és Építész Egyesület 
rendezésében a talajtannal és agrokémiával foglalkozó szakemberek népes 
összejövetelt tartot tak, ahol a kormányzat illetékes képviselői elé tár ták 
annak szükségességét, hogy egy talaj tani intézetet hozzanak létre. Helyesen 
állapította meg ez az értekezlet, hogy a mezőgazdasági termelés hatásfokának 
emelése és általában a termelés országos megszervezése csak hazánk talaj-
viszonyainak tökéletes ismeretében valósítható meg. Annak ellenére, hogy 
a megjelentek egyhangúan támogatták az önálló talajtani intézet létrehozá-
sára te t t javaslatot, sőt a kormányzat képviselői is helyeselték azt, a múlt 
rendszerben nem következhetett be és nem következett be a magyar talaj-
kutatók és agrokémikusok régi vágyának megvalósítása, a magyar talajtani 
intézet megszervezése. IIa elolvassuk azokat a lelkiismeretesen és tudomá-
nyosan megalapozott javaslatokat, amelyeket az értekezleten részt vett talaj-
kutatók 'Sigmond Elek vezetésével tettek, megállapíthatjuk, hogy akkor is 
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szükségszerűen felvetődött már a talajtani és agrokémiai kutatásnak intéz-
ményes megoldása, és joggal marasztalhatjuk el a régi rendszert, amelynek 
sok mindenre volt anyagi fedezete, de nem maradt anyagi fedezete egy ilyen 
típusú intézet megalapítására. 

Nem érdektelen ma egy pár szót idéznünk 'Sigmond Elek ekkor elmon-
dott szavaiból: 

„Gazdasági termelésünk hatásfokának emelése, és általában a termelés 
országos megszervezése csak hazánk talajviszonyainak tökéletes ismereté-
ben valósítható meg. Ez a feladat rendkívül sokoldalú tevékenységet igényel 
és ezeknek nagyrésze természetesen nyilván termesztési vonatkozású, azon-
ban az alap, amire építünk, maga a talaj, s a lehetőségeket végeredményben 
a legfontosabb termelési tényezőnek, a talajnak belső sajátságai szabják meg. 
Ha tehát a program megvalósításában tervszerűen akarunk eljárni, akkor 
egyrészt a hazai talajféleségek megismerésére irányuló kutatómunkát kell 
intézményesen támogatni, másrészt pedig biztosítani kell azt, hogy ennek a 
kutatómunkának eredményei a gyakorlati életben is hasznosítást nyerjenek." 

Mint láthatjuk, a szándék megvolt, megfelelő nemzetközi tekintéllyel 
rendelkező szakembereink is voltak ahhoz, hogy a ta la j tani intézet már lénye-
gesen korábban is megalakuljon hazánkban. 

A népi demokrácia megszilárdulásának éveiben tudománypolitikánk 
egyik első ténykedése volt, liogy létrehozta a Talaj tani és Agrokémiai Kutató 
Intézetet. 1949-ben a Földművelésügyi Minisztérium hatáskörében alakult 
meg Agrokémiai Intézet elnevezéssel. Az intézet szervezésénél a különböző 
intézményeknél működő talaj tani és trágyázási részlegeket egyésítették. így 
alakult ki ezekből az egységes intézet. Egyesítésre került az Agrártudományi 
Egyetem keszthelyi osztályának kémiai tanszékéből, valamint az Országos 
Kémiai Intézet egyik osztályából, a Földtani Intézet talajtérképezési osztályá-
ból, az Országos Kémiai Intézet mezőgazdasági ta laj tani osztályából. Ezekben 
az intézetekben hosszabb-rövidebb ideje folyt már talaj tani és agrokémiai 
kutatómunka, különösen nagy tradíciókkal rendelkeztek az Országos Kémiai 
Intézetben, ahol 'Sigmond Elek vezetése alatt, valamint a Földtani Intézetben, 
ahol Treitz Péter és Kreybig Lajos vezetése a la t t évtizedeken keresztül 
szép eredményeket értek el. 

A korábban egymástól elszigetelve működő talaj tani kutatórészlegek 
egyesítése lehetőséget nyú j to t t arra, hogy a kutatómunka egységesebb és ered-
ményesebb legyen. 

Az intézet megalakulása utáni első időkben a budapesti osztályok 
mellett vidéki osztályai is működtek az intézetnek, mégpedig Szegeden, 
Debrecenben és Magyaróvárott. Ezeket a vidéki osztályokat 1951-ben külön-
választották, önállósultak, az intézet pedig Agrokémiai Kutató Intézet elne-
vezést nyert. Ekkor vonták össze az intézet térképezési és talajfizikai osztályát 
talaj tani osztállyá, s mellé biokémiai osztály is létesült. Az intézet megalakulá-
sától 1951-ig az Országos Kémiai Intézet volt helyiségeiben, 1952-től a helyre-
állított jelenlegi épületben működik. 

A Herman Ottó-úti telepen régi hagyományai vannak már az 
agrokémiai és talaj tani kutatásnak, mivel ezen a telepen talált hajlékra a 
Tanácsköztársaság alat t megalakított Magyar Talaj tani Intézet is. 

Az ú j áthelyezés u tán az intézetben ismét részleges átszervezésre került 
sor: a talajkémiai osztályból műtrágyázási osztály lett, a mikrobiológiai 
osztály megszűnt, és helyét a szervestrágyázási osztály foglalta el. Ugyan-
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ebben az időben a Tápiószelei Kísérleti Gazdaság egyik üzemegységét az 
intézet szabadföldi kísérleteinek lefolytatása érdekében intézeti gazdasággá 
szervezték át . 

1954 végén felmerült annak szükségessége, hogy az intézet a ta laj tani 
és trágyázástani kutatások központi és elvi irányító szerve legyen, és feladatát 
a Magyar Tudományos Akadémia keretében lássa el. Ennek eredményeként 
1955-ben az MTA átvet te az intézetet. 

Az átvétellel kapcsolatban ismét részleges átszervezésre került sor: 
a Tápiószelei Kísérleti Gazdaság elszakadt az intézettől, és a kutatók egy része 
a Földművelésügyi Minisztérium hatáskörében maradt. Megszűnt a műtrágyá-
zási osztály, és a trágyázási osztály egységes feladatául tűzték ki a szerves és 
műtrágyázás alkalmazásának kutatását . 

A Magyar Tudományos Akadémia felügyelete a la t t kapta az intézet 
jelenlegi feladatát és munkakörét leginkább kifejező nevét: Magyar Tudo-
mányos Akadémia Talaj tani és Agrokémiai Kutató Intézete. 

A 10 éves munka eredményei nem függetlenek és nem elszakíthatok a 
magyar agrokémiai és talaj tani tudomány haladó hagyományaitól. Nem is 
lett volna alkalom és lehetőség arra, hogy e gazdag hagyományok figyelembe-
vétele, felhasználása és továbbfolytatása nélkül eredményes kutatómunkát 
fejthessünk ki. 

A talaj tannak és talajjavításnak igen régi hagyományai vannak Magyar-
országon. Tessedik Sámuel, a magyar agrokémiai és talajtani tudomány 
atyja, már 150 évvel ezelőtt kitűzte azt az utat, amelyen a magyar talaj-
javítás ma is halad, Szabó József, Sporzon Pál és mások ugyancsak majd-
nem 100 évvel ezelőtt lerakták e 1 udományág alapjait. A trágyázás kérdéseiben 
Sporzon, Cserháti, Kossutány és mások olyan gazdag örökséget hagytak, 
amelyek felhasználása ma könnyebbé és eredményesebbé teszi a munkát. 

Különösen nagy segítséget nyújtot t az intézet munkájához és a magyar 
talaj tani tudomány fejlesztéséhez az a gazdag örökség, amely a magyar talaj-
tani tudomány virágkorából maradt ránk. Ez a virágkor évtizedekig ta r to t t 
és kimagasló alakja Treitz Péter, 'Sigmond Elek és munkatársaik, akik 
részben ma is köztünk dolgoznak. Ebben az időszakban nemzetközi szinten 
is elsők közé emelték a magyar talajtant. Olyan elméleti és gyakorlati megálla-
pításokat tettek, melyek nagy része ma is felhasználható és amely alapot 
nyújt arra, hogy korszerű módszerekkel és újabb eredményekkel tovább fej-
lesztve nemcsak elméleti területeken érjünk el nagy eredményeket, hanem a 
gyakorlatnak is közvetlenül és eredményesen segítségére legyünk. 

Népi demokratikus kormányzatunk már az intézet megalakításakor, 
1949-ben olyan feladatokat tűzött eléje, amelyek népgazdaságunk fejlesztését 
elméleti, valamint gyakorlati kutatások együttes művelésével kívánják elő-
segíteni. 

A következő feladatokat kapta az intézet megalakulása után: 
1. Az ország talajainak tanulmányozása kémiai, fizikai és mikro-

biológiai szempontból. 
2. Gazdasági növények anyagcseréjének és tápanyagszükségletének 

vizsgálata. 
3. Az agrokémiai tudomány eredményeinek felhasználásával, a növény-

termesztési intézetekkel együttműködve ú j agrotechnikai, szerves- és műtrá-
gyázási, továbbá növényápolási módszerek kialakítása és kísérleti tanul-
mányozása. 
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4. Szikes, savanyú, homokos és tőzeges-lápos talajok megjavítására 
alkalmas módszerek kidolgozása. 

Az intézet munkájának első periódusában — mint a célkitűzések 
túlságosan szélesre szabott skálája muta t ja — nem tudot t minden téren 
egyforma súllyal és egyforma jelentőséggel megfelelni feladatainak. De már 
ebben az időszakban is fontos részeredmények születtek, és az intézet komoly 
segítséget nyú j to t t a szocializmus építésében falun. Folytatódtak a talaj-
térképezési munkálatok, melyek során nemcsak befejezték Kreybig Lajos 
által kezdeményezett nagyléptékű országos talajtérképeket, hanem új, külön-
böző léptékű átnézetes talajtérképet is hoztak létre. Ezen túlmenően kialakult 
az intézetben a genetikus térképezés irányzata is, amely a későbbi évek során 
mind tovább fejlődött. 

A trágyázástani kutatásokban Kreybig Lajos és mások vezetésével 
a különböző foszfát műtrágyák, szemcsés foszfátok alkalmazása mind az 
intézet budapesti, mind pedig vidéki osztályaiban széleskörű kipróbálást és 
felhasználást nyert . 

Gazdag eredményeket ért el az intézet szegedi osztálya is a szikes és 
savanyú talajjavítási módszerek kidolgozásával és a gyakorlatban való széles-
körű elterjesztésével. 

Ebben az időszakban az intézet ellátta azoknak a feladatoknak egy részét 
is a talajok és trágyaszerek minősítésének kérdéseiben, amelyekkel ma az 
Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet foglalkozik. 

Az intézet munkájának második periódusát az 1951—54. években lehet 
meghatározni. Ebben az időszakban már a konkrétabb feladatok kerültek 
előtérbe. Új eredményeket is értek el mind a talajtérképezés, talajkémia és 
talajfizika, mind pedig a trágyázástan és biokémia területén. Talaj- és eróziós-
térképek készültek, kidolgoztak egy sor talajkémiai és talajfizikai módszert, 
amelyek azóta az egész országban, sőt sok helyen külföldön is elterjedtek. 

A szóban forgó időszakban szép eredményeket ért el a munkát akkor 
megkezdő biokémiai osztály is, amelyet a korán elhúnyt Márkus László vezetett. 

Az 1951—54. években figyelemre méltóak az intézet eredményei a szov-
jet talajtani, valamint agrokémiai elvek és módszerek elterjesztésében. Szerepe 
van az intézetnek abban, hogy Dokucsajev, Viljamsz, Prjanyisnyikov és 
más nagy orosz és szovjet tudósok tevékenységét hazánkban mind jobban 
megismerték, sőt fel is használják a mezőgazdasági gyakorlatban. Ebben a 
munkában jelentős érdemei voltak az intézet akkori igazgatójának, Páter 
Károly professzornak. 

1951-ben alapították meg az intézet folyóiratát — az Agrokémia és Talaj-
t a n t — is, amely felöleli nemcsak az intézet munkatársainak jelentősebb 
publikációit, hanem széles fórumot nyit a hazai talajtani, agrokémiai, talaj-
biológiai, növényélettani szakembereknek, hogy kutatási eredményeiket 
közzétegyék. Többszáz külföldi intézménnyel és folyóirattal tar t kapcsolatot 
az Agrokémia és Talaj tan, s ezáltal biztosítja, hogy egyrészt a hazánkban folyó 
kutatómunka és eredmények világszerte ismertté váljanak, másrészt ellátja 
kutatóinkat a legszélesebbkörű nemzetközi dokumentációs anyaggal. 

Új periódus kezdődött az intézet munkájában, amikor a Magyar Tudo-
mányos Akadémia felügyelete alá került. Ennek az időszaknak az elején kezdőd-
tek el a radioaktív izotópokkal való kutatások, melyek nemcsak hazánkban 
voltak az elsők a mezőgazdasági tudomány területén, hanem a legtöbb szom-
szédos országot is megelőztük e tekintetben. A megindult kutatómunka nem-
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csak saját intézetünkre terjedt ki, hanem fokozatosan mind több segítséget 
nyúj to t t más, hazai mezőgazdasági intézménynek az izotópok felhaszná-
lásában. Az izotóplaboratórium megszervezésében nagy része volt az intézet 
akkori igazgatójának, di Gléria János professzornak. 

Az intézet 1955-ben már talajtani konferenciát rendezett, amelyen a 
hazai szakembereken kívül részt vettek a baráti országok tudósai is. A kon-
ferencia a második világháború utáni magyar talaj tani kutatások eredményeit 
dokumentálta és pezsdítően liatott nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi 
talaj tani kutatásokra is. Több akkor született határozat napjainkban realizá-
lódik; általunk ismertetett kutatási eredmények a baráti országokban is 
elterjednek. 

Az intézet mindinkább megtalálja a feladatának legjobban megfelelő 
problémakört. Ismét két osztály létesült a talajok termékenységének meg-
javítására: a liomokjavítási és szikjavítási osztály. A trágyázási osztály szá-
mos, a szocialista nagyüzemek számára alkalmas új módszert dolgoz ki, amelyek 
felölelik a szerves és műtrágyák korszerű együttes alkalmazását, sőt az újabb 
trágyaszerek bevezetését. A legutóbbi időben a mikrobiológiai osztály létesült. 

Az intézet munkája a legutóbbi években elméletileg egyre elmélyül-
tebbé vált, azonban nem tudtunk még kellőképpen ezzel együtt olyan szoros 
kapcsolatot találni a gyakorlattal, mint ez kívánatos lett volna. Ezért újra 
felelevenítjük a szocialista nagyüzemekkel való kapcsolatainkat, mind 
patronálás útján, mind más formákban. Több szövetkezetnek és állami gazda-
ságnak modern genetikus üzemi talajtérképet készítünk, többnek pedig kor-
szerű és gazdaságos trágyázási és talajjavítási tervet. 

A jövőben intézetünk négy főirányban kívánja tevékenységét folytatni: 
1. talajtani alapkutatások, talajtérképezés; 
2. kedvezőtlen termékenységű talajok javítása; 
3. trágyázás és növények táplálkozása; 
4. talajbiológia. 
Arra, hogy e területeken komoly eredményeket érhessünk el, nemcsak 

azért van meg a lehetőség, mert kormányunk tudománypolitikája e munkát 
támogatja, hanem azért is, mert intézetünk régi és új szakemberekből össze-
forrott kutatógárdával rendelkezik. E gárdában szorosan együttműködnek 
Treitz és 'Sigmond tanítványok, a Fehér professzor által nevelt talaj bioló-
gusok, valamint a szovjet genetikus talaj tan alapjain a Szovjetunióban tanult 
szakemberek. Doby, Ballenegger, Kreybig professzorok gazdag tapasztalatai-
kat közvetlenül is rendelkezésünkre bocsátották. 

Nagy segítséget nyújt a barát i országokkal való tudományos együtt-
működés, melynek során több, mint 30 külföldi intézménnyel van szoros, 
közös munkán alapuló kapcsolatunk. 

Együttműködésünk a hazai tudományos intézetekkel sokrétű. Meg kell 
azonban állapítani, hogy jobban ki kellene használnunk és a kölcsönös segítség 
alapján továbbfejlesztenünk a mezőgazdasági felsőoktatási intézményekkel 
való kapcsolatot. Ez annál is inkább indokolt, mert hazánkban még mindig 
nem valósult meg a talaj tannak a tudomány- és műegyetemekon való okta-
tása, amely pedig ma, mind a szocialista, mind a fejlett tőkés országokban 
általában megvan. Ezért sokszor emeltek szót 'Sigmond és társai, és mi is. 
Az a tudományos nevelőmunka, melyet hazai intézményeink, a mi intézetünk 
is kifejt az új talajkutatók, agrokémikusok kiképzése érdekében, nem pótolja 
a talajtani és agrokémiai oktatást, amely egyetemeinken hiányzik. Az Agrár-

549 



egyetemen is célszerű volna specializált agrokémikus-talajtanos-talajmeliorá-
ciós szakembereket kiképezni. 

Munkatársaink, kutatóink és fizikai dolgozóink tudása, szorgalma és 
lelkismeretessége bizonyára nagymértékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy 
a magyar ta la j tani és agrokémiai tudomány első virágkorát a második kövesse 
a szocialista Magyarország korszerű, életerős, az elmélettel és gyakorlattal 
egyaránt lépést tar tó talajtana és agrokémiája. 
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S Z E M L E 

A Magyar Tudományos Akadémia életéből 

Az MTA Elnöksége má jus 27-i ülésén mó : 
dosítot ta az akadémiai ju ta lmak rendsze-
rét. A módosítás a jutalmazás a lapját rész-
letesebben meghatározza, szabályozza az 
odaítélés módozatai t és a kiosztás időpont-
já t . A jövőben az Akadémia négyféle pálya-
díjat , illetve ju ta lmat oszt ki. 

1. Akadémiai juta lomban részesíthetők 
azok a tudományos dolgozók, akik munka-
helyük tervében szereplő fontos tudomá-
nyos t éma megoldásában kiemelkedő telje-
s í tményt értek ol. 

2. Akadémiai pályadíjakkal olyan tudo-
mányos munkák végzését k ívánja foko-
zatosan előmozdítani, amelyek ugyan kívül 
esnek az intézetek és céltámogatásban ré-
szesülő intézmények tervein, de megoldá-
sukat az Akadémia fontosnak t a r t j a . 

3. Elnöki juta lomban részesíthetők azok, 
akik az Akadémia célkitűzéseinek megvaló-
sítása érdekében az Akadémia központi 
szerveiben, intézményeiben vagy azokon 
kívül is kiemelkedő tudományszervező, 
igazgatási tevékenységet fej tenek ki. Az 
elnöki juta lomra fordí tható összeg kisebb 
része felhasználható olyan tudományos 
eredmények jutalmazására is, amelyek je-
lentősek ugyan, de az akadémiai juta lom 
mértókét nem üt ik meg. 

4. Az Akadémia rendes és levelező tag-
jai számára — akik az előbbiekben felsorolt 
ju ta lmakban á l ta lában nem részesíthetők 
— az Elnökség évente egy aranyérem 
odaítélését ha tá rozha t ja el, amely 15 000— 
F t jutalommal jár . 

* 

Az Elnökségi Tanács június 17-i ülésén 
foglalkozott az Akadémia tá jékozta tás i te-
vékenységével. Jóváhagy ta a gerontológia 
tudományág és a Gerontológiai Bizottság 
áthelyezését a Biológiai Csoporttól a Bio-
lógiai és Orvosi Tudományok Osztályához. 

* 

Az Elnökség június 24-i ülésén, a Könyv-
• s Folyóiratkiadó Bizottság javaslata alap-

ján, foglalkozott a publikációk terjedelmé-
nek kérdésével. 

Napirendjén szerepelt a Központi Fi-
zikai Ku ta tó Intézet , az Elméleti Fizikai 
Ku ta tó Csoport ós a Tör ténet tudományi 
Intézet munkájáról és helyzetéről szóló bi-
zottsági jelentések megvi ta tása . 

Az Elnökség a Pszichológiai Bizottság 
előterjesztése a lapján foglalkozott a ma-
gyarországi pszichológusképzóssel, továbbá 
megvi ta t ta az Akadémia távlat i könyv-
és folyóiratkiadási tervét . 

* 

Rusznyák István, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke, az Akadémia képvisele-
tében július 18—26-án Londonban rcszt-
vct t a Royal Society 300 éves fennállása 
alkalmából rendezett nagyszabású nemzet-
közi emlékünnepségen. 

* 

Az Akadémia központi előadássorozata 
keretében június 27-én Molnár Erik aka-
démikus ,,A nemzeti kórdós" címen elő-
adást t a r to t t . 

* 

A Koreai Népi Demokrat ikus Köztársa-
ság Tudományos Akadémiájának elnöke, 
Рек Nain Un akadémikus, megküldte a 
koreai politikai pár tok és társadalmi szer-
vezetek vezetőinek phenjan i értekezletén, 
1960. április 27-én elfogadott nyi latkozat 
szövegét. A nyilatkozat a képviselt szer-
vezetek nevében állásfoglalást j u t t a t ki-
fejezésre a jelenleg amerikai megszállás 
a la t t álló Dél-Korea problémáinak meg-
oldása tekintetében. Követelik az amerikai 
csapatok kivonását Dél-Koreából, a liszin-
manista terroruralom rendszerének felszá-
molását, ú j , a nép minden rétegének kép-
viselőiből álló kormány megalakítását, a 
lakosság elnyomását célzó törvények ha-
tályon kívül helyezését, demokratikus sza-
badságjogokat, a nyomor megszüntetését, 
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általános választások megtar tásá t és végül 
az Észak- és Dél-Korea között felállított 
válaszfal ledöntését. 

A Magyar Tudományos Akadémia fog-
lalkozott a nyilatkozattal , s ennek kapcsán 
ismételten kifejezte együttérzését a dél-
koreai nép szabadságharcával. 

* 

A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 
vezetősége június 27-i ülésén megvi ta t ta az 
Osztály ötéves könyv- és folyóiratkiadási 
tervjavasla tá t , t ovábbá foglalkozott az ez 
év szeptemberében rendezendő Nemzetközi 
Finnugor Kongresszus előkészületeivel. 
Megvitat ta és elfogadta az általános 
nyelvészeti t anu lmányok és kutatások 
ügyében készített előterjesztést. 

* 

A Matematikai és Fizikai Tudományok 
Osztályának, vezetősége június 16-án t a r to t t 
ülésén határozatot hozott az osztály bizott-
ságainak átszervezéséről, továbbá felül-
vizsgálta az intézetek 1961. évi beruházási 
igényeit. 

* 

A Biológiai és Orvosi Tudományok Osz-
tályának vezetősége június 29-i ülésén fog-
lalkozott az ú jonnan szervezett, illetve 
megüresedett egyetemi tanszékek tanár i 
kinevezéseivel. Megtárgyalta az osztály 
1961. évi, valamint táv la t i könyvkiadási 
te rvé t és a folyóiratok problémáit . 

Babies Antal osztá lyt i tkár ismertette az 
Orvostörténeti Bizottság javaslatát az öt-
éves szoborpályázattal kapcsolatban, me-
lyet az Orvosi Osztály vezetőségének fel-

kérésére az Orvostörténeti Bizottság állí-
t o t t össze. Babies akadémikus az ülés to-
vábbi részében ismertet te a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem akadémiai támo-
gatással dolgozó intézeteinél folytatot t 
revizori vizsgálatokat. 

* 

A Kémiai Tudományok Osztályának ke-
retében működő Szerves Kémiai Techno-
lógiai Bizottság a Szerves Kémiai Bizott-
sággal együttes ülést t a r to t t , amelyen meg-
v i ta t t ák a műanyagok ku ta tása című fő-
feladat kidolgozásának helyzetét. Az elő-
készítő bizottság t i tká ra ismertet te az 
eddig végzett munká t . Részletesen megtár-
gyal ták a kutatásokról összegyűjtött ada-
toka t , a beérkezett témajavas la tokat . Ja-
vasolták a szerves kémia elvi problémáival 
foglalkozó témák szorosabb összefogását 
esetleg egy albizottság keretében. Végül 
foglalkozott a bizottság a szakterület ká-
derutánpótlásának helyzetével. 

* 

A Biológiai Csoport június 23-án vezető-
ségi ülést t a r to t t , melyen többek között a 
Botanikai K u t a t ó Intézet szervezési és 
tudományos problémáit v i ta t ták meg, és 
foglalkoztak az ez évi külföldi kiküldetések 
értékelésével. 

A csoport június 24-én t a r to t t ülésén 
a esoportt i tkár beszámolt az elmúlt ne-
gyedévi munkáról, és ismertet te a soron-
következő fontosabb feladatokat . 

A nemzetközi tudományos együttműkö-
dés továbbfejlesztése érdekében javaslatot 
t e t t ek az 1961. évi együttműködési té-
mákra , és beszámoltak az 1960. évi együtt-
működés eredményeiről. 

Pályázati hirdetmény 

A Magyar Tudományos Akadémia Tudománytörténeti Bizottsága pályázatot hirdet 
az alábbi témakörök kidolgozására: 

1. Egy magyar tudományos társaság vagy tudományos folyóirat X I X . és XX. századi 
története (országos vagy helyi jellegű társaságok, illetve orgánumok története) ; 

2. A szellemtörténet hatása a társadalomtudományokra, vagy a társadalomtudományok 
egy ágának fejlődésére Magyarországon. 

A jeligével ellátott pályamunkák 1961. május l-ig a Magyar Tudományos Akadémia 
Tudománytörténeti Bizottságának címére (Budapest 1. Uri u. 51—53.) kell beküldeni. Az 
érdemleges pályamunkák jutalomban részesülnek, illetve a Bizottság megjelenésükről gon-
doskodik. 

Olyan nagyobb terjedelmű munka esetében, amelynek részletes kidolgozása a beadási 
határidőn túlmenő hosszabb időt vesz igénybe, elegendő a munka egy nagyobb részletének és az 
egész mű részletes vázlatának benyújtása is. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
Tudománytörténeti Bizottsága 

552 



NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET 

A Lengyel Tudományos Akadémia mint a tudományos 
munka megszervezője 

A lengyel tudományos élet egyik fő fel-
adata , hogy a tudományt minél szorosab-
ban összekapcsolja a termeléssel, és a tudo-
mányos élet fejlődésének a lehető legked-
vezőbb feltételeit teremtse meg, továbbá 
gondoskodjék a kutatás i eredmények mara-
déktalan felhasználásáról. Lényeges lépést 
jelent előre ezen a téren, a Lengyel Nép-
köztársaság szejmje által, a Lengyel Tudo-
mányos Akadémia szerepéről és feladatai-
ról a közelmúltban hozott ú j törvény. 
Erről a kérdésről -folyóiratunk a következő 
tá jékozta tó t kap ta dr. Janusz Groszkowski 
professzortól, a Lengyel Tudományos Aka-
démia elnökhelyettesétől: 

Az ú j törvény értelmében jelentős mór-
tékben megszilárdul a Lengyel Tudomá-
nyos Akadémia pozíciója. Az eddiginél 
sokkal nagyobb és pontosabban meghatá-
rozott feladatai lesznek. Lengyelország e 
legfontosabb tudományos intézményének 
szerepét az Akadémia alábbi három funk-
ciója határozza meg: 

1. a tudósokat tömörí tő intézmény; 
2. tervező és a fe ladatokat összeegyez-

tető, t ehá t szervezési és operatív felada-
toka t ellátó intézmény; 

3. a kutatóintézetek legfelső szerve. 
E funkciók szoros összefüggésben van-

nak egymással. A tudósoknak ugyanis 
egész sereg kutatóintézmény áll rendelke-
zésére, а kuta tások tervezését és össze-
hangolását pedig a tudományos munka-
közösségek és az általuk erre a célra ki-
jelölt szervek fogják végezni. 

A Lengyel Tudományos Akadémia most 
fogja kidolgozni és a kormány elé terjesz-
teni a tudományos kuta tások országos ter-
vét, összehangolja e ku ta tásoka t , és ellen-
őrzést gyakorol a te rv végrehaj tása felett. 

Hogyan befolyásolják ezek az ú j felada-
tok az Akadémia belső szervezetét és ügy-
rendjót? Mivel az Akadémia a kormány 
tanácsadó szerve lesz, igen sok kérdésben 
szorosabban együtt kell működnie az állami 
hatóságokkal ós az egyes tárcákkal . Ez az 
együt tműködés mindenekelőtt a tudomá-
nyos bizottságok szint jén jön létre. Ezek 

a bizottságok eddig elsősorban tudományos 
jellegűek voltak, most azonban a tervké-
szítés bázisává, a ku ta tások összehangolá-
sának fontos szervévé is válnak. Éppen 
ezért e bizottságokban, a tudomány kép-
viselői mellett, az egyes tárcák, az Állami 
Tervbizottság, a Gazdasági Tanács, a Mű-
Szaki Bizottság s tb . képviselői is közre-
működnek. 

Munkájuk eredményeit a tudományos 
kuta tások tervezési és koordináló köz-
pon t j a fogja feldolgozni. Az előterjesztett 
javaslatok közül a legfontosabb problémák 
végleges kiválasztása viszont a Lengyel 
Tudományos Akadémia tervezői és koor-
dináló bizottságára tartozik, amely az 
Akadémia Elnöksége elé terjeszti indítvá-
nyát . Végül az elnökség a kormány felé 
tovább í t j a a javaslatokat . E bizottságban 
— a Lengyel Tudományos Akadémia kép-
viselői mellett — a felsőoktatásügy, az 
Állami Tervbizottság, a Műszaki Bizottság 
és az egyes tá rcák képviselői foglalnak 
helyet. 

Áz ú j törvény értelmében a Lengyel 
Tudományos Akadémia tervező és koor-
dináló illetékessége most az akadémián 
kívüli kuta tóintézetekre is kiterjed. Ez 
nem egészen ú j feladat . Tulajdonképpen 
számos munkaterüle ten eddig is szoros 
együt tműködés volt a Lengyel Tudomá-
nyos Akadémia és az egyéb fennhatóság 
alá tartozó intézmények között, és több 
kérdést, mint pl. a tervezést, bizottsági 
ú ton intézték el. A gyakori érintkezés nagy-
mórtékben megkönnyí te t te ezt a feladatot . 
Az Akadémia ezen tevékenységének kibő-
vítése nem jelenti azt, liogy a Lengyel 
Tudományos Akadémia átveszi a felelős-
séget az egyes tárcák intézményeinek tevé-
kenységéért. A tá rcák továbbra is felelős-
séggel tar toznak sa já t intézményeikórt, 
annak ellenére, hogy az Akadémia fogja 
összehangolni a ku ta tás i munkálatok né-
melyikét, segítséget n y ú j t , tanácsot ad, 
sőt szükség esetén közbe is lép, a kuta tások 
jobb szervezése, a m u n k a meggyorsítása 
érdekében. 
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A tudományos kuta tásoknak az ország 
időszerű szükségletei szolgálatába áll í tása 
n e m veszélyezteti az a lapkutatások fejlő-
dését. Az alapvető kuta tások nélkül csak-
h a m a r megtorpanna nemcsak az alkalma-
zot t kutatás , t ehá t a közvetlenül a gyakor-
l a t szolgálatában álló ku ta tás fejlődése, 
h a n e m általában mindennemű emberi gon-
dolat fejlődése is. Éppen ezért az alapku-
t a t á sok fogják alkotni a Lengyel Tudomá-
nyos Akadémia terüle tén a ku ta tások több-
ségét, az összes ku ta tások több m i n t 70 
% - á t . Az egyes t á rcák fennhatósága a la t t 
álló intézetekben az a lapkuta tások és az 
alkalmazot t ku ta tások aránya fo rd í to t t 
lesz, a felsőoktatási intézményekben pedig 
a szóbanforgó tanintézet jellege szerint 
a lakul . 

Az alapkutatások fejlesztésének bizto-
s í tása mellett éberen ügyelni kell arra, 
hogy ezekből a lehető legtöbb tanulságot 
merí tsük a gyakorlat számára. Egyébkent 
most , a tudomány egyre gyorsabb fejlő-
dése idején a régebben kizárólag elméleti 
jelentőségű kuta tások átlépnek a gyakor-
la t i kutatások terére ós az ember szükség-
letei t szolgálják. 

Azok a tudományos kutatás i t émák, 
amelyeknek közvetlen kapcsolatuk van a 
népgazdasági tervekben megfogalmazott 
népgazdasági szükségletekkel, bekerülnek 
az 1961—65. évre szóló országos t e rvbe . 

A tudományos kutatások, állami tervére 
vonatkozó javaslatok jelenleg összesen 
mintegy 100 problémát ölelnek fel. Ezek 
mintegy fele az exakt tudományok ós a 
műszaki tudományok körébe tar tozik. Az 
említett ku ta tások az állami tervben az 
összes kuta tások mintegy 30%-át jelentik. 
Ezeket, mint különleges fontosságú témá-
ka t központilag hangolják össze és a kuta-
tási munka minden szakaszán központi 
ellenőrzés alat t állnak. 

A válogatott problémákra koncentrálódó 
fokozott tudományos m u n k a természetesen 
nem marad ha tás ta lan a kuta tások egé-
szére sem. A legfontosabb láncszemek erő-
teljes megragadása lehetővé teszi sok közel-
álló kutatás i ág fellendítését is. í gy pl. 
a mesterséges radioizotópok terén végzett 
munka erősíti a geológiát, a mezőgazdasá-
got , a régészetet s tb . A biztonsági együtt-
hatókra vonatkozó ku ta tások pozitív hatá-
súak lesznek a szerkesztési problémák egész 
sorára. A koordináló m u n k a során szoros 
együt tműködést létesítenek a Felsőokta-
tási Minisztériummal, a Műszaki Bizott-
sággal, valamint az egyes tárcák vezető-
ségével. A bizottság —• a tudományos és 
a termelési gondolat legfontosabb érint-
kezési tényezője — segítséget n y ú j t a tudo-
mányos eredmények gyakorlati hasznosí-
tásának eredményesebbé tételéhez. 

A Román Népköztársaság Akadémiájának konferenciája 
az elektronikus számológépekről 

A Román Népköztársaság Akadémiá ja 
(RNA) Automatizálási Bizottságának, a 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osz-
tá lyának , valamint a Műszaki Tudományok 
Osztályának együttes rendezésében ez év 
elején Bukarestben konferencia folyt az 
elektronikus számológépekről. 

A konferencia célja az volt, hogy a tudo-
mányos élet és az állami vezetés minél 
szélesebb köreit tájékoztassa az elektro-
n ikus számológépek építése, hasznosítása 
ós az ilyen berendezésekhez kapcsolódó, 
többnyire még egészen f iatal tudomány-
ágak fejlesztésének eddigi eredményeiről ós 
kiszélesítésüknek rendkívüli jelentőségéről. 
A konferencia ennek a célnak ki tűnően meg-
felelt, s ebben nyilvánvalóan része volt 
a n n a k az intenzív érdeklődésnek is, mely 
a konferencia tárgyalásai i ránt , az egyes 
szakterületek képviselőin kívül, elsősorban 
az államigazgatás, különösen a gazdasági 
vezetés részéről megnyilvánult . 

A konferencia, — mely e területen kezde -
ményező lépés —-természetesen csak kisebb 
mértékben elégíthette ki a kölcsönös tájé-
koztatásnak azokat a követelményeit, 
melyek az elektronikus számológépekkel 
kapcsolatban, elsősorban a szocialista tábor 
országain belül, felmerülnek. 

A konferencia —• a fen tebb vázolt cél-
kitűzéseknek megfelelően munká já t 
három szekcióban fo ly ta t t a . 

Ezek: 1. az elektronikus számológépekre 
vonatkozó elméleti ku ta tások; 2. elektro-
nikus számológépek építése ós programo-
zása; 3. elektronikus számológépek alkal-
mazása az iparban, a gazdaságban ós a 
tudómányos ku ta tásban . 

A három szekcióban elhangzott előadá-
sok az egyes területeken elért haladás 
különböző mértékének megfelelően részint 
eredményekről, részint pedig a ku ta tá s 
előtt álló távlatokról számoltak be. Így 
pl. az elektronikus számológépeknek az 
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iparban, gazdaságban és a tudományos 
ku ta tásban való alkalmazását tárgyaló elő-
adások még kevéssé ismertet tek befejezett 
kutatásokat , viszont igen erőteljesen vázol-
ták az ilyen kuta tásoktól várható gyakor-
lati eredményeket, és ebben a vonatkozás-
ban bőven ismertet ték a külföldi tapasz-
ta la tokat . A konferenciának cppon az volt 
az egyik nagy értéke, hogy az elektronikus 
számológépek jelentőségót messze túl-
emolte azon az — egyébként kétségkívül 
döntő — szerepen, melyet a korszerű szá-
mítástechnikában betöltenek, és ha teljes-
ségre nem is törekedtek, néhány fontos 
alkalmazási területet kellően megvilágí-
to t tak . így megfelelő súllyal tárgyal ták a 
digitális vezérlő berendezések szerepét 
egyes gépek, gépcsoportok, m a j d teljes ter-
melési folyamatok automat ikus vezérlésé-
ben. Az elektronikus számológépeknek az 
ipari folyamatok automatizálásában való 
felhasználásának kérdésével az R N A Auto-
matizálási Bizottsága egyelőre — tájéko-
zódásom szerint— csupán elvi síkon foglal-
kozik. Az automatizálás központi tudomá-
nyos intézetének létesítésére a Konferencia 
határozat i javaslata u ta l . 

Kiemelték az elektronikus adatfeldolgozó 
berendezéseknek a szervezési, igazgatási és 
ügyviteli feladatok magasfokú gépesítésé 
során váró szerep t . Kidomborodott a kon-
ferencia néhány előadásából a közeli jövő-
ben a gépi fordítás terüle tén várható fejlő-
dés és az is, hogy a technikai bázist i t t is 
digitális, programvezérelt, automatikus 
működésű berendezések nyú j t j ák majd . 
Viszonylag széles területen — RNA Lin-
guisztikai Bizottsága, R N A .Matematikai 
Intézete stb. •— folyik a gépi fordítások 
előkészítése. Ennek keretében matemat ikai 
linguisztikai ku ta tásoka t fo lyta tnak, ós 
tanulmányozzák az elektronikus számoló-
gépeket abból a szempontból, hogy milyen 
feltételek mellett felelhetnek meg a gépi 
fordítás követelményeinek. Meg kell i t t 
említenem, hogy behatóan és elsők között 
vizsgálják a magyar és román nyelvek kö-
zötti gépi fordí tás problémáit . 

A konferencián a digitális berendezések 
mellett az analógiás számológépek is helyet 
kap tak . Az utóbbiakkal foglalkozó előadá-
sok hozzájárul tak az analógiás berendezé-
sekkel kapcsolatban még sok helyen ural-
kodó téves nézetek eloszlatásához. Gyak-
ran ugyanis elvileg vetik fel a kérdést: 
digitális elektronikus számológépeket, vagy 
pedig analógiás számológépeket kell-e épí-
teni. A két kategória előnyei azonban nem 
zárják ki, hanem inkább kiegészítik egy-
más t . Természetesen o t t , ahol rendszeresen 
és tömegesen visszatérő, azonos feladatok 
viszonylag kis közelítő pontosságú megoldá-

ára van szükség, előnyösebb az analógiás 

számológép alkalmazása, mint a többnyire 
jóval költségesebb digitális gépé. Ott azon-
ban, ahol a feladatok t ípusainak változása 
flexibilis programozást követel, a digitális 
számológépek alkalmazása gazdaságosabb. 
Legcélszerűbbnek végül is a kétféle beren-
dezés együttes alkalmazása látszik. Az 
analógiás számológép gyorsaságát vala-
mely konkrét feladat megoldása során pl. 
úgy lehet kihasználni, hogy segítségével 
közelítő pontosságú eredményt számítunk 
ki, melyből a digitális számológép azu tán 
lényeges időmegtakarítással ju tha t el a 
kívánt pontosságú megoldáshoz. 

A konferencia beszámolóiból, m a j d köz-
vetlen megtekintés a lapján a Román Nép-
köztársaságban épült elektronikus szá-
mológépekről vázlatosan a következő kép 
a lakul t ki. 

Az R N A Atomfizikai Intézetében, V. 
Torna mérnök vezetése a la t t álló önálló 
csoport keretében, sa já t terveik szerint 
épült a CIEA—1, illetve a Cl FA—2 elekt-
ronikus digitális számológép. (CIFA = Cal-
culatorul Electronic al Inst i tului de Fizica 
Atomica.) Konstrukciójuk hasonló a Szov-
je tunióban épült Ural t ípusú gépekhez. 
A CIFA—1 1957. ősz óta, a CIFA—2 pedig 
múl t óv október óta működik . Működési 
sebességük átlagosan 50 művelet másod-
percenként . Adatbevitel kis sebességgel, 
lyuk-szalagon történik. Mindkét berende-
zés operatív adat tárolója 512 szavas mág-
nesdob; egy-egy szó 31 bitet t a r ta lmaz . Az 
utasí tásrendszer egycímű, címonkónt két 
utasí tással . A gépek fix bináris pont ta l dol-
goznak. Az adatok kiírása Siemens-rend-
szerű villamos írógépen történik. Az első 
gépbe 1500, a másodikba már csupán 750 
elektroncsövet épí te t tek be. Az épülő 
CIFA—3-ban podig már mindössze 150 
elektroncső lesz, a logikai áramkörökhöz 
fer r i tgyűrűket használnak fel. Kísérletez-
nek ferr i tgyűrűs gyorstárolóval is, de a 
CIFA—3 még mágnesdobos tárolóval fog 
működni . A gépeket egy, esetenként ké t 
-— egymást részben átfedő — műszakban 
működtet ik , úgy, hogy a napi működési 
idő legfeljebb 12 óra. Átlagosan napi egy 
órá t fordí tanak a gépek hasznos működ-
tetését megelőző ellenőrző menetekre. Az 
üzemeltetést 15 főnyi csoport l á t j a el, 
melyben ha t mérnök, négy technikus, há-
rom matemat ikus és két kezelő dolgozik. 
A programozási munká t a három matema-
t ikus nem győzi. A megoldott feladatok 
tú lnyomó többsége tudományos és műszaki 
számítás. Ezek között függvény-táblázatok 
kiszámítása, legfeljebb 30 ismoretlenes li-
neáris egyenletrendszerek megoldása, quad-
ra túru, differenciálegyenletek megoldása, 
Fourier-analízis s tb. szerepel. Kísérletkép-
pen egyízben bérszámfejtést is végeztok 
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gépeiken. Központi statisztikai h iva ta luk 
részére a lakosság 15 éven belül vá rha tó 
alakulásának számítását végeztéket 15 000 
bevit t ós 80 000 kiírt adat ta l . Ezt a számí-
t á s t a CIFA—1-en végezték el, ós n a g y 
időmegtakarí tást értek el a hagyományos 
gépeken végzett számításokhoz képest. 

A konferencián beszámolók hangzot tak 
el a temesvári Polytechnikán épülő 
MECIPT—1 jelű elektronikus digitális 
számológépről is, melyet előreláthatóan 
ez évben fejeznek be. A géphez szükséges 
mágnesdobos, 1024 szavas tárolót előre-
lá tha tóan az MTA Számítástechnikai 
Központ ja fogja rendelkezésükre bocsátani. 

A bukaresti ka tona i akadémián s a j á t 
terveik a lapján és sa já t műhelyükben épí-
te t t ek egy analógiás számológépet, mellyel 
differenciálegyenleteket egészen t izenket-
tedrendűig oldanak meg. A gép alkalmas 
lineáris egyenletrendszerek megoldására is 
harminc ismeretlenig. A gépet működés 
közben egy egyszerűbb differenciálegyen-
let megoldásával kapcsolatban m u t a t t á k 
be. Az R N A Energetikai Intézetében 
az előbbinél kisebb kapacitású analógiás 
számológépet ismertet ték. Ezt a gépet 
ugyancsak differenciálegyenletek megoldá-
sára használják. Az elektronikus számoló-
gépek belföldön tör ténő építésének kérdé-
sében az eddig kialakult hazai állásfogla-
lás tükrében érdeklődésre t a r tha t számot 
az a körülmény, hogy a Román Népköztár-
saságban komolyan vizsgálják az elektro-
nikus számológépek belföldi gyár tásának 
kérdését. Erre uta l rádiógyáruknak a kon-
ferenciához intézet t távira ta , mely szerint 
elvállalták egy elektronikus digitális szá-
mológép szériában való gyártását . A táv-
irat tól a tényleges gyártásig természetesen 
még hosszú az út , de elgondolkoztató, hogy 
ezen az úton elindultak, jóllehet hozzánk 
hasonlóan nem léphetnek fel azzal az igény-
nyel, hogy az IBM 700-as és 7000-es t ípusú 
nagy, univerzális, elektronikus számoló-
gépekkel egy színvonalon álló berendezé-
seket szériában gyár tsanak. Ezzel szemben 
az elektronikus digitális és analógiás szá-
moló, adatfeldolgozó ós vezérlő berende-
zésekre irányuló fokozódó igények kielé-
gítése rövidesen nehéz feladat elé fogja állí-
tani még az e téren legfejlettebb országok 
iparát is, ós aligha várható, hogy a s a j á t 
igény kielégítésén túlmenően korszerű be-
rendezések egész sorával lássák el a ba rá t i 
államokat is. Az R N A konferenciája helye-
sen vonta le következtetését ha tá roza t i 
javaslatában, amely szerint az ilyen gépek 
elterjedése véleményünk szerint a hazai 
gyártás függvénye és ezért szükségesnek 
lá t j ák elektronikus számológépek és azok 
elemeinek hazai gyár tását . Ennek a gyár-
tásnak tudományos megalapozására —-

ugyancsak a konferencia határozati javas-
la ta szerint — elektronikus számológépek-
kel foglalkozó tudományos központot kí-
vánnak létrehozni. 

Az elektronikus számológépek a lkalma-
zásának előkészítésével intézményesen még 
alig foglalkoznak. De megfelelő szerv létre-
hozásának kérdése mind a Román Nép-
köztársaság Akadémiáján, mind pedig 
egyes kormányszerveknél napirenden van . 
A gazdasági alkalmazások előkészítésével 
mindössze néhány hónapja foglalkozik egy 
kis csoport az RNA Matematikai Intézeté-
ben Moisil akadémikus i rányí tásával . A 
csoport tagjai : L. Hammer ma tema t ikus 
és È. Balas közgazdász. Lineáris programo-
zással, de ennek inkább elméleti, mint gya-
korlati oldalával foglalkoznak az R N A 
Cluj-i Számoló Intézetében T. Popoviciu 
lev. tag irányítása mellett. Moisil akadé-
mikus bevezető előadása során javasol ta 
az RNA keretébon gazdasági-matematikai 
bizottság létrehozását. Hangsúlyozta a 
koníerencia a megfelelő elektronikus szá-
mológépekkel felszerelt számolóközpontok 
szükségességének kérdését is. A műszaki 
gazdasági és tudományos számítások terén 
jelentkező igények indokolják az elektro-
nikus technika bevezetését, de a kihasz-
nálhatóság érdekében központosítva. A 
közeljövőben két-három számolóközpont 
létesítésére gondolnak. A számolóközpon-
tokon kívül kisebb méretű elektronikus 
számológépekkel kell ellátni a k u t a t ó és 
tervező intézeteket is. 

A konferencián még két kuta tás i terület 
kapot t erőteljes hangsúlyt . Az egyik az 
au tomata szerkezetek algebrai elmélete, a 
másik a numerikus analízis területe. Moisil 
akadémikus az első tárgykörben közvet-
lenül irányít egy mintegy 15—20 főnyi, 
főként f iatal matematikusokból álló sze-
mináriumot. Munkáikat Gr. Moisil ,,Teória 
Algebrica a Mecanismelor Automate" e. 
1959-ben megjelent könyve foglalja össze. 
A második tárgykörben T. Popoviciu lev. 
tag, a eluji egyetemen és az RNA ugyan-
csak cluji Számoló Intézetében vezet cso-
portos kutatói munká t az említet t terü-
leten. Munkáik a ,,Studii si Cercetari de 
Matematica" Cluj, című kiadványban jelen-
t e k meg. 

A konferencia megfelelő szakemberek 
képzésének kérdését is tá rgyal ta . A már 
megvalósított intézkedések közül ket tőre 
Mihoc, a bukaresti Természettudományi 
K a r prorektora, illetve Dinculescu a buka-
resti Polytechnika rektora mu ta to t t rá. 
A természettudományi kar matemat ikai 
szakán az 1959/60. tanévben, az első három 
évet követően, két éves speciális szak in-
dult numerikus analízis, elektronikus szá-
mológépek és programozásuk, matemat ikai 
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logika, valószínűségszámítás, stat isztika és 
lineáris programozás, illetve játékelmélet 
sth. tárgyakkal, mely két utóbbi tá rgy 
fakul tat ív . A Polytechnikán automatizálási 
szekció alakult (ennek keretében analógiás 
gépet építenek). Előadásokat t a r t anak 

automatizálásról, kibernetikáról, informá-
oió-elméletről stb. A Mérnökök és Tech-
nikusok Országos Szövetsége ugyancsak 
rósztvesz a tanfolyamok szervezésében. 

ACZÉL ISTVÁN 

Beszámoló a német Kórbonctani Társaság nagygyűléséről 

I960, június 7—11-ig a Deutsche Gesell-
schaft fü r Pathologie müncheni nagy-
gyűlésén vettünk részt. A kongresszuson, 
a Német Szövetségi Köztársaság kórbone-
nokain kívül, nagyszámban jelentek meg 
a Német Demokratikus Köztársaság patho-
lógusai, továbbá jugoszláv, olasz, osztrák, 
svéd, cseh, svájci, japán kórboncnokok és 
több délamerikai állam pathológusa. A 
német Kórbonctani Társaság ülései, mivel 
nemzetközi pathológus társaság nincs, 
mindig nemzetközi jellegűek, bár az idén 
sem a szovjet, sem az amerikai és angol 
pathológusok nem jelentek meg. 

A kongresszust Randerath heidelbergi 
professzor nyi to t ta meg, aki bevezető sza-
vaiban hangsúlyozta, hogy a kórbonctani 
kutatások nem szorítkozhatnak a mikrosz-
kopikus vizsgálatokra, és nem állnak meg 
a láthatóság határán, hanem a kutatások-
hoz éppenúgy hozzátartoznak a kórélet-
tani, mint a biológiai vizsgálatok. A kon-
gresszus referátumai ennek a felfogásnak 
a jegyében indultak meg, és a légzési elég-
telenség, továbbá a diffúzió és a perfúzió 
zavaraival foglalkoztak. A tüdőelégtelen-
ség kérdését tárgyaló referátumok kereté-
ben Knipping és Bolt kölni klinikusok a 
tüdő ventillációjának pathofiziológiáját 
tárgyal ták. Ezen vizsgálatokból kiemelem 
azökat, amelyek az oxigén-felvétel és 
széndioxid-kiválasztás zavarát alacsony 
felezési idejű radioaktív senonnal vizsgál-
t ák és a ventillációs zavart olyan esetben 
is k imuta t ták , amelyben klinikailag ez a 
tünet felismerhető nem volt. Nagy jelentő-
ségűek azok a vizsgálatok, amelyek a leg-
modernebb eszközzel igazolták a heveny 
légzési elégtelenség és a magasvérnyomás 
összefüggését. A tüdő eredetű ventillációs 
zavarok kórbonctanát Oiese tárgyal ta . 
Különösen behatóan foglalkozott az esszen-
ciális és az öregkori tüdőtágulásos, továbbá 
a bronehiolitises folyamatokkal. Kiemelte 
a bronehiolitises folyamatok nagy jelentő-
ségót, és rámuta to t t arra, hogy számos 
olyan esetben, amikor a felszínes vizsgáló 
a halál okát megállapítani nem tud ja , a 
halált a bronchiolitis kivál tot ta ventillá-
ciós zavarok okozzák. Igen nagy jelentő-
ségűek voltak azok a megállapítások, ame-

lyek a légzőfelület tüdőreszekció általi 
kisebbedésével foglalkoztak, és u ta l tak 
azokra a vizsgálatokra, amelyek a légző-
felület károsodás nélküli megkisebbítésé-
nek megállapítására vonatkoznak. Geron-
tológiai szempontból fontosak azok a meg-
állapítások, amelyek a légzőfelület 70 éven 
felüli egyéneknél fokozódó kisebbedését 
m u t a t t á k ki. Egy további referátum, ame-
lyet Uehlinger t a r to t t , a tüdőn kívüli 
okokra visszavezethető ventillációs zava-
rokkal foglalkozott. Érdekes vizsgálatok 
m u t a t t a k rá arra, hogy a poliomyelitisben 
a légzőizmok elváltozása még akkor is lég-
zési zavarokat okozhat, ha rekeszbénulás 
nem állott be. A diffúzió és perfúzió patho-
fiziológiáját tárgyal ta Matthes és Meessen. 
Vizsgálataik főleg elektronmikroszkopikus 
kutatásokból állottak, és ezekkel igazolták 
a diffúzió és perfúzió zavarainak patho-
morfológiai alapjait . Igen jelentős az a meg-
állapítás, hogy a tüdőben csupán kóros 
körülmények között alakulnak ki kóros 
összeköttetések az ütőerek és a visszerek 
között. A referátumokat élénk vita követte. 

Az említett beszámolók ú j u ta t képez-
nek a kórbonctani kongresszusok történe-
tében. Amíg ugyanis a régi kongresszusok 
szinte kizárólag morfológiai kérdésekkel 
foglalkoztak, s legfeljebb a klinikai vonat-
kozásokat tárgyalták, addig a mostani 
referátumok szerves egészbe foglalták a 
ventillációs zavarokkal kapcsolatos klini-
kai, kórélettani összehasonlító és morfo-
lógiai megállapításokat . Határozot tan meg-
állapítható, hogy a pathológia fejlődésének 
ez a helyes út ja , és a t a r t o t t referátumok 
éppen a kórboncnokok számára voltak rend-
kívül tanulságosak, akik a beszámolókban 
a határterületekről k i tűnő át tekintő képet 
kaptak . Sok előadás beható kritika tá rgyá t 
képezte, a hozzászólások kritikusok voltak. 

Az egyes előadások közül kiemelem a 
következőket: Giordano k imuta t ta , hogy 
a tüdőben kétféle rugalmas nyalábrendszer 
van. Az egyik a tüdő élettani funkcióiban 
játszik szerepet, a másik rugalmas rost-
rendszer csupán biztosító rendszert képez, 
amely akkor lép működésbe, ha kóros álla-
potok miat t a tüdő élettani működése nem 
kielégítő. Rendkívül érdekesek voltak 
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azok a vizsgálatok, amelyek auto-radio-
grafiás elváltozásokkal, a tüdő különböző 
sejtjeinek nukleinsav anyagcseréjével fog-
lalkoztak. 

A Sinapius ál tal újszülöttek emphyse-
májaként bemuta to t t előadás beható kri-
t ikában részesült, s a legtöbb kuta tó egyet-
ér te t t abban, hogy a ventillációs zavarok-
kal kapcsolatban jelentkező újszülöttkori 
elváltozások emphysemás folyamatoknak 
nem tekinthetők. Kühn és Richter a műszív 
és a géptüdő alkalmazása esetén kialakult 
szívelváltozásokat ismertet te. Hecht a zsír-
embolia kapcsán kialakult szívelváltozások 
jelentőségét tá rgyal ta . Igen érdekesek vol-
t a k Palowski ku ta tása i , aki a veleszületett 
szívbajokban kialakuló tüdő-nyirokér el-
változásokat ismertet te . A mellékvesekóreg 
trizonális elrendeződésére vonatkozó elmé-
letekkel kapcsolatban Kracht és Sengenhoff 
határozott ál láspontot foglalt el az ame-
rikai kutatók nézetével szemben, akik állat-
kísérletek a lap ján a zónák egymástól el-
különített működését lá t ják bizonyított-
nak. Nézetét a hozzászólók többsége el-
fogadta. Gyakorlati szempontból különösen 
fontosak voltak azok a vizsgálatok, ame-
lyek a placenta aszinkron fejlődésével kap-
csolatos kérdéseket tá rgyal ták . Becker vizs-
gálataiból ha tá rozo t tan kitűnik, hogy a 
placenta túl korai érése korai burokrepe-
dóst és éretlen magza t születését eredmé-
nyezi, a túl késői érés a magzat pusztulá-
sát okozza. Éppen ezért a placenta szövet-
tani vizsgálata sok olyan esetben felfedi 
a korai szülés okát , amikor ez az anya 
klinikai vizsgálata alapján, vagy a magzat 
boncolásakor nem deríthető ki. 

A daganat témakörből tar t ott előadások 
közül a bronchus adenomákra vonatkozó 
elektronmikroszkópos vizsgálatokat eme-
lem ki, amelyek a lap ján k i tűn t , hogy ez a 
daganatféleség magasan differenciált da-
ganat forma. Széleskörű v i ta a lapján az a 
felfogás alakult ki, hogy az ún. polymer 
rák nem létezik. A magasan polymerizált 
anyagok nem tekinthetők rákkeltőknek. 
Az az általános nézet alakult ki, hogy a 
fehérpatkányok egy anyag carcinogen tu-
lajdonságának megállapítására nem alkal-
masak, mert a spontán tumorok ezekben 
az állatokban annyi ra gyakoriak, hogy a 
carcinogen hatás_ tanulmányozása nehéz-
ségbe ütközik. Ál ta lában kialakult az a 

nézet, hogy a carcinogen hatásra vonatkozó 
megállapítások sok tekintetben revízióra 
szorulnak, s a műanyagok állítólagos car-
cinogen hatása nincs eddig határozot tan 
bizonyítva. A rák témákkal kapcsola-
tos vita fo lyamán kialakult az az 
álláspont, és ezt a közgyűlés is jóváhagyta, 
hogy a jövő évi referátumok a rákkórdések-
kel foglalkozzanak, mert a kórbonctan 
ezen fejezetének tanulmányozása továbbra 
is a kórbonctani intézetek elsőrendű fel-
ada tá t képezi. 

Ormos Jenő ismertette a koponyán belüli 
tumorok áttételképző tula jdonságára vo-
natkozó vizsgálatát. 

Az előadások utolsó napján a vérképző 
rendszer kórbonctani elváltozásaira vonat-
kozó előadások hangzottak el. Gusek a 
leukoeyták rostképző tulajdonságait igye-
kezett elektronmikroszkopikus vizsgála-
tokkal bizonyítani. Kühne a nyirokcsomók 
keletkezését a kötőszövetben ugyancsak 
elektronmikroszkopikus vizsgálatok alap-
ján ismertette. Nagai japán ku ta tó a csont-
velő nyirokcsomóinak szerkezetét és kelet-
kezését tárgyal ta . Mindhárom előadás rend-
kívül heves kr i t ikában részesült. A hozzá-
szólók kiemelték, hogy az elektronmikrosz-
kópos képek értelmezése csak beható kri-
t ika a lapján tör ténhet és összehasonlító 
biológiai megfigyelések alapján értelmez-
hető. Az előadók túlbecsülték a morfoló-
giai elváltozásokat, és ezért ju to t tak olyan 
következtetésekhez, amelyeket a hozzá-
szólók nem fogadtak el. (Pl. hogy a leuko-
eyták granulomáiból rostok képződnek.) 
Ebben az előadássorozatban t a r t o t t a meg 
e sorok írója az öregkori tuberkulózis kap-
csán fellépő lépelváltozásokról szóló elő-
adást , mely általános érdeklődést keltett 
és az elváltozásokból egyesek preparátu-
mokat kértek. 

Mint a Deutsche Gesellschaft fü r Patho-
logie t ag ja részt vet tem a társaság köz-
gyűlésén. A közgyűlésen határozatként 
mondták ki, hogy a Német Pathológus 
Társaság a jövőben, a referátumok mellett, 
összesen csak 40 előadást ta r t , párhuzamos 
szekció létesítését nem t a r t j a helyesnek, 
mert ez a gyűlés egységességét zavarná. 
A gyűlés megválasztotta a jövő évi elnököt 
és a vezetőség tagja i t . 

H A R A N G H Y LÁSZLÓ 
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Olasz—magyar kémiai napok Bolognában 
Tudományos kapcsolataink sokoldalú 

fejlődése mellett is különös figyelmet érde-
melnek a má jus hó végén és június elején 
megtar to t t olasz—magyar kémiai napok, 
amelyeket a bolognai egyetem ipari-kémiai 
fakultása rendezett. Ezt az összejövetelt 
ugyanis — eltérően más nemzetközi jellegű 
konferenciáktól — egy neves nyugat i tudo-
mányos intézmény kizárólag a Magyar-
országgal való baráti tudományos kapcso-
latok elmélyítése érdekében hívta össze. 
Ezért a rendkívül szívélyes, barát i légkör-
ben lezajlott olasz—magyar kémiai napok 
tükrözték úgy a magyar tudomány leg-
ú j a b b eredményeinek jó hírét, mint a bolog-
nai tudósok készségét magyar kollégáikkal 
való baráti együttműködésre, függetlenül 
a két ország társadalmi különbözőségeitől, 
amelyről i t t alig is esett szó. Semmivel sem 
csökkenti ennek jelentőségét, sőt még 
inkább aláhúzza, hogy e rendezvény köz-
vetlen indítékaként a risorgimento, az olasz 
felszabadulási mozgalom 100. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségek szolgál-
tak, amelyek általában elősegítették a 
magyar—olasz kulturális kapcsolatok szé-
lesítését. 

Angelo Mangini professzor, a molekula-
spektroszkópiai kutatásairól nálunk is jól-
ismert, kiváló kémikus, személy szerint 
hívta meg Akadémiánk és a budapesti Mű-
szaki Egyetem delegációjának tagja i t . 
Beszélgetéseinkben is nem egyszer hang-
súlyozta, hogy nem annyira az intézmé-
nyek egymásközti hivatalos kapcsolatát , 
mint sokkal inkább a tudományos dolgo-
zók közvetlen személyi barátságának a 
megteremtését tekinti fontosnak. Lehet-
séges, hogy egy nyugati állam sajátos körül-
ményei között egy szocialista ország tudo-
mányos intézményeivel való érintkezésnek 
ez a személyes és bizonyos fokig magán-
jellegűnek is fel tüntethető fo rmája célsze-
rűbbnek látszott számára; de az a példát-
lanul szívélyes és meleg vendéglátás, 
amelyben bennünket részesítettek — és 
amelyben nyoma sem volt annak a proto-
kollszerű, hivatalos udvariasságnak, amely 
sokszor minden szívélyessége és barát i 
jellege mellett is igen terhessé és fárasztóvá 
teszi a kiküldotéseket —- arról tanúskodot t , 
hogy olasz kollégiánknak őszintén ez a fel-
fogásuk. Mi is meggyőződhettünk, hogy az 
ilyen fesztelenül kialakult, személyes kap-
csolat az intézmények közötti jó együtt-
működésnek és kapcsolatnak is a legmeg-
felelőbb alapja. 

A delegációnk megérkezése u tán rende-
zett fogadáson Mangini professzor miután 
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bemuta t t a küldöttségünk egyes tagja i t , 
meleg szavakkal üdvözölt bennünket . 

,, A magyar nép és Olaszország hagyomá-
nyos barátsága — mondot t a — már önma-
gában azt hozza magával, hogy minden for-
mális megnyilvánuláson túlmenően, úgy ta-
lálkozzunk, mint régi jóbarátok. Főleg ilyen 
érzelmekkel kívánja a Vegyészmérnöki Kar 
és a Kémikusok Egyesületének Emilia-
tartományi szakosztálya kifejezni üdvözletét 
és jókívánságait. Nem véletlen, hogy éppen 
erre a május hóra esik százéves évfordulója 
az Ezrek legendás hadjáratának, melyben a 
magyarok hősiesen harcoltak a vörösinges 
garibaldisták oldalán. 

Magyar barátaink : a történelem s a 
legenda eme emlékében megújulnak köztünk 
a barátság s a tisztelet kötelékei, azzal a 
kívánsággal együtt, hogy kulturális kapcso-
lataink folytatódjanak és megúfúljanak a köl-
osönös jobb megismerkedés és megértés érdeké-
ben . . . Mert bizonyos, hogy — a politikai 
határokon túl — az-emberi kapcsolatok azok, 
amelyek számítanak és bizonyos, hogy a 
tudomány egyetemes." 

A kémiai napok központ jában a magyar 
delegáció tagja inak előadásai álltak, me-
lyeket e sorok írójának, min t a delogáció 
vezetőjének előadása vezetet t be ,,A tudo-
mányos élet fejlődéséről és szervezetéről 
a Magyar Népköztársaságban" címmel. A 
következő előadások a magyar kémiai 
ku ta tás egyes speciális szakterületeire vo-
natkoztak. Korach Mór akadémikus hazai 
kémiai-technológiai ku ta tása inka t ismer-
tet te . Előadása iránt különösen nagy volt 
az érdeklődés, mert Korach professzort az 
olasz és különösen a bolognai szakkörök-
ben már régóta igen jól ismerik. A felsza-
badulás előtt évtizedeken á t volt a faenzai 
kerámiai iskola, m a j d a bolognai egyetem 
tanára és egyik megalapozója volt éppen 
annak az ipari-vegyészeti fakul tásnak, 
amelynek a vendégei vol tunk. Előadásá-
ban tehát közvetlon tapasz ta la ta a lapján is 
összehasonlíthatta hazai oktatási és kuta-
tási módszerünket az olaszországiakkal, 
így, anélkül, hogy ezt különösen hangsú-
lyoznia kellett volna, a hallgatóság számára 
igen érthetően tűn tek ki azok az előnyök, 
amelyeket népi demokrat ikus rendszerünk 
a tudományos ku ta tás számára biztosítani 
tud. Bognár Rezső akadémikus a szerves-
kémia, Erdey László akadémikus az ana-
litikai kémia, Varsányi György, a kémiai 
tudományok kandidátusa pedig a kémiai 
fizikai ku ta tá s helyzetéről és eredményei-
ről t á jékoz ta t t a a hallgatóságot. 

Alkalmunk volt az egyes hozzászólások-
ból és a feltet t kérdésekből, de a továbbiak-



ban egyéni beszélgetéseink során is meg-
állapítani, bogy olasz kollégáinkra az egyes 
szakterületeken elért eredményeink igen 
kedvező benyomást te t tek és sok, á l ta luk 
is vizsgált problémakörben t a lá l t ák kívá-
natosnak szorosabb együt tműködésünket . 
Nem kisebb érdeklődéssel fogadták a tudo-
mányos életünk szervezetéről, az államhoz 
való viszonyáról és társadalmi formáiról 
való tá jékozta tásunkat . Erről eddig igen 
keveset tud tak , és így előadásaink és beszél-
getéseink hozzájárul tak sok homályos el-
képzelés és téves nézet t isztázásához. 

Vendéglátóink messzemenően gondos-
kod tak arról, hogy az előadásokon túl-
menően módunkban legyen minél szélesebb-
körűen megismerkedni a Bolognában élő 
olasz tudósokkal és szakemberekkel, első-
sorban a vegyészekkel. Az ipari vegyészeti 
fakul tás több fogadást rendezet t ebből a 
célból, nemcsak hivatalos jelleggel. Man-
gini professzor és felesége sa já t o t thonában 
is fogadta küldöttségünket. Különösen ki 
kell emelnem azt a szívélyes, ba rá t i jellegű 
fogadást, amelyet számunkra az egyetem 
rektora, Gherardo Forni, » nagyhí rű orvos-
professzor rendezett . Ennek során eredeti 
dokumentumokkal , a középkori tudomá-
nyos és „diákéletet" jellemző iskolai eszkö-
zökkel, könyvekkel, művészi alkotásokkal 
illusztrálva ismerhet tük meg az egyetem 
tör ténetét . Érdemes erre i t t is néhány 
szóval ki térnünk. 

A bolognai egyetem a legrégibb a világon; 
m á r a l l . század közepén volt o t t egy jogi 
és retorikai iskola, amelyet a jogtudósok 
fejedelmének, Irnerio-nak idején V. Henrik 
császár, 1111 és 1115 között , jogerőre emelt. 
1130 körül m á r „Bologna d o t t a " (A tudós 
Bologna) néven nevezték emia t t a várost . 
Az „universi tas" név eredetileg „közös-
séget" mégpedig diákközösséget jelentett 
1180 körül, s két ilyen közösség volt: a 
„c i t r amontán" (vagyis az olaszok) és az 
„u l t r amontán" (a külföldiek) közössége. 
1265-ben bárom olasz, illetőleg 13 külföldi 
„nemzet" (natio) volt a két universi tasban, 
ez utóbbiak közt a magyar is. 

Az egyetem már a 13. században kifor-
ro t t szervezetű volt: két jogi fakul tás 
(polgári és egyházi) és egy tudományos 
fakul tás (orvosi, retorikai, filozófiai, termé-
szet tudományi-matematikai) a megfelelő 3 
doktorkollégiummal. Ez t 1802-ben Napo-
leon a francia forradalmi világnézet értel-
mében reformálta, úgy, hogy fizikomate-
matikal , orvostudományi és jogtudományi 
fakul tás t ismert csak el. 

A múlt században az, egyetem rohamos 
fejlődésnek indul t : 1876-ban feláll í tották 
az állatorvosi s 1877-ben a mérnöki fakul-
t á s t . Az egyetem második székhelye, az 
1563-ban épült „Archigimnasio" (ahol még 

ma is lá thatók a régi hallgatók, közö t tük , 
a magyarok címerei) szűknek bizonyult , 
s 1897-ben a Via Zamboni-ba, a Poggi-
palotába t e t t ék á t a fakul tásoka t . Azon-
kívül elkezdték az egyetemi intézetek kü-
lön épületeinek felépítését, amelyek száma 
most eléri a 46-ot. 1850-ben 600, 1950-ben 
18 000 növendéke volt az egyetemnek. 

Bologna befolyása az európai ku l túrá ra 
nagy jelentőségű: a humanizmus bölcsője 
volt. Irnerioval kezdődöt t a jog jogtudo-
mánnyá válni, s a bolognai iskolában vált 
ki az irodalom a retorikából a „dolce stil 
nuovo" megteremtőjének, Dante mesteré-
nek, Guido Guinicellinek, alkotásaival. O t t 
alakult ki már kezdettől a társadalmi er-
kölcs szervezett, közjogi alapjainak, a 
„civitas f u n d a t a legibus" (törvényeken 
alapuló közösség) gondolata, és vált rend-
szeres corpus juris-sá. 

Bologna volt a természet tudományok 
egyik legelső és legnagyobb központ ja is: 
Leon Ballista Alberti, Malpighi, Pico della 
Mirandola,Oavelieri, Galvani városa. Onnan 
indult el az elektromosságtan világkörüli 
hódító ú t j á ra , Galvanitól a Nobel-díjas 
Righi-n és Marconi-n keresztül, s ez a 
haladó szellem polit ikai téren is végig meg-
mutatkozik. Már 1141-ben kiűzték a város-
ból a császári grófot , s megalapí tot ták a 
polgári közösséget, a , ,comune"-t, amely 
diadalmasan megál lot ta helyét I I . Frigyes 
császár ellen Enzo szardíniai király clfoga-
tásával, 1249-ben, amikor a város védel-
mében az egyetemi tanároknak vezető 
szerepük volt. 1831-ben Bologna já tszot ta 
a főszerepet a p á p a elleni la/.adásban, s 
1848-ban az Ausztria elleni népfelkelésben. 
A bolognai Ugo Bassi a márt í r szerzetes, 
Minghetti és Saffi a szabadságharc leg-
nagyobb alakja i közé tar toztak, s kom-
munis ta többségű városi tanácsával Bo-
logna ma is a haladó népi szellem központ ja 
Olaszországban. 

Ez t a haladó tudományos szellemet érez-
t ü k a bolognai egyetem levegőjében ven-
déglátóink körében m a is. Politikáról nem 
beszéltünk; a lkalmazkodtunk vendéglátó-
inkhoz, akik észrevehetően igyekeztek 
minden politikai témától tar tózkodni. De 
így is világos és félreérthetetlen volt köz-
tünk az egyetértés, a leglényegesebben: a 
béke megőrzését, a népek békés együttélése 
biztosításának feltétlen szükségességét il-
letően. Ez a szellem jutot t kifejezésre 
abban a beszélgetésben is, amelyet küldött-
ségünknek, az egyetem több vezetőjével 
együtt , Bologna város pQlgármesterével 
volt a lkalma folyta tni . 

Látogatásunk egész ideje a la t t vendég-
látóink valósággal elhalmoztak figyelmes-
ségük számtalan megnyilvánulásával. Bú-
csúzóul az egyetem rektora a Magyar Tudo-
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mányos Akadémia és a Műszaki Egye tem 
számára egy-egy, az egyetem címerét ábrá-
zoló művészi p l ake t t e t a jándékozot t , a 
vegyipari f aku l t á s pedig az első magya r— 
olasz vegyészeti n a p o k a t megörökítő arany 
emlékérmet a d o t t a delegáció minden tag-
jának . Arról is gondoskodtak, hogy „ú t -
közben" hazafelé még megnézhessük Ra-
venna, Firenze, R ó m a ós Venezia legneve-
zetesebb művészet i és tör ténelmi emlékeit. 

Olasz kollégáink, joggal m o n d h a t j u k , 
olasz bará ta ink , viszonozni fog ják látoga-

t á s u n k a t és természetesen mi is meg-
toszünk m a j d mindent , hogy hazánkba -n 
jól érezzék maguka t . T ö b b szakmai elő-
adás t t a r t a n a k m a j d az Akadémián ós meg-
ismerkednek kuta tó in téze te inkkel . Ü g y 
gondolom, hogy ez a l á toga tás nem-
csak a vegyészet t e rén teszi m a j d á l l andóvá 
és rendszeresebbé az olasz ha ladó tudósok-
ka l való együ t tműködésünke t , de ki ter -
jesz the tő lesz a t u d o m á n y o k egyéb te rü-
le tére is. 

H E V E S I G Y U L A 
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A TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG H Í R E I 

Új doktorok és kandidátusok 
I960, június 

I . 

A Tudományos Minősítő Bizottság 

B A R N A P É T E R Í „Elméleti problémák 
az állam elleni bűn te t t ek körében" című 
disszertációja a lapján — opponensek: 
Buza László akadémikus, B. Sz. Nyiki-
forov, a jogi tudományok doktora, Szalay 
József, a Legfőbb Ügyész első helyettese — 
az állam- és jogtudományok doktorává; 

CSÁKY F a i O Y E S t „Változó szlip megha-
tározása turbogenerátorok aszinkron üze-
mében" című disszertációja alapján — 
opponensek: Eisler János, a műszaki 
tudományok doktora, Mándi Andor, a 
műszaki tudományok doktora, Szendy 
Károly, a műszaki tudományok dok-
tora — a műszaki tudományok doktorává; 

MAGYARI A N D R Á S Í „ A magyar szürke 
és magyar t a rka szarvasmarhafaj ták javí-
tása kosztrómai b ikákkal" című, a Szovjet-
unióban megvédett disszertációja alapján, 
a biológiai tudományok doktorává; 

SZTRÓKAY l'ÁT.t „50 Hz egyfázisú áram-
mal villamosított vasútvonalak táplálási 
viszonyairól" című disszertációja a lap ján 
— opponensek: Mándi Andor, a műszaki 
tudományok doktora, Va j ta Miklós, a 
műszaki tudományok doktora, Szendy 
Károly, a műszaki tudományok dok-
tora — a műszaki tudományok doktorává 
minősítette. 

I I . 

A Tudományos Minősítő Bizottság 

A N T A L ZoLTÁNt „Magyarország kohá-
szatának gazdasági földrajza" című disz-
szertációja alapján — opponensek: Gyenes 
Lajos, a földrajzi tudományok kandidá-
tusa, Korpás Emil, a földrajzi tudományok 
kandidátusa, Szakasits Boroszlói György, 
a közgazdasági tudományok kandidá-
tusa — a földrajzi tudományok kandi-
dátusává; 

ANTALIT'Y G Y O R G Y ö t „Az állam szer-
vezete és elmélete a rabszolgatartó a théni 
demokráciában" című disszertációja alap-
ján —- opponensek: Beér János, az állam-

és jogtudományok kandidátusa, Kovács 
Is tván, az állam- és jogtudományok kan-
didátusa, H a b n Is tván, a történelemtudo-
mány kandidátusa — az állam- és jogtudo-
mányok kandidátusává; 

BALLA BÉLÁt „ A nyersfoszfátok fluor-
ta r ta lmának hasznosítása kriolit és alu-
míniumfluorid előállítására" című disz-
szertációja a lapján opponensek: Papp 
Elemér, a kémiai tudományok doktora, 
Bálint Is tván, a kémiai tudományok 
kandidátusa — a kémiai tudományok 
kandidátusává; 

BÁCSKAI GYULÁÁ „Vason keletkező ké-
miai védőréteg korróziógátló ha tásának 
tanulmányozása" című disszertációja alap-
ján — opponensek: Kiss Árpád lev. tag, 
Csókán Pál, a kémiai tudományok kandi-
dátusa — a kémiai tudományok kandidá-
tusává; 

BENCZE i M R É t „Budapest gyár ipara" 
című, a Szovjetunióban megvédett disszer-
tációja alapján, а földrajzi t udományok 
kandidátusává ; 

BOKOR P É T E R N É , SZEGŐ HANNÁt „ A 
nemzetközi szerződésekhez fűzöt t fenntar-
tások kérdése" című disszertációja alap-
ján — opponensek: Buza Lászó akadémi-
kus, Haraszti György, az állam- és jog-
tudományok kandidátusa — az ál lam és 
jogtudományok kandidátusává; 

BORSOS JózsEFet „ A városgazdasági ter-
vezés módszer tana" című disszertációja 
a lapján — opponensek: Granasztói Pál, 
a műszaki tudományok kandidátusa , 
Kovácsházy Frigyes, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa — a műszaki tudomá-
nyok kandidátusává; 

BUJTOR j E N Ő t „Forgódugat tyús szabá-
lyozású Diesel befecskendező sz ivat tyúk 
adagolási karakterisztikáinak vizsgálata" 
című disszertációja alapján — opponen-
sek: Rázsó Imre lev. tag, Varga József, a 
műszaki tudományok doktora -— a mű-
szaki tudományok kandidátusává; 

CSÁKVÁRI BÉLÁt „Adatok az üvegelek-
t ród elméleti és gyakorlati kérdéseihez" 
című disszertációja alapján — opponen-
sek: Pungor Ernő, a kémiai tudományok 
doktora, Lőcsei Béla, a kémiai tudományok 
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kandidátusa — a kémiai tudományok 
kandidátusává ; 

CSÍKI SZÁSZ DEZSŐÍ „ A gyalogsági 
lőszer gyártásból eredő szórás" című 
disszortációja alapján — opponensek: 
Barkász Emil, a műszaki tudományok 
kandidátusa, Horgos Gyula, a műszaki 
tudományok kandidátusa — a műszaki 
tudományok kandidátusává; 

CSONGOR ÉvÁt „ V izsgálatok A Mg24, 
Mg26, Mg2e izotópoknak Po-alfa sugaraival 
tör ténő bombázását kísérő gamma-sugár-
zásra vonatkozólag" című disszertációja 
a lap ján —.opponensek: Marx György, a 
fizikai tudományok doktora, Bozóky László, 
a fizikai tudományok kandidátusa — a 
fizikai tudományok kandidátusává; 

HALMOS IsTVÁNt „A zene Kérsemjón-
ben" című disszertációja a lapján — oppo-
nensek: Vargyas Lajos, a zenetudomány 
kandidátusa. Manga János, a Néprajzi 
Múzeum főigazgatója -—• az irodalom-
tudomány (néprajztudomány) kandidátu-
sává; 

HORVÁTH MiKLÓst „A 2. magyar had-
sereg megsemmisülése a Donnál" című 
disszertációja alapján — opponensek: 
Korom Mihály, a tör ténelemtudomány 
kandidátusa, Ránki György, a történelem-
tudomány kandidátusa — a történelem-
tudomány kandidátusává; 

K E R E S E IsTVÁNt „A meszezés hatása a 
pőre duzzadási feszességére" című disszer-
tációja a l a p j á n — opponensek: Tóth Géza, 
a kémiai tudományok doktora, Vágó 
György, a kémiai tudományok kandi-
dátusa — a műszaki tudományok kandi-
dá tusává; 

KLIMOV Boitiszt ,,A kettős görbületű 
héjak számítása antimetrikus és egyoldali 
terhelésre" című disszertációja alap-
ján — opponensek: Csonka Pál, a műszaki 
tudományok doktora, Szmodits Kázmér, 
a műszaki tudományok kandidátusa — 
a műszaki tudományok kandidátusává; 

LIPTAI'ERViNt „A magyar Vörös Had-
sereg hadműveletei az északi arcvonalon 
1919. április 27-től június 24-ig" című 
(iisszertációjaalapján—opponensek: Ha jdú 
Tibor, a történelemtudomány kandidátusa, 
Horvá th Miklós а tör ténelemtudomány 
kandidá tusa — á tör ténelemtudomány 
kandidátusává; 

MÁRTA FERKNcet „Nitrogénmonoxid 
hatása a propilaldehid termikus bomlására" 
című disszertációja alapján — opponensek: 
Schay Géza akadémikus, Tüdős Ferenc, a 
kémiai tudományok kandidátusa — a ké-
miai tudományok kandidátusává; 

M E R É N Y I OSZKÁRÍ „Berzsenyi Dániel 
élete és művei" című disszortációja alap-
ján — opponensek: Tóth Dezső, az iro-
dalomtudomány kandidátusa, VVébor Antal 

az irodalomtudomány kandidátusa — 
az irodalomtudomány kandidátusává; 

PIKLER KoRNÉLt „A szokásjog, külö-
nös tekintettel a törvényességre" című 
disszertációja alapján — opponensek: Szá-
mol Lajos, az állam- és jogtudományok 
kandidátusa, Vas Tibor, az állam- és jog-
tudományok kandidátusa — az állam- és 
jogtudományok kandidátusává; 

PÖLÖSKEI FERENcet „A koalíció felbom-
lása és a Nemzeti Munkapár t megalaku-
lása" című disszertációja a lapján — oppo-
nensek: Ránki György, a történelemtudo-
mány kandidátusa, Szabad György, a 
történelemtudomány kandidátusa — a 
történelemtudomány kandidátusává; 

REIMANN JózsEFet „Bolyongási problé-
mák mátrixelméleti tárgyalása és néhány 
statisztikai alkalmazása" című disszertáci-
ója alapján — opponensek: Prékopa And-
rás, a matematikai tudományok kandi-
dátusa, Rózsa Pál a matemat ikai tudomá-
nyok kandidátusa — a matemat ikai tudo-
mányok kandidátusává; 

SZILBEREKY JENÖT „Az ügyész a polgári 
perben" című disszertációja alapján —• 
opponensek: Beek Salamon, a? állam- és 
jogtudományok doktora, Névai László, 
az állam- és jogtudományok kandidátusa — 
az állam- és jogtudományok kandidátusává; 

SITKEI GYÖRGYot „ K é t ü t e m ű forgattyú-
házöblítésű Diesel-motor töltéscserefolya-
matának vizsgálata" című disszertációja 
alapján —• opponensek: Grúber József, a 
műszaki tudományok kandidátusa, Ju rek 
Aurél, a műszaki tudományok kandidá-
tusa — a műszaki tudományok kandidátu-
sává; 

SOMOGYI LÁszLÓt „Cukoralkoholok kló-
ros oxidálódása" című disszertációja alap-
ján — opponensok: Müller Sándor lev. tag, 
Vargha László lev. t a g — a kémiai tudo-
mányok kandidátusává; 

SÖVEGJÁRTÓ JÁNOst „ A vegyikötésű bá-
zikus téglák gyártásának és felhasználásá-
nak lehetőségei" című disszertációja alap-
ján— opponensek: Korach Mór akadémikus 
Grofcsik János, a kémiai tudományok 
doktora —- a műszaki tudományok kandi-
dátusává; 

STROMMER G Y U L Á Í „Az egybevágóság 
Mollerup-féle axiómarendszerének reduk-
ciója" című disszertációja alapján — 
opponensek: Hajós György akadémikus, 
Varga Ottó lev. tag — a matemat ikai tudo-
mányok kandidátusává; 

T U R Á N Y I IsTVÁNt „A közlekedési be-
rendezések kapacitása és kihasználása" 
című disszertációja a lap ján — opponen-
sek: Vásárhelyi Boldizsár, a műszaki tudo-
mányok doktora, Gajár i József, a műszaki 
tudományok kandidátusa — a műszak i 
tudományok kandidátusává minősítette. 

563 



K Ö N Y V S Z E M L E 

PÉCSI MÁRTON: 

A magyarországi Duna-völgy kialakulása és felszínalaktana 

Akadémiai Kiadó. Budapest, 1969. 346 1. 109 ábra, 56 fénykép 

Az Akadémiai Kiadó hazánk tájainak 
szakszerű és részletes földrajzi ismerteté-
sére 1955-ben megindította a „Földrajzi 
Monográfiák" sorozatot. Láng Sándor: 
„ A Mátra és a Börzsöny természeti föld-
ra jza" (1956) és Ádám—Marosi—Szilárd: 
,,Á Mezőföld természeti földrajza" (1959) 
kötetei után a monográfiák harmadik kö-
teteként Pécsi Márton tollából „A magyar-
országi Duna-völgy kialakulása és felszín-
a laktana" c. ízléses kiállítású, gazdagon 
illusztrált könyvvel gazdagodott a sorozat. 

Ez a részletes tanulmány a szerző tíz-
éves odaadó dunavölgyi kutatásainak szin-
tézise. A szünetnélküli, kitartó kutató-
munka lényegesebb állomásait Pécsi Márton 
értékes tanulmányai : doktori disszertációja, 
a Földrajzi Értesítőben, a Földrajzi Köz-
leményekben és a Hidrológiai Közlönybon 
megjelent cikkei, ma jd kandidátusi disszer-
tációja jelzik. A most megjelent könyv 
azonban teljesen újszerű, eddigi mun-
kájának részletes és teljes összefoglalása. 
Út törő munka, mert a rengeteg részlet-
tanulmány ellenére, az egész magyar-
országi Duna-völgyet összefoglaló, föld-
tani, vagy geomorfológiai munka még nem 
jelent meg. Minthogy hazánk egész víz-
hálózata a Dunához igazodik, ennek a 
korszerű tanulmánynak hazai geomorfoló-
giai irodalmunkban óriási a jelentősége1. 

De jelentősége nemcsak tárgyát, hanem 
módszerét tekintve is kiemelkedő. A Duna-
völgy kialakulásának menetét többoldal-
ról megalapozott, objektív módszerekkel 
támasztot ta alá. A teraszok azonosítására 
korára és kialakulására vonatkozóan, min-
den fellelhető irodalmi és fúrásadat kritikai 
kiértékelésén kívül, beosztását a paleonto-
lógiái, ásvány-kőzettani, kavicsgörgetett-
ségi és települési adatok sokaságával tá-
maszt ja alá. Tárgyalási módszere is új. 
Szakított a klasszikus tárgyalási móddal, 
amely a legidősebb és így a legkevésbé 
ismert, legbizonytalanabb teraszokból 
indult ki. Pécsi éppen fordítva, a leg-
f ia ta labb teraszból, sőt a még élő, fej-
lődő ártérből kiindulva, a geomorfológiai 

aktualizmus elvét követve halad az idősebb 
teraszok felé. Elismerésre méltó az is, hogy 
a fennálló nehézségeket nem leplezi el, ha-
nem nyíltan fel tárja, és ezzel ráirányít ja a 
figyelmet a megoldandó problémákra. 

Pécsi dunavölgyi tanulmánya nemcsak 
a legújabb, de kétségtelenül a legmoder-
nebb, a legrészletesebb és a legobjektívebb 
tényekkel alátámasztott teraszmorfológiai 
munkánk. Ezzel a könyvvel, — mint azt 
az előszóban Bulla Béla is hangsúlyozza — 
az egész Duna-völgyből a magyarországi 
Duna-szakasz vált a legkorszerűbben tanul-
mányozott és feldolgozott területté. 

A könyv rengeteg értékes vonása mellett 
— amelyek részletesebben még ezután 
korülnek tárgyalásra — kifogásképpen csak 
azt hozhatjuk fel, hogy többször kissé 
hosszadalmas ismétlésekbe bocsátkozik. 
Ez abból az alapos magyarázó szándékból 
fakad, mely a bizonyító anyagot többször 
újból citálja, és így néha egész bekezdések 
ismétlődnek. Azonkívül hiányoljuk, hogy 
a szerző egy bevezető fejezetben nem adott 
összefoglaló képet az egész Duna-völgyről. 
A Duna végeredményben poligenetikus 
folyó, amint a szerző is nagyon helyesen 
hangsúlyozza, így a magyarországi szakasz 
az egész völgynek csak töredéke, amelynek 
fejlődésére a szomszédos völgyszakaszok 
is fontos hatással voltak. Ezért nagyon 
hasznos lett volna a magyarországi sza-
kaszt környezetébe beépíteni. Pécsi azon-
ban ezt a Duna-völgyet összefoglaló feje-
zetet azért nem írta meg egyelőre, mert 
könyve kéziratának leadása után indult 
romániai, ma jd ausztriai tanulmányút jára 
s nem akart az ott szerzett személyes ta-
pasztalatainak elébe vágni. Így ennek az 
összefoglaló fejezetnek megírására majd 
ezután kerül sor, már csaknem az egész 
Dunavölgyre kiterjedő bőséges személyes 
megfigyelések és tapasztalatok birtokában. 

A könyv a gyakorlati élet legkülönbö-
zőbb igényeit is kielégíti. A rengeteg szel-
vénnyel alátámasztot t munkát a vízépítő, 
a kivitelező ós tervező mérnök éppúgy, 
mint a vízkutató, öntöző és csatornázó 
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berendezéseket készítő szakemberek első-
rendű forrásmunkaként használhat ják. 
Ebből a szempontból nagy jelentőségű a 
fiatal kéregmozgások tanulmányozása, 
amelyekre a szerző mind a szövegben, mind 
pedig szelvényein felhívja a figyelmet. So-
kat tanulhat a könyvből a szakgeográfus, 
de kielégíti a kötet a földrajz iránt érdek-
lődők és a földrajz tanárok igényeit is. 
Részükre készült a bevezető rövid, tömör, 
magyarázó jellegű összefoglalás. 

A könyv hat fejezetre tagozódik. Az első 
a Duna völgyével foglalkozó csaknem száz 
éves irodalom rövid kritikai értékelését 
n y ú j t j a . A második fejezet megismertet 
a szerző közvetlen és közvetett objektív 
kutatás i módszereivel. Közvetlen meg-
határozási módszerként a paleontológiái és 
régészeti leleteket, a pollenanalitikai 
vizsgálatokat, a teraszokra települő édes-
vízi mészköveket és lösztakarót, valamint 
a szoliflukciós jelenségeket sorolja fel. 
A közvetett módszerek sotiiban a morfoló-
giai helyzetet, a hordalék vastagságát, az 
ásvány-kőzettani vizsgálatokat és a gör-
getet.tség meghatározását tárgyalja rész-
letesen. A görgetettségi fokokat tíz fény-
képtábla elsőrangúan szemlélteti. 

A harmadik fejezetben morfológiai 
munkájához szerkezeti és földtani alap-
vetést ad. Bemuta t ja , hogy a Duna mint 
poligenetikus folyó, milyen szerkezeti egy-
ségeken folyik keresztül, amelyek egyúttal 
a teraszképződés szempontjából is döntő 
fontosságú süllyedő vagy emelkedő sza-
kaszok. Utal a süllyedés és emelkedés mér-
tékére és a feltöltődés vastagságára is. 
A szöveget vázlatokkal, szelvényekkel és 
sok fúrásadat ta l t ámasz t ja alá. Összefogla-
lóan ismerteti a vízgyűjtő terület földtani 
felépítését. 

A könyv tulajdonképpeni gerince a negye-
dik és ötödik fejezet. A negyedik fejezet 
részletes, szinte aprólékos analízis, az ötö-
dik fejezet pedig az erre felépített követ-
keztetéseket tar ta lmazza. 

Ki kell emelnünk a negyedik fejezet 
elején adott mindössze egy oldalas tömör 
összefoglalást. Akinek nincs szüksége a 
hosszadalmas, részletes adatokra, i t t rövi-
den megismerheti a magyarországi Duna-
völgy öt jellegzetes szakaszát, e szakaszok 
jelleg 4 és a teraszok számát. Ezt követi 
a szakaszok tüzetes ismertetése. Megismer-
kedünk a Duna mindkét oldali teraszainak 
számával, illetőleg magasságával, állapo-
tával s tb. Utal az idevonatkozó irodalmi 
és fúrási adatokra és leletekre. A kisalföldi 
szakaszon a Csehszlovákiába eső balpartot 
is részletesen tárgyalja , ugyancsak sa já t 
kutatásai a lapján. Minden fontosabb fel-
tárásról szelvényt vagy fényképet közöl. 
Rámuta t , hogy amíg a Kisalföld süllyedő 

felszínén a Duna 200 m vastagságú hor-
dalékkúpot halmozott fel, és így egyetlen 
terasza sem alakulhatot t ki, s morfológiai 
értelemben a Dunának ezen a szakaszon 
völgye sincs, addig a középhegységi szaka-
szon (Gerecse l í i előterében és a Visegrádi 
szorosban) 7—8 teraszt vésett ki. A Pesti-
síkságon a teraszok száma már 5-re csökken, 
ezek is hordalékkúpteraszok, az Alföldön 
pedig az ár téren kívül csak a legfiatalabb 
pleisztocén terasz kíséri a folyót, de ez is 
csak egyes szakaszokon. A Duna teraszain 
kívül a mellékfolyók és patakok hozzá-
csatlakozó hordalékkúpjairól is megemlé-
kezik, sőt a Tahi és Budakalász, m a j d a 
Gellérthegy és a Budafok közötti szakaszon 
teraszok hiányában a különböző magas-
ságú hordalékkúpokra alapozza a völgy 
fejlődéstörténetét . 

Ebből a fejezetből csak két jelleg-
zetes fejtegetését szeretnénk kiemelni. Az 
egyik a Móri-árok kialakulásának bonyolult 
problémája. Az eddigi kuta tók és sa já t 
megfigyelései alapján — Ádám Lászlóval 
egyetértésben — leszögezi, hogy a Duna a 
pleisztocénben nem folyt keresztül az 
árkon, mert i t t más a kavics anyaga, ösz-
szetétele és a görgetettsége. De Ádámmal 
ellentétben a szürke mészkő kavicsok észak 
felé való csökkenése alapján azt bizonyítja, 
hogy a kavicsot nem a Kárpátokból jövő 
folyók, hanem éppen ellenkezőleg oi délről 
jövő mellékfolyók rakták le. A másik kér-
dés, aGödöllői dombság felsőpliocén kereszt-
rétegezett homokanyagának problémája. 
Ezt az 50—200 m vastag homokot az Ős-
Dunától és a Kárpátokból jövő ősfolyóktól 
(Ős-Ipoly, Ős-Zagyva) származtat ja . Lo-
gikus következtetéseivel egyetértünk, an-
nak kivételével, hogy az Ős-Zagyva a felső-
pliocénben erre folyt volna. Az Ős-Zagyva 
ugyanis a Jászság-süllyedéket töl töt te fel. 

A könyv egyik legkiemelkedőbb része az 
ártéri szintek részletes tárgyalása. Eddig a 
teraszmorfológiai munkák az ártéri szin-
teknek, az ún. I. sz. teraszoknak nem sok 
figyelmet szenteltek, s többnyire néhány 
számszerű adat közlésével beérték. Pécsi 
részletesen tárgyal ja az ártéri teraszok 
elterjedését, alakrajzát , keletkezésük okát, 
mód já t és idejét. Régészeti adatokkal is 
igazolja, hogy a Duna „óholocén" un. I. b. 
sz. terasza többnyire a jelenben is formáló-
dó, fejlődő ártér, tehá t nem azonos az 
idősebb, magasabb valódi teraszokkal. 
Felszínét többnyire mindössze párszáz éves 
folyami hordalék borít ja. Az I. b. sz. terasz 
csakis a középhegységi szakaszon árvíz-
mentes, kialakult terasz. Ezért Pécsi, na-
gyon helyesen, az 'ú jholocén és óholocén 
elnevezés helyett az alacsonyabb és maga-
sabb ár tér megjelölést használja. Kárpá t i 
I s tván kandidátussal k imuta t ják , hogy az 
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ártéri növényzet milyen szépen alkalmaz-
kodik a szintekhez, és már 1—2 méteres 
szintváltozásokra is milyen érzékenyen 
reagál. Az ártéri szintek ku ta tásában t ehá t 
a morfológus is legbiztosabban a növény-
zetre támaszkodhat . Nagyon értékesek és 
érdekesek az ártéri szintek fejlődéstörté-
ne té t részletesen boncolgató fejtegetései. 
K i t ű n ő megfigyelések a lapján aprólékosan 
megvizsgálja a gá tak közötti és a gá takon 
kívüli ár tér fejlődésének gyakoribb eseteit, 
és a fejlődésmenetet szelvénysorozatokon 
m u t a t j a be. 

A szerző az eddigi szokástól eltérően, 
kü lön tárgyalja a Duna-teraszok korá t . 
Tüzetesen és nagy körültekintéssel meg-
vizsgálja a Duna-teraszok kormeghatározá-
sá ra figyelembe vehető adatokat és ténye-
ke t . A paleontológiái, régészeti, ásvány-
kőzet tani , kavicsgörgetettségi és települési 
ada tok sokaságát sorakozta t ja fel, emellett 
megvizsgálja a teraszok morfológiai hely-
zetét , számbaveszi a szoliflukeiós jelensé-
geket és a lösztakaró állapotát is. Elisme-
résre méltó az a gondos óvatosság, amellyel 
a szerző, à felsorakoztatott sok adat elle-
nére is, a teraszok kormeghatározásakor 
el jár . Teljes biztonsággal hangsúlyozza 
azonban, bogy a I I . a—V. sz. teraszok a 
pleisztocénban alakultak ki, sőt minden 
valószínűség szerint a IV. sz. terasz is. 
Sikeres kísérleteket tesz a teraszok korának 
paleontológiái leletek nélküli kormeghatáro-
zására. A teraszok kialakulását tektonikus 
és éghajlat i okokra vezeti vissza. A süly-
lyedő medencék terasztalanságával szem-
ben az emelkedő középhegységi szakaszo-
kon 1-—8 terasz alakult ki. Hangsúlyozza, 
hogy a poligenetikus folyókkal kapcsolat-
ban á tmenő teraszokról nem beszélhetünk. 
A teraszok értelmezése szakaszonként más 
és más, az azonos számmal jelzett teraszok 
nem jelentenek mindig egyidejűséget. 
Pl. amíg a Visegrádi-szorosban 2, vagy 3 
terasz alakult ki, addig a Pesti-síkságon 
csak egyetlen bordalékkúp-terasz (V. sz.) 
keletkezet t . 

A szerző ezután foglalkozik a dunai 
hordalékkúpok szerkezetével, kialakulásá-
val és elterjedésével. Részletesen ismerteti 
a kisalföldi, de különösen a már sok vi tára 
a lapot nyú j tó Duna—Tisza közi hordalék-
k ú p o t . 

,,A negyedkori tektonikus mozgások 
mér téke a Duna-völgy magyarországi sza-
k a s z á n " című fejezet jelentős tudományos 
ér tékén felül, komoly gyakorlati érdeklő-
désre is számot t a r tha t . Pécsi i t t ábrázolja 
a Duna-teraszok grafikus görbéjét, és ennek 
kiértékelése során r á m u t a t a görbéből leol-
vasha tó fiatal kéregmozgásokra. Ezek alap-
ján a Középhegység 200-—250 méteres 
emelkedésére, ugyanakkor a Kisalföld 200 

méteres süllyedésére és a Duna—Tisza 
köze 150—450 méteres süllyedésére követ-
keztet . Megkísérli a Dunament i kéreg-
mozgások időbeli r i tmusainak felsorolását. 
A preglaciális és a posztglaciális közötti 9 
r i tmus arra vall, hogy a pleisztocén folya-
mán a kéregmozgások csaknem folyamato-
sak voltak. Szerző is utal azonban arra, 
hogy a 9 mozgási r i tmus nem egyenlő érté-
kű , háromnál a mozgások különösen jelen-
tősek voltak, az volt az igazi tektonikus 
időszak. 

A kötet foglalkozik a teraszok keletkezé-
sének okairól világszerte v i ta to t t kérdések-
kel is. Összefoglalja a tektonikus és éghaj-
lati változásokra építet t teraszelméletek 
kiemelkedőbb képviselőinek ál láspontját és 
leszögezi; a Duna teraszos völgyének kiala-
kulásában a ritmusos tektonikus mozgások-
nak és a ritmusos éghajlatvál tozásoknak 
egyaránt fontos szerepük volt, a teraszok 
kialakítását azonban szerkezeti mozgások 
irányítot ták. ** 

A szerző ismerteti Davis meandertera-
szait és hangsúlyozza: ezt a fogalmat Davis 
csakis New England-i folyókkal kapcsolat-
ban használta. Meanderteraszok csakis a 
jelenkori két ártéri szinten fordulnak elő 
és ez cáfolja Kádár László tektonikus moz-
gások és éghajlatváltozások nélküli tera-
szok kialakulására vonatkozó elméletét. 
Részletesen elemzi Kádár Lászlónak a folyó-
szakaszjelleggel kapcsolatos munkásságá t 
is. 

A könyv utolsó része a Duna-teraszok 
hosszabb szakaszon való azonosításának 
kérdésével foglalkozik. Felhívja a figyel-
met arra, hogy nagyobb szakaszon óva-
tosabbnak kell lennünk a teraszok azono-
sításakor. Pécsi szerint Ilassinger tévesen 
vete t te össze az alpi előtér és a Bécsi-
medence teraszait. A szerző szerint az 
alpi előtér és a Bécsi-medence teraszai kö-
zött hasonló a kapcsolat, mint a Kisalföld 
és a középhegységi völgyszakasz teraszai 
között és ugyanilyen a kapcsolat délen a 
Román-Alföld és az aldunai teraszok 
között is. A hazai teraszbeosztást világos 
táb láza tban hasonlít ja össze a Bécsi-me-
dence teraszaival. 

A könyv ábráinak nagy része értékes 
keresztszelvény, fúrás, és feltárásszelvény, 
a többi pedig magyarázó jellegű földtani 
és morfológiai vázlat. Az ábrákon kívül 
világos, sokszor művészi fényképek szem-
léltetik a tanulmány mondanivalójá t . 
A képek a szerző és Vajda E rnő felvételei. 
A könyvhöz mollékelt teraszmorfológiai 
térkép az egész magyarországi Duna-völ-
gyet felöleli, ez nagyon megkönnyít i a 
szöveg követését. Az igazán dicséretre 
méltó, bőséges illusztrációval kapcsolatban 
csak egyetlon hiányosságot emlí thetünk 
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meg, azt, hogy a szerző a tömbszelvények 
szoinléltető alkalmazását teljesen mellőzi. 
Bár a kiváló szelvények és a világos fény-
képek nagyrészt pótolják és feleslegessé 
teszik a tömbszelvények alkalmazását, 
mégis úgy érezzük, hogy egyes szakaszok 
teraszrendszerét a világos és érthető szem-
léltetés kedvéért nagyon hasznos lett volna 
tömbszelvényeken bemutatni (pl. a Gere-
cse északi előterének teraszait, a Visegrádi-
szorost és a Pesti-síkság toraszrendszerét). 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy 
Pécsi Márton könyve igen alapos, körül-

tekintő, részletes kutatásokon alapul, és a 
Duna-völgyre vonatkozó teljes irodalom 
és adatanyag kritikai felhasználásával 
készült. Módszere és tárgyalásmódja, mely-
lyel feldolgozza hazánk legfontosabb völ-
gyét, sok tekintetben teljesen új , út törő 
vállalkozás. Morfológiai irodalmunk ki-
emelkedően fontos, alapvető tanulmányát 
üdvözölhotjük benne, amely a tudomány 
és a gyakorlat számára egyaránt komoly 
nyereséget jelent. 

S Z É K E L Y A N D R Á S 

NAGY DÉNES: 

Röntgenanatómia 

Akadémiai Kiadó. Budapest, 1959. 509 1. 545 ábra. 

Hazánkban az utóbbi években immár 
„hagyományosan", nemzetközi érdeklő-
désre is méltán számottartó, reprezentatív 
kiállítású, röntgonológiai munkák jelennek 
meg. E kötetek egyike Nagy Dénes röntgen-
anatómiája. 

A leíró anatómia és a klinikai röntgen-
diagnosztika között a röntgenanatómia 
mind nagyobb területet foglal el, bizony-
ságául annak, hogy a cadaver és az élő 
ember közötti űr t ezzel a speciális vizsgáló 
eljárással, e tudományág eredményeivel 
lehet leginkább áthidalni. 

Nagy Dénes könyve egyaránt nélkülöz-
hetetlen a betegséggel foglalkozó orvos és 
az anatómiában elmélyülő kuta tó számá-
ra, mert az anatómia nem egy problémája 
csak a röntgen vizsgáló eljárások igénybe-
vételével közelíthető meg. Számos, a min-
dennapos gyakorlatban egyre-másra fel-
merülő kérdésre csak röntgonanatómiai 
ismeretek birtokában tudunk feleletet adni. 
Az elmondottak bizonyságául ta lán leg-
szebb példa a tüdőerek vizsgálata, amely 
in vivo rétegfelvételekkel megvalósítható 
és módot ad olyan részletek felderítésére 
pl., hogy a tüdő véredények alakja, nagy-
sága, helyzete, elrendeződése normális 
vagy kóros-e; ezt egyébként semmiféle 
klinikai vizsgáló módszerrel felderíteni 
nem tud juk . 

Az előttünk fekvő szép kötetben nem-
csak arra kap választ az olvasó, hogy a 
röntgensugár felhasználásával testünk bizo-
nyos részei milyen anatómiai viszonyokat 
mutatnak, hanem arra is, hogy a röntgen-
anatómiai adatok hogyan illeszkednek a 
klinikai kérdésekhez, hogy a röntgen-
anatómiai adatok hogyan szolgálhatják a 

jobb betegellátást, a pontosabb diagnózis 
felállítását. 

A bővített és átdolgozott kiadásban meg-
jelent könyv a röntgenanatómiával szem-
ben fennálló minden követelményt kielégít, 
mert szerző nemcsak a szorosanvett rönt-
genanatómiai adatok közlésére szorítkozik. 
Mindenütt az élő ember, a beteg vizsgá-
latának kérdéseit állítja munká ja homlok-
terébe, hogy mód legyen a könyv anyagát 
a mindennapos gyakorlat során is alkal-
mazni. Nem elégszik meg azzal, hogy csu-
pán a leíró módszerrel elérhető eredménye-
ket közli, hanem mindenütt •—helyes össze-
függésben — szerves kapcsolatot keres a kli-
nikai munkával, az élő emberrel. 

A könyv képanyaga szövegével harmo-
nikus egységet alkot, kiállítása pedig vetek-
szik a legszebb hasonló tárgyú munkákkal. 
A nagy gonddal összeállított dokumentáció, 
а kitűnő röntgenogrammok, a szerzőnek 
ezen a területen ismert nagy jártasságát, 
gondosságát bizonyítják. A hibátlan fény-
képfelvételek és vázlatok a jó megértést 
szolgálják. Különös érdeklődésre tar that-
nak számot a befecskendezhető kontraszt-
anyaggal készült felvételek, a bronchogra-
fiós, a cholangiografiás képek, amelyek 
szinte ú j szemszögből mu ta t j ák be az em-
beri test működése közben fennálló viszo-
nyokat . 

A mű nemcsak az oktatásban, hanem a 
klinikai gyógyító munkában is biztos 
támaszként nyújt, segítséget mindazoknak, 
akik az omberi test jobb megismerését 
holyesen, az anatómiai alapok birtokában 
akarják megítélni. 

SOMOGYI E N D R E 
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E. W. COMINGS: 

Nagynyomású technológia 
Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1959. 550 1. 254 ábra, 51 táblázat 

A vegyipar rohamos fejlődése és fejlesz-
tése egyre ú j a b b technológiai és vegyi eljá-
rások bevezetését teszi szükségessé. í gy 
többek között a ni t rogénműtrágya gyár-
tás, a petrokémiai iparok, a műanyagok 
és műszálak, a felületaktív szintetikus 
mosószerek gyár tása hazánkban is mind 
szélesebb körben követeli meg a nagy-
nyomású vegyi eljárások és elválasztási 
módszerek alkalmazását . Az erre a célra 
szolgáló készülék tervezése és szerkesztése 
bonyolultabb feladat, mint a közönséges 
atmoszferikus nyomáson működő berende-
zések méretezése. A „Nagynyomású techno-
lógia" című mű, melynek eredetije a Mc 
Graw-Hill „Chemical Engineering" soroza-
tában jelent meg, elsősorban a fokozott 
nyomásnak a kémiai és fizikai rendszerekre 
gyakorolt ha tásá t tárgyal ja , valamint e 
rendszerek félüzemi vagy ipari méretű 
alkalmazásához szükséges berendezések 
tervezését segíti elő. Az eredeti mű a hazai 
használhatóság szempontjából több vonat-
kozásban kiegészült. í gy 13. fejezetként 
csatolta hozzá Nowotny Cornél a nagynyo-
mású műszaki berendezések hazai vonat-
kozásait. A „Függelék" kibővült a CGS,—-
MKS és technikai mértékegységek össze-
hasonlító táblázatával , az acélféleségekkel 
és ötvözetekkel foglalkozó, részben pedig 
a hazai szabványoknak megfelelő táblá-
zatokkal. Komoly gyakorlati segítséget 
jelent néhány t ípuspélda számszerű kidol-
gozása is. 

A könyv 13 fejezetből és nyolc pontot 
tartalmazó függelékből áll. Ez t fejezeten-
ként csoportosított átlag 7—8 feladat, rész-
letes szómagyarázat, valamint név- és 
tá rgymuta tó egészíti ki. Minden fejezetet 
bőséges bibliográfia kísér, amit a fordítók 
ú jabb adatokkal egészítettek ki. 

A bevezetésben a szerző világosan leszö-
gezi, hogy a nyomás is szabályozó para-
méter, amely a kémiai reakciók irányítá-
sában, vegyi anyagok kezelésében, tárolá-
sában, elválasztásában gyakran hasznos-
nak bizonyul. A vegyipari eljárások c. 
fejezet egy sor gondosan kiválasztott reak-
ciót sorol fel szemléltető ábrával ós rövid 
adatismertetéssel. Részletesen, külön feje-
zetként, egyetlen nagynyomású eljárás, az 
ammonia szintézis kerül kidolgozásra. 

A tervezés és üzemvitel problémái a meg-
felelő fémek és ötvözetek kiválasztásával, 
valamint a fokozott biztonságtechnika és 
munkavédelem előírásainak biztosításával 
jelentkeznek elsősorban. A nagynyomású 

készülékek konstrukciós megoldásait gazdag 
ábragyűj temóny foglalja össze. Ez t követi 
a vastagfalú, hengeres testekben fellépő 
feszültségek és igénybevételek tudományos 
vizsgálata. A szilárd testek mechanikája 
módot n y ú j t egyéb különleges esetek vizs-
gálatára is, de a nagynyomású technológiá-
ban a hengeres testek használata a leg-
általánosabb. 

A nagynyomású fizikai-kémiai mérésekre 
csak néhány jellegzetes mérési módszer 
különleges készülékeinek és különleges eljá-
rásainak ismertetése során tér ki а szerző. 
Ez а fejezet éppen ezért nem tekinthető 
átfogónak vagy általánosan jellemzőnek. 
A közölt kísérleti eszközökkel közvetlen 
nagynyomáson mér t adatok mellett külön 
találhatók a gázok és folyadékok, termo-
dinamikai összefüggések alapján számít-
ható, jellemző tulajdonság adatai . A termo-
dinamika segítségével a kémiai egyensúly 
körülményeit is meg lehet határozni, de 
ez а módszer nem nyú j t felvilágosítást sem 
a reakció mechanizmusáról, sem kinetiká-
járól. A termodinamika nem jelzi automa-
tikusan, hogy van-e a reakció egyensúlyát 
kedvező i rányban változtató jelenség, de 
javasolt vál toztatásokra alkalmazva meg-
muta t j a , hogy ezek közül melyik a leg-
előnyösebb. Ilyen értelemben a „Nagy-
nyomású technológia" külön tá rgyal ja a 
kémiai egyensúlyt — beleértve a kísérleti-
leg nem mérhető hipotetikus egyensúlyt is 
— és a kémiai reakciók mechanizmusát a 
reakció sebességgel. A tárgyalás azonban 
csak a gáz fázisú reakciókra szorítkozik. 
Külön ki kell emelni, hogy a Vegyi reakto-
rok c. fejezet a tervezési alapelveket logi-
kusan, jól foglalja össze. 

A hidraulikus ellenállások, hő- és anyag-
átadási tényezők kimérése nagynyomású 
vegyipari műveleteknél (lepárlás, abszorp-
ció, adszorpció stb.) igen hiányos. Ez a tény 
a könyvben is visszatükröződik. Aprobléma 
ipari fontosságához képest aránytalanul 
rövid ez a rész. Helyesen domborí t ja ki 
azonban a szerző, hogy a nagynyomás nem 
alkalmazható valamennyi vegyi folyamat-
nál, és nem minden reakció lefolyását 
segíti elő a nyomás növelése. Lehetséges, 
hogy ugyanazt a terméket célszerűbb más 
nyersanyagból kiindulva kisebb nyomáson 
végzett reakcióval előállítani. A legcélsze-
rűbb mindig megkeresni és követni azokat 
a viszonyokat és követelményeket, ame-
lyek az el járásnak a legjobban megfelelnek. 

A könyv kivitele ízléses, az ábrák — a 
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fényképok kivételével — világosak, köny-
nyen érthetőek. A könyvnek csak kis része 
a szerző eredeti munkája , a kötet túlnyomó-
részbon sok más szerző közreműködésével 
készült, ebből adódik, hogy nem mindig 
indokolt az egyes fejezetek ta r ta lmának a 
korlátozása és logikai sorrendje, továbbá, 
hogy szinte fejezetenként különböző a 
nomenklatúra és mértékrendszer. Hiányos-
ságként kell megemlíteni egyes műszerek, 
mérési módszerek ós konstrukciós megoldá-

sok több oldalra terjedő, kri t ikát lan köz-
lését is. Éppen ezért helyesnek t a r to t t uk 
volna, ha a Műszaki Kiadó nemcsak az 
előzőkben említett kiegészítésekre korlá-
tozza a hazai szakemberek munká j á t . 
Ahogy a könyv jegyzetként az ú j a b b 
irodalmat megadja, úgy pár mondat ta l 
kritikailag össze kellett volna foglalni az 
anyagot is, egyrészt az azóta megjelent mű-
vek a lapján, másrészt a szovjet vonatkozá-
sok felhasználásával. 
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A nemzeti kérdés 

M O L N Á R E R I K a k a d é m i k u s 

Valamennyien emlékezhetünk az 1956 októberi napokra, az ellen-
forradalom akkori jelszavára: aki magyar, velünk tart . Ez a jelszó a magyar 
nemzeti érzést, a magyar nemzeti közösség tudatá t akarta mozgósítani köz-
vetlenül a proletár nemzetköziség ellen, s nem egy embert meg tudot t téveszteni. 
Nem fűzi-e össze a magyarokat a nyelv, a kultúra, a szokások és a sors közössége 
egyszóval az, amit a polgári tudományban nemzeti közösségnek szoktak 
nevezni? Nem osztozik-e az egyén, látszólag, a nemzet jó vagy rossz sorsában? 
Nem következik-e mindebből, hogy az egyéni cselekvés legfőbb mértékének a 
nemzet érdekét kell tekinteni? 

A történelem azonban másként teszi fel a döntő kérdéseket. A törté-
nelem nagy fordulópontjain a kérdés így hangzik: kivel tar tsunk, Dózsával 
vagy Szapolyaival, Kossuthtal vagy az aulikus arisztokráciával, 1919 kom-
munistáival vagy Horthy fehérterroristáival ? Az igazi kérdés 1956 októberé-
ben is ez volt: kivel tartsunk, azokkal-e, akik a hibák kijavításával tovább 
akarják építeni a szocializmust, vagy pedig azokkal, akiknek tevékenysége 
tudatosan vagy öntudatlanul a kapitalizmus helyreállítására irányult? 

A történelem a maga alapvető kérdéseit az osztályharc és nem a nemzeti 
kérdés szempontjából teszi fel. A marxizmus álláspontja ez. I t t azonban a 
marxizmus szembekerül a polgári-nemzeti ideológiával, amely a nemzetet 
örök kategóriának tekinti, illetve, ha el is ismeri, hogy történetileg keletkezett, 
többé el nem múló kategóriának, a társadalmi élet alapkategóriájának fogja 
fel. Felületesen nézve úgy látszik, mintha a polgári felfogás magából a marxiz-
musból is érveket meríthetne. Igaz, így érvelhetnének, hogy a marx izmusa 
nemzetet a polgári fejlődés termékének mondja. De nem beszél-e a marxizmus, 
ha fenntartásokkal is, a polgári nemzetet megelőző feudális nemzetről, s mi 
több ,a feudális nemzet nem történeti valóság-e? S nem követi-e a polgári 
nemzetet a marxizmus szerint a szocialista nemzet? Nem az-e tehát a 
marxizmus szerint is a helyzet, hogy a fejlődós során a nemzeti tartalom 
változatlan marad, s csak a társadalmi forma az, ami megváltozik? 

Ez az érvelés azonban tipikusan polgári-metafizikus, mert a történelem 
lényegének az állandóságot tekinti. A történeti szemlélet azt kívánja, hogy a 
változó tar talmakat a többé-kevésbé hasonló forma mögött is felismerjük. 
A történeti tartalom, amely itt megváltozik, az osztályrend. A történeti fej-
lődés során a rabszolgatartó társadalmat a feudális, ezt a polgári, ezt meg a 
szocialista társadalom követi. A társadalom meghatározott osztályrendjének 
mindenkor a közösség sajátos szerkezete és sajátos közösségi ideológia felel meg, 
amely akkor is sajátos marad, ha netalán a régi formákba öltözik. Ezt azon-
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ban a polgári történetszemlélet osztálylényege következtében, nem ismerheti 
el. Ebben a kérdésben a marxista történetfelfogás és a polgári történetszemlélet 
alapvető ellentétei ütköznek össze, amelyeket éppúgy nem lehet kiegyenliteni, 
mint ahogy a proletariátus és a burzsoázia érdekei összeegyeztethetetlenek. 

A marxizmus a nemzetet a polgári fejlődés sajátos termékének tekinti. 
Ennek megfelelően Sztálin a nemzet fogalmát így határozta meg: ,,A nemzet 
az emberek történelmileg kialakult közössége, mely a nyelvnek, a területnek, 
gazdasági életnek és a kultúra közösségében megnyilvánuló lelki alkatnak 
alapján keletkezett." A gazdasági élet közösségén azt kell érteni, hogy a nem-
zetet egybekapcsolja a munkamegosztáson és árutermelésen alapuló közös 
piac. A területtel összefüggésben két eset lehetséges. Az egyik, amit Lenin 
tipikusnak, normálisnak nevezett, az az eset amikor a területi közösséget a 
szóban forgó nemzetre korlátozott állami közösség, a nemzeti állam egészíti 
ki. A másik eset a többnemzetiségű állam, amikor több nemzet külön-külön 
lakóterületét egységbe foglalja a közös államszervezet. Ebben az esetben a 
közös piac rendszerint a közös államszervezet keretében valósul meg, az egyik 
nemzet vezetése alatt, amelyik elnyomja a többit. Következőleg a nemzet 
gazdasági ismérve hiányzik, miértis helyesebb nemzetek helyett nemzetisé-
gekről, uralkodó nemzetiségről és elnyomott nemzetiségekről beszélni. 

A meghatározás negyedik jegye, a lelki alkat közössége vagy a nemzeti 
jellem mellőzhető. A nemzeti jellemet Sztálin is önmagában megfoghatat-
lannak és a politikában hasznavehetetlennek tokintette. Vajon ki fogja 
Eisenhower és a mögötte álló monopolkapitalista csoport magatartását a 
csúcstalálkozóval kapcsolatban, az amerikai monopoltőke imperialista poli 
tikája helyett, az amerikai nemzeti jellemből magyarázni? A nemzeti jellem 
fogalmának csak a nacionalizmus veszi hasznát, amely Beöthy volgai lovasá-
nak mintájára, a nemzetet különféle ellenőrizhetetlen erényekkel ékesíti fel. 
A nemzet fogalmának meghatározásába, a nemzeti jellem helyett, helyesebb 
bevonni a nemzeti öntudat ideológiai ismérvét, amelynek politikai tartalma 
van. Nemzeti öntudaton röviden az erkölcsi-politikai tudatnak azt a formáját 
lehet érteni, amely a nemzet minden tagja egyéni érdekét feltétlenül alá-
rendeli a nemzeti összérdeknek. 

Előfordul, hogy azok, akiket a marxista kritika kiszorított a történet-
és osztályfeletti nemzet polgári hadállásából, a haza fogalmához folyamodnak. 
De a haza és a nemzet fogalmát általában még a polgári ideológusok is ugyan-
azon lényeg különböző kifejezéseinek tekintik, s ebben a kérdésben igazuk van. 
A hazaszeretet ós a honvédelem, a haza fogalmának legfőbb ideológiai elemei, 
olyan érzést vagy kötelességet képviselnek, amely a nemzeti öntudatból ered, 
és a nemzeti öntudat legfőbb tartalma éppen a hazaszeretet és a honvédelem 
kötelessége. A hazaszeretet fogalmába ugyan egy olyan elemet is be szoktak 
vonni, amely a nemzet fogalmában nem szerepel. Ez az elem az érzelmi ragasz-
kodás a megszokott életkeretekhez és természeti környezethez, amely külö-
nösen elvesztésük esetében elevenedik fel. De ez olyan pszichológiai motívum, 
amely végigkíséri ugyan — az Iliász korától Petőfi Alföld-szeretetéig —- az 
egész társadalmi életet, de a társadalmi csoportok politikai magatartásának 
meghatározásánál nem játszik szerepet. Helyesebb tehát, ha a hazaszeretettől 
fogalmilag is elkülönítjük és külön szóval, a szülőföld szeretetével jelöljük. 

Volt és van a marxista történetírásnak is egy olyan iránya, amely a 
haza fogalmát ténylegesen megkülönbözteti a nemzet fogalmától. Ha az 
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utóbbit a polgári fejlődés termékének tekinti, a hazában oly eszmét lát, 
amely a nép magatartását a polgári fejlődést megelőző korszakban is meghatá-
rozta. Arra a történetírásra gondolok, amely a népnek,lényegében a feudális 
parasztságnak, az urakkal az idegen hódítók ellen közösen vívott harcaiban 
a hazaszeretet kifejezését lát ja. Azonban a feudális társadalom osztálytársa-
dalom, melyben a kizsákmányolt parasztokat a legélesebb és legleplezetlenebb 
ellentét választja el az elnyomó uraktól. A feudális állam osztályállam, amely-
nem szolgálja a kizsákmányoló és a kizsákmányolt osztály közös érdekét, 
hanem az úri osztály kollektív erőszakszerve a parasztsággal szemben. Ezek 
a történelmi materializmusnak olyan alaptételei, amelyeknek helyességét egy 
marxista sem vonhatja kétségbe, ha nem akar a revizionizmus út jára tévedni, 
s amelyeknek helyességét a parasztfelkelések és forradalmak hosszú sorozata 
bizonyítja. Arra a kérdésre, hogy mi volt az a liaza, volt-e valamilyen osztály-
feletti, közös érdek, melynek a parasztok az urakkal együtt védelmére keltek, 
ez a történetírás nem tudot t kielégítő választ adni. Valójában a kérdést 
ebben a formában fel sem tette. E harcok objektív értelme kétségen kívül az 
állami függetlenség megvédése volt, s az ehhez fűződő érdek többnyire egybe-
esik a társadalmi haladás érdekével. Hogy azonban mi volt az a szubjektív 
osztályérdek, amely a parasztságot a reánehezedő kizsákmányoló hatalom 
megvédésére indítotfta, magyarázat nélkül maradt. 

Nem vonható a nemzeti érzés, nemzeti öntudat fogalma alá az az ellen-
szenv sem, amelyet a fejlődés alacsony fokán álló társadalmakban az idegen 
nyelvvel, idegen szokásokkal szemben éreznek. Ez az ellenszenv a primitív 
társadalmak gazdaságilag zárt jellegével függ össze, s abban a mértékben 
enyészik el, amelyben a különböző etnikumú társadalmak gazdasági érint-
kezése intenzívebbé válik. Ezért éppen a fejlődés korai fokain hat a leg-
erősebben, olyan fokokon, amelyeken a nemzet még a polgári elmélet szerint 
sem jött létre. Ismeretes a magyar Gesta nyilatkozata a német és az olasz 
nyelvnek a magyar fület sértő hangzásáról. Ide tartozik a magyarban a német 
nép-név is, amely a „néma" gyökerű szláv szó átvétele, s eredeti szláv értelmében 
lekicsinylést fejez ki a tökéletlen, magát megértetni sem tudó idegennel szemben. 
Az idegenség iránt érzett ellenszenv azonban, amelyet kiegészít az adott társa-
dalmi csoport tulajdonságaival való kérkedés — önmagában a politikai cselek-
vésnek nem motívuma, csak ideológiai kifejezésévé válhat a valódi motívum-
ként ható gazdasági és politikai érdekellentéteknek, ha ezek különböző etni-
kumú csoportokat állítanak szembe egymással. A magyar középkorban lábra-
kapott németgyűlölet, amely velencei Péter németei, II. Endre alat t a merá-
niak ellen stb. irányult, csupán ideológiai kifejezése volt annak a harcnak, 
amelyet a magyar urak a német eredetűekkel szemben a hatalomban és gaz-
dagságban való részesedésért folytattak. A modern nacionalizmus persze nem 
finnyás, és ezt a primitív ellenszenvet is felhasználja a polgári osztálycélok 
szolgálatában. 

Az osztálytársadalom történeti formáinak rövid áttekintése megmutatja, 
hogy mindegyik formának a közösség és a közösségi szellem sajátos formája 
felel meg, amelyek lényegükben különböznek a polgári nemzettől és a polgári-
nemzeti öntudattól. A görög rabszolgatartó társadalomban, az V. század körüli 
időben, a haza — a pátrisz — a városállam volt. A városállam politikai közös 
ségébe csak az uralkodó osztály, a kisszámú szabad polgár tartozott , a jöve-
vények és a nagyszámú, soknemzetiségű rabszolganép a közösségen kívül 
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maradt. A nyelv ós a kultúra közössége ugyan a görögök és a barbárok etnikai 
szembeállítására vezetett, de a viszonylag fejlett árutermelés mellett is alap-
vető természeti gazdálkodás következtében a görög városállamok között a 
politikai közösségnek semmiféle állandó formáját és tudatát nem teremtette 
meg. Nemcsak a városállamokon belül folyt éles osztályharc, hanem a város-
államok is a legádázabb harcokat folytatták egymás ellen, s a foglyul ej tet t 
görögöket minden további nélkül eladták rabszolgának. Hérodotosz semmi 
kivetni valót nem talált abban, hogy Szalamisznál a görögök egy része a per-
zsák soraiban küzdött. Maga a városállami patriotizmus is gyenge lábakon állt. 
A hazaárulás mindennapos volt. Ezeknek az állapotoknak felel meg az, hogy 
Platon vagy Arisztotelész államelméletében a nemzeti tényező semmilyen 
szerepet nem játszik. 

Az ókori Rómában, a köztársasági időkben, ugyancsak a városállami szer-
kezettel és a vároSállami patriotizmussal találkozunk. Csak itt az államra 
összpontosuló hazafias érzés, az állampolgári erények magasztalásával és a 
köztársaság hőseinek kultuszával, jóval szilárdabb alakot öltött, mint a görög 
városállamokban. Amikor pedig a rabszolga-gazdálkodás alapján kialakult a 
római világbirodalom, olyan társadalmi forma jött létre, amely semmi 
közösséget nem mutat a nemzettel. Vegyük a római birodalmat a IL században. 
Ha az árutermelés és a kereskedelem nem lényegtelen szálakkal fűzte is egy-
máshoz a tartományokat és az egyes tartományok lakosait, az alap i t t is a 
természeti gazdálkodás maradt. Hiányzott a közös piacban való összeforrás, 
a nyelv sem volt egységes. Ha a nyugati tartományok — spontán folyamat 
eredményeképpen — latinizálódtak, és Keleten a görög nyelv uralkodott, 
a birodalomban számtalan etnikum és nyelv élt tovább háborítatlanul. Maga 
a birodalom, mint politikai szervezet, városállamok óriási konglomerátuma 
volt, amelyek bizonyos mértékben a császári közigazgatás alatt is megtartották 
autonómiájukat. A római városi patriotizmus akkor már régen elhalványodott. 
Helyébe, a római polgárjog kiterjesztése után, az állampolgárság egyszerű jogi 
köteléke lépett, amely egybefoglalta a szabadokat és szembeállította őket a 
rabszolgákkal. 

A feudalizmus és a polgári átalakulás korszakát a francia történet 
példájával szemléltetjük, amely, mint Engels is hangsúlyozta, az osztályharc 
és a politikai formák fejlődését klasszikus tisztaságban ábrázolja. Ismeretes, 
hogy Franciaország a IX. század végén a Karoling-birodalom szétbomlásának 
eredményeképpen jött létre. Mint nyugati frank királyság, kezdettől fogva 
a birodalom román nyelvcsoportját képviselte, a német nyelvcsoportra kiter-
jedő keleti frank királysággal szemben. A nyelvi rokonság tehát, illetve az 
ezáltal megkönnyített érintkezés, már kezdettől fogva alapjául szolgált a 
francia államalakulásnak. A X. században a francia királyság területén két-
féle román nyelvet beszéltek. ALoire-tól északra az északi francia—francien— 
nyelv uralkodott, attól délre a provence-i nyelv. A francia királyság politikai 
határai azonban nem estek egybe e két nyelv határaival. Mind az északi 
francia, mind a provence-i nyelv nagyszámú dialektusra oszlott. 

A X. században Franciaországban a természeti gazdálkodás uralkodott, 
vagyis a falusi üzemekben együttesen folyt a mezőgazdaság és az ipari ter-
melés. A városi fejlődés, s ezzel a mezőgazdaság és az ipar elkülönülése, a X. 
század végén ugyan megindult, de még a XIIL században is csak helyi piacok 
léteztek. Az ország egyes részeit tehát nem fűzte gazdasági egységbe az áru-
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termelés. Viszont a jobbágyok fékentartására elégséges volt még magának a 
kizsákmányoló feudális birtokosnak, illetve néhány feudális birtokosnak 
egyesített ereje. Ilyen körülmények között jött létre és állott fenn a X—XII. 
században a feudáiis államszervezet. Ebben, mint ismeretes, az államhatalmat 
a jobbágyokkal szemben maga a feudális birtokos gyakorolta, aki katonailag 
és politikailag független volt, vagy legalább függetlenségre törekedett. Egy sor 
feudális birtokosnak, mint vazallusnak erejét összefogta a hűbéri kötelék, 
amely őket a politikailag független hűbérfejedelemhez, egy hatalmas nagy-
birtokoshoz, herceghez vagy grófhoz fűzte. A hűbérfej edel mek viszont a 
király vazallusai voltak. A király az államhatalmat maga is csak mint nagy-
birtokos gyakorolta, saját jobbágyaival szemben. A királyig nyúló hűbéri 
hierarchia, mint államszervezeti forma lényeges tartalma az összes feudális 
úr szövetsége volt, közös hódításokra, illetve idegen hódítók elleni közös 
védelemre vagyis: a jobbágyokkal szemben fennálló kizsákmányoló hatalmuk 
megvédésére és kiterjesztésére. A feudálisok által beszélt nyelvek és dialek-
tusok rokonsága megkönnyítette ezt a kapcsolatot, s ilyenformán ennek 
mintegy természetes alapja volt. De a nyelvrokonság egyáltalában nem volt 
a hűbéri kapcsolat szükségképpeni előfeltétele. A francia király vazallusa 
egyes birtokai után a német vagy az angol király vazallusa is lehetett, s ebben 
az esetbon ezeknek éppúgy hűséggel tartozott, mint a francia királynak. 

A feudális országgal kapcsolatban tehát nyelvközösségről csak igen 
relatív értelemben lehet beszélni. A gazdasági élet közössége teljesen hiányzott. 
Az államszervezet pedig alapjában szétforgácsolódott az apró feudális birtok-
államokra, amelyekot a hűbéri hierarchia csak egészen laza politikai egységbe 
foglalt össze. Ennek a társadalmi rendnek felelt meg a feudális uralkodó 
osztály ideológiája. A politikai kötelék, amely a feudális urakat egymással 
összefűzte, a feudális függés személyi kapcsolata volt. Ezért a politikai közösség 
élén álló királyt még a XII. században sem Franciaország, tehát nem egy 
közösség, hanem a frankok, a feudális kötelékekkel egybefűzött szabad 
személyek királyának nevezték. Ezek a frankok — a parasztok és polgárok 
kizárásával — maguk a feudális urak voltak, akik a trójai Priamos és „bárói" 
leszármazottainak tartották magukat, és a parasztokon gyakorolt hatalmukat 
a frank hódításra vezették vissza. Ez a politikai közösség azonban annyira 
laza volt, az összetartozás érzése annyira gyenge, hogy a feudális urak állan-
dóan háborúskodtak egymással. A lovagi becsület és hűség társadalmi ideo-
lógiája mögött a hitszegések, gyilkosságok valósága állott. Ugyanez volt a 
helyzet a külső hatalmakkal szemben. Amikor a XII. század közepén a francia 
föld kétharmad része az angol király birtokába jutott, a flandriai, a blois— 
champagne-i grófok és a languedoci bárók fő hűbérurukkal, a francia királlyal 
szemben az angol királyhoz csatlakoztak, anélkül, hogy ezért bárki is haza-
árulással vádolhatta volna őket. A haza — patrie — mint fogalom ugyan 
ismeretes voit, de csupán valamelyik feudális tartományhoz, Languedochoz 
vagy Aquitániához való tartozást, a tágabb lakóhelyet jelentette. Mint 
fogalom ismeretes volt a római korból származó nemzet — nation — is, de 
tartalma határozatlan maradt. Jelentette egészen tágan, mint egy 840-ből 
való forrásból látható, a németekkel szemben a római nemzethez ós nyelvhez 
való tartozást. De használták szűk értelemben is. A XIV. században a párizsi 
egyetem öt nemzete közül bárom a francia — vagyis île-de-france-i — a 
pieardiai és a normandiai volt. Ennek megfelelően a XIII. század közepén 
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Poitou tartomány feudális urai azzal az indokolással keltek fel a francia király 
ellen, hogy őket a franciák — az íle-de-france-i feudálisok — gyűlölik és 
elnyomják. Igaz, hogy a XII. századi Roland-ének a doulce France-t, az édes 
Franciaországot emlegette, s ezen nem is csak a szülőföldet, hanem valamiféle 
feudális közösséget értett, amelynek megvan a maga becsülete. De ez a Francia-
ország legfeljebb a Bretagne-tól a német határig terjedő északi földsávot 
jelentette, s mint igazi közösség, csupán igény volt és nem valóság. 

A francia feudalizmust belső ellentmondásai vitték az átalakulás útjára. 
A városi polgárság a feudálisokkal vívott osztályharcában a királyra támasz-
kodott. A pénzgazdaság fejlődésével a feudálisok növelték a jobbágyok 
kizsákmányolását, a falusi osztályharc kiélesedett. A jobbágyság fékentartá-
sára a feudális birtok-államok és a hűbérfejedelemségek nem voltak már elég 
erősek. Ebből a célból össze kellett fogni az összes feudálisok erejét, s ezt az 
erőt csak a király egyesíthette. A kisebb feudálisok a hűbérfejedelemmel vívott 
harcaikban ugyancsak támaszt találtak a királyban. így a döntő súlyú osztály-
erő, a kisebb nemesség és a városi polgárság, a király körül csoportosultak ós 
győzelemre segítették a hűbériéjedelmek és a szétforgácsoltság elleni harcban. 
Ez a harc a XII. sz. végétől a XV. sz végéig tartot t . A harc eredményeként 
a királyok a legtöbb észak-francia ós pro vence-i nyelvű tartományt egyesítették 
a központosított francia monarchiában és ezzel a névleges francia királyokból 
valóságos királyok lettek. A monarchia azonban ebben az időben rendi monar-
chia volt. 

A királyok — a XIV. sz. elejétől kezdve — hatalmukat formailag meg-
osztották a három rend, az egyházi, a nemesi és a polgári rend képviselőivel. 
A királyok a tartományaikat összefűző nyelvi kapcsolat segítségével terem-
tették meg a francia rendi államot. Eközben azonban a nyelvig kapcsolatok 
is megszilárdultak. A kialakult politikai egység alapján az Île-de-France 
dialektusa, illetve Párizs, a főváros nyelve a XIII. sz. végén egész Észak-
Franciaországban elterjedt, a XIV. században uralkodóvá vált itt, és a XV. 
század végén már az egész Északon egyetlen nyelvet, az Île-de-France dialek-
tusából lett francia nyelvet beszélték. A nyelvi egységesülés viszont előse-
gítette az egységes piac kialakulását. Ez — a kézműipar és részben a mező-
gazdaság specializálódása alapján és csupán az északi országrészben — már 
a XIV. század első felében megindult. A százéves háború a folyamatot ugyan 
feltartóztatta, de a XV. század végén Párizs, Normandia, Champagne és 
Burgundia gazdaságilag már egységet alkotott. 

A XV. század végén tehát az volt a helyzet, hogy Franciaország politikai 
egysége a rendi monarchia alakjában nagyjában kialakult. Északon létrejött 
a nyelvi és a gazdasági egység is, de az utóbbi nem terjedt ki a déli ország-
részekre, s ezekben továbbra is a provence-i nyelv különböző dialektusait 
beszélték. Hogyan alakult át e változások hatása alatt a közösségi ideológia ? 

A politikai egység létrejöttét már a XIV. században nyomon követte a 
Franciaországra vonatkoztatott politikai közösség tudatának kialakulása. 
A politikai közösség központja és jelképe a király volt, akinek az alattvalók 
hűséggel tartoztak. De a monarchia rendi szerkezetének megfelelően kialakult 
a királyság külön fogalma is, amely a rendek közösségét fejezte ki a királlyal 
szemben. Alain С kartier, aki VII. Károly titkára volt és Jeanne d'Arc korában 
élt, írásaiban Franciaország három gyermekéhez, a nemességhez, a papsághoz 
és a néphez fordult, figyelmeztetve őket kötelességeikre, amelyekkel sziilő-
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földjük közös jólétének ós a királyság védelmének tartoznak. Az ilyenfajta 
ideológiából és különösen Jeanne d'Are szerepéből némelyek, mint például 
Michelet azt a következtetést vonták le, hogy legkésőbb a XV. század első 
felében, az angol hódítók elleni küzdelemben megszületett az összes franciára 
kiterjedő nemzeti egység gondolata, létrejött tehát a francia nemzeti öntudat. 
A történeti tények azonban mást mutatnak. Népen ebben az időben a parasz-
toknak, tehát a lakosság nagy többségének kizárásával, a városi polgárságot 
értették. (A XVI. században a hugenották, akik nyíltan a déli országrész 
feudális arisztokráciájának érdekeit képviselték, szintén a nép nevében 
léptek fel.) A parasztság így a rendi társadalmon kívül maradt. A polgárság 
pedig nem törekedett arra, hogy részt vegyen a politikai hatalom gyakorlásá-
ban, beérte azzal, hogy részt vett az állam igazgatásában és a politikai hatalom 
védelme alatt az ipar és kereskedelem fejlesztése révén gazdagodhatott. 
(Azt az igényét, hogy a nemesség ifjabb testvérének tekintsék, a nemesség 
még a forradalom előtti utolsó országgyűlésen, 1614-ben is megvetéssel uta-
sította vissza: ,,A vargák fiai — mondották — ne nevezzenek bennünket 
testvéreiknek; köztünk és közöttük akkora a különbség, mint az úr és az 
inas között.") Л hatalom a király és a nemesség, különösen a nagyfeudálisok 
birtokában volt, a rendi monarchia tehát valójában nemesi monarchia volt. 
Л hatalomért a nagyfeudálisok párt jai harcoltak egymással. Ezt a helyzetet 
éppen Jeanne d'Arc korában, a százéves angol—francia háború utolsó szaka-
szában lehet jól látni. Ekkor két feudális párt harcolt egymással Francia-
ország politikai hatalmáért: a burgundi hercegek párt ja és az Armagnac-párt. 
Jellemző, hogy az utóbbi nevét és fő erejét a provence-i nyelvű délvidéki 
feudálisok adták, amivel szemben a burgundi párt inkább az északi francia 
nyelvterületet képviselte. A burgundi pár t semmi kivetni valót nem talált 
abban, hogy — miután az Armagnac-párt is kísérletezett ezzel — a külső 
ellenséggel, az angol feudálisokkal szövetkezzék és behívja azokat Francia-
országba. Az angol—burgundi tárborba tartoztak, a párizsi egyetem mellett, 
a Párizs városában hatalomra került céhek is, Caboche mészáros vezetése 
alatt, és egyéb városok. Végül is a burgundi párt Franciaország trónjára 
ültette a törvényes francia királlyal, VII. Károllyal szemben VI. Henrik 
angol királyt. Ekkor jelent meg Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a f rancia-angol 
feudálisok és zsoldosaik háborús fosztogatása által agyonnyomorított, békére 
áhítozó parasztságot képviselte. Békére volt szüksége a polgárságnak is, mert 
a folytonos háborúskodásban az ipar és a kereskedelem lehanyatlott. A békét 
pedig csak a törvényes király győzelme hozhatta meg. Ez a helyzet magyarázza 
meg Jeanne fellépését VII. Károly mellett és ennek győzelmét az angol—bur-
gundi párttal szemben. Jeanne maga, mint tudjuk, angol fogságba került, a 
király a parasztlányt nem váltotta ki, s a burgund—angolpárti francia püs-
pökök, akik a párizsi egyetemre támaszkodtak, máglyahalálra ítélték. 

Ezek a tények nem nemzeti öntudatra, hanem a nemzeti öntudat 
hiányára vallanak. Sőt arra mutatnak, hogy a rendi-monarchikus politikai 
közösség ideológiája is gyenge volt a régi feudalizmus még eleven erőivel 
szemben. Feudális pártokat látunk, uszályukban polgári elemekkel, amelyek 
egyformán nem ismerik a nemzeti érdek és a hazaárulás fogalmát. Jeanne 
d'Arc ugyan, saját szavai szerint „Franciaország királyáért és királyságáért" 
küzdött, de ezek a rendi fogalmak az ő szájában csupán a parasztság béke-
vágyát fejezték ki. A feudálisok ezt is máglyahalállal büntették. S amikor 
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a béke helyreállt, a parasztság továbbra is a rendi társadalmon kívül, jogtalan 
páriaként tengette életét, ú j teherként viselve az állandósított királyi ádót. 

A fejlődés következő szakasza a XVI—XVIII. századra esik. Ebben az 
időben, amely a manufaktúra-kapitalizmus korszaka, a korábban létrejött 
politikai egység álapján végbement, és a XVIII. század végére befejeződött, 
Észak- és Dél-Franciaországnak egyetlen gazdasági egységbe, országos piacba 
való egybeolvadása, s egyúttal az északi francia nyelv kiszorította a déli, 
provence-i nyelvet. Az állami egység után tehát létrejött a gazdasági és a 
nyelvi egység, fokozatosan kialakultak a polgári nemzet elemei. 

A politikai felépítmény azonban feudális jellegű maradt, csupán a rendi 
monarchia helyébe az abszolút monarchia lépett. A fejlődő árutermelés és a 
feudális úri terheket kiegészítő állami adózás a parasztságot az osztályharc 
erősítésére indította. A parasztok azért harcoltak, hogy lerázzák a feudális 
igát és szabad árutermelőkké alakuljanak át. A támadás visszaverésére a 
feudalizmus erőinek maximális összpontosítására volt szükség. Ezt valósította 
meg az abszolút monarchia, amely a XVI. század első felében jött létre, és a 
XVII. században teljesen megszilárdult. Az abszolút monarchia a ieudálisok 
hatalmi szerve volt; XIV. Lajos királysága első nemesének nevezte magát. 
De a feudális-abszolút monarchia — a XVI—XVIL században — még a 
burzsoázia gazdasági fejlődését is biztosította. 

A közösségi ideológia a XVI—XVII. században az állam politikai for-
máját, az abszolút nemesi monarchiát tükrözte vissza. Ebben az időben már 
az volt a felfogás, hogy Franciaország a francia nyelvet beszélők, a franciák 
közössége. A közösség jelölésére elterjedt az ókori klasszikus irodalom szó-
használata alapján a haza kifejezés. De a haza fogalmát és az ebből folyó 
kötelességeket a nemesi államra vonatkoztatták, és a király személyében 
összpontosították. Richelieu első céljának ,,a királyi felség szolgálatát", 
másodiknak ,,a királyság nagyságát" tartotta. Ez még a rendi szemléletre 
emlékeztetett. De XIV. Lajos idejében a király, a nemesi állam fejének 
személye magába szívta már a haza és az állam gondolatát. Egy pamflet 
ebben az időben arról panaszkodott, hogy ,,a király elfoglalta az állam helyét... 
a király minden, az állam semmi." 1766-ban pedig, a megváltozott politikai 
helyzetben, XV. Lajos minisztere tiltakozott az ellen, hogy ,,a nemzetben 
valamilyen külön, önálló, az uralkodótól különálló társadalmat akarnak 
látni". 

Ezekben a nézetekben a francia nemesi nacionalizmus nyilvánult meg, 
amelynek belső és külső hatalmi törekvései a király nagyságában összponto-
sultak. De Maistre egy későbbi korszak terminológiáját használta, de ennek a 
kornak nemesi álláspontját fejezte ki, amikor arra a kérdésre, hogy mi a nemzet, 
így válaszolt: a király és az arisztokrácia. A burzsoáziának csak az a szerep 
jutott, hogy igazgatási szakemberekkel, gazdasági tevékenységével és pénz-
ügyi erejével hozzájárulhatott a nemesi állam és a király nagyságához — 
egyébként azonban, ahogy Sieyès később mondotta, a nemesi államrendben 
semmi sem volt. A parasztság, amely folyton növekvő adóival az államot a 
burzsoázia mellett fenntartotta, a politikai közösségen még inkább kívül 
állott. Helyzetét a társadalomban La Bruyère leírása, viszonyát a politikai 
közösséghez folyton megismétlődő felkelései tanúsítják. 

A XVIII. században a burzsoázia, amelynek termelőerőit akadályozták 
már szabad fejlődésükben a feudális viszonyok, megindította ideológiai harcát 
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a feudális rend ellen. Ennek folyamán a haza fogalma -— már Montesquieu-néi 
és Voltaire-nál — polgári tartalommal telítődött, amennyiben összekapcsoló-
dott a törvény előtti egyenlőség és a szabadság gondolatával. Emellett elter-
jedt és a haza fogalmával összefonódott, a nemzet osztályharcos élű gondolata. 
(Ebben az időben Raynal azt írta, hogy „hazafias szellem nélkül az államok 
csak népek és nem nemzetek.") A polgári ideológusok — először De Bots 
1734-ben — a nemesi ideológiának azt a régi tételét, amely a feudális kiváltsá-
gokat a frank hódítással igazolta — a feudális rend ellen fordították. A pol-
gári felfogásban a nemesség úgy jelent meg, mint a frankok idegen nemzete, 
amely több mint ezer év óta elnyomja a francia nemzetet, a leigázott gall— 
rómaiaknak közös leszármazás által összefűzött utódait. A francia nemzetet 
tehát a harmadik renddel azonosították és kizárták ebből a nemességet. 
Közvetlenül a francia forradalom előtt Sieyès már Frankónia, vagyis Német-
ország erdőségeibe küldötte vissza a francia nemeseket. A francia forradalom-
ban a „patriótákat" a hazának és a nemzetnek ezek a gondolatai lelkesítették, 
és a guillotine volt az az eszköz, amely eltávolította a francia nemzetből a 
nemesség idegen testét. Pár évtized múltával Thierry és Guizot ebben a polgári 
szellemben írták meg a francia nemzet történetét. 

A nyelvi, gazdasági és politikai közösséget betetőzte így a polgári nem-
zetnek a forradalomban megszilárdult, antifeudális öntudata. Az — egy és 
oszthatatlan — nemzet kialakulása ezzel látszólag befejeződött. A baladó 
francia polgári történészek, mint például Aulard, úgy is vélekednek, hogy a 
francia nemzet a nagy forradalomban született meg. A polgári nemzet öntudata 
azonban akkor még nem öltötte fel végleges formáját. Ha a forradalom meg 
is valósította a törvény előtti egyenlőséget, a politikai egyelőség még hiányzott. 
A burzsoázia önmagát tekintette a harmadik rend politikai képviselőjének és 
vezetőjének, és ezen a címen a politikai hatalmat formálisan is a „gazdag 
és művelt" burzsoázia vette birtokába. A burzsoázia Voltaire-rcl együtt azt 
tartotta, hogy „a nemzeten belül mindig ott van a nép, amelynek semmi 
kapcsolata sincs a művelt emberekkel, amely elmaradt korától és amelyet 
nem érint meg az ész haladása". A cenzusos választójog mellett a nép széles 
tömegei — a Konvent időszakát nem tekintve — a politikai jogokban formá-
lisan sem részesedtek. A nép tehát a politikai nemzeten kívül maradt, forma 
szerint sem vett részt a nemzeti akarat kialakításában, s így a nemzeti kor-
mány vele szemben továbbra is idegen hatalom maradt. Az általános választó-
jogot, a politikai jogok minimumát, csak a munkásosztály harcolta ki 1848-ban, 
a barikádokon. Ezzel létrejött — és a második császárság intermezzója után 
állandósult — a politikai demokrácia, amelynek intézményei látszólag a 
közakaraton nyugosznak. De ezzel az uralkodó burzsoázia osztályérdekei is 
beburkolózhattak a közakarat alapján érvényesülő nemzeti érdekek leplébe, 
így létrejött a polgári nemzet öntudatának végleges, demokratikus formája, 
amely látszólag a nemzet minden tagjától joggal megkövetelheti, hogy erdekeit 
feltétlenül alárendelje a nemzet demokratikus úton kifejezett összérdekének. 
Egyúttal azonban napirendre került a társadalom szocialista átalakítása is. 
A nemzeti gondolat már az első köztársaság és Napóleon háborúiban megmu-
tat ta — külső vonatkozásban — negatív oldalát, amikor az antifeudális nép-
felszabadító háború leple alatt ténylegesen agresszív, idegen nemzeteket 
elnyomó törekvéseket szolgált. Amikor a történet később napirendre tűzte 
a szocialista átalakulást, a burzsoázia uralmát szentesítő polgári-nemzeti 
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ideológia haladó ideológiából belső vonatkozásban is reakciós ideológiává 
változott. 

A Kommunista Kiáltvány leleplezte azt a megtévesztést, amelyet a 
burzsoázia a nemzeti eszmével űz, amikor kimondotta, hogy a polgári társa-
dalomban ,,a munkásoknak nincs hazájuk". De ehhez nyomban hozzáfűzte, 
hogy a proletariátusnak „önmagát nemzetté kell szerveznie", tehát a polgárok 
hazája helyett meg kell teremtenie a munkások ós az összes dolgozók hazáját. 
A következőkben megkíséreljük, hogy a szocialista nemzet kialakulására 
vezető fejlődést a magyar történet példáján mutassuk be. A kérdés végleges 
tisztázásához szükséges előtanulmányokat történetírásunk még nem végezte 
el. Ebben szerepet játszott az a körülmény, hogy az egész társadalmat átfogó 
haza modern eszméjét hallgatólagosan visszavetítette egészen a korai feuda-
lizmus korába. így, egyszer s mindenkorra adottnak tekintve azt, ami törté-
netileg lett, a haza-nemzet fogalomkörének fejlődésével keveset foglalkozott. 
Ezért a fejlődést még csak legfőbb vonalaiban tudjuk áttekinteni. Zsinór-
mértékül a francia történetet, az osztályharc és a politikai formák fejlődésének 
klasszikus menetét fogjuk alkalmazni. A francia társadalom története sok 
tekintetben különbözik a magyar társadalom történetétől. Hogy csak a leg-
főbb eltéréseket említsük, a magyar osztálytársadalom a franciához képest 
időben később fejlődött ki, Magyarország története az első időktől kezdve 
majdnem mindvégig soknemzetiségű társadalom keretében folyt, utóbb 
szélesebb, soknemzetiségű politikai rendszer, a Habsburg-birodalom törté-
netéhez kapcsolódott, s nálunk a polgári forradalom nemesi vezetés alatt és 
egyben mint függetlenségi harc ment végbe. De a mérték akkor is a klasszikus 
minta marad, amelynél a folyamatok tisztán, mellékkörülményektől nem 
zavarva játszódnak le. Azonban a nyelvi egységesülés helyett nálunk a sok-
nyelvűség tényét kell szem előtt tartani, amely a magyar fejlődésben alapvető 
szerepet játszott. 

Magyarországon a természeti gazdálkodást egészen a XIII. század 
végéig uralkodónak tekinthetjük. A XÎV. században megindult ugyan a városi 
fejlődés, de az árutermelés még a XVIII. században sem fűzte gazdasági 
egységbe az egyes országrészeket. A feudális osztálytársadalom csak a XI—XIÏ. 
században alakult ki, 300 évvel később, mint Franciaországban. Ebben az 
időben a magyar dolgozók elvesztettek szabadságukat és jobbágyságba 
süllyedtek. Anonymus szerint az országot (regnum), tehát a feudális államot 
„az Örökkévaló Király . . . kegyelméből Magyarország királyai és nemesei 
bírják", és nála a nép mint a nemesek cselédsége jelenik meg. Szűkebb érte-
lembon országon az urakat, a király úri kíséretét értették, mint ezt a lengyel 
nyelvbe átment magyar ország szó tanúsítja, amely ott máig is kíséretet jelent. 
Az ország vagy az állam tehát a királyok személyi tartozéka, függeléke volt. 
Ország és nép ellentétes fogalmak voltak, a nép az országon, az államon 
kívül állott. A jobbágyokat fékentartó feudális államszervezet Magyarországon 
is szétforgácsolódott a nagybirtok-részállamokra. A saját katonai erővel 
rendelkező nagybirtokos a XIV. században már teljes mértékben gyakorolta 
a közigazgatási és a bírói hatalmat jobbágyaival szemben. A falvakban ott 
emelkedtek a jobbágyok megfélemlítésére a nagybirtokos bírói hatalmának 
jelvényei, hogy a pallosjogot engedélyező formulát idézzük: „az akasztófák, 
a (csontok szétzúzását szolgáló) kerekek, a nyársak (amelyekbe a parasztokat 
húzták) és a kínzó eszközük egyéb nemei". Magyarországon azonban a X—XII. 
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századi francia viszonyokkal szemben, fönt maradt a központi államhatalom, 
amely a király és a nagybirtokosok egyesített osztályerejét képviselte a jobbá-
gyokkal és az idegen feudális erőkkel szemben. Ami a kisebb úri birtokosokat 
illeti, azok a XI—XII. században meg tudták még védeni függetlenségüket 
a nagybirtokosoktól, s legalább formailag csak a királynak voltak alárendelve. 

A XI—XII. században a feudális uralkodó osztály tagjait csak a király-
nak tartozó hűség személyi köteléke fűzte az utóbbihoz és egymáshoz. Ez a 
kötelék természeténél fogva törékeny volt. A hatalomért egymással küzdő 
úri pártfrakciók minden további nélkül igénybe vették a német vagy bizánci 
segítséget, tekintet nélkül arra, hogy ez az ország függetlenségét veszélyeztette. 
Még bizonytalanabb volt természetesen a jobbágyok kikényszerített hűsége 
uraikkal szemben. Amikor a XII. század elején a csehek betörtek az országba, 
a jobbágyok — a zobori apá t népei — nem a csehek ellen fogtak fegyvert, 
hanem a betörést arra használták fel, hogy fölszabadítsák magukat az úri 
iga alól. A személyi hűség kötelességén s ennek vallási szentesítésén kívül, 
amely az állami kapcsolatot megteremtette, a feudális uralkodó osztály egyéb 
közösségi tudatformát nem ismert. A haza (patria), mint az egyidejű francia 
szóhasználatban, csupán lakóhelyet, a nemzet (natio) mindössze nyelvi 
közösséget jelentett. Kálmán király egyik törvényében például „bármilyen 
nyelvű vagy nemzetbéli szolgáról" van szó. 

Ezt a helyzetet az uralkodó osztály frakcióharcai változtatták meg. 
A XIII. sz. elején a nagybirtokosok a királyi föld- és embervagyon nagyrészét 
magukhoz ragadták, s ezzel a királyi hatalmat meggyengítették. Megnőtt 
erejük a kisebb úri birtokosoknak, királyi szervienseknek és várjobbágyok-
nak, a későbbi köznemesség elődeinek szabadságát is fenyegette. Ezek, a 
királyi hatalomra támaszkodva, amellyel érdekeik a nagybirtokosokkal szemben 
közösek voltak, szervezkedni kezdtek. Azt ugyan nem tudták megakadályozni, 
hogy a nagybirtokos báróktól függő helyzetbe ne kerüljenek. A XIII. század 
második felétűi kezdve kialakult és uralkodóvá vált Magyarországon a famili-
árisi viszony, az a — francia vazallitásnál lazább —függőségi forma, amelynek 
alapján a nagybirtokos bárók a köznemesség többségét alávetették maguknak. 
1 )o a nemesség és a király szövetségének eredményeképpen a XTII. században 
mégis létrejöttek a nemesi vármegyék, a XV. században pedig állandósultak 
a nemességet képviselő rendi országgyűlések. (A rendi országgyűléseken a 
városok követei is megjelentek, de a városi fejlődés gyengesége következtében 
politikai súllyal nem rendelkeztek.) A XIII—XV. század folyamán kialakult 
tehát a rendi monarchia, a királyi hatalomnak hol kisebb, hol — mint Mátyás 
idejében — nagyobb erejével. S ezzel a fejlődéssel párhuzamosan a közösségi 
tudat — már a XIII. századtól kezdve — megváltozott. 

A nemesi megyék és a rendi országgyűlés alakjában a nemesek érdek-
közössége, mint rendi államszervezet, külön szervezeti formához jutott , és ez 
önálló szervként került szembe a királyi államszervezettel. A nemzet fogalma 
ugyan megtartotta korábbi nyelvközösségi értelmét is, de szűkebb, politikai 
értelemben most már az uralkodó nemesi osztályt, ,,a nemesség egyetemét", 
modern szóhasználattal a feudális nemzetet jelentette, amely birtokában 
tar to t ta a rendi államszervezetet. Egy XIV. századközepi királyi oklevél 
,,a magyar nemzet államáról" beszél. Világos, hogy a feudális-rendi állam nem a 
parasztság, hanem a nemesség állama volt, hogy tehát i t t a nemesség jelenik 
meg magyar nemzetként. A királyi oklevelek már a XIIÍ. század második 
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felében a király és a nemzet becsületéről, dicsőségéről és hírnevéről szólanak. 
I t t is világos, hogy a nemzet a nemesi rendet jelenti. A parasztnak nem volt 
se becsülete, se dicsősége, se hírneve, ezek csak a katonai nemességet illették 
meg. Új értelmet nyert a haza fogalma is. Már a XIII. század második feléből 
eredő oklevelekben a haza védelméről, szabadságáról, a hazáért való hadako-
zásról hallunk. Azonban itt is az úri nemzet, az urak hazájáról van szó. A nem-
zetből kizárt parasztokra a haza fogalma nem terjedt ki. Amikor II. Ulászló 
a nemeseket Dózsa parasztserege ellen harcba szólította, azzal hívta őket 
fegyverbe, hogy „bátran, erős kezekkel induljanak a haza védelmére". A haza 
i t t a nemesek hazája, a „feudális haza", amelyet meg kell védeni a parasztok 
támadásától. Ha azonban külellenség szorította meg a nemeseket, ezek egy-
szeriben számonkérték a parasztoktól a haza védelmét, s felháborodtak azon, 
liogy nem hajlandók a feudális hazát megvédelmezni. Ugyanaz a Szapolyai, 
aki 1514-ben a jobbágyokat a feudális haza nevében letiporta, 1540-ben 
amiatt panaszkodott, hogy a pórnép „odahajlik, amerre a szél fúj . Ma jön 
a török és megcsókolja kaf tánját , holnap jöjjön a német, ezt áldja . . . Örökké 
csak a maga hasznát keresvén, hazáját, ha kell el is tagadja". A feudális 
hazát persze a bárók és nemesek is könnyen eltagadták, hasonlóan a francia 
rendi monarchia feudálisaihoz. A XIV. század elejének tartományurai а/, 
ország, vagyis a feudális nemzet érdekétől független politikát folytattak, a 
Jagelló-korszak bárói a német terjeszkedés szálláscsinálói voltak, a török 
hódítás korában nem egy magyar nemes ment át a törökhöz renegátként. 

Az uralkodó osztály — az a közösség, amely а XIII—XIV. századtól 
mint magyar nemzet jelent meg — nemzetiségi szempontból kezdettől fogva 
vegyes összetételű volt. Az államalakítás idejében magyar, szláv, német 
elemekből keletkezett, amelyekhez utóbb horvát eredetű rétegek csatlakoztak. 
Az egész középkor folyamán mindegyre kiegészült külföldi jövevényekkel és a 
belföldi nemzetiségekből, szlovákokból, románokból felemelkedett elemekkel. 
Az uralkodó osztályt összetartó kapocs nem az etnikai eredet vagy jelleg, 
hanem az osztálykiváltságok közös birtoklása volt. A feudális „magyar-
nemzet" éppúgy soknemzetiségű volt, mint a t ország dolgozó népe, lényegé-
ben különbözik tehát az egynyelvű polgári nemzettől. Zrínyi Miklós, a — feu-
dális — magyar nemzeti törekvések legkitűnőbb képviselője a XVIL század-
ban, nemcsak magyar, hanem horvát is volt. Ugyanakkor a magyar nemesség 
zömében nemzetiségi szempontból mindig magyar és magyar nyelvű volt, s 
már a XIII. századtól kezdve, de még inkább a XV. századtól közös, szittya— 
hún eredetére hivatkozott. Azok az idegen nemzetiségű elemek, amelyek a 
magyar nemesség osztálykiváltságainak részeseivé lettek, részben elmagyaro-
sodtak, részben kétnyelvűvé váltak. Hunyadi Mátyás, aki apai ágon román, 
anyai ágon délszláv eredetű volt, a német I I I . Frigyest „a magyar fa j ta és 
a magyar nyelv ellenségének" nyilvánította. Ez magyar nemesi nacionalizmus 
volt, amely a nemesi Magyarország hatalmának kiterjedésére törekedett. 
De a nemesek osztálykiváltságait az sem csorbította, ha idegen nemzetiségüket 
és nyelvüket megtartották. A döntő határvonal, amely az uralkodó osztályt 
a kizsákmányolt osztályoktól elválasztotta, nem az előbbi etnikai egysége, 
nem az etnikai rétegeződés volt, hanem az osztálykiváltságok birtoklása. 
A dolgozó népet ugyancsak nemzetiségre való tekintet nélkül olvasztotta 
egységbe közös osztályhelyzete. Nem tudunk arról, hogy a magyar, szlovák, 
román és egyéb nemzetiségű jobbágyok között harcok dúltak volna. Azt 
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viszont tudjuk, liogy a román jobbágyok együtt küzdöttek a magyarokkal 
1437-ben és 1514-ben, a nemesség magyar és román nemzetiségű tagjai 
ellen. 

Kétségtelen azonban, hogy voltak esetek, amikor a szemben álló osztályok 
együtt harcoltak az idegen hódítók ellen. A Mohács előtti időben ennek kiemel-
kedő példái azok a harcok, amelyek Hunyadi János vezetésével folytak a 
törökök ellen. Ezek nem az etnikai értelemben vett magyarság osztályainak 
közös harcai voltak, hanem az általános helyzetnek megfelelően, a magyar 
nemesi vezetés alatt álló soknemzetiségű magyar társadalom osztályainak 
közös küzdelmei. Hunyadi 1442. évi erdélyi hadjáratában magyar és román 
parasztok vettek részt, és az 1456. évi nándorfehérvári ütközetben sem 
csak magyar parasztok harcoltak. Ezekben a harcokban az urakat és a parasz-
tokat más célok, más érdekek vezették. Az urak kizsákmányoló uralmukat 
védték a törököktől, amelyet saját parasztjaikon gyakoroltak. A parasztok 
azt az életlehetőséget védelmezték, amelyet számukra a feudális kizsákmá-
nyolás meghagyott, s amelyet a gyújtogató, rabló, a parasztokat rabszíjra 
fűző ellenség pusztulással fenyegetett. A közös ideológiát a „pogány" ellen-
séggel vívott harcokhoz nem a feudális haza közös szeretete, hanem a közös 
keresztény hit szolgáltatta. Ismeretes, hogy Nándorfehérvár védőinek harci 
elszántságát, akik között osztrák keresztesek is voltak, Kapisztrán János és 
a többi pap a vallásos fanatizmus felszításával emelte tetőpontra. Ezekből a 
szubjektív elemekből eredt az objektív eredmény, az állami függetlenség meg-
védése a török hódítókkal szemben, ami a soknemzetiségű ós feudális-rendi 
Magyarország továbbhaladásának előfeltétele volt. 

Mohács után a politikai helyzet megváltozott. Magyarország a török 
veszedelemmel szemben idegen erőnek, a Habsburg-birodalomnak védelmére 
szorult. De a magyar nemesség csakhamar a Habsburgok abszolutisztikus 
törekvéseivel is szembe került. A kettős nyomás nem akadályozta meg a 
nemességet abban, hogy a Habsburg-államhatalom védelme alatt a jobbágyok 
kizsákmányolását fokozza. Ez éppen a XVI—XVII. században öltött addig 
ismeretlen méreteket. Ilyen körülmények között azonban az abszolutisztikus 
állam terhei, az adók és a császári zsoldos csapatok sanyargatásai egyre 
elviselhetetlenebbé váló súllyal nehezedtek a jobbágyokra. Ez oda vezetett, 
liogy a Habsburg-abszolutizmus ellen irányuló rendi felkelésekhez, saját külön 
osztályérdekeiktől vezetve, a jobbágyok is csatlakoztak, sőt az utolsó rendi 
szabadságharcot, amely Rákóczi Ferenc vezetése alatt állott, ők maguk kezde-
ményezték. 

A nemesekkel való átmeneti, és e korban többször is ismétlődő együtt-
működés az idegen abszolutizmussal szemben azután kihatott a jobbágyok 
ideológiájára. A jobbágyok az átmeneti együttműködést a nemesokkel közös 
haza gondolatával fejezték ki. Nem tudjuk még, hogy ez a helyzet hogyan 
hatott a felkelésekben résztvevő szlovák, román stb. nemzetiségű jobbágyok 
ideológiájára, s hogy a magyar jobbágyok ideológiája hogyan iiiggött össze 
az előbbivel. De az kétségtelen, hogy a magyar jobbágyok, mint ezt különösen 
a Rákóczi-korszak szegénylegény-irodalma tanúsítja, a közös haza részeseinek 
tartották magukat és részt követeltek maguknak a haza szabadságaiból. 
Sőt egy olyan osztályharcos irányzattal is találkozunk, amely a haza igazi 
fiainak éppen a szegénylegényeket és nem a honvédelem alól magukat kivonó 
urakat tekintette. 
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A nemesség a jobbágyok hazára való igényét egy pillanatig sem ismerte 
el, hanem változatlanul kitartott a nemesi nemzet felfogása mellett. A szatmári 
béke, amellyel a nemesség, megóva rendi kiváltságait, kompromisszumot 
kötött az abszolutizmussal, a parasztoknak semmit sem adott. A paraszti-
nemesi együttműködés megszűnésével eltűnt a paraszti ideológiából a hazafias 
elem. A XVIII. század második felében a parasztság úri terheinek könnyítését 
már a Habsburgoktól várta, nem is teljesen eredménytelenül. 

A XVIII. század utolsó évtizedeiben, és különösen a XIX. század első 
évtizedeiben ipari manufaktúrák jelentek meg Magyarországon. A nemesség 
növekvő mértékben áttért a mezőgazdasági árutermelésre. Kialakulóban 
voltak az országos piac legáltalánosabb körvonalai. De a polgárság gyenge 
maradt. Az ország vezető politikai erejét továbbra is a nemesség képviselte. 
A nemességet akadályozták a mezőgazdasági árutermelés fejlesztésében a 
feudális viszonyok és piacszükségletének kielégítésében az országnak a Habs-
burg-birodalomban elfoglalt gyarmati helyzete, amely korlátokat állított az 
ipar fejlődése elé. Ez a helyzet és az a félelem, hogy Habsburgok felhasználják 
a parasztok gyűlöletét a nemesekkel szemben, a nemességet a jobbágyfelszaba-
dító polgári reform útjára terelte ós az ország függetlenségének követelésére 
indította. A nemesség ezt a kettős programot saját uralmának fenntartásával 
akarta megvalósítani. A polgári reform azonban, a nemesség érdekeinek egye-
sítése a polgárság és különösen a parasztság érdekeivel, Széchenyivel szólva 
együtt járt, „hazánk minden lakosainak a nemzet sorába iktatásával". A nemesi 
program megvalósításáért folyó küzdelmet tehát a közösségi ideológiának, a 
nemzet fogalmának polgári irányban való átalakulása kísérte. Ezt a prog-
ramot azonban soknemzetiségű országban kellett megvalósítani. A magyar 
nemesség biztosítani akarta a maga uralmát a nemzetiségi parasztságon is, 
az ebből kiemelkedő rétegekkel szemben. Ennek eszközéül a nemzetiségek 
el magyarosítása kínálkozott. Ezért a polgári és függetlenségi programot 
kiegészítette a nemzetiségek elmagyarosítására irányuló törekvés, amely 
Magyarország politikai életében akkor jelent meg először. 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc bukása után az 1867-es kiegye-
zés a polgári nemzetnek ezt a nemesi programját valósította meg, a függet-
lenség tekintetében kompromisszumos alapon. így azonban Magyarországon 
a polgári nemzet klasszikus, francia formájával szemben, ennek csak torz 
alakja jött létre. Nem azért, mert a magyar nemzet állami függetlensége nem 
volt teljes. Lenin szerint, amikor a magyarok 1867 után az osztrák—magyar-
monarchia épségének megőrzésére törekedtek, ez „éppen a nemzeti független-
ség érdekében" történt, „amelyet rablóbb és erősebb szomszédok teljesen 
eltiporhatnának". (Ismeretes, hogy 1918 novemberében Lenin a legjobb 
megoldásnak azt tar tot ta volna, ba az osztrák—magyar monarchia népei, 
a monarchiában kialakult nagy gazdasági-politikai egység fenntartásával, 
szocialista nemzetek szövetségévé alakulnak át —, feltéve, hogy ezt a megol-
dást a nemzeti ellentétek élessége lehetetlenné nem teszi. A Magyar Tanács-
köztársaság külpolitikájában is voltak hasonló tendenciák.) Engelsnek is az 
volt a véleménye, mint ez 1882-ben Kautskyhoz írt leveléből kitűnik, hogy az 
1867-es kiegyezés Magyarország nemzeti függetlenségét elegendő mértékben 
biztosította ahhoz, hogy a belső osztályharc útja szabaddá váljék. (Engels 
— és a marxisták általános véleménye — szerint a nemzeti függetlenség a 
polgári fejlődés szakaszában levő országokban előfeltétele a szocializmusért 
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vívott osztályharc eredményességének, mert mindaddig, míg a nemzeti függet-
lenség hiányzik, a társadalmi erőfeszítések szükségképpen ennek kivívására 
irányulnak.) JNem is azért volt a magyar polgári nemzet torz alakulat, mert 
Magyarország soknemzetiségű ország volt. A magyar nemzetiség uralkodott 
a többiekcn, s a polgári nemzet fogalmával nagyon is összefér más népeknek 
ilyen vagy olyan formában való elnyomása. A magyar polgári nemzet azért 
volt torz alakulat, s azért maradt torz alakulat egész fennállása alatt, mert 
nem a burzsoázia teremtette meg a feudálisok forradalmi megsemmisítésével, 
mint a francia polgári nemzetet, hanem maguk a feudálisok hozták létre, akik 
befogadták a feudális nemzetbe, „az alkotmány sáncaiba" a parasztokat és a 
polgárokat. (Az 1848-as magyar forradalomnak csak a radikális szárnya töre-
kedett a polgári nemzetnek francia-plebejus módszerekkel való megalkotására. 
Petőfi újdivatú nyakra valót ígért a „dicsőséges nagyuraknak". )A magyar pol-
gári nemzet politikai vezető osztálya, a nagybirtok és a nagytőke uralmának 
politikai képviselete, a dualizmus egész korszakában, sőt azon túl is a kapi-
talizmus viszonyaihoz a maga módján alkalmazkodó feudális osztály volt, 
amely ha fel is hígult különféle elemekkel, változatlanul mint „történeti 
osztály" igényelte magának ezt' a szerepet. Ez a polgári Magyarország nem 
ismerte a törvény előtti egyenlőség polgári intézményét, ha a munkások, 
különösen a mezőgazdasági munkások jogai forogtak szóban. Még kevésbé 
ismerte a polgári demokrácia politikai intézményeit, a nemzet tagjainak azt 
a legalább formális jogát, hogy részt vegyenek a közügyek intézésében. 
Biztos, hogy az a sok százezer magyar, aki az első világháború előtt az ország-
ból kivándorolt, nem mint a nemzet öntudatos fia liagyta el Magyarországot. 
A második világháború előtt gúnyt űzött az a hárommillió koldusból, aki 
az akkori haza nevében hívta fel őket áldozatkészségre. Ilyen körülmények 
között a polgári nemzeti ideológia, a hazafias érzésre való polgári hivatkozás, 
amely 1848-ig, illetve 1867-ig, — ha a nemzetiségi kérdést nem tekintjük — 
a haladást mozdította elő, 1867 után a félfeudális kapitalista osztályuralom 
leplezésének, a nyers osztályérdek nemzeti köntösbe rejtésének olyan 
eszközévé változott, melynek megtévesztő szerepe átlátszóbb volt, mint a 
teljesen kialakult polgári nemzet életében. 

Az 1930-as évek második felében a Magyar Kommunista Pár t politi-
kájának központjába a nemzeti függetlenség megvédése került, amelynek 
fennmaradását a német fasizmus veszélyeztette. A kommunisták arra töre-
kedtek, hogy az összes haladó erőket nemzeti egységfrontba tömörítsék a 
függetlenség megvédésére. Ellentétben állott ez a törekvés a Kommunista 
Kiáltványnak azzal a tételével, hogy a polgári rendben a munkásoknak nin-
csen hazájuk? A legkevésbé sem. A német fasizmus minden szabadságot 
eltipró uralmának kiterjesztése Magyarországra megnehezítette volna a 
demokratikus jogokért és a szocializmusért vívott küzdelmet. A nemzeti 
függetlenség megvédése tehát jobb feltételeket biztosított a szocializmusért 
folyó osztályharcnak. A Kommunista Pár t által szervezett, és a háború alatt 
részben meg is valósult nemzeti egységfront vezető magvát a munkásosztály 
alkotta, szélesebb tömegeit a dolgozó nép szolgáltatta, s ezt a tömegfrontot 
csak kiegészítették a burzsoázia egyes töredékei. így a nemzeti egységfront 
— ha a burzsoá töredékeket leszámítjuk — nem volt más, mint a kialakuló 
szocialista nemzet csírája, amelynek megszervezését a Kommunista Kiált-
vány a munkásosztály feladatává tette. 
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Л polgári-nemzeti eszme nem valami osztályérdekű koholmány, amelyet 
a burzsoázia azért talált ki, hogy a proletariátust félrevezesse. Ez az eszmo 
mély gazdasági tényezők hatása alatt, történeti szükségszerűséggel létrejött 
reális közösségnek, a polgári nemzetnek kifejezése, s ezért akkor is le nem 
becsülhető erővel rendelkezik, amikor a haladást előmozdító tényezőből a 
tömegek megtévesztésének demagóg, reakciós eszközévé változott. Maga a 
nemzet, mint történetileg létrejött reális közösség sem enyészik el, amikor 
a munkásosztály a politikai hatalmat kezébe veszi. A nemzet, mint nyelvi, 
állami és gazdasági közösség továbbra is fennmarad, és a szocializmus építé-
sének közvetlen keretéül szolgál. De a munkásosztály hatalomra jutásával 
a nemzeti közösség szociális tartalma gyökeresen megváltozik. A nemzet 
most már nem a kizsákmányolók és a kizsákmányoltak közössége, hanem a 
dolgozók közössége a munkásosztály vezetése alatt , egy olyan társadalomban, 
amely a kizsákmányolás minden formáját megszünteti. Ezzel a nemzet szo-
cialista nemzetté és a nemzeti öntudat szocialista nemzeti öntudattá változik. 
Magyarországon, ahol a polgári alakulat torz alakulat volt, a szocialista nem-
zet egyben a nemzeti közösségnek első, történetileg teljesen kifejlődött formája. 

A szocialista nemzeti öntudatnak két egymástól elválaszthatatlan, 
egymást teljességgel átható oldala van. Az egyik a szocialista hazafiság, 
amelynek forrása a szocialista haza haladó társadalmi rendjének szeretete, 
s amely a szocialista haza védelmére való készséget fejezi ki az impe-
rialista burzsoá államok támadó cselekményeivel szemben. A szocialista 
hazafiasság, mint az ország haladó rendjének szeretete, magában foglalja 
a munkásosztály és a dolgozó nép haladó hagyományainak tiszteletét, a 
haladás erőinek megbecsülését, amelyek a változó történeti körülmények 
mellett az előre vivő, végső fokon a szocialista Magyarországba torkolló fej-
lődést segítették elő. Amikor Lenin a nagyorosz nemzeti büszkeségről beszélt, 
a szocialista hazafiasságnak ezt a vonását hangsúlyozta. A nemzeti keretek 
között folyó munkásmozgalom és a kialakult szocialista nemzet büszkeséggel 
gondol vissza azokra az erőkre, amelyeknek évszázadokon át összekapcsolódó 
munkája a magyar nép etnikai közösségéből végül is kikovácsolta a szocialista 
magyar nemzetet. 

A szocialista hazafiasság a szocialista nemzeti öntudatnak a múlt felé 
néző oldala, amint a múltból ered a szocialista nemzet közösségi formája is. 
A szocialista nemzeti öntudat másik oldala, a proletár nemzetköziség, amely 
elválaszthatatlan a szocialista hazafiasságtól, a jövő felé mutat. A proletár 
nemzetköziség maga is fejlődik. Első formájához még a kapitalizmus terem-
tette meg az alapot. A kapitalizmus létrehozta a gazdasági élet, a politika, 
a tudomány nemzetközi egységét, a polgári nemzetek egymástól való kölcsö-
nös függésének sokféle formáját. A nemzetközi egységen belül minden egyes 
állam burzsoáziája állandó harcban áll minden más állam burzsoáziájával. 
A proletariátust azonban a nemzetközi függőségi viszonyok nemzetközi 
együttműködésre kényszerítik, amelynek keretében minden ország munkás-
osztálya a világ-proletariátusra támaszkodva harcol saját burzsoáziája és 
ennek polgári-nemzeti ideológiája ellen. Azután a polgári nemzetekkel szemben 
kialakulnak a szocialista nemzetek. A burzsoázia és a proletariátus közötti 
osztályharc most már államok közti harc formájában is folyik, s ebben a harc-
ban a szocialista nemzetek a legszorosabban együttműködnek egymással. 
Ennek az együttműködésnek ideológiai kifejezése az a proletár nemzetköziségj 
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amely a szocialista nemzeti öntudatban elválaszthatatlanul összefonódik a 
szocialista hazafiassággal. 

Л szocialista nemzetek egy ideig és talán sokáig fennmaradnak a szoci-
alizmus világméretű győzelme után is. De az objektív fejlődés alámossa 
önálló létüket. Л szocialista nemzetek között egyre jobban kiépül a gazdasági 
munkamegosztás, a nemzet mint gazdasági egység felbomlik. A gazdasági 
és a kulturális kapcsolatok a nemzetek között mind sűrűbbé válnak, s ezt a 
folyamatot a nemzeti nyelvek háttérbe szorulása, egyetlen nemzetközi nyelv 
előretörése kíséri. Az államok elhalnak, helyükbe a világtársadalom nemzet-
közi szervezete lép. Így a szocialista nemzet elemei fokozatosan elenyésznek, 
eltűnik, mert a fejlődés meghaladta, a szocialista hazafiasság. Maga a proletár 
nemzetköziség is, mely az osztályharc eszköze volt, átalakul, helyét elfoglalja 
a kommunista világtársadalomhoz való tartozás tudata. Más világ lesz ez, 
amelyet ma még csak nagy körvonalaiban tudunk elképzelni. De ennek a 
világnak a megteremtése ma még távoli feladat. Ma a kötelességünk az, hogy 
fejlesszük a szocialista nemzeti öntudatot — a szocialista hazafiasságot és a 
proletár nemzetköziséget, teljesítsük azt a feladatot, amelyet az egymást 
követő nemzedékek végtelen sorában az idő nekünk kijelölt. 
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Kutatástervezés és kutatásszervezés 
a fejlett nyugati tőkés országokban 

SZALAI SÁNDOR lev. tag 

A magyar tudományos kutatás távlat i tervének részletes kidolgozása 
eddig nem ismert nagyságrendű és részben minden eddigitől eltérő jellegű fel-
adatok elé állítja tudományos életünket, annak minden területét, intézményét 
és hivatalát, sőt némely vonatkozásban még államigazgatásunkat is. Л tudo-
mányos kutatómunka országos méretű tervszerű irányításának, megszervezé-
sének és anyagi megalapozásának napirenden levő alapkérdései értbetővé 
teszik, hogy sokoldalú és egyre fokozódó érdeklődés nyilvánul meg a kutatás-
tervezés és kutatásszervezés elvi és módszertani problémái, illetve világviszony-
latban felmerült elméleti és gyakorlati megoldásai iránt. 

Természetesen minden idevágó elméleti és gyakorlati tényadat csak a 
tervező és szervező tevékenység konkrét történeti, társadalmi és gazdasági fel-
tételeinek kellő figyelembevételével értékelhető és hasznosítható. Nyilvánvaló, 
hogy mind a felvetődő problémák, mind pedig a kínálkozó megoldások sok 
tekintetben egészen különbözően alakulhatnak aszerint, hogy szocialista vagy 
kapitalista államok, illetve többé-kevésbé korlátlan emberi és anyagi erő-
forrásokkal rendelkező, magas tudományos és műszaki felkészültségű „tudo-
mányos nagyhatalmak", vagy pedig kisebb, szegényebb, a tudomány és a 
technika egyik-másik területén hátramaradott , esetleg történelmi okokból az 
általános kulturális fejlődésnek valamely alacsonyabb szintjén álló országok 
viszonyait vizsgáljuk. 

Èz azonban korántsem jelenti azt, hogy a tudományos kutatómunka 
tervszerű irányításának, megszervezésének és anyagi ellátásának nem volnának 
bizonyos közös alapelemei, s hogy azok a módszerek, amelyek más történelmi, 
társadalmi és gazdasági feltételek mellett sikereseknek (vagy sikerteleneknek) 
bizonyultak, nem nyújthatnának a mi számunkra is igen hasznos elméleti és 
gyakorlati útmutatást a velük szerzett tapasztalatok kritikai elemzése révén. 

Ilyen megfontolások késztettek bennünket arra, hogy e tanulmányunk-
ban bizonyos általános áttekintést igyekezzünk adni azokról a főbb problé-
mákról és megoldási módszerekről, amelyek a fejlett nyugati tőkés országok 
állami, közintézményi, tudóstársasági és nem utolsó sorban magángazdasági 
(ipari) jellegű tudományigazgatási és tudományfinanszírozási szerveinél a 
kutatómunka központosított, vagyis egész tudományterületeket átfogó szer-
vezése és tervszerű irányítása során felmerültek. 

A tudományos kuúitás politikai és ideológiai szervezésével, ill. irányítá-
sával e tanulmányban nem foglalkozunk. Nem mintha lebecsülnék annak a 
politikai cs ideológiai befolyásnak a jelentőségét, amelyet a monopolkapitaliz-
mus állami és gazdasági rendje a tudományos kutatásra gyakorol, de a nyugati 
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tudományszervezés és tudományirányítás ilyen természetű, vagyis politikai és 
ideológiai módszerei semmi olyan elemet nem tartalmaznak, amit a népi demok-
ráciák tudománypolitikájában pozitíven hasznosítani lehetne. Viszont a 
kutatómunka torvszerűsítósében, a központosított kutatásszervezés és kutatás-
irányítás módszereiben a mi teljesen eltérő társadalmi és gazdasági viszonyaink 
mellett is sok hasznos tanulnivalónk lehet többek között éppen azoktól a hatal-
mas monopolkapitalista vállalkozásoktól is, amelyek nagyarányú kutató-
szervezettel és költségvetéssel rendelkeznek. 

Hiszen éppen a monopolkapitalista nagyvállalkozás volt az, amely a 
tőkés gazdálkodás keretében mindig a legnagyobb mértékben érvényesítette az 
üzemen kívüli piaci anarchiával szemben álló üzemen belüli tervszerűséget, s ezt 
érthető módon kiterjesztette az általa fenntartott tudományos kutatóintéz-
ményekre is, amelyeknek megszervezésében és irányításában a központosított 
tudományigazgatás újszerű és hajlékony elveit érvényesítette. Bizonyára nem 
véletlen, hogy az utóbbi évtizedek fizikai, kémiai, biológiai, farmakológiai stb. 
felfedezéseinek jelentékeny hányada a monopolkapitalista nagyvállalkozások 
óriási méretű, tervszerűen dolgozó kutatószervezeteiben jött létre, amelyeknek 
tevékenysége — mint tudjuk — nem mindig szorítkozik prakticista módon 
azonnal üzemesíthető és profitra átváltható tudományos eredmények eléré-
sére. Hogy a szervezés és az irányítás állandóan szem előtt ta r t ja a gazdasági 
szükségleteket és nyomatékosan érvényesíti a gazdaságosság szempontjait, ez 
igaz, de ez olyasmi, amit saját kutatásszervező és kutatásirányító tevékenysé-
günktől is elvárunk. Ebben a tekintetben nincs különbség aközött, ahogyan a 
tudományigazgatási módszereket nálunk és a fejlett nyugati tőkés országokban 
értékelik. S ug37anez vonatkozik nemcsak ezen országok magángazdasági, 
hanem állami jellegű kutatásszervezési és kutatásirányítási módszereire is, 
amelyek a második világháború óta nagyarányú fejlődésen mentek át. 

Tanulmányunkban nem törekedtünk arra, hogy a leírt nyugati tervezési 
és szervezési eljárások hazai alkalmazhatóságának, ill. hazai viszonyokhoz való 
adaptálhatóságának kérdését behatóbban megvizsgáljuk. Ez későbbi feladat. 
Ha tehát beszámolunk egy módszerről, akkor ez még nem jelenti azt, hogy 
szükségesnek vagy akár csak lehetségesnek is tar t juk azonos vagy módosított 
alakban való átvételét. Ugyanakkor azonban a nyugati szakirodalom óriási 
anyagából természetesen leginkább azt igyekeztünk összefoglalni, amiről azt 
véltük, hogy tanulsággal — esetleg negatív tanulsággal, a „másképpen kell 
csinálni" tanulságával — szolgál. 

A tudományos kutatómunka központosított szervezésének és irányításának 
kialakulása a fejlett nyugati tőkés országokban 

Az európai tudományos kutatásnak az államhoz való viszonyát a közép-
kortól a XIX. század derekáig az jellemezte, hogy a világi és egyházi hatóságok 
ugyan politikai és ideológiai szempontból ellenőrizték a tudományos kutató-
munkát, sőt bizonyos területeken korlátozták is, de nemigen tűztek pozitív 
szakmai feladatokat elébe. Általában a tudósok egyéni kezdeményezésén 
múlott, hogy valamilyen témakörben folyt-e kutatómunka és milyen irányú 
volt az. Természetesen az ilyen egyéni kezdeményezéseknek is megvoltak a 
maguk objektív társadalmi-gazdasági feltételei, de ezeket általában nem 
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közvetlenül a tudományos kutatás előmozdítását célzó intézkedések terem-
tették meg. Az állam tudományos szükségletei kezdetben igen csekélyek voltak 
és szűk szektorokra (pl. földmérésre, navigációs eljárások fejlesztésére, hadi-
technikára) korlátozódtak. Az államapparátus csak igen lassan ismerte fel a 
tudomány és a technika fejlődéséből adódó saját újszerűségeit. 

A XIX. század derekán megváltozott a helyzet. A modern nagyipar és a 
közlekedés kialakulásával, a világpiac létrejöttével és az ú j tudományos és 
technikai eredményeknek a mindennapi életbe való bevonulásával olyan állami 
feladatok merültek fel, amelyek nem voltak megoldhatók a megfelelő állami 
kutatóintézmények létrehozása nélkül. A „tudomány-hivatalok" köre rend-
kívül kibővült. (Gondoljunk itftpl. a statisztikai, geodéziai, hidrológiai, meteo-
rológiai, közegészségügyi, mérték- és szabadalomügyi stb. hivatalokra, amelyek 
közigazgatási jellegű napi feladataknak sem tehetnek eleget anélkül, hogy 
megbatározott körön belül folyamatos és rendszeres tudományos kutatómun-
kát ne folytatnának.) De szorosabb értelemben államilag irányított kutató-
munkák tulajdonképpen csak ebben a tudományos fejlődés összterjedelméhez 
képest igen szűk „tudomány-hivatali szektorban" folytak, bár a tudomány és 
a technika haladásával kapcsolatosan igen nagy mértékben fokozódtak azok 
az anyagi igények, amelyeket az állami irányítás nélküli, de mégis közintéz-
ményi keretek között folyó egyetemi, akadémiai stb. kutatómunkák támasz-
tot tak az államháztartással szemben. Mindazonáltal az állam közreműködése 
saját tudomány-hivatali intézményeinek körén kívül túlnyomórészt a felső-
oktatási apparátussal, ill. bizonyos közművelődési intézményekkel (múzeu-
mokkal, közkönyvtárakkal stb.) kapcsolatos kutatási helyek fenntartásában vagy 
szubvencionálásában nyilvánult meg. Kifejezett kutatási megbízásokat az állam-
apparátus még az általa támogatott kutatóintézményeknek is csak ritkán 
adott és — a politikai vagy ideológiai szempontoktól eltekintve — nemigen 
foglalkozott azzal, hogy az egyetemi, könyvtári, múzeumi stb. tudományos 
személyzet a maga „főfeladatának" (értsd: az oktatásnak,ill. a könyvtári vagy 
múzeumi szolgálatnak) ellátásán túl milyen tudományos kutatómunkát végez, 
ill. egyáltalán foglalkozik-e ilyenféle „melléktevékenységgel". 

Az első világháború alatt a közvetlen haditechnikai és hadigazdasági 
fontosságú tudományágakban ugyan meglehetősen erőteljes állami szervezés és 
irányítás érvényesült, s itt már megkezdődött az állami tudományigazgatásnak 
és tudományszervezésnek az a fejlődése, amely a második világháború alat t és 
után ugrásszerű változást eredményezett a tőkés állam és a tudomány viszo-
nyában. De azért századunk húszas-harmincas éveiben a helyzet még mindig 
az volt, hogy az államapparátus a legfejlettebb nyugati tőkés országokban 
— Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban is—lehetőleg visszahúzódott 
a tudományos kutatás központosított szervezésének és irányításának fel 
adatától.1 

Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy a tudományos kutatás költségei 
a századforduló előtt és után még rendkívül alacsonyak és nehezen meghatároz-
hatók voltak. Bunsen kísérletei, amelyek többek között a,színképelemzés fel-
fedezésére, a gázok és gőzök újszerű fajsúlymeghatározására, a fémes magné-
zium előállítására és a cianidok szerkezetének feltárására vezettek, kereken 
5000 márka költséghozzájárulást igényeltek; maga Bunsen és csekélyszámú 

1 J . D. BERNAL: The Social Function of Science, Lonüon, 194f>. 31. I. 
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segédszemélyzete közben természetesen ellátta a heidelbergi tanszék oktatási 
feladatait és így kutatómunkája az anyagköltségeken felül nem került külön 
pénzébe az államnak. Hertzuek a rádióhullámok felfedezésére vezető és abban 
az időben feltűnően költséges kísérletsorozata ugyancsak 5000 márkát emésztett 
fel. S ha csak egy századdal régebbi időre megyünk vissza, akkor olyan gro-
teszkül ható adatokra jutunk, hogy az első elektromos áramforrás létrehozásá-
nak egész kísérleti kutatómunkája Voltának összesen pár aranyába került, 
amit magától értetődően a saját zsebéből fizetett. Az egyetemi természettudo-
mányos kutatólaboratóriumok berendezésének költségei azután 1900 óta 
negyedszázadonként nagyjából megtízszereződtek. Míg Röntgen idejében egy 
német tanszéki fizikai laboratórium felállítása 50 000 márka kiadást jelentett, 
addig 1925 tá ján félmillióra, 1950 tá ján pedig 4—5 millióra volt ehhez szükség.2 

A tudományos kutatómunka állami támogatása a legfejlettebb nyugati 
tőkés országokban ugyan már a századforduló utáni első évtizedben is jelen-
tékeny mértéket öltött (elsősorban az egyetemi tanszékek megfelelő felszere-
lése, azután a tudós társaságok, nagyobbarányú kutatóvállalkozások, expedí-
ciók stb. szubvencionálása révén), de azért semmiképpen sem tartott lépést a 
természettudomány és a technika tényleges haladásával, s a kutatások terjedel-
mének hallatlan arányú növekedését nem az állami tudományfinanszírozás 
tette lehetővé. A kapitalista állam és a tudományos kutatás viszonyának akkori 
alakulását ugyanis döntően és egészen a második világháború kezdetéig ki-
batóan meghatározta az a tény, hogy az állami tudománytámogatás általában 
véve nem ter jedt túl az elméleti és alapkutatások körén. 

A kapitalista állam a második világháborúig a többé-kevésbé közvetlenül 
termelési célokra hasznosítható alkalmazott tudományos kutatásokat úgyszól-
ván teljes egészében a magángazdaság, elsősorban a nagyipar külön e célra 
létesített és mindinkább kiépülő kutatószervezeteire hagyta. Ez pedig nem 
kevesebbet jelentett, mint azt, hogy a társadalmilag és gazdaságilag legfonto-
sabb és a tudomány egész helyzetére döntően kiható kutatási ágakban az anyagi 
és szellemi súlypont az államilag fenntartott, ill. támogatott kutatási szektorból 
a nagyipar által modern módszerekkel megszervezett és irányított kutatási szek-
torba tolódott át. A tudományos kutatás egészét tekintve az állami tudomány-
finanszírozó tevékenység éppen a legfejlettebb nyugati tőkés országokban a 
XIX. század utolsó évtizedeitől kezdve a második világháború idején bekövet-
kezett újabb fordulatig mind jobban háttérbe szorult. 

Ebben nagy szerepet játszott az is, hogy a természettudományos v agy 
technikai alapkutatás és az alapkutatás eredményeinek termelési felhasználá-
sához szükséges alkalmazott kutatás, különösképpen pedig a nagyüzemi hasz-
nosítást lehetővé tevő fejlesztési kutatás költségei között általában állandóan 
növekvő aránytalanság áll fenn. Adolf von Baeyernek az indigó szintézisére 
vonatkozó alapkutatásai pl. a múlt század hetvenes éveiben „súlyos tíz-
ezreket" emésztettek fel, viszont az indigó-szintézissel kapcsolatos alkalma-
zott és fejlesztési kutatásokra a Farbwerke Hoechst ós a Badische Anilin- und 
Sodafabrik kereken 25 millió aranymárkát költött.3 Az amerikai Du Pont 

2 Valorizált márkában számítva. Lásd: H E R M A N N GROSS , „Wirtschaftswichtige 
Forschung und Wissenschaftsfinanzierung in Deutschland u n d den USA", F r a n k f u r t a m 
Main, 1956. 21. 1. 

2 GROSS , i . m . 2 3 . 1. 
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vegyiművek kutatólaboratóriumai a nylon-szál előállításának első sikeres alap-
kísérletétől számítva teljes tíz éven át végeztek rendkívül nagyarányú és 
költséges alkalmazott és fejlesztési munkálatokat, amíg a gyártás megindul-
hatott.4 Hogy végül még egy egészen átfogó jellegű számadattal is jellemezzük 
az alapkutatások és az alkalmazott, ill. fejlesztési kutatások közti anyagi 
aránytalanságot, megemlítjük, hogy az Egyesült Államokban 1953-ban állami 
és magángazdasági forrásokból kiadott összeg több mint 5 milliárd dollárt 
tet t ki, de ebből csak 4%-ot vett igénybe az alapkutatás, míg a többi az alkal-
mazott és fejlesztési kutatásokra esett.5 

Mivel a természettudomány és a technika fejlődése során mindinkább 
megmutatkozott az összes tudományszakok, valamint a legelvontabb elméleti 
kutatások s a leggyakorlatiasabb alkalmazott és fejlesztési kutatómunkálatok 
szoros összefüggése, tehát a tudományos kutatásnak a nagytőke által való 
szubvencionálása az idők folyamán egyre kevésbé szorítkozott pusztán a gyors 
és közvetlen gazdasági hasznot ígérő kutatómunkák támogatására. így azután 
még az „elvont" és „akadémikus jellegű" elméleti alapkutatások terén is az 
volt a helyzet, hogy éppen a legfejlettebb nyugati tőkés országokban a magán-
vállalatok ráfordításainak rohamos növekedése mellett viszonylag mindinkább 
háttérbe szorult az állami támogatás szerepe. 

De a döntő különbség az államnak és a nagytőkés vállalkozásoknak a 
tudományos kutatással szemben tanúsított magatartásában a második világ-
háború idején bekövetkezett fordulatig nem annyira a tudomány rendelkezé-
sére bocsátott anyagi eszközök nagyságában rejlett, mint inkább abban, hogy 
a tőkés országok tudományfejlesztési politikája többé-kevésbé kizárólagosan 
a tudományos kutatás bizonyos mérvű anyagi támogatására és a tudományos 
fejlődés ideológiai-politikai ellenőrzésére szorítkozott, míg a magánvállalkozás 
bizonyos keretek között meg is szervezte és tervszerűen irányította az általa fenn-
tartot t vagy szubvencionált kutatómunkát. 

Л tudományos kutatáshoz most már elválaszthatatlanul hozzáfűződő 
hatalmas anyagi érdekek mellett ez nem is volt másként elképzelhető. Haéppen-
séggel az utolsó egy-két évtized alatt kibontakozott helyzetet vesszük figye-
lembe, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy egy-egy igazán nagy monopol-
kapitalista vállalat tudományos költségvetése nemhogy egy kisebb ország 
tudományos kutatásainak évi összköltségeit fedezi, lianem már-már egy (álla-
mosított üzemekkel nem rendelkező) kis ország államháztartási költségeinek 
nagyságrendjébe tartozik.6 

Az ipar kutatási ráfordításai a második világháború kitöréséig az összes 
fejlett nyugati tőkés országokban hasonlíthatatlanul gyorsabban növekedtek, 
mint az államháztartásnak közvetlenül vagy közvetve tudományos kutatási 
célokra fordított kiadásai. S itt nyomatékosan utalni kell arra, hogy a magán-

4 C. F. CARTER—В. R. WILLIAMS: ,, Indust ry a n d Technical Progress — Factors 
Governing the Speed of Application of Science", London, 1957. 19. 1. 

5 „Science and Engineering in American Indus t ry" , National Science Foundation, 
Washington, 1953. — A 4%-os vagyis 1 : 25 a rány egészségtelen, egyébként az utóbbi 
években a nagyon költséges atomfizikai, elektronikus, kibernetikai s tb. a lapkutatások 
inkább 1 : 15 felé csökkentet ték. 

• A Westinghouse Electric Co. tudományos ku ta tás i kiadásai pl. 1953-ban 92 
millió dollárt tet tek ki, ami a második világháború előtti magyar á l lamháztar tás évi össz-
kiadásainak majdnem a felét fedezhette volna. 
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gazdaság tudományfinanszírozó tevékenysége egyáltalán nem szorítkozott 
csupán üzemi vagy iparági kutatóintézmények fenntartására, hanem az Egye-
sült Államokban, Nagy-Britanniában, Németországban és valamivel kisebb 
mértékben Franciaországban is kiterjedt a nagy általános érdekű tudományos 
alapítványok, kutatóközpontok, ösztöndíjalapok stb. létesítésére, valamint az 
egyetemi és tudóstársasági kutatómunkák (elsősorban persze természettudo-
mányi kutatómunkák) szubvencionálására. A kapitalista gazdasági apparátus 
sokkal hamarabb ismerte fel az általános tudományfejlesztés szükségességét és 
hasznosságát a közvetlen gazdasági fontosságú kutatási ágak elobbrevitele 
szempontjából, mint a kapitalista államapparátus. Igaz, liogy szorosabb érte-
lemben vett szervezést és irányítást az anyagi terhek zömét viselő nagy-
vállalatok ebben az időben még csak az üzemi és iparági kutatás területén 
gyakoroltak. (Más kérdés az, hogy politikai és ideológiai befolyásuk az egye-
temi és tudóstársasági életben is megnövekedett a nyújtot t szubvenciók révén.) 

A második világháború kitörésével a helyzet alapvetően megváltozott. 
Ez a változás mindmáig terjedő hatállyal és sok tekintetben még ma is egyre 
fokozódóan legfőképpen a következőkben mutatkozott meg: 

1. A tudományos kutatómunka összterjedelme ugrásszerűen megnöveke-
dett, s a központi jelentőségűvé vált új kutatási irányok (atomfizika, elektro-
nika, mikrohullámú híradástechnika, kibernetika stb.) a legkülönbözőbb és 
eddig részben „elvontnak" vagy gazdasági és technikai szempontból „alá-
rendelt jelentőségűnek" tekintett tudományágak közreműködését (és meg-
felelő fejlesztését) tették szükségessé. 

2. Mindinkább elkerülhetetlenné vált a kutatómunka átfogó és tervszerű 
— már semmiképpen sem esak egyes állami szektorok vagy gazdasági érde-
keltségek közvetlen szükségleteihez mért — megszervezése és irányítása, ami 
a feladatok nagyságrendjénél fogva egészen új tudományigazgatási és tudomány-
finanszírozási módszerele kialakítására vezetett. 

3. A kutatások terjedelmének, személyzeti kereteinek és költségeinek 
több nagyságrenddel történt megnövekedése, valamint az 1. alatt említett új. 
központi jelentőségű kutatási ágakhoz (atomfizikához stb.) fűződő rendkívüli 
arányú országos érdek s az ugyanezen kutatási ágak nagyarányú fejlődésével 
kapcsolatosan már-már az egész tudományos munkaterületére kiterjedő, telje-
sen újszerű koordinációs szükséglet azt eredményezte, hogy az állam és az állam 
háztartás szerepe a tudományigazgatásban és a tudomány finanszírozásban, amely 
— mint tudjuk — a XIX. század közepétől a második világháború kitöréséig 
egyre jobban csökkent, most rohamos növekedésnek indult. Most az összes fejlett 
nyugati tőkés államok nagy erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a tudományos 
kutatómunka központosított állami szervezésében és irányításában valami-
ként behozzák vagy legalább csökkentsék a Szovjetuniónak ezen a téren telje-
sen nyilvánvaló több évtizedes előnyét.7 

4. A második világháború előtti állami tudománypolitikával szöges ellen-
tétben az állam nagy és egyre növekvő szerepet vállalt a közvetlen termelési érdekű 
alkalmazott és különösen fejlesztési kutatásokban, s noha a nagyipar ezen a téren 

' E b b ő l a szempontból eléggé jellemző, hogy az Fgyesül t Államok egyik leg-
nagyobb állami tudományigazgatási szervének megbízásából készült ú jkele tü nemzet-
közi összehasonlítás az állami kutatásszervezés és kutatás i rányi tás módszereiről minden 
más t meghaladó terjedelemben tá rgya l ja a szovjet tapasztalatokat . Lásd: E D W A R D 
MCCRJSNSKY: „Scientific Manpower in Europe" , New York, 1 9 5 8 . 1 3 9 — 1 6 4 . 1. 
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abszolút nagyságban továbbra is fokozta erőfeszítéseit, éppen a döntő új 
kutatási irányokban — legfőként az atomtechnika terén — az állami kezdemé-
nyezés túlsúlyba kerüli, mert a szükségelt anyagi eszközök hovatovább a leg-
nagyobb monopolkapitalista vállalatok erejét is meghaladják. 

5. Míg a második világháború előtt a tudományos kutatómunka nemzet-
közi koordinálása gyakorlatilag csak a nemzetközi tudományos egyesületek 
keretében, az alkalmazott kutatást illetően pedig csak egyes nemzetközi kar-
telleken belül folyt, addig a fejlett tőkés országok jelenleg állami szinten igen 
nagy erőfeszítésekot tesznek éppen az alkalmazott kutatás terén arra, hogy az 
egy-egy ország lehetőségeit immár meghaladó méretű fizikai, kémiai stb. 
kutatómunkákat nemzetközi központosítással szervezzék és irányítsák.8 

Mindezek a második világháború kitörése óta kialakult fejlődési tenden-
ciák először természetesen az európai kontinens náci-megszállása és a földi had-
viselés által nem érintett Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában bontakoz-
tak ki, de a háború után az összds fejlett nyugati tőkés országok több-kevesebb 
módosítással átvették a központosított kutatásszervezés és kutatásirányítás 
amerikai, ill. angol módszereit. A kapitalizmus viszonyai között jelenleg is az 

, Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában a legelőrehaladottabb a fentebb 
jellemzett újszerű tudományigazgatási és tudományfinanszírozási tevékenység, 
bár a Német Szövetségi Köztársaság ebben a tekintetben mindinkább fel-
zárkózik. 

így alakult ki tehát az államilag és magángazdaságilag központosított 
kutatásszervezésnek és kutatásirányításnak az a jelenlegi helyzete, amely 
tanulmányunk alapjául szolgál. Egyben ez indokolja, hogy elsősorban az 
Egyesült Államok és Nagy-Britannia viszonyaival foglalkozunk, bár a nyugat-
német (és az ehhez képest némileg lemaradt francia) fejlődést, valamint a 
kisebb tőkés országok helyzetét sem hagyjuk figyelmen kívül. 

A tudományos kutatómunka anyagi megalapozása a fejlett nyugati tőkés 
országokban, különös tekintettel az állami kutatásfinanszírozásra 

A tudományos kutatómunka tényleges költségeinek országos móretekben 
való felmérése rendkívül nehéz feladat. Ez persze nemcsak a kapitalizmus 
viszonyai között áll, ahol a ráfordítások mindenképpen jelentékeny hányada 
magángazdasági forrásokból ered, és az iparban sokszor egyenest „üzleti t i tkot" 
alkot, hanem így van ez bizonyos határok között a népi demokráciákban, sőt 
a Szovjetunióban is, ahol végeredményben a tudomány egész költségvetését 
az állam fedezi. A felmérés legfőbb általános — tehát a mi viszonyainkra is 
érvényes — nehézségei onnan származnak, hogy a tudományos kutatási költ-
ségek fogalma nehezen határozható meg élesen, illetve tudományáganként, és a 

• Az Európai Gazdasági Együttműködés Szervezete (OECE) a konferenciák, kong-
resszusok, sőt állandóan működő bizottságok ós intézmények egész sorát hozta létre az 
alkalmazott kutatásoknak tagállamai közti koordinálására, és nagy apparátussal ku t a t j a 
e koordináció további kiépítésének lehetőségeit. Lásd,, European Cooperation in Research", 
OECE, Párizs 1957; „L'organisation de la recherche appliquée en Europe, aux États-Unis 
et au Canada" I—III . kötet, OECE, Párizs 1953. (Ez utóbbi s tandard-munkát a további-
akban röviden mint OECE-jelentést fogjuk idézni.) 
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kutatás jellegétől függően változik. Egy egyetemi klinika működésében р]. a 
személyi és dologi kiadási tételek jelentékeny részénél csak meglehetősen 
önkényesen lehet meghatározni az oktatási, gyógyítási és kutatási tevékeny-
ségre eső hányadot. 

Bizonyos mértékig megkönnyíti viszont az áttekintést — ha nem is a 
múlttal való összehasonlítást —, hogy rohamosan megnövekedett tudományos 
szükségleteik miatt az államok a második világháború kezdete óta mind-
inkább rátértek a kutatási ráfordítások nagy részének külön költségvetési alapok-
ból, ill. külön kutatásf inanszírozó szervek ú t ján való fedezésére, valamint a tudo-
mányos kutatás anyagi szükségleteinek speciális — a tervszerű irányítás igé-
nyeinek megfelelő — nyilvántartására és költségvetési elemzésére.9 

Az egyes országok teljes — állami és magánjellegű — tudományos 
kutatási ráfordításainak nemzetközi összehasonlítási alapja az idevonatkozó 
nyugati szakirodalomban a kutatás összköltségeinek a nemzeti termelés össz-
értékéhez való százalékos viszonya. Minálunk hasonló értelemben a tudományos 
kutatásra kiadott összegeknek a nemzeti jövedelemhez való százalékos viszo-
nyáról lehetne beszólni. A tőkés országokban azonban a termelt javakon kívül 
különböző improduktív szolgáltatásokat és azokból fakadó bevételeket, vala-
mint egyéb tényezőket is be szoktak számítani a „brutto" nemzeti jövede-
lembe, s ezért a tudományos kutatásra fordított összegek évi nagyságát inkább 
a nemzeti termelés évi összértékéhoz (a „national produet"-hoz, vagyis 
— durva közelítéssel — a mi értelmünkben vett nemzeti jövedelemhez) hason-
lítják. 

A különféle számítások és becslések között lényeges eltérések mutatkoz-
nak, ami fentebbi fejtegetéseink alapján érthető is. Abban azonban minden 
számítás és becslés megegyezik, hogy — a felsőoktatásra, valamint minden 
egyéb, a tudománnyal kapcsolatos közművelődési és kulturális ráfordításoktól 
függetlenül — a speciálisan tudományos kutatási célokra fordított összegeknek a 
nemzeti termelés összértékéhez viszonyított aránya s ezen belül az államháztartásnak 
a kutatás költségeiben való részesedése az összes fejlett tőkés országokban évről évre 
számottevően növekszik. 

A nyugati „tudományos nagyhatalmak" közül az ebben a tekintetben 
meglehetősen egybehangzó szakirodalmi adatok szerint viszonylag Nagy-
Britannia fordítja a legtöbbet— az utóbbi években minimálisan nemzeti terme-
lése összértékének 2%-át — közvetlen tudományos kutatásokra. Más természetű 
— pl. felsőoktatási, könyvtári, múzeumi, levéltári — tudományos kiadások 
nem számítanak bele az itt tárgyalt költségarányokba. Az Egyesült Államok 
kutatási ráfordításai összegszerűen természetesen sokkal nagyobbak, hiszen 
az amerikai nemzeti termelés összértéke is sokkal magasabb; a százalékarány 
viszont elmarad a brit mögött, bár felette van az 1,5%-nak. A Német Szövetségi 
Köztársaság rohamosan növelni igyekszik kutatási ráfordításait, hogy behozza 
ezen a téren még mindig fennálló hátrányát az amerikaiakkal és britekkel 
szemben: 1951-ben nemzeti termelése összértékének 0,83%-át, 1952-ben 

' Amikor itt, ós a továbbiakban külön minősítés nőikül „ál lamok"-ról beszélünk, 
akkor ezen mindig a fejlett tőkés országok államait ér t jük. A Szovjetunióban pl. nem 
a második vi lágháború idejcn hanem sokkal korábban kezdődött a tudományos 
ku ta tás tervszerű állami finanszírozása, s az ilyonirányú tovékonység keretei is teljesen 
mások, mint Nyugaton. 
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0,92%-át, 1953-ban 0,93%-át, 1954-ben 1,04%-át fordította tudományos 
kutatásra.10 

Ezen százalékos adatok megítélésénél azonban figyelembe kell venni, 
hogy a tőkés országok állami tudományos költségvetése a kutatásra fordított 
összegek egy részét „biztonsági okokból" nem mutatja ki,11 továbbá nem 
mutatja ki azokat az összegeket sem, amelyeket a magángazdaság nagy kutató-
intézményeinek és kutatási alapítványainak adóelengedés és más hasonló ked-
vezmények alakjában nyújt az állam. 

Mindezek alapján a fentebb közölt arányszámok alsó becslési határ-
értékeknek tekinthetők, és a tudományos kutatási ráfordításoknak a nemzeti ter-
melés összértékéhez viszonyított százalékaránya jelenleg Nagy-Britanniában közel 
2,5%-ra, az Egyesült Államokban most már alighanem 2%-ra, a Német Szövetségi 
Köztársaságban pedig kb. l,5°/0-ra tehető. (A fentebb közölt alacsony számítási 
és becslési eredmények alapjául még az ötvenes évek első felének adatai 
szolgáltak.) 

A kis országok általában kedvezőtlenebb helyzetben vannak saját tudomá-
nyos kutatásuknak korszerű szinten való anyagi ellátása tekintetében, mint a 
„tudományos nagyhatalmak". Azonos színvonal fenntartásához — ceteris 
paribus — nemzeti jövedelmüknek nagyobb százalékát kell tudományos kuta-
tásokra fordítaniuk, vagyis atudományos kutatás egészbenvéve specifikusan költ-
ségesebb számukra. A helyzet ugyanis az, hogy a korszerű szinten tar tot t kutató-
munka bizonyos számottevő költségigényei többé-kevésbé függetlenek az 
illető ország nagyságától, vagyis a kis országok kis költségvetéseit sokkal job-
ban megterhelik. A szükséges tudományos könyv- és folyóiratkiadás, valamint 
a tudományos dokumentáció költségei pl. bizonyos részben egyáltalán nem az 
ország nagyságához igazodnak; számos kutatási célra kis és nagy országokban 
egyaránt egy — és esetleg nagyjából azonos nagyságú — kutatóintézmény, 
kísérleti vagy mérőberendezés stb. szükséges. 

Ezt a hátrányt ellensúlyozza a kis országoknak az a kétes értékű „elő-
nye", hogy bizonyos típusú, egészen nagy befektetéseket igénylő atomfizikai 
vagy pl. asztronautikai kutatásokat nem végeznek és nem is végezhetnek. 
Viszont ennek megint megvan az az ellentétele, hogy mivel számos kutatási 
ágban saját szűkkörű eredeti kutatásuk nem fedezi a szükségleteket, jelenté-
keny költségeik merülnek fel a rendelkezésükre bocsátott vagy egyébként 
hozzáférhetővé vált külföldi kutatási eredmények átvételével és feldolgozásá-
val, ill. „lekopírozásával" kapcsolatban. 

A nemzetközi tudományos együttműködés, amely lényegileg a tudomá-
nyos munkamegosztás egyik formája, természetesen könnyíthet a kis országok 
tudományfejlesztési szempontból hátrányos helyzetén. Ennek előfeltétele azon-
ban az, hogy a közös, ill. megosztott kutatómunkák megszervezéséhez, le-
bonyolításához, az eredmények közléséhez stb. megfelelő állandó szervezet 
(irányítóközpont, dokumentáló szerv, adminisztráció stb.) álljon rendelke-
zésre. Neinzetközi kongresszusok, tudóseserék, tanulmányutak, valamint 
kultúregyezmények és akadémiaközi megállapodások mind nagyon hasznosak, 

1° GROSS: i . m . 1 7 . 1. 
11 Ezt még hivatalos kiadványok is nyí l tan hangsúlyozzák. Pl. „Federal Funds 

for Science", National Science Foundation, Washington, 1953. I. kötet, 5. 1. (Ezt a fontos 
jelentést a továbbiakban röviden mint NS F-jolentést idézzük.) 
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de önmagukban véve nem elegendők a tervszerű és szervezett tudományos 
munkamegosztás biztosítására.12 

A nemzetközi tudományos munkamegosztás konkrét megszervezésére 
létesített nyugati intézmények felépítésének és tervszerű kutatásfinanszírozó 
tevékenységének ismertetése külön tanulmányt igényelne. Nyilvánvaló azon-
ban, hogy az ilyenirányú szervezésnek egészen különleges lehetőségei nyílnak 
ott, ahol — mint a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa keretében — nem 
érvényesülhetnek gátlóan az egyes államok (ill. azokon belül egyes gazdasági 
érdekeltségek) önző konkurrencia-, export-, licencia-stb. érdekei, s az együtt-
működésben résztvevő egyik tag, ti. éppen a Szovjetunió, hallatlanul gazdag 
kutatóapparátusú és óriási felkészültségű „tudományos nagyhatalom", amely 
egyben messzemenően hajlandó is a KGST tagjai között szereplő kis országok 
tudományos megsegítésére. 

De bármilyen nagy lehetőségei is nyílnak a szervezett nemzetközi tudo-
mányos együttműködésnek, ill. munkamegosztásnak a mi országaink között, 
tisztában kell lenni azzal, hogy már a tudományos eredmények átvétele is 
aránylag nagyobi) terhet ró a kis országokra, mint a nagyokra, hiszen az ,,át-
vevés" voltaképpen feldolgozást, adaptálást, átméretezést, egyszóval újabb 
tudományos munkafolyamatot jelent, amelyre megint csak állnak a fentebb 
vázolt kisországi hátrányok. Nem is szólván arról, hogy még a természet-
tudományok területén sem lehet mindenféle kutatási feladatot megosztani 
— gondoljunk csak a szigorúan helyhezkötött geológiai, földrajzi, növénytani 
stb. kutatásokra. 

Mindent összevéve tehát egy kis országnak általában viszonylag nagyobb 
erőfeszítéseket kell tennie, nemzeti jövedelmének nagyobb Százalékát kell tudo-
mányos kutatásra áldoznia, hogy a maga keretei között lépést tarthasson a 
nagy országokkal.13 

A tudományos kutatási ráfordítások rohamos növekedésének a fejlett 
tőkés országokban természetesen elsősorban a fegyverkezés (pontosabban az 
atomtechnikai, rakétatechnikai, elektronikus stb. alapokon nyugvó „nem 
hagyományos" típusú fegyverkezés), azután pedig az agresszív ipari verseny 
a föoka. „Az ipari vállalkozók egyszerűen nem hagyhatják kiaknázatlanul az 
intézményesített tudományos és műszaki kutatás eredményeit, amely külön 
kezdeményezés nélkül is futószalagon produkálja az új technikai lehetőségeket. 
A régi és az új piacokért folytatott szakadatlan küzdelem kényszeríti őket az új 
technikai lehetőségek kihasználására . . . A konkurrenciával folytatott harcban 
ma mindinkább a tudományos újítások harci eszközével. . . vagyis a tudományos 
vívmányoknak a tiszta megismerés szférájából a gazdasági válságok világába való 
átvitelével igyekeznek kicsikarni a döntést."u 

De ha a tudományos kutatási ráfordítások hatalmas arányú növekedésé-
nek a fejlett nyugati tőkés országokban valóban a fegyverkezés és a piacokért 
folytatott ádáz harc a motorja, ez mit sem változtat azon, hogy az ilyen célú 

12 Ennek felismerésével hívta létre pl. az OECE 17 európai, valamint 5 tengeren 
tú l i ország részvételével az Alkalmazott Tudományos Együttműködési Bizottságot 
(Committe of Applied Research), amely t ávolról sem valami időnként ülésező „bizot tság", 
hanem komoly apparátussal és nagy anyagi eszközökkel rendelkező szervezeti központ. 

13 Ezt többek között Norvégiának és Svájcnak ilyen vonatkozású ada ta i igazolják. 
Lásd OECE-jelentés, I I . kötet , 123—154. és 167—184. 1. 

1 4 H E R B E R T V. BECKENRATH : „Grossindustrie und Gesellschaftsordnung — In-
dustrielle und politische Dynamik", Tübingen, 1954. 20.1. 
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ráfordításokkal elért kutatási eredmények is végeredményben hozzájárulnak a 
tudományos fejlődéshez. Mint köztudomású, még az atomfegyver-gyártás 
érdekében folytatott kutatások eredményei is csak töredék részben olyanok, 
hogy kizárólag, ill. főként katonai célokra volnának hasznosíthatók. Ezenfelül 
pedig éppen az amerikai tapasztalatok azt mutatják, hogy a katonai célú 
tudományos kutatások nagyarányú fejlesztése egyszerűen lehetetlen a polgári 
célú tudományos kutatás átfogó, nagyarányú és következetes fejlesztése nél-
kül, amely ugyan előnyben részesítheti a közvetlenül hadifontosságú kutatási 
ágakat, de legkülönbözőbb tudományterületek belső összefüggése miatt nem 
korlátozódhatik prakticista módon arra, ami pillanatnyilag „hadifontosságú-
nak" tűnik. 

Igen tanulságos ebből a szempontból áttekinteni; miként alakultak az 
Egyesült Államok szövetségi kormányának tudományos kutatási célú költség-
vetési kiadásai a második világháború kezdete óta: 

Az 1940. évi költségvetés tudományos kutatásokra összesen 97 millió 
dollárt irányzott elő, amiből katonai célú kutatásokra 29 millió dollár, polgári 
célúakra 68 millió dollár esett. 

Az 1941. évi költségvetésben a tudományos kutatások a háborús zükségle-
teknek megfelelően jelentékenyen megnövekedett tétellel szerepeltek, de ez 
még kizárólag a katonai célú kutatási kiadások megsokszorozódásának volt 
köszönhető: az összes kutatás 222 millió dollár, ebből katonai 152 millió dollár, 
polgári 70 millió dollár. 

Az utolsó háborús év költségvetésében, vagyis 1945-ben, az összes kutatás 
160Ő millió dollárral szerepelt, amiből 1511 millió dollárt tettek ki a katonai 
célú kutatási kiadások, viszont mostanig már kb. 50%-kal megnövekedtek a 
polgári célú kutatási kiadások is, amelyek elérték a 95 millió dolláros szintet. 

A háború befejezését követő első három évben a katonai célú kutatási 
kiadások közel 50%-kal visszaestek, ámde a polgári célú kutatási kiadások 
egyenletes emelkedése továbbfolytatódott 100%-kal eredeti szintjük fölé. 

1949—5Ö-ben megint nekilendültek a katonai célú kutatási kiadások, 
amelyek 1952-re már meghaladták az utolsó világháborús évnek a szintjét. 
Ugyanakkor azonban a polgári célú kutatási kiadások lényegesen szerényebb 
méretű, de rendületlen növekedése sem volt feltartóztatható. 

1956-ban (nem teljesen lezárt adatok szerint) az Egyesült Államok 
szövetségi kormánya 2218 millió dollárt költött összesen tudományos kutatási 
kiadásokra — 2200 százalékkal többet, mint 1940-ben — s ebben az össz-
kiadásban 1863 millió dollárral részesedtek a katonai célú kiadások, amelyek 
jócskán meghaladták még az ,,atombomba-év" hasonló kiadásait is. Viszont 
a polgári célú kutatások is azért több mint megötszöröződtek 1940-hez képest, 
és most már 355 millió dollárt tettek ki. 

Mindez pedig azt tanúsítja, hogy a fegyverkezési kiadásoknak messze ki-
emelkedő, uralkodó pozíciójuk van a tudományos kutatási költségvetési kere-
teken belül is, viszont nagy távlatban éppen ezek a kiadások a mindenkori 
politikai, ill. stratégiai viszonyoktól függő ingadozásoknak vannak alávetve. 
Ezzel szemben a polgári célú kutatási kiadások sokkal szerényebb méretű, de 
még mindig igen gyors (másfél évtized alatt 400%-os) és teljesen egyértelmű, 
egyenletes emelkedése úgyszólván kényszerítő jellegű. Mindent összevéve az 
Egyesült Államok szövetségi kormánya 1956-ban csupán polgári célú tudomá-
nyos kutatásokra is négyszer akkora összeget volt kénytelen fordítani, mint 
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amit 1940-ben polgári és katonai célú kutatásokra együttvéve előirányzott, 
tudományos kutatási összkiadásai pedig e másfél évtized alatt huszonkétsze-
resre emelkedtek. Ez már önmagában véve is mutatja, hogy a kapitalista világ-
ban milyen mértékben előreugrott a második világháború kezdete óta az állami 
kutatásszervező és kutatásfinanszírozó tevékenység. 

Az amerikai monopolkapitalista iparvállalatok már korábban ismertetett 
óriási arányú kutatótevékenysége miatt az Egyesült Államokban az így fel-
növekedett állami kutatási szektor — Nagy-Britanniával ellentétben — még 
mindig nem nagyobb, mint a magángazdasági, de már megközelíti azt. 1940-ben 
az amerikai kutatás jelentéktelen része összpontosult állami kézben, ma pedig 
már majdnem a fele. 

Nem tudjuk, hogy az Egyesült Államok szövetségi kormánya pontosan 
hol vonja meg a „katonai" és a „polgári" célú kutatások határvonalát, sem 
azt, hogy milyen összegeket fordít a költségvetésben nem részletezett vagy oda 
fel sem vett alapokból valamiféle kutatásokra. 

Viszont az az évi 350 millió dollárt meghaladó összeg, amelyet az amerikai 
kormányzat intézményenként és kutatási áganként részletesen kimutatott 
polgári tudományos kutatásokra fordít, maga is olyan nagyságrendű, hogy 
tervszerű felhasználása az amerikai nagyipar hatalmas kutatóapparátusaiban 
már több évtizede kidolgozott racionális kutatástervező és kutatásszervező 
módszereknek az államilag központosított kutatásirányító és kutatásfinanszí-
rozó tevékenység céljára való továbbfejlesztését tette szükségessé. Ez a feladat 
egy külön nagy „tudomány-hivatalra", a National Science Foundation-ra 
(Nemzeti Tudományos Alapra) hárult, amely lényegileg az Egyesült Államok 
szövetségi kormányának polgári (vagy nem csak „polgári"?) tudomány-
szervező központja, s amely többek között a tudományirányítás, kutatás-
szervezés és kutatásfinanszírozás mindennemű módszertani problémájával 
— mondhatnók, a tudománytervezés tudományával — igen magas elméleti 
szinten foglalkozik. 

Az NSF igen érdekes — és más fejlett nyugati tőkés államok hasonló 
intézményei által teljes mértékben megerősített — megállapodásokra jutott 
abban a tekintetben, hogy a tudományos kutatás költségeinek az államszám-
vitelben megszokott típusú felbontása (rovatolása), továbbá személyzeti és dologi 
költségek, leltárilag kimutatható dologi szaporulatok és fogyóanyagok stb. szerinti 
kategorizálása önmagában véve semmiféle megbízható alapot nem nyújt sem a 
kutatástervezés, söt még az alkalmazott kutatások kimutatható gazdasági haszon-
kulcsának utólagos felmérésére sem. Ezért az NSF — a nagy amerikai ipar-
válalatok kutatóapparátusában az évtizedek során kialakult költségtervezési és 
költségelszámolási rendszerének továbbfejlesztésével — bevezette a „több-
keresztmetszetes" kutatási költségvetések rendszerét. 

E rendszer értelmében minden tervbe vett, ill. megvalósult kutatási rá-
fordítás felbontható és kimutatható: 

I. tudományágak szerint; 
II. kutatási típusok szerint; 

III. költségtípusok szerint; 
IV. finanszírozási célok szerint. 
A tudományágak és azokon belül kisebb tematikus egységek, ill. alegy-

ségek szerinti felbontás magától értetődő és természetesen mindenütt haszná-
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latos, ahol a kutatásfinanszírozás kérdéseivel egyáltalán foglalkoznak. (Ez is 
felel meg legjobban az államszámviteli apparátus szokványos igényeinek.) 

A kutatási típusok, vagyis alapkutatási, alkalmazott kutatási, fejlesztési 
kutatási költségek szerinti felbontás már nem ennyire magától értetődő. Főleg 
a fejlesztési, tehát az alkalmazott kutatás eredményeinek nagyüzemi haszno-
sítására vonatkozó tudományos (nem rutinjellegű, üzemmérnöki) munkálatok 
költségtételeit szokták egyszerűen hozzácsapni az alkalmazott kutatás költsé-
geihez, sőt még az elméleti vagy kísérleti alapkutatásokat sem választják el 
mindig az alkalmazott kutatással kapcsolatos ráfordításoktól.15 Ez azonban 
teljesen hibás tervezési eredményekre vezet. Nagyon kevés értelme van pl. 
globálisan összehasonlítani két olyan tudományág anyagi ellátottságát, ame-
lyeknek egyikében természetszerűleg nagy szerepet játszanak az alapkutatás-
hoz képest 1 : 15 vagy akár 1 : 25 költségarányú alkalmazott és fejlesztési 
kutatások, míg másikában nem is lehetséges a fejlesztési munka, sőt esetleg 
még a közönséges értelemben vett alkalmazási kutatások sem játszanak nagy 
szerepet. S ilyen különbségek nemcsak abszurdan távolfekvő tudományszakok, 
mondjuk a történettudomány és az elektronika összehasonlítása esetében 
mutatkoznak, hanem „egy családba" tartozó tudományszakok, pl. az analiti-
kus kémia és a festékkémia között is. A kutatási típusok szerinti költségmegoszlás 
szempontjainak mellőzése az alkalmazott és fejlesztési feladatokkal megterhelt 
tudományágakban a fejlődés szempontjából nélkülözhetetlen alapkutatások költség-
alapjának elsorvasztására, vagy éppen az elvben megkívánt méretű alkalmazott és 
különösen fejlesztési jellegű kutatások lehetetlenülésére vezethet. Az a kutatási 
típusok szerint felbontott döntés, hogy egy központi kutatásfinanszírozó szerv 
a maga tudományos költségvetése keretében mennyit kíván áldozni alapkuta-
tásokra, s mennyit alkalmazott, ill. fejlesztési kutatásokra, semmivel sem alá-
rendeltebb tudománypolitikai jelentőségű, mint az a tudományágak szerint 
felbontott döntés, hogy mennyit kíván áldozni társadalomtudományi, orvos-
tudományi, műszaki tudományos stb. kutatásokra. 

Ami a költségtípusok szerinti felbontást illeti, amely a közvetlen költsége-
ket (a kutatószemélyzet és kutatási személyzet fizetését, a konkrét kutató-
munkához felhasznált anyag-, energia- stb. költségeket) választja el a közvetett 
költségektől (értve ezen adminisztratív, szállítás, épületbér stb. költségeket), 
majd műveleti és fenntartási költségekre és telepnövelési költségekre választja 
szét a kutatási berendezés és felszerelés laboratóriumi-üzemi normál szükség-
leteinek s a nagyarányú külön létesítmények (pl. reaktorok, részecske-gyorsí-
tók, rádióteleszkópok stb.) rendkívüli invesztíciós szükségleteinek költség-
igényét — ez az a költségvetési szektor, amelyben a konkrét kutatásokat 
irányító központi tervelgondolás pénzügyi előírások alakjában leghatékonyab-
ban érvényesül. Ennek költségvetéstechnikai részleteire itt nem térhetünk ki. 
Igen lényeges azonban rámutatni arra, hogy az NSF gyakorlata (mint egyébként 
az angol gyakorlat is) kifejezetten kizárja a kutatási költségek típusonkénti 
felosztásából a tudományos közlés, így többek között a tudományos könyv- és 
folyóiratkiadás, továbbá a kutatószemélyzeti kiképzés költségeit. Ezek a kutatási 
költségektől teljesen külön kezelendők ! Nem vitás persze, hogy pl. a tudományos 
könyv- és folyóiratkiadás fenntartása, ill. támogatása olyasmi, ami a kutató-

14 Az NSF nagyon szabatos és operatívan jól használható megkülönböztetési rend-
szeréről összefoglaló á t tekin tés t ad a korábban már idézett NSF-jolentés, 14. és köv. 1. 
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munka érdekeit is szolgálja, sőt bizonyos tekintetben annak létfeltétele. Viszont 
a lciadványköltségeknek a kutatási költségekbe való bevonása teljesen abszurd viszo-
nyokat teremt a költségtervezés területén. Egyes kutatási ágakban az eredmények-
nek nyomtatásban való közlése a tényleges kutatási költségekkel azonos nagy-
ságrendű vagy azokat meghaladó ráfordításokat igényelhet (pl. a történet-
tudományban, a nyelvtudományban), míg más kutatási ágakban a kiadvány-
költségek viszonylag egészen alárendelt jelentőségűek (pl. a matematikában 
vagy —egész költség volumenét tekintve — az atomfizikában, a kémiai tech-
nológiában stb.) A kutatási publikációk és analóg megfontolásokból a kutatás-
sal kapcsolatos összes kiképzési vagy éppenséggel általánosabb oktatási vállal-
kozások költségeinek a kutatómunka költségkeretébe való bevonása lehetet-
lenné teszi annak áttekintését, hogy a tulajdonképpeni tervbe vett kutató-
munkálatoknak költségigényei hogyan aránylanak egymáshoz, illetve egy-egy 
kutatási ágnak milyen tényleges anyagi alapra van szüksége szoros értelemben 
vett kutatótevékenysége megvalósításához. 

Ami végül a negyedik „keresztmetszetet", ti. a kutatási költségek „finan-
szírozási célok" szerinti felbontását illeti, itt az NSF költségvetési gyakorlata 
— talán nagyon is amerikaias, Üzletszerű terminológiával — megkülönbözteti 
a „vásárolt" és a „támogatott" kutatás költségigényeit. De azért i t t sem olyas-
miről van szó, ami a mi viszonyaink között egyszerűen érdektelen volna. A fej-
lett nyugati tőkés országokban a helyzet mindenesetre az, hogy az államilag 
finanszírozott kutatómunka összterjedelmének és összköltségeinek hatalmas 
arányú megnövekedésével nagymértékben elterelődött a „költségvetési figye-
lem" azokról a közvetlen gazdasági hasznot nem ígérő, de a tudomány és a 
kultúra fejlődése szempontjából mégis elsőrendű fontosságú tudományágakról, 
amelyeknek állami finanszírozása régebben — amikor az állam még nem foly-
ta to t t nagyobbarányú gazdasági érdekű tudományos és technikai kutatásokat— 
a „kulturális tárcák" fő feladata volt. Az amerikai, angol, továbbá a francia és 
a skandináv tapasztalat mármost az, hogy ha nem bontják fel az állam kutatási 
ráfordításait „vásárolt" és „támogatott" — mondjuk: az állam mindenkori 
konkrét igazgatási, technikai, gazdasági, katonai stb. szükségleteinek fedezése 
érdekében tematikusan megrendelt, ill. általános kulturális és tudományfejlesz-
tési okokból támogatott — kutatási szektorok szerint, ill. nem tar t ják nyilván 
külön is a támogatandó kutatási ágakat, akkor hiába emelkednek a tudományos 
kutatásra fordított globális összegek, az „eladható" tudományos eredményekkel 
rendelkező kutatási ágak a sürgős állami és gazdasági szükségletekre való és 
önmagában véve nem is jogtalan hivatkozással úgyszólván teljesen háttérbe 
szorítják és elnyomják a támogatásra szoruló, de „eladható" eredményekkei 
pillanatnyilag nemigen rendelkező, bár végső soron nélkülözhetetlen tudomány-
ágakat. Ezek ily módon a tudományos kutatás nagyarányú általános fejlődése 
ellenére esetleg kevesebb anyagi jutat tás t kapnak, mint valaha. 

Egyébként az amerikai „polgári" célú kutatások állami finanszírozásának 
keretében az utóbbi évtized folyamán nagyjából 1 : 4 arányban oszlottak meg 
a „támogatott", ilb „vásárolt" kutatások költségei. 

Ami a kutatásra fordított költségek gazdasági hasznát illeti, dr. Alan T. 
Waterman, az NSF igazgatója 1955. évi beszámolója szerint az Egyesült Álla-
mok Munkaügyi Statisztikai Hivatala 12 000 iparvállalatra kiterjedő felvétele-
zést készített arról, hogy az 1928-tól 1953-ig terjedő negyedszázadban hogyan 
alakultak az ipar saját (magángazdaságilag finanszírozott) kutatásának költ-
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s egei és a kutatási eredmények felhasználásából adódó bevételei. Az igen nagy 
apparátussal végzett vizsgálat eredményeként az ipari tudományos kutatási 
költségek és a belőlük származó közvetlen gazdasági haszon aránya negyedszázados 
átlagban 1:25 arányúnak mutatkozott. A Nagy-Britanniában végzett felmérés 
eredményei hasonlóak.-16 

A Harvard Business School egy vizsgálata szerint az ipar saját tudomá-
nyos kutatásaiban a személyzeti kiadások az összköltség 00—80%-át teszik ki, 
s a személyzeti kiadásokra fordított összegeknek mintegy 70—80%-a esik a 
tudományos kutatókra és technikai segédszemélyzetükre, a többit az adminiszt-
ráció emészti fel. A kutatások folyó dologi költségei 5—20%-ot tehetnek ki. 
Az igazgatási költségek 10%-ig terjedhetnek, s a laboratóriumok technikai 
fenntartásának ós működtetésének költségei átlagosan 10% körül mozognak. 
Magától értetődő, hogy efféle—természetesen az egyes tudományágak, kutatási 
típusok és kutatási költségtípusok szerint felbontott — mutatószámok kidol-
gozása nélkül korszerű tudománytervezés nem lehetséges.17 

A központosított kutatásszervezés és kutatásirányítás tapasztalatai 
a fejlett nyugati tőkés országokban, különös tekintettel az alkalmazott 

kutatásra 

A tudományos kutatómunka terjedelmének, valamint állampolitikai és 
gazdasági jelentőségének rohamos növekedése arra vezetett, hogy a fejlett 
nyugati tőkés országokban egyre jobban ráébredtek — nem utolsó sorban a 
Szovjetunió hatalmas sikerei láttán — az államilag központosított kutatás-
szervezés és kutatásirányítás jelentőségére. Végül is az Európai Gazdasági 
Együttműködés Szervezete egy méreteiben mindaddig páratlan nagyságú vál-
lalkozást indított meg a kutatás, éspedig elsősorban az alkalmazott kutatás 
szervezési és irányítási módszereinek nemzetközi (tőkés országok közti) össze-
hasonlító módszereinek nemzetközi (tőkés országok közti) összehasonlító tanul-
mányozására. Egy 27 tagú szakbizottság 10 európai országban 160 kutató-
szervezet működését vizsgálta meg; egy másik 18 tagú bizottság hasonló fel-
vételező munkát végzett az Egyesült Államokban és Kanadában. 

A vizsgálat eredményeit összefoglaló nagy terjedelmű és igen alapos be-
számoló — a már többször említett OECE-jelentés — nyomatékosan utal arra, 
liogy éppen az alkalmazott kutatások súlyponti jelentőségére való tekintettel 
változtatni kell azon a nálunk sem ismeretlen visszás helyzeten, amely arra 
vezet, hogy a tudományos kutatóapparátus és az ipari termelőapparátus lénye-
gileg egymástól függetlenül dolgozza ki a maga kutatási terveit, ill. igényeit, 
s az így nyert heterogén tematikákat aztán utólag, „bizottságilag" egyezteti. 
Mindinkább kialakul — és gyakorlatilag is érvényrejut — az a meggyőződés, 
hogy a kutatómunka mai terjedelme s tervszerűsítési és koordinálási szükség-
lete mellett nem tar tható fenn -— főleg az alkalmazott kutatás terén nem tar t -

16 OEG'E-jelentés, I I I . kötet, 74. 1. Hasznos nemzetközi bibliográfia e kérdéshez: 
iio. 97—99. 1. A brit viszonyokat illetően lásd: CARTER-WILLIAMS i. m. 38—61. 1. 

17 Az ipari célú alkalmazott kutatásokat illetően jó áttekintést nyú j t róluk: 
R. N. ANTHONY: „Selected Operating Data for Industrial Research Laboratories", 
Cambridge, 1961., ahonnan a fenti adatokat idéztük. 
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ha tó fenn —az a konstrukció, amely lényegileg abból áll, hogy egy gazdasági 
szerv (pl. a pénzügyminisztérium vagy egy nagy ipari konszern igazgatósága) 
megszabja a kutatómunka rendelkezésére bocsátandó és „számviteli szempont-
tok szerint" feltagolt anyagi keretét, amely azután utólagos „alku" tárgyát 
képezi a tudományos kutatószervezetekkel (anélkül, hogy ezen az alapon 
lényegesen módosulhatna), ugyanakkor pedig az ipari termelő apparátus és a 
tudományos kutatószervezet közti koordináció is a két fél által külön-
külön kidolgozott tervek, ill. igények utólagos felsőbb (többnyire „bizottsági") 
egyeztetésén alapul. Ez ugyanis csak arra vezet, hogy mivel ezen a módon 
egyik fél sem képes a másikat kielégíteni, tehát mind az ipari termelő appa-
rátus, mind a tudományos kutatószervezet autonóman (és egymást duplázva) 
igyekszik kielégíteni saját kutató szükségleteit, aminek következtében a 
tudományos szektor alkalmazott kutatásai az „elméletileg" alkalmazható, de 
nem ténylegesen alkalmazott kutatások paradox irányába tolódnak el, míg 
az ipar saját kutatótevékenysége mindinkább az „üzemi rMú'nvizsgálatokra" 
vagy teljesen prakticista módon körülhatárolt tematikákra korlátozódik. 
Szóval éppen az új tudományos eredmények tényleges gyakorlati alkalmazha-
tóságára vonatkozó módszeres tudományos kutatásoknak nincs gazdájuk. 

Rámutat a jelentés arra is, hogy hiába hozzák létre a legkiválóbb és leg-
magasabb rangú állampénzügyi funkcionáriusokból, tudósokból és ipari veze-
tőkből álló „komplex"-bizottságokat, amelyek nagyobb időközönként ülésez-
nek, és így lényegileg csak elvi döntéseket hozhatnak, ha az ülések közti időben 
egy szűk és gyakran távolról sem komplex összetételű, túlnyomóan adminiszt-
rat ív jellegű és egyoldalúan állampénzügyi, tudományos vagy ipari orientá-
ciójú ,,bizottsági titkársági apparátus" az, amely a de facto érvényesülő határo-
zatokat meghozza. A központosított kutatásszervezés és kutatásirányítás ma 
már tudományos szakmát alkot, és csak a tudományigazgatás igényeinek meg-
felelően felépített állandó szervek út ján valósítható meg. A „bizottságok", 
„tanácsok" hasznos funkciót tölthetnek be, ha egy ilyen magasrendű és komp-
lex szervnek adnak útmutatást, amelynek azonban mindennapos gyakorlatát is 
a bizottsági, ill. tanácstagokhoz hasonló felkészültségű, viszont a tudomány-
igazgatást „főfoglalkozásként" űző személyiségeknek kell vezetniük. Az ilyen 
szervek „komplexitása" nem adódhatik egyszerűen abból, hogy — mondjuk — 
bizonyos számú állampénzügyi és államigazgatási, tudományos és ipari szak-
embert „összeültetnek". A leggyakorlottabb állampénzügyi vagy tudományos 
szakember sem ért „hivatalból" saját szakmájában szerzett tudása és tapasz-
ta la ta alapján ahhoz, hogyan kell pl. az adott költségvetési kereteket minden-
kor messze meghaladó kutatási tervjavaslatok effektív tudományos esélyeit és 
várható költségeit tudományosan megalapozott objektív módszerekkel olyan 
mutatószámokra visszavezetni, amely lehetségessé teszi rangsorolásukat és tet-
szőleges, pl. éppen gazdasági (vagy tudományfejlesztési vagy honvédelmi stb.) 
szempontból való prioritásuk elbírálását. A kutatástervezés és kutatásszervezés 
ilyen operatív módszertanának ma már külön nágy szakirodalma van. A régi 
„manufakturális" és „kisüzemi" tudományos kutatással kapcsolatban meg-
szokott, úgyszólván szemmérték szerinti döntések itt teljesen lehetetlenné 
válnak. 

A megfelelő komplex szervek felállítása nélkül megoldhatatlan marad az is, 
amit az OECE jelentése a fejlett nyugati tőkés országok legaktuálisabb és 
talán legnagyobb kutatásszervezési és kutatásirányítási problémájaként mutat 
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be: a tudományos kutatási eredményeknek az ipar „nyelvére", ill. az ipari szükség-
leteknek a tudományos kutatás „nyelvére" való lefordítása, a tudományos és az 
ipari szektor közti, ún. „belső kommunikáció" biztosítása. Ezen a következő 
értendő; Egy ipari vezető — legyen az gazdasági szakember vagy mérnök — 
általában nem tudja és nem is tudhat ja minden további nélkül, hogy a tudo-
mányos alapkutatások vagy akár alkalmazott kutatások milyen irányai, ill. 
újkeletű eredményei volnának hasznosíthatók saját üzemi problémáinak meg-
oldására. Ugyanakkor azonban saját üzemi problémáit sem tudja minden to-
vábbi nélkül kutatási problémákra felbontani, még kevésbé tudja meghatározni, 
hogy a tudományos kutatás adott állásánál milyen lehetőségek nyílnának arra, 
hogy valamely kutatási ág számára kitűzött tematikus célok révén egészen 
újszerű termeléstechnikai eljárásokhoz juthasson. Ennek megfelelően a tudo-
mányos kutató is csak kismértékben képes saját kutatási eredményeit olyan 
alakban közölni, amelyből az ipari gazdasági vezető vagy mérnök felismerné 
saját céljaira való használhatóságukat, s még kevésbé képes olyan áttekintést 
Szerezni magának az ipari üzem problémáiról, aminek révén ő maga bonthatná 
fel ezeket az üzemi problémákat kutatási témákra. 

Nem meglepő ezek után, hogy mind az Egyesült Államokban, mind pedig 
Nagy-Britanniában, továbbá Kanadában, Svédországban és több más helyen 
részben magángazdasági, részben állami alapokból egész sor intézményt hoztak 
létre, amely kifejezetten a kutatási eredmények „iparosithatóságát", ill. a 
termelési problémák „tudományos kutathatóságát" vizsgálja. 

Az OECE-jelentés rendkívül kemény kritikát gyakorol az ún. „doku-
mentációs központok" tevékenysége felett, amelyeknek tulajdonképpen az 
volna a feladatuk, hogy közvetítő szerepet töltsenek be a tudományos kutatási 
eredmények „termelői" és „fogyasztói" között, és a szó szoros értelmében le-
fordítsák a tudomány eredményeit az ipar nyelvére, ill. az ipar problémáit a 
tudomány nyelvére, de ehelyett egyszerű „irat tárosi" gyűjtőmunkát végez-
nek. Az ipari problémáknak tudományos kutatási témákra való doku-
mentatív felbontásával, az ipari problematikának a kutatók részére történő 
aktív dokumentálásával a hagyományos típusú tudományos dokumentációs 
központok úgyszólván egyáltalán nem foglalkoznak. 

Az alkalmazott és fejlesztési kutatások szervezése és irányítása terén 
magától értetődően döntő módon, de az alapkutatások tekintetében is nagy 
súllyal esik latba a kutatási tervek gazdaságilag kifizetődő voltának kérdése. Ez 
rendkívül bonyolult kérdés, és a szakirodalom egybehangzó tanúsága szerint 
még a műszaki kutatás terén sem sikerült semmiféle megbízható és általánosan 
alkalmazható definíciót találni a szinguláris (önmagukban álló) kutatási terv-
feladatok kifizetődőségének fogalmára. A Brit Tudományos és Ipari Bizottság 
idevonatkozó vizsgálata rámutat arra, hogy: 1. technológiai, ökonómiai és 
organizációs korlátai vannak annak, hogy bizonyos időszakon belül egy-egy 
termelési ágban egyáltalán mennyi és milyen természetű tudományos újítást 
lehet bevezetni, s az újítási kapacitást meghaladó alkalmazott kutatások ered-
ményei ebben az összefüggésben egyszerűen gazdaságilag ki nem fizetődőkké 
válhatnak, még ha önmagukban véve hasznosak is volnának, későbbi fel-
használásra „elraktározni" pedig általában nem lehet őket, mert a gyors tech-
nikai haladás révén hamarosan idejüket múlják; 2. mivel az alkalmazott kuta-
tások jelentékeny része a munka termelékenységének növelését célozza, le kell 
szögezni, hogy a munkatermelékenységének növekedése önmagában véve megint 
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csak nem szolgáltat kellő mutatószámot egy új kutatási eredmény gazdasági 
értékére, mert — nem is ritkán — egy ilyen ú j eredmény bevezetése ugyan 
valóban csökkenti a munkaerő-szükségletet, de fokozza az olyan szükségleteket 
(pl. finommechanikai kapacitások igénybevételének szükségét, speciális anya-
gok felhasználásának szükségét stb.), amiknek fedezésére az illető országokban 
vagy az illető iparágban az adot t körülmények között csak kis mértékben vagy 
nagy költségek árán lehet módot találni. S hogyan ítélhető meg akár az olyan 
nagyon időszerű tudományos kutatások gazdaságilag kifizetődő volta, mint 
amilyenek az atomenergia villamosenergia-termelési célokra való hasznosítását 
célozzák, amikor a helyzet az, liogy „az atomenergiával való villamosenergia-
termelés egyszerűen többet ér egy olyan országban, mint Írország, ahol kevés a 
szén és a vízi energia, kevesebbet ér egy olyan országban, mint Anglia, ahol sok 
a szén, s még kevesebbet ér egy olyan országban, mint az Egyesült Államok, 
ahol könnyen hozzáférhető szénkincsek mellett ráadásul még jelentős olaj- és 
földgázkincsek állnak rendelkezésre". Másrészt persze lehetséges, hogy nagyon 
távol éppen ezek a kutatások olyan olcsó energiatermelési lehetőségekre vezet-
nek, amelyek természeti adottságokra való tekintet nélkül mindenütt időszerűt-
lenné és ráfizetésessé teszik a villamosenergia-termelés egyéb fajtáit . De az is 
lehetséges, hogy ez mégsem lesz így. Ilyen körülmények között miféle mai 
mutatószám képzelhető el az ezen irányba haladó tudományos kutatások gazda-
ságilag kifizetődő vagy ki nem fizetődő voltának megítélésére? 

De ha egyes kutatási tervek és kutatási vállalkozások gazdaságilag ki-
fizetődő volta önmagában véve gyakran nem is ítélhető meg kellő szabatossággal, 
ez korántsem áll a valamely kutatásszervezési és kutatásirányítási szektorba 
tartozó tervekés vállalkozások összefüggő struktúrájára. Az OECE-jelentés külö-
nösképpen rámutat a tudományos kutatás azon költség- és rentabilitás-
elemzési módszereire, amelyeket az utóbbi évtizedek során a tíz, sőt százmillió 
dolláros kutatási költségvetésekkel dolgozó monopolkapitalista óriásvállalatok 
(General Electric, B(ül Telephone Co. stb.) alakítottak ki, mégpedig igen 
mélyreható közgazdasági, szociológiai és nem utolsósorban matematikai vizs-
gálódások alapján. Mindezek a módszerek — amelyeknek tárgyalása megint 
csak külön tanulmányt igényelne — elvileg a már végrehajtott és lezárult 
kutatómunkák gondos tipizálással történő visszamenőleges költség-, ill. haszon-
elemzésén alapulnak, s az így nyert adatokból alakítják ki azokat az empirikus 
és folyamatosan változó — de éppen ezért az egyes kutatási ágak, ill. kutató-
típusok mindenkori helyzetéhez legfrissebben alkalmazkodó — ,,csúszó mutató-
számokat", amelyek mint statisztikus és valószínűségi értékek prognosztikusán 
alkalmazhatók az éppen tervbe vett vagy mérlegelt kutatási feladatok költség-
es haszonkilátásainak megítélésében. Ugyanez vonatkozik azonban nemcsak a 
gazdasági jellegű (költség- és haszon-) mutatószámokra, hanem azokra a szer-
vezési jellegű mutatószámokra is, amelyek az egyes kutatási tervek személy-
zeti, adminisztratív, anyagellátási, befektetési stb. igényeinek, várható végre-
hajtási időtartamának (terminus-szerkezetének) és más hasonló tényezőknek 
megítélését teszik lehetővé a korábbi kutatómunkák megfelelő adatainak foly-
tatólagos visszatekintő feldolgozása révén. 

I t t érdekes és alighanem a mi viszonyaink között is megmutatkozó 
nehézség adódik abból, hogy éppen a közvetlenül államilag finanszírozott 
kutatási szektorban a pénzügyi apparátus általában nincs berendezve a költség-
vetési részlettételek, adott esetben a kutatási költségek és a belőlük adódó 
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vagy velük kapcsolatos gazdasági eredmények sokéves és összehasonlító nyilván-
tartására, ill. elemzésére. Legalábbis nyugaton elég általános tapasztalat az, 
bogy a pénzügyi apparátus elemző érdeklődése alig terjed túl az aktuális és az 
előző költségvetési, ill. számviteli év adatainak összehasonlításán, úgyhogy 
a sok éven át futó és évek hosszú során át összefüggést mutató, sőt gyakran csakis 
sokéves távlatban értékelhető kutatómunkák tudománytervezési szempontból nélkü-
lözhetetlen költség- és haszon-elemzése csak úgy oldható meg, ha a szükséges nyilván-
tartási munkákkal maguknak a kutatásszervező és kutatásirányító központoknak 
egy megfelelő szerve foglalkozik. Ami pedig a tervszerű kutatásszervezéshez és 
kutatásirányításhoz szükséges nem ökonómiai, hanem szociológiai adatokat, pl. 
az egyes kutatási ágak és kutatástípusok specifikus kutatószemélyzeti, technikai 
személyzeti, adminisztratív igényeit, szervezési szükségleteit, meglevő kutatási kapa-
citásait, időigényességét stb. illeti, a ,,kutatási üzem"-пек ezeket a mindennemű 
tervezéshez és tervvégrehajtáshoz nélkülözhetetlen jellemzőit csakis maguk a kutatás-
szervező és kutatásirányító központok tarthatják nyilván, ill. dolgozhatják ki 
magában a kutatóapparátusban végzett saját szociológiai felvételezőmunkájuk ered-
ményeinek folyamatos és visszatekintő elemzése révén. 

Л jelek arra mutatnak, hogy nemcsak a tudományos kutatás, hanem a 
kutatásszervezés és kutatásirányítás manufakturális korszaka is véget ért. 
Ahogy az ipari termelés hatalmas arányú növekedésével és teehnizálódásával 
külön szakmává és egyben külön tudományszakká vált az ipari üzemszervezés, 
ugyanúgy a tudományos kutatás mostani robamos fejlődése és technikájának 
egyre bonyolultabb jellege is egészen újszerű igényeket támaszt a tudományos 
kutatóüzem megszervezése és irányítása tekintetében. Ezek az igények a dolog 
természeténél fogva csak tudományos alapon, a kutatómunka belső szervezeti ós 
anyagi feltételeinek gondos, adatszerű, tágabb értelemben vett szociometrikus 
és ökonometrikus elemzése alapján oldhatók meg korszérű és kielégítő módon. 
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A geokémiai tudományok fejlődésének 
néhány új ircinya 

S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S E L E M É R a k a d é m i k u s 

Korlátok a földtani megismerésben 

A z égitestek és a világűr közvetlen kutatásának megindulása, a szput-
nyikok és lunyikok hatalmas eredményei idején különösen szembetűnő; liogy 
mennyire a kezdetén vagyunk saját bolygónk anyagi összetételének fejlődésére, 
a Földet és földkérget alkotó ásványok és kőzetek képződésére vonatkozó 
megismeréseknek. Amit általában a földtörténetnek szokás nevezni, az csak a 
Föld viszonylag igen vékony burkának a földkéreg felszínén keletkező üledékes 
kőzetképződéssel kapcsolatos története, és főleg csak a Föld életének utolsó 
szakaszát, a Föld mintegy 4,2—4,3 milliárd évre tehető korából kb. 0,6 milliárd 
évet foglal magában. A Föld izzónfolyó, vagy más elméletek szerint hideg 
kozmikus porból-gázból származására vonatkozó kozmogóniai elméletek 
viszont főleg bolygónk keletkezésének időpontját, ill. az azt megelőző időket 
veszik figyelembe. A közbeeső több mint bárom milliárd évről és a Föld mélyebb 
öveinek képződéséről, általában a Föld fejlődéséről igen keveset tudtunk egé-
szen a legújabb időkig. Az e téren mutatkozó egy helyben topogás különösen 
szembeötlő, ha azt a „geotudományok" többi ágának rohamos fejlődéséhez 
hasonlítjuk. A stagnálás okai közt, a tényanyag elégtelenségén kívül, a 
következőkben ismertetendő idealisztikus hatások, ill. metafizikus gondolati 
elemek is felismerhetők. 

A Magyar Tudományos Akadémia VI. osztálya által rendezett Geokémiai 
Konferencia* főtárgyaként a természetes földi szilikátolvadékokból, a magmá-
ból származó kőzetképződésre vonatkozó új szempontot tárgyalta. A felmerült 
új szempontok következményeikben a Föld magmás fejlődésének, sőt egész 
történetének dialektikusabb megítéléséhez is hozzájárulhatnak. Amikor a 
következőkben a konferencia említett főkérdésével tudománytörténeti szem-
pontból foglalkozunk, kitérünk annak említett távolabbi vonatkozásaira is, 
mert a filozófiai kiértékelést szakmailag is szükségesnek érezzük. Találóan 
mondja I. V. Kuznyecov, Heisenberg egy filozófiai irányú cikkével kapcsolat-
ban: „A természettudomány fejlődése, konkrét természettudományos elméle-
tek kialakítása szempontjából rendkívül értékes, ha a tudományos megismerés 
kérdését filozófiailag kidolgozzák." 

* A konferencia teljes anyaga világnyelveken Akadémiánk Acta Geologicája 
következő kötetében lát napvilágot . A konferencia eddigi visszhangjából megemlí t jük 
ZEMANN professzor gött ingai előadását, t ovábbá ESKOLA professzornak a Geologi-ban, 

SCHNEIDERHÖHN professzornak a Neues J a h r b u c h fü r Mineralogie-ban, va lamin t H. J . 
RÖSSLER és L . PFEIFE R-nek a Borgakademie-bcn megjelent t anu lmánya i t , amelyek a 
konforenciát mind igen pozit ívan értékelik. 
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Kiindulásul tehát a Föld fejlődése kutatásában említett lemaradás okait, 
és köztük legfontosabbként, a földi magmás folyamatok kérdését igyekszünk 
megvilágítani. Ki kell emelnünk, hogy ezt a lemaradást, az általános vélemény-
nyel szemben, csak kisebb mértékben vezethetjük vissza a Föld mélyebb övei-
nek hozzáférhetetlenségére. A mélyebb övek felépítéséről, a Föld héjjas szerkeze-
téről a geofizikai módszerek, elsősorban a földrengési hullámokkal végzett 
kutatások alapján számos adat áll rendelkezésre. Sőt, egyes mélyebb eredetű 
földkéregrészek közvetlenül is megfigyelhetők, mert a hegységképző tektonikai 
erők következtében, fokozatosan kiemelkedve helyenként 20—30, talán 40 
km mélységig is lepusztulnak. A vulkáni kitörések u t ján feltehetően kb. 70 km 
mélységből is kapunk felszálló anyagot. Igaz, hogy ez a földsugárnak csak alig 
valamivel több mint század része, de a 70 km-ig terjedő gömbhéj köbtartalma 
a Föld köbtartalmának már viszonylag nagy hányada. A még mélyebb részekre 
pedig analógiák alapján a meteoritokból következtethetünk. A radioaktív átala-
kulásokon alapuló abszolút kormeghatározó módszerek fejlődésével ma már 
megszűnőben van a Föld idősebb, archaikus képződményei kor szerinti elkülö-
nítésének nehézsége is. Az a meggondolás, hogy a földkéreg első időszakai-
nak kőzetei újra és újra beolvadtak, és így nem ismerhetők meg, ugyancsak 
mindinkább veszít jelentőségéből : az ez idő szerint ismert legidősebb szilárd kő-
zetek kora több mint 3 milliárd év (közvetlenül meghatározható volt 2,8 milli-
árd éves kőzetek kora, amelyekhez még idősebb kőzetek kapcsolódnak), és így a 
kimutatható kőzetekkel nem képviselt szakasz viszonylagos tar tama lecsökkent. 

Л Föld régebbi időszakai megismerésének akadálya a legújabb időkben 
mindinkább arra korlátozódott, hogy nincs elegendő ismeretünk a földkéreg 
felépítésében legfőbb szerepet játszó magmás kőzetek előállapotának, az izzón-
folyó földi szilikátolvadéknak, a magmának fejlődéséről. Márpedig a magmatiz-
mus alapvető jelenség a Föld fejlődésében, mert — akár izzónfolyó, akár 
hideg anyagból származott a Föld — ismert kőzetei végeredményben mind 
olyan anyagokból vezetendők le, amelyek átmentek magmás folyamaton 
is. Ismeretének döntő fontossága abból is következik, hogy a magmás állapot-
a földkéreg mélyreható változásokra legalkalmasabb, mozgékony, folyékony 
állapotát képviseli. 

A magmára vonatkozó ismeretek legfontosabb hiányossága, hogy a 
magmás állapotot rendszerint olyan kiindulási, nulla-állapotnak tekintették 
amelyet megelőző folyamat vizsgálata lehetetlen. Egyes kutatók a Föld 
izzónfolyó származtatásához közvetlenül kapcsolódva megkülönböztettek 
ugyan különleges ősi magmás folyamatot, de ezt általánosítóan a hipotetikus 
izzónfolyó ősi „csillagállapotból" vezették le, nem pedig az ismert fiatalabb 
magma sajátságaival kapcsolták össze, fokozatosan visszafelé haladva. 
A Föld története szempontjából döntő magma tehát gyakorlatilag mind ez ideig 
történelem- és fejlődésnélküli anyagként szerepelt. Hallgatólagosan feltételezték, 
hogy — az említett hipotetikus csillagkori állapottól eltekintve — a külön-
böző korú magmák eredetileg lényegileg hasonlóak egymáshoz. Ezzel a leg-
nagyobb tömegű és leghosszabb tar tamú földi változásokat, metafizikus módon, 
inkább térben, mint az időben végbemenő folyamatként kezelték. Az össze-
tétel (koncentráeió)-változás időtengelyét a természettudományi ismeretek 
kezdetleges állapotának megfelelően térkoordináta tengellyel helyettesítették. 
Jellemző megnyilvánulása ennek a felfogásnak az Acta Geologicában megjelen-
tetendő és kritikailag vizsgálandó Amstutz-féle felfogás. 
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Ilyen hallgatólagos feltevés volt az is, hogy a magma — bármilyen 
korú is — általában jelentékeny víztartalmú. Nem vitás, hogy az ősi magma 
valóban bővelkedett vízben, ill. hidrogénben, hiszen a Föld felszínén levő víz, 
illetve hidrogén és hidroxilgyök túlnyomóan a Föld mélyéből származtatható. 
Ezt a megállapítást azonban kiterjesztették a későbbi korok magmáira is. 
Ehhez az adott látszólagos indokolást, hogy a vulkáni működéssel felszínre 
törő magma (a láva) ma is vízgőztartalmú, és a magma kristályosodásának 
egyes szakaszaiban nagy víztartalmú, kőzetek képződnek. Л valóságban azon-
ban ez a víz már nem szükségképpen mélységi eredetű, ami Földünk fejlődése 
szempontjából elméletileg igen lényeges kérdés. Ugyanígy feltételezték, hogy 
a magmás kőzetek környezetében megjelenő ércképződmények —- főleg az 
ún. színes-ércek ásványainak fémes elemei: az ón, wolfram, bizmut, réz, cink, 
ólom, ezüst, arany, arzén, higany stb. — is magmából származnak, ami viszont 
gyakorlatilag is igen lényeges kérdés. 

Ez a kezdetben még szükségszerű felfogás az idő-tényezőt, és általában a 
fejlődést, a Föld legjelentősebb kőzetképződési folyamatából kikapcsolta. 
Feltűnően hosszú uralma a lényegileg változatlan, „teremtett" világ idealiszti-
kus képét támasztotta alá. 

Zárt és nyílt magmatest 

Л magmára vonatkozó eme feltevések két évszázadosak, azonban ponto-
sabban kidolgozott elméletté csak az utolsó évtizedekben szilárdultak. A múlt 
században a figyelmet még szükségképpen az ásványok és a kőzetek sajátságai-
nak meghatározása és a megfelelő meghatározó eljárások kidolgozása kötötte 
le. A kőzetek megismerésének legfőbb eszköze, a polarizációs mikroszkóp 
(Nicol, Sorby) csak 1860 t á j án kezdett általánosan használható eszközzé 
alakulni, miután a kristályoptika alapjelenségei nagyrészbon a 19. század első 
felében tisztázódtak. Ezután a kőzettant évtizedekig főképp a magmás kőze-
tek sokféleségének mikroszkópos leírása és kémiai összetételének vizsgálata 
foglalkoztatta. 

A magmás kőzetképződés összefüggéseinek vizsgálata csak a múlt 
század utolsó negyedében válik központi kérdéssé. Ekkor alakult ki, a magmás 
kőzetek kristályossági sorrendjére vonatkozó megállapítások alapján, a magma 
legegyszerűbb fejlődési sémája (H. Rosenbusch, IE. Brögger). A magmás kőze-
tek sokféleségét a kristályosodási differeneiáció feltevése alapján lehetett 
legegyszerűbben levezetni. Eszerint a kezdetben kristályosodó nehezebb 
— magnéziumban, vasban gazdagabb, sötétebb színű — ásványfaj ták, a 
gravitáció hatására lesüllyedve, a mélyben halmozódnak föl. Így ott szilícium-
ban szegény, azaz kőzettani értelemben ,,bázisos" kőzet keletkezik, míg a 
felül visszamaradó, kisebb hőmérsékleten kristályosodó, .szilíciumban gazda-
gabb magmarész ,,savanyúbb", könnyebb kőzetet hoz létre. 

A bázisos és a savanyú kőzetek elkülönülése a séma szerint úgy is végbe-
mehet, hogy a még folyékony savanyú magmarész kipréselődik a kikristályoso-
dott bázisosabb részből, vagy termikus konvekciós áramok segítik ezt elő. 
A kristályosodási differeneiáció elméletének fizikai-kémiai megalapozása, a 
magmás „reakció-sorrend" elvének kidolgozása (1922, 1928) az amerikai 

•011 



kőzettan közelmúltban elhunyt vezére, N. L. Bowen nevéhez fűződik. Szerinte 
a magmás kőzetek sokfélesége egyetlen magmatípusból, a bázisos, bazaltos 
magmából levezethető. 

A kristályosodási differenciáció elmélete alapján a magma fejlődése meg-
lehetősen zárt, kémiai összetételében a környező kőzetek kémiai összetételétől 
lényegileg független folyamatnak minősült. Ezt a feltevést alátámasztot ta 
az a felfogás, hogy a magma ha tására a szomszédos agyagos eredetű kőzetek 
kémiai összetétele — könnyen illó tar talmuktól eltekintve — nem változik 
meg. így igazolódni látszott, hogy az élettelen földkéreg kőzetei valóban 
„élettelenül" viselkednek, egymással sem állnak genetikai kapcsolatban, a 
földkéreg tú lnyomó részében egymásra nem hatnak. 

Bármennyire is antidialektikusnak tűnik fel ma nekünk ez a felfogás, 
mégis a zárt magmafejlődés lényegileg, önmagában kémiailag egyszerű dif-
ferenciációs elvét, fizikai-kémiai bizonyítékai alapján, a kutatók többsége 
megingathatat lannak tekintet te. A kérdés legkiválóbb ú jabb kutatói (pl. 
P. Niggli) hangsúlyozták ugyan a differenciáció komplex jellegét, pl. azt , 
hogy a kristályosodás mellett más elkülönülési folyamatok, így a folyékony 
fázisnak egymásban oldhatatlan részekre való elkülönülése (likváció) és a 
hőmérsékleti különbségekből a Noreí-effektus ú t ján következő elkülönülés is 
lehetséges, mégis a környezet kémiai hatását túlnyomóan jelentéktelennek 
tekintet ték. 

Ezzel a felfogással szemben sokkal alárendeltebb szerep jutot t annak az 
elképzelésnek, liogy esetleg többféle kiindulási magma keveredhet egymással, 
( Bunsen, Loewinson—Lessing) és liogy a magma összetétele a szomszédos 
kőzetek beolvasztásával, asszimilációjával is megváltozhat. (Loewinson— 
Lessing, 1899). 

Amikor később közvetlenül is bebizonyították, hogy a magma a mészkő 
szomszédságában kémiailag jelentékenyen megváltozhat, ezt R. A. Daly (1914) 
és követői is úgy értelmezték, hogy a magma a viszonylag könnyen oldható 
mészkövet magába olvasztja, ennek hatására a magmában kalcium-szilikátok 
keletkeznek, amelyek nagyobb fa jsúlyuknak megfelelően lesüllyednek. Az 
ily módon szilíciumban elszegényedett, alkáliákban viszonylag meggazdagodott 
felső magmaszintből pedig ún. alkálikőzetek keletkeznek. 

V. M. Goldschmidt (1916) egyes különlegesen „nedves" magmából levezet-
hető kőzetek víz tar ta lmát — közelebbi fizikai-kémiai indokolás nélkül — 
ugyancsak a környező nedves agyagos kőzetekből származtat ta . Azóta, és 
előtte is, több ku ta tó számolt ilyen felte véssél, de elvileg alátámasztani ezt 
sem sikerült. 

Ezekkel a feltevésekkel éles ellentétben viszont, a Bowen és Niggli 
iskolák jól megalapozott, általános érvényűnek látszó elmélete szerint nagyobb 
mennyiségű mészkő, vagy egyéb üledékes kőzet beolvasztása fizikai-kémiailag 
lehetetlen. Egyrészt ui. a magma nem rendelkezik a nagyobb tömegű kőzet 
beolvasztásához szükséges hőenergiával. Másrészt a Bowen-íéle reakció-sor elve 
értelmében, a magma csak olyan anyagokat képes beolvasztani, amellyel azo-
nos összetételű elegyrészek még nem kristályosodtak ki belőle. Ilyenek a mag-
mánál savanyúbb, kovasavban gazdagabb anyagok. Viszont a mészkő,_ és a 
legtöbb agyagos üledékes kőzet a magmánál kovasavban szegényebb. í g y a 
differenciáció elmélete élesen szembefordult a közvetlen földtani megfigyelésen 
alapuló, magmás kőzetasszimiláció feltevésével. 
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Nem lehetett beilleszteni a differenciációs elvbe a kontinensek felépítésé-
ben oly nagy szerepet játszó, gránitos kőzetekkel kapcsolatos egyes fontos 
jelenségeket sem. A gránitot a differenciációs felfogás a magmás differenciáció 
mélységi végtermékének tekinti. Kiderült azonban, hogy a gránittesteknek 
csak egy része mutatja a magmás kőzetekre jellemző áttörő települést. Más része 
a szomszédos kőzetekkel párhuzamosan települ, és azokba széles keveredési öv 
közvetítésével fokozatosan megy át. A két anyag keverékéből álló kőzetek, a 
migmatitok felismerése arra utalt, hogy a mélyből gránitos „oldatok" szállnak 
fel és itatják át fokozatosan a szomszédos fedőkőzetek eredetileg szilárd töme-
gét. Minthogy az átitató anyag szilíciumban és alkáliákban gazdag, ezért azt 
a nagy mélységben fokozatosan megolvadó kőzetek legkönnyebben, legelőször 
megolvadó, legsavanyúbb részeiből származtatták (Sederholm, Eskola). í g y 
a gránitos összetételű felszálló anyag a migmatit állapoton keresztül akár 
teljesen kiszoríthatja a nem gránitos kőzeteket. Most már tehát két, sőt 
báromféle gránitot kellett megkülönböztetni: a szokásos magmás „protektites", 
a más kőzetek megolvadásából származó „anatektikus", és a kiszorításos 
„metaszomatikus", ill. „szintektites" gránitot. Az ún. „gránit" eszerint mint 
könnyen olvadó kőzet, konvergencia jelenséggel különböző, részben ellentétes 
irányú folyamatokból keletkezhet. Határozottabban kialakult az a felfogás is, 
hogy a magma nem az ősi csillag-állapot maradványa, hanem — legalábbis 
jelentékeny részben — szilárd kőzetek megolvadásából keletkezik. 

Itt kapcsolódtak e kérdéshez azok a vizsgálataink, amelyek végül a 
budapesti Geokémiai Konferencia megrendezéséhez is vezettek. IIa ugyanis 
a magma az átlagosan 1%-nál kisebb víztartalmú, mélyebb kéregrészek kőzetei-
nek megolvadásából származik, úgy annak vízszegénynek kell lennie, ha csak 
külső forrásból nem vesz fel vizet. Más tények is az átlagos összetételű magma 
kezdeti vízszegénységére utaltak. Kísérletileg megállapították, hogy a gránitos 
összetételű szilikátolvadékban a víz oldhatósága csekély, és mind a nyomás, 
mind a hőmérséklet növekedésével csökken. Ebből levezethető, hogy a magma-
kamra csak a legmagasabb részeiben lehet vízgőzzel telítve: nagy mélységben 
vízgőztartalma csekély, különben explózió, vulkáni kitörés történik. Ha a 
magmának rendszeresen, normális eredetű, mélységi nagy víztartalma volna, 
úgy minden magmaműködés vulkáni kitöréssel kezdődnék, és nem lenne a 
magmás működés túlnyomó része felszíni kapcsolattal nem bíró, mélységi, 
„intruzív" jellegű. De ugyanez következik abból a meggondolásból, bogy a 
Föld mélyebb öveiben a legkönnyebben mozgó és egyben legkisebb sűrűségű 
könnyen illók túlnyomó részének a Föld élete első idejében el kellett távoznia, 
minthogy annyi idő alatt már sokkal kevésbé illékony alkotórészek elkülönülése 
is jelentékenyen előre haladt. Ha a kontinensek és óceánok határain húzódó 
mélyreható ferde földrengési vonalak még újabban is képesek könnyen illókat 
a mélységből összegyűjteni, ennek jelentkeznie kell elsősorban a magmás 
ciklusok megindulásánál víztartalmú ásványok (pl. amfibolok, biotit) képződé-
sében. E helyett azonban túlnyomóan a megfelelő vízmentes ásványok (pl. 
piroxének ) к ristályosodnak. 

Nagyobb mennyiségű mélységi eredetű magmás víz tehát főleg csak a 
kezdeti vulkáni kitörések gőzeiben volna kereshető. A vízgőzben gazdag vulká-
nok állandó nedves üledékes kőzetszomszédsága alapján azonban ezek víz-
tartalmát is sokan — bár fizikai-kémiai megalapozás nélkül — a környező 
kőzetekből hajlandók származtatni. 
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Felmerül tehá t a kérdés, honnan származik a magmás kőzetek túlnyo-
móan késői és — mint a következőkből kitűnik -— helyenként az eddig feltéte-
lezettnél is jóval nagyobb víztartalma? Ezekre a kérdésekre elsősorban hazai 
magmás képződmények részletes vizsgálata alapján kaptunk olyan választ, 
amelynek messzeható következményei vannak. Ennek értelmében a magma 
eredeti víztartalmával kapcsolatos egész eddigi feltevés helytelen. A víz és 
egyéb könnyen illók különleges mozgékonyságuk következtében nem lehet nek változat-
lanul örökölt alkotórészei a mélységi magmának, Mennyiségük a magmában a 
környezet és a magma közti változó, összetételi viszony függvénye. 

A magmás kőzetek víztartalma és a gyakorlati földtani munka 

Felfogásunk kialakulása a magmás területek földtani térképezésének kérdé-
seivel áll kapcsolatban. A régebbi földtani térképek a fiatal vulkáni hegysége-
ket kőzettanilag sokszor meglehetősen egyhangúnak mutatták. A Tokaji 
hegységet például kevéssé savanyú andezitből és savanyú riolitból, a Mátra 
zömét andezitből állónak jelölték. Amikor azonban az ilyen hegységek ponto-
sabb földtani térképezésére került sor, kiderült, hogy azokban a típusos 
andezit és riolit kevés. Kőzeteik zöme jelentékeny mennyiségben tartalmaz 
olyan ásványokat, amelyek nem tartoznak az igazi andezitek és riolitok lényeges 
elegyrészei közé, sőt a magmás differenciációs sorozatban egyáltalán nem 
szerepelnek. Ezek az ásványok túlnyomóan könnyen illó alkotórészeket, pl. 
vizet, széndioxidot, szulfid-iont tartalmaznak. Az ilyen kőzeteket mint a fel-
színi hatásra elmállott, ill. elbomlott, nem típusos, nem friss képződményeket 
közelebbről nem vizsgálták, és a földtani térképeken világszerte — tudományos 
megkülönböztetéseket biztosító elnevezések hiányában — a feltételezett friss 
kőzet nevével, (tehát pl. andezitként) jelölték. Az ilyen kőzetek így a tudo-
mány számára tulajdonképpen alig is létezték. Ilyen körülmények között 
természetesen nem is lehetett egységes felfogású földtani térképeket szerkesz-
teni, és a régi vulkáni területeket egymással helyesen összehasonlítani. 

A bomlott, többféle átalakító hatáson átment, poligenetikus kőzetek 
származása és rendszerezése kérdéseinek mélyreható általános megoldását a 
gyakorlat is sürgette, mert jellemző könnyen illókat tartalmazó ásványaik 
helyenként annyira felhalmozódnak, hogy értékes ipari anyagokat, pl. kaolint, 
bentonitot szolgáltatnak. De fontosak ezek gyakorlatilag azért is, mert a 
magmás ércesedések körül ugyancsak ilyen bontott kőzetek vannak túl-
súlyban. 

A kőzetrendszertan eme hiányosságait, újjáalakításának alapvető szük-
ségességét sok helyütt érezték'és mindinkább hangsúlyozták. Vizsgálataink 
szerint a magmás kőzetrendszer eddigi hiányossága összefüggésben áll a magma 
víztartalmára vonatkozó ellentmondásokkal, és az egymással érintkező kőze-
tek kémiai kapcsolatának kérdésével. 

A megoldásig még egy nehézséggel kellett megküzdeni. A magmás 
kőzettömegek települését, „tömeges" jellegükből következően, nem lehetett 
közvetlenül meghatározni, ami akadályozta a vulkáni hegységek mély-
szerkezetének rendszeres felderítését, sőt gyakran a különböző magmás kőzet-
típusok térbeli kapcsolatának tisztázását is. Ezt a nehézséget, a magma kihűlésé-
nek pontosabb értelmezéséből kiindulva a magmás kőzetek pados elválásának 
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rendszeres mérésén alapuló eljárás bevezetésével sikerült legyőzni. így a kö-
vetkezőkben említendő genetikai értelmezésekben kiküszöbölődtek a települési 
bizonytalanságok, sőt fokozatosan lehetővé vált egyes vulkáni mélyszerkeze-
tek tisztázása. 

A transzvaporizáeió elmélete 

A közvetlen kulcsot a gyökeres megoldáshoz a magmás tömegek és a 
szomszéd kőzetek érintkezéseire vonatkozó felismerés adta. Az ilyen magmás 
érintkezések hatalmas irodalmából ismeretes volt a magmaperem hirtelen 
lehűlése, a szomszéd kőzetszegély felmelegedése, és a két érintkező tömeg 
anyagának gyakori kölcsönös peremi keveredése. Nem volt azonban ismeretes 
semmiféle szabályszerűség, vagy akár rendszeresség ezekben az érintkezési 
anyag-keveredésekben. Levezetésükhöz az elemek geokémiai migrációjára 
vonatkozó meggondolásokból indultunk ki. Feltételeztük, hogy a magma-
tömegek peremein, a mechanikai anyagkeveredés mellett, sokkal kisebb energia-
felhasználással, a könnyen illóknak, a szilárd kőzeten keresztül, a szerkezet 
megbontása nélkül végbemenő diffúziója útján, jelentékeny kémiai anyag-
keveredés is történbet. A könnyen illókat tartalmazó szomszéd kőzetben ugyanis, 
a magma hőhatására, nagynyomású gőz, ill. gázfázis keletkezik, amely a 
nyomáslejtő irányában eltávozni igyekszik, ezért a szilárd mellékkőzet pórusai-
nak eltömése után mindinkább a folyékony magmába hatol. Az így felvett 
könnyen illók a magmát hígfolyóssá teszik, és a kristályosodás hőmérsékletét 
lecsökkentik. Ebből általánosabb fogalmazással a következő geokémiai elv 
adódott: a magma ós a mellékkőzet érintkezésénél, elegendő kémiai potenciál-
különbség esetében, a könnyen illók a csökkenő parciális gőznyomás irányában 
diffúziósán vándorolnak. Ez adott esetben a magma „átgőzölését", transz-
vaporizáeió ját eredményezhet i. A könnyen illók eme vándorlását kisebb mennyi-
ségben és rövidebb távon az általuk oldott, viszonylag nehezebben vándorló 
kémiai alkotórészek -— leginkább alkáliák és szilícium — mozgása kíséri. 
A mellékkőzet távolabbi részeiből a magmás kőzethatár felé szállított anyagok 
így olyan ásványképződést eredményezhetnek, amelyet eddig ugyancsak a 
magma felszálló saját gőzeinek hatásával magyaráztak. 

Elsősorban a könnyen illók mindenkori koncentráció viszonyától függ 
tehát, hogy egyes alkotórészek a magmából a szomszéd kőzetbe, vagy fordítva, 
a szomszéd kőzetből a magmába vándorolnak-e. A transzvaporizáeió elve 
meghatározza, hogy mikor és milyen irányú anyagkicserélődés lehetséges az 
egymással érintkező kőzet, ill. magmatömegek közt. Közvetlenül ellenőrizhe-
tővé teszi, hogy miért reked meg a magma egyes esetekben a mélységben 
intruzív kőzetek alakjában, illetve tör fel máskor vulkáni működés formájá-
ban. Ha a környező kőzetek könnyen illókban szegények, úgy a magma foko-
zatosan elveszíti a könnyen illókat és ezzel felhajtó erejét. Ha viszont a magma 
nálánál nagyobb könnyen illó tartalmú környezetbe jut, felhajtó ereje növe-
kedik, a magma (egyenesen vagy oldalasan) akár a felszínre törhet vulkán 
alakjában. 

A magma így aktiválódásától kezdve állandó kölcsönhatásban áll környeze-
tével, éspedig a magasabb kéregrészek nagyobb víztartalma következtében 
nagyjából úgy, hogy félhatolása közben többnyire fokozatosan, több könnyen 
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illót vesz fel környezetéből. Az ismételt, helyenként nagyobb távolságból is 
tö r tén t könnyen illó felvétellel végül akár nagy tömegű magmatípus keletke-
zik. Ennek a kis hőmérsékleten is továbbkristályosodó anyagnak a ,,hipo-
magma" nevet a d t u k , m e r t alapvetően különbözik a differenciációs elméletben 
egyedül lehetségesnek tar to t t , nagy hőmérsékleten kristályosodó „orto-
magmá"-tól. 

A transzvaporizációs szemlélet szemben áll a kőzettanban beidegzett 
felfogással, mely szerint a könnyen illók szükségképpen a melegebb közegből 
a hidegebb felé vándorolnának: itt az anyagvándorlás fordítva is lehetséges. 
A Noreí-effektus, a kémiai összetételnek a hőmérséklet függvényében való 
változása, amellyel eddig csak a magmatesten belül számítottak, az ú j felfogás 
szerint a magmát a szomszéd kőzetekkel is összeköti. Az új felfogás szerint 
nem mindig a magmatömeg gyorsabban lehűlő pereme merevedik meg első-
ként; a könnyen illók felvételének hatására ' esetleg éppen a magmaperem 
marad sokáig félfolyós. A transzvaporizációs szemlélet szemben áll az asszimilá-
ciós, hibridizációs felfogással is, amely a kőzettömegek nagyobbmérvű beolvasz-
tásá t feltételezte: az ú j felfogás szerint a két érintkező tömeg kölcsönhatása 
könnyen illók közvetítésével megy végbe. Legfőképp pedig szemben áll a transz-
vaporizációs szemlélet a különböző üledékes kőzetek és a magma közti nagy-
mérvű anyagkicserélődést kizáró következtetésekkel, amelyeket a differen-
eiáció helyes kiindulási alapelveiből helytelenül levontak, amikor a nagyobb 
méretű kőzetbeolvasztás, „asszimiláció" elvi nehézségeit a mellékkőzet jelen-
tősebb kémiai ha tásának lehetetlenségével azonosították. Ez a felfogás el-
tün te t i az asszimilációs és differenciációs elméletek közti eddig áthidalhatat-
lan ellentétet. 

Lehet-e közvetlenül bizonyítani, hogy a könnyen illók felhalmozódása a 
magma és szomszéd kőzetek határán a magmából vagy a szomszéd kőzetből 
származik-e? Ma már nemcsak ezt, hanem a folyamat nagyságrendjét is 
közvetlenül bizonyíthat juk. Az akadémiai Acta Geologica, a Földtani Közlöny 
és néhány külföldi folyóirat utolsó kötetei az adatok egész sorát közlik a 
transzvaporizáció különböző viszonyok közt, különböző hegységekben kimu-
t a t o t t hatásairól. I t t csak egy konkrét példát muta tunk be. 

Egyik tanítványom, Páka T. kémiai elemzések és mikroszkópos vizsgá-
latok sorozatával kimutatta, hogy mindössze 4 m széles magmás tömeg 
(andezittelér a Mátra északi előterében) is képes az illó részeket a szomszédos 
barnakőszénből 8 m szélességben nagymértékben kivonni. Sőt a barnakőszén 
összetétele az adott körülmények közt vizsgálható 90 m szélességig megvál-
tozott. (Ehhez megjegyezzük, hogy Lafitte-nek a magma hőátadására vonat-
kozó számításai szerint már kistömegű magmás telér a kristályosodás előtt is 
nagytömegű környező kőzetet melegíthet fel, mert a magma felhatolása lassú, 
hosszan tartó folyamat.) Ugyanakkor a magmás telérkőzet teljes szélességében 
élesen elhatárolt, különböző hipomagmás kőzetek sorozatává transzvaporizá-
lódik. Minthogy a barnakőszénből felszabadult könnyen illók mennyisége 
nagyobb a közvetlenül szomszédos magmás kőzet által felvett mennyiségnél, 
feltételezhető, hogy a könnyen illók a magmás telérben tovább is vándorolnak, 
a magma átalakulása a telér mentén felfelé is továbbfolytatódik. 

Az anyagvándorlás fő iránya i t t nyilvánvaló: ha a könnyen illók a mély-
ből, a magmából szállnának fel, úgy mennyiségük a magma peremén túl a 
barnakőszénben sem csökkenne. Ehelyett éppen fordítva, a barnakőszénben 
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mennyiségük a magmás perem felé fokozatosan fogy, a barnakőszén valósággal 
kiszárad, (a közvetlen peremen koksszá válik), a magmás kőzet pedig a 
barnakőszén mellett leggazdagabb könnyen illókban. Egyértelműen világos 
tehát, hogy a könnyen illók a szomszéd kőzetből a magmába vándoroltak. 

N'em lehet azonban csodálkozni azon, hogy a transzvaporizáció jelensége 
eddig észrevétlen maradt. A magmával leggyakrabban érintkező agyagos, 
homokos és vulkáni tufás kőzetek ui. elsősorban a kémiai elemzésekben ki-
mutatásra nem is kerülő, legkevésbé kötött, ún. bányanedvességet adják le 
a transz vaporizációboz, amelyet a kőzet felszínrekerülésekor ismét — legalábbis 
részben — felvehetnek. így a környezet látszólag alig szárad ki. Ezért értel-
mezte a differenciációs iskola a magmás perem víztartalmát általában 
,,autohidratáció"-ként, vagyis a magmából felszálló könnyen illónak. 

Fontos kiindulása volt a könnyen illókat közvetlenül a magmából szár-
maztató differenciációs felfogásnak a bór ásványok elterjedése. A könnyen 
illó bór elem legismertebb ásványa a turmalin leggyakrabban a magmás 
tömegek peremein és az ezeket határoló szomszéd kőzetövekben jelenik meg. 
így található pl. a Velencei-hegység gránitja Székesfehérvár mellett vagy a 
Goethe Faust jában is szereplő Harz-hegységi Brocken-gránit szegélyein. 
Nyilvánvalónak látszott tehát, hogy a bór közvetlenül a magmából szárma-
zik, és mint felszálló könnyen illó a magmás kőzetek peremein halmozódik fel. 
Néhány évvel ezelőtt azonban e vonatkozásban a nyomelemes geokémiai 
vizsgálatok meglepő eredményre vezettek. Kiderült, hogy a bór túlnyomó része 
nem a feltűnő nagyobb kristályokként megjelenő turmalinban, hanem igen 
finom eloszlásban, műszer nélkül nem is észlelhetően, az üledékes kőzetekben, fő-
leg a tengerben lerakódott agyagásványokban halmozódik fel. A magmás perem 
nagy turmalin kristályai is ott jelennek meg, ahol az üledékes eredetű kőzetek 
finom eloszlású bór-tartalma migrációsán koncentrálódik. Ezzel a régi fel-
fogásnak ez a fontos alapja ellentétes felfogásunk egyik közvetlen bizonyítékává 
vált: a magmás kőzetek érintkezésénél a bór — a többi könnyen illóval 
együtt — rendszerint nem a magmából a szomszédos üledékes eredetű kőzetbe, 
hanem fordítva, ebből a magmába vándorol. 

Közvetlen geológiai megfigyelések alapján a transzvaporizációs magma-
átalakulásnak csak az utolsó állomását észlelhetjük, amikor még nem alakult 
ki egyensúly az egész tömegben, hanem különböző összetételű övek különít-
hetők el ki nem egyenlített, képződés közben befagyott állapotban. A magma 
sokszor 70 km-es mélységből való felhatolósa, könnyen illó tartalmú különböző 
kőzetcsoportokon való áttörése közben a transzvaporizációs folyamatok egész sora 
adódhat, mert nagyobb mélységben is vannak könnyen illókban gazdag kőze-
tek. Az eddigi legmélyebb, mintegy 7 km-es, mélyfúrás Kaliforniában végig 
könnyen illókban bővelkedő üledékes kőzeteket harántolt; sőt az üledékes 
kőzetek alat t következő kristályos kőzetek közt is vannak könnyen illókban 
gazdagok, pl. a fillit átlagos víztartalma 4% körül van, a kristályos mészkő 
pedig 44% széndioxidot tartalmaz. Ezek nagyobb magmatömegekre kiterjedő, 
egyenletesebb kőzet-összetételt adó transzvaporizációt eredményezhetnek, 
mert a mélységből a magmafeltörés lassú, több szakaszos folyamat. (H. Cloos 
szerint a kirobbanó vulkánok képződését is hosszas magmás felszivárgás 
előzi meg). A transzvaporizició tehát nagy magmatömegek egészét is alapvetően 
átalakíthatja, új magmatípusokathozhat létre. Valóban a keskeny öves kontakt-
képződményeknél nagyobb mennyiségben ismertek összefüggő, hatalmas 
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hipomagmás kőzettömegek, pl. zöldkő hegyek, hidrogránitos masszívumok 
stb. Az utóbbiak közé tartoznak azok az alpesi gránit jellegű, de hidroszili-
kátokat tartalmazó kőzetek, amelyek Exner professzornak a budapesti kon-
ferenciához írt hozzászólása szerint az eddigi rendszertani kategóriákba nem 
illenek be, azok alapján meg sem nevezhetők, de új rendszerünkben meg-
felelő helyet, nevet és értelmezést kapnak. 

Nagy mélységben, ahol a kémiai kötéserősség csökken, megfelelő körül-
mények közt nemcsak a magma, hanem lassanként a szilárd „kőzetek" (akár 
a nem magmásak) is transzvaporizálódhatnak. így a kéreg szilárd kőzeteiből is 
feltörésre alkalmas aktivált magma keletkezik, főleg mélyreható törésvonalak 
mentén, ahol a nyomás csökken és a könnyen illók felhalmozódnak. A transz-
vaporizált kőzet olvadáspontja ezáltal csökken, mozgékonysága növekedik, a 
csökkent nyomású öv mentén felnyomul, és akár vulkáni kitörésre is alkalmassá 
válik. Ezt a folyamatot tektonikus transzvaporizációnak nevezzük, mert a 
könnyen illók parciális nyomásának megváltozása ebben az esetben hegység-
szerkezeti, tektonikai mozgás következménye. 

Tektonikus tíanszvaporizáció történik olyankor is, amikor a mélység-
ben felmelegedett mészkő, vagy más karbonátos kőzettömeg tektonikus 
emelkedés hatására széndioxiddá és kalciumoxiddá disszociál, és a keletkezett 
nagynyomású széndioxid a szomszédos szilikátos kőzetbe vagy magmába 
hatolva, azt hígfolyó,nagyoldóképességű magmává transzvaporizálja. A tíansz-
vaporizáció által megnövekedett oldóképességű hipomagma a disszociáció 
másik termékét, a kalciumoxidot feloldja, ill. mészszilikáttá alakítja, ami a 
hígfolyóvá vált magmában lesüllyed. Felül tehát szilíciumban megszegényedett 
magma marad vissza, amelynek alkálitartalmát a széndioxidfelesleg által a 
mellékkőzetből kioldott alkáliák növelik. A transzvaporizácxós folyamat tehát 
továbbfejleszthetővé teszi Daly említett feltevését, és eltünteti az eddigi ellent-
mondást a mészkő „asszimiláció" kérdésében a földtani megfigyelés és a fizi-
kai-kémiai elvek közt, megvilágítva egyes alkáliákban gazdag kőzetek kelet-
kezését. 

A transzvaporizáció a magmát nemcsak átalakítja hipomagmává, hanem 
teljesen kikristályosodott ortomagmás kőzetek utólagos „metamagmás" 
átalakulását is előidézi azáltal, hogy a könnyen illókban gazdag szomszédos 
kőzetekből nagy mennyiségű vízgőzt szabadít fel. így a régi magmás kőzetek 
fiatalabb magmás feltöréskor, a magmás beszakadási szerkezet képződésével 
mélybe süllyedő üledékes kőzetekből felszabaduló vízgőz hatására, metamagma-
titokká transzvaporizálódnak. 

A transzvaporizáció új kőzetrendszertanhoz és földfejlődési 
elmélethez vezet 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a magmás kőzet kémiai sajátságait, 
épp úgy, mint szövetét is, nem a mélységből hozza magával, örökli, hanem 
többnyire a magma felhatolása közben a kikristályosodása helyén szerzi. Nem 
állítjuk ugyan, hogy semmiféle fiatalabb magmás működésben nem szerepelhet-
nek jelentékeny mennyiségben nagy mélységből közvetlenül származó könnyen 
illók, de ennek valószínűsítéséhez kizárólag száraz kőzeteken á t tör t nagy 
könnyen illó tartalmú magmás kőzettömegek kimutatására volna szükség. 
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A transzvaporizáció elve alapján felállított új rendszer elkülöníti a kon-
vergencia jelenségéből származó, ásványtani fővonásaiban egymáshoz hasonló 
és ezért eddig egységesen elnevezett, de eredetükben alapvetően különböző 
kőzeteket, pl. a bázisos magmák differenciációjából lehűléssel keletkező orto-
magmás és szilárd kőzetek megolvadása által felmelegedés közben születő, 
anatektikus, ill. „migmás" eredetű hemiortomagmás gránitokat. Összeköti 
viszont az újabb vizsgálatok szerint térben és időben sokszor kapcsolódó 
gránitos és típusos alkáli kőzeteket. 

Az új rendszer lehetővé teszi a magmás ércképződmények rendszerezését 
is a vonatkozó legújabb szovjet kutatások szellemében. 

Az új kőzetrendszer elhatárolásai dialektikus jellegüknek megfelelően 
semmiféle „abszolút" jelleget nem igényelnek. így eddigi kategóriái tudatosan 
körülhatároltak időbelileg azzal, hogy Földünk újabb (legalább egymilliárd 
éves) állapotára, térbelileg azzal, liogy bolygónkra vonatkoznak. 

Földünk történetének első idejében ui. — függetlenül attól, hogy izzón-
folyó vagy hideg Föld-származtatásból indultunk-e ki — a magmában a leg-
elsőként vándorolni képes könnyen illóknak még nyilván sokkal nagyobb 
százalékos aránya volt, mint ma. Az archaikus ősi magma ennek megfelelően 
szilíciumban gazdagabb kontinentális „sziál' '-táblákká és az óceánok mélyén 
felszínre jutó szilíciumban szegényebb „szima" anyaggá különült. Ezzel lénye-
gileg egy időben a könnyen illók legnagyobb földi felhalmozódása, az ősi hidro-
és atmoszféra elkülönülése is megindult. Mindezek az övek azonban azóta is 
továbbfejlődtek, pl. az atmoszféra oxigéntartalma Vernadszkij elmélete szerint 
mindinkább gyarapodott. A Föld korai időszakának a maitól szükségképpen 
eltérő magmatizmusára eddig egyetlen rendszer sem terjedt ki. Az ehhez 
szükséges elvi alapokat azonban új rendszerünk már magában foglalja. 

A Föld történetében előrehaladva a magma eredeti víztartalma mindinkább 
csökkent, a könnyen illókban gazdag egyéb kőzetek mennyisége növekedett, és ezzel 
a magma felé irányuló pozitív transzvaporizáció mindinkább túlnyomóvá vált. 
Л magma új dialektikusabb felfogása tehát a földi magmák történetében a 
fejlődés eszméjét konkretizálja. 

Az új rendszer alapja az az elv, hogy a magmás folyamat jellege a környe-
zettől — a vulkanizmus tehát a felszíni viszonyoktól — nagymértékben függ. 
Kiindulási elve következtében lehetőséget nyúj t a Hold magmatizmusának az 
eredetinél sokkal részletesebb megítélésére is. Erről külön dolgozat számol be. 

A transzvaporizáeiós felfogás és az ebből fakadó új rendszertan a korszerű 
geokémiai szemlélet legfőbb eredményét, az elemek geokémiai migrációja 
folytonosságának Vernadszkij és Ferszman- által megalapozott elvét jut ta t ja 
érvényre a magmás kőzettanban. A régi szemlélet változatlan élettelen magmás 
kőzetei helyett itt a kőzetek az atomkapcsolatoknak egy viszonylag lassú 
szakaszát, állomását jelentik az elemek földi történetében. Az új szemlélet azt 
fejezi ki, hogy a változás a kőzetek szervetlen világában is alapvető jelenség, 
csakhogy a változás itt általában sokkal lassúbb a szerves világ változásainál. 

Az új szemlélet néhány fi lozófiai vonatkozása 

Л budapesti konferencia migrációs geokémián alapuló főtárgyai az ásvány-
kőzettanban eddig uralkodó statikus felfogással szemben a dinamikus, a meta-
fizikussal szemben a dialektikus, az idealisztikus szempontokkal szemben a 
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materialista szempontok előbbrevivő jellegét, magasabb fejlettségi foká t 
ju t ta t ták érvényre. 

A Föld 'fejlődésében a természettudósok túlnyomó része a múlt század-
ban sem kételkedett . Ekkor a fejlődés fő jellemvonásait még a Föld feltételezett 
kihűlésével járó zsugorodásban keresték. A zsugorodási elmélet azonban azóta 
alapvetően á ta lakul t , tulajdonképpen megdőlt, az izzónfolyó származtatás 
pedig többé nem az egyedül lehetséges kiindulás. Ezek alapján ú jabban 
nyugaton egyes kutatók a Föld tényleges fejlődésében is kételkednek. Ezér t 
lényeges filozófiailag is a Föld egész, több mint 4 milliárd éves korára kiterjedő 
geokémiai fejlődésének pontosabb kimutatása. 

A Földnek, mint egésznek körvonalazott geokémiai fejlődése alapján fel-
vetődik a kérdés, vajon ez a fejlődés önálló mozgásformának tekintendő-e a 
dialektikus mozgásformák sorozatában, vagy besorolható a kémiai mozgásfor-
mák közé. Közelebbről: jelenti-e a geokémiai fejlődés a dialektikus mozgásfor-
mák ismert rangsorában—az egyszerű helyváltoztatásként jellemezhető mecha-
nikai mozgás, a fizikai-, a kémiai-, a biológiai- és a társadalmi mozgás sorozatá-
ban — egy B. M. Kedrov által már feltételezett külön fokozat elkülönítésének 
szükségességét? A természettudományok általános, ún. „fizikai-kémiaiszemlé-
lete" alapján a geokémiai fejlődés a kémiai mozgásformák közé maradéktalanul 
besorolhatónak tűnhet fel. Ha azonban meggondoljuk, hogy ez a szemlélet 
közhasználatú értelemben a természeti jelenségek matematikai megfogalmaz-
hatóságát jelenti, elméletileg pedig azt, hogy minden magasabbrendű jelenség-
ben van fizikai és kémiai mozgásforma is, úgy a kérdés pontosabban a követ-
kező alakot ölti. Tartalmaz-e a geokémiai fejlődés a kémiai mozgásformákon 
túl, ezekből közvetlenül le nem vezethető, új minőségi elemet, amellett, hogy 
— természetesen — magába foglalja az előző mozgásformákat is? 

Ha tekintetbe vesszük a geokémiai fejlődés sajátságait, a földi anyag 
óriási tömegét, az ezzel járó, eddig tartósan nem reprodukálható nagy nyo-
mást, a rendkívül hosszú időtartamokat, az ezekből adódó, vissza nem fordítható 
anyagi változásokat, pl. a könnyen illók eltávozását a világűrbe, úgy nehezen 
zárkózhatunk el a feltevés elől, hogy a geokémiai és általában a földtani fejlő-
désben az egyszerű kémiai mozgásformákból közvetlenül le nem vezethető 
új minőségi elemek is vannak. Ilyen speciális geokémiai mozgásformának első-
sorban az egyenletesebb összetételű ősi földi anyagot differenciálódottabb 
földhéj jakra, s ezeken belül kőzetekre szétkülönítő, többfajtájú, időben változó 
geokémiai szelektív migráció felelhet meg, amelyet a jelen tanulmányban 
körvonalaztunk. Feltűnő a speciális mozgás jelleg az ionfajsúlyok szerinti 
migráció esetében, amikor az atomok legalábbis részben meg vannak fosztva 
elektron-héjjaiktól, és a részecskéket már nem a közönséges kémiai kötőerők 
tartják össze. 

Minthogy a Föld képződése és az elemek kozmikus elkülönülése időben 
viszonylag közelállónak látszik, lehetséges, hogy a geokémiai elem-migráció 
az elemképződés kozmikus folyamatának közvetlen, de attól minőségileg 
különböző folytatása. 

A geokémiai-földtani folyamat tehát magában foglal egyszerű mechani-
kai, továbbá szorosabb értelemben vett fizikai és kémiai mozgásformákon 
kívül ezekből közvetlenül le nem vezethető óriási idő-, tömeg-, nyomás-, 
és hőmérséklet-paraméterű migrációs mozgásformákat is. így a geokémiai-
fökltani és a kozmológiai fejlődés, önálló mozgásformaként, beiktathatónak 
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tűnik a kémiai és biológiai mozgásformák közé. Ezt alátámasztani látszik az 
is, bogy a biológiai mozgásforma aligha következhet közvetlenül a kémiai 
mozgásforma utáni új minőségként, közéjük egy közbeeső állomás, a rendkívül 
hosszú időt feltételező földfejlődés iktatódik, amelyben létrejön a kapcsolat 
az ún. élettelen természet és az élő anyag megjelenése között. 

Amikor a geokémiai fejlődés pontosabban körvonalazza a milliárdos 
nagyságrendű időtényező hatás-mechanizmusát, ezzel egyben megvilágíthatja 
az idő bizonyos fokú „helyettesítésének" kérdését a kísérletező, a természetet 
reprodukáló és meghódító munkában. Legújabban már egymillió atmoszférát 
is meghaladó óriási nyomásokat értek el, de mindig csak pillanatokra. A nagy-
nyomású kísérletek kiértékelésében tehát a legfőbb kérdés az időtényező. 
Ugyanígy az élettelen anyagból az élőbe való átmenet kísérletes megoldásában 
is feltehetőleg nagy gyakorlati nehézséget jelent az időtényező. A szerves vegyü-
letek javarésze viszonylag bomlékony. „Ha az ember milliószorta gyorsabban 
élne, dolgozhatna metillel" (mint vegyülettel) „és egyéb úgynevezett gyökök-
kel. Ha milliószorta lassabban élnénk, a szerves kémia túlnyomó része hozzá-
férhetetlen volna" mondta A. B. S. Haldane. A geokémiai szemlélet kifejlő-
dése viszont milliárdos nagyságrenddel növeli meg áttekintésünket a kémiai 
folyamatokról és a szervetlen anyagnak szervesbe való átmenetéről. 

A magasabb mozgásformák elkülönítése nincs ellentmondásban a termé-
szet dialektikus egységével, sőt a természet törvényeinek ún. „fizikai-kémiai-
Jag" megfogalmazható jellegével sem. Az anyagnak fokozatosan kisebb részé-
ben érvényesülő magasabb mozgásformákban is megőrződnek potenciálisan 
az előző törvényszerűségek. Sőt a magasabb mozgásformákból levezetett 
speciális törvényszerűségek részben maguk is megfogalmazhatók „kémiailag, 
illetve fizikailag" (beleértve a mechanikait is). A természet törvényei köz-
vetve vagy közvetlenül a tágabb értelemben vett fizika, illetve kémia nyelve-
zetén beszélnek. Ez. szolgál legszélesebb alapul a tudományok egységes épülete, 
általános rendszere kialakításához. 
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Robert Koch 
(1843—1910) 

A L F Ö L D Y Z O L T Á N , az orvostudományok kandidátusa 

A z orvostudomány története bővelkedik olyan eseményekben, amelyek 
mindegyike az emberiség boldogságáért, jólétéért és felemelkedéséért vívott és 
győzelemmel zárult hősi küzdelem egy-egy ragyogó fejezetét tárja elénk. 

Az egyik legszebb, legnemesebb és talán a legtöbb odaadást és elszánt-
ságot követelő küzdelem az volt, amelynek eredményeként az orvostudomány 
lángelméi, a középkor babonás és misztikus elképzelései után, megfejtették az 
évezredes titkot, a fertőző betegségeknek, a milliókat elpusztító járványoknak 
az okait. Az emberi tudás és akarat azonban nem érte be a titok megfejtésével. 
Nemcsak a fertőző betegségek okát, eredetét tisztázta, hanem fáradságos és 
szívós munkával megtalálta a védekezés módjait is és a járványok okozóit, a 
mikrobákat az emberi tudás szolgálatába állította. Kevés felfedezés adott 
annyit a világnak, szüntetett meg annyi szenvedést, törölt le annyi könnyet, 
mint a járványos betegségek elleni küzdelem. Általa szabadult meg az emberi-
ség az ismeretlen veszedelemtől való szüntelen rettegéstől, amellyel szemben 
addig tehetetlen volt. Az út, amelyen a tudomány eddig eljutott, nehéz és 
veszélyekkel teli volt. Nemcsak az ismeretlen ellenség, a baktériumok és egyéb 
kórokozók fenyegették munkájuk közben a kutatók életét, de a mikrobiológia 
és a járványtan alapvető kérdéseinek tisztázásához sokszor hősies önkísérletekre 
is szükség volt, amelyek a tudomány ezen területén is vértanúkat követeltek. 
Az áldozat azonban nem volt hiábavaló. A ma embere a legmélyebb hódolattal 
adózhat azok emlékének, akik életüket számtalanszor tették kockára mások 
életének megmentése, egészségének megőrzése érdekében. 

E hősi korszak nagyjai közül Pasteur és Mecsnyikov mellett Robert Koch 
az a kimagasló egyéniség, aki egyszerű körorvosból vált a fertőző betegségek 
elleni küzdelem legelső hadvezérévé. így látták őt már a kortársak is, és így él 
ma is az egész művelt emberiség tudatában. Még életében páratlan elismerésben 
részesült, és amikor 50 évvel ezelőtt, 1910. május 27-én, 67 éves korában el-
hunyt, nemcsak a tudományos világ, liánom az egész emberiség részvéte kísérte 
el utolsó útjára. 

Robert Koch munkásságának jelentőségét az idő múlása nem csökkenti. 
Tudományos teljesítményének értékét és emberi nagyságát ma is változatlanul 
ítéljük meg. Ő adott végleges és határozott választ a contagium vivum, az élő 
fertőző anyag kérdésére, amely Henlénck, a kiváló anatómusnak 1840-ben 
megjelent munkája nyomán már mind erősebben foglalkoztatta a kutatókat. 
A mikrobiológia alapjainak lerakása után Koch tette járhatóvá a járványok 
elleni védekezés útját is. Előtte ez a terület teljesen ismeretlen volt. A higiénét 
a bakteriológia oldaláról termékenyítette meg és tette azt gyakorlati tudo-
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mánnyá. Tanai nyomán átalakult az orvostudomány és megtette az első lépé-
seket a megelőzés felé, amelyet ma annyira és oly döntően fontosnak tartunk. 

Robert Koch pályaválasztása nem találkozott a bányafőtanácsos apa 
tetszésével. Amikor mint medikus Henle intézetében dolgozik és egy munká já -
val pályadíjat nyer, tanulmányai „első termését" engesztclésképen e szavak-
kal ajánlja a t y j á n a k : „Bár nem vagy jó véleménnyel orvosi tudásomról, meg-
esik, liogy vak t yúk is talál szemet, mint most én." Koch általában a maga 
ú t ja i t járta, azonban Henle és különösen az élő állati fertőző anyagról, a con 
tagiumvivum animatumról szóló tana igen nagy hatással volt rá. Élete végén, 
akadémiai székfoglalójában sem feledkezik meg erről és hálával emlékezik meg 
Henléről, aki benne a tudományos kutatás i ránt i kedvet felkeltette. 

Amikor 1866-ban doktorrá avatták, még nem adta fel terveit, hogy katona-
orvos vagy hajóorvos legyen, menyasszonya kedvéért azonban rövidesen állást 
vállalt egy hamburgi kórházban, majd anyagi okokból gyakorló orvos lett egy 
kis városkában. Az 1870-es német—francia háború rövidesen véget vetett a 
nyugalmas életnek és Koch önként jelentkezett katonai szolgálatra. A háború 
után Wollsteinben telepedett le és ebben a kelet-poroszországi városkában a 
vidéki visszavonultság évei alatt bontakoztak ki benne azok a ragyogó képes-
ségek, amelyeknek sikereit köszönhette. 

Az orvostudományban ez idő tájt nagyobb események nem történtek. 
Elült a harc Semmelweis nagy felfedezése körül és csak a sebészet fejlődése vett 
határozott irányt az érzéstelenítés felfedezése következtében. Egyetlen terüle-
ten történtek csak jelentős események, éspedig Pasteur laboratóriumában. 
Pasteurnak ez idő tájt már sikerült igazolnia az erjedésről szóló új tanát, 
amely a Liebig-féle elképzeléssel ellentétben, nem kémiai folyamattal, hanem 
mikrobák működésével magyaráz minden erjedési folyamatot. Igazolja azt is, 
hogy a bor és a sör „betegségei" mikrobák következményei, sőt a selyemher-
nyók egyik betegségét is mikrobáktól származtatja. A merész állítások meg-
lepetésként hatottak a tudományos világban, ahol Linné már kijelentette, 
hogy „a baktériumok olyan kicsinyek, olyan keveset tudunk róluk, hogy egy-
szerűen a káosz csoportjába kell őket sorolni". 

Pasteur kísérletei nyomán tudomásul kellett venni, hogy a lebecsült 
élőlények hatalmas energiákat hordoznak és „ lá thata t lanságuk" ellenére óriási 
a szerepük a földön lejátszódó folyamatokban. Ez a gondolat azonban, hogy e 
„ lá thatat lan nagyhata lom" még az emberi járványokban is szerepet játszhat 
— noha Pasteur bizonytalanul bár, de felvetette — annyira elképzelhetetlen 
volt, hogy az ő addigi sikereinek elismerését is veszélyeztette. Lister ugyan már 
bevezette a sebészetbe Pasteur eredményei nyomán az antiszepszist, de a gondo-
lat igazolása és bizonyítása még Kochra vár t és csak neki sikerült. 

A wollsteini körorvos ambíciói számára a gyógyító munka rövidesen 
kevésnek bizonyult. Laboratóriumot rendez be és bakteriológiai vizsgálatokba 
kezd. Amikor lépfenében elhullott szarvasmarhák vérében ő is meglátja mik-
roszkópja alatt az üvegszerűen átlátszó apró pálcikákat, amelyeket Pollender 
25 évvel előbb leírt, és amelyeket Devaine 10 évvel korábban már a betegség 
okozójának tartott, e teória igazolását tűzi ki céljául. Az akkori idők primitív 
technikai adottságait éles megfigyelése és logikus gondolkodása csak részben 
pótolja, új kutatási módszerek kidolgozása is szükségessé vált, hogy kísérleteit 
eredményesen végezhesse. Az új metodika kidolgozása Koch egyik legnagyobb 
érdeme. Bevezeti a baktériumok vizsgálatában az anilinfestékekkel való festési 
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eljárásokatés a mikrofotografálást.Héliosztátot szerkeszt, amelynek segítségével 
először készít a baktériumokról kitűnő fényképeket. Felismeri a baktériumok 
tiszta tenyészetei előállításának fontosságát és megalkotja a szilárd táptalajo-
kat, amelyek nélkülözhetetleneknek bizonyulnak a bakteriológiai vizsgálatok-
ban, s ma is legfontosabb diagnosztikai eszközeink közé tartoznak. Melegíthető 
tárgyasztal t készít mikroszkópjához, amelynek segítségével a baktériumok 
szaporodását közvetlenül megfigyelheti. Csupa olyan módszer és eszköz, amely 
az akkor legjobban felszerelt laboratóriumokban is teljesen ismeretlen volt. 

Az általa megteremtett metodikával jól megalapozott állatkísérletekben 
most már tökéletes bizonyítékát ad ta annak az elméletnek, hogy a lépfenét 
baktérium idézi elő, a beteg és csakis a beteg szervezetből a baktér ium mindig 
kitenyészthető és azzal a betegség kísérletesen előidézhető. Már Henle felállí-
to t t a ezeket a követelményeket a baktériumok kórokozó szerepének bizonyí-
tására, de nála ez csak elmélet maradt. A ma Henle—Koch-posztulátumok 
néven ismert tételek egyetemes érvényű igazságát Koch igazolta kétségbe-
vonhatat lan kísérleti eredményekkel. 

Lépfenés vizsgálatai során felfedezte az an thrax bacillus spórás alakjait 
is és kimutat ta , hogy a spórák megfelelő körülmények között baktériumokká 
alakulnak át és ez az átalakulás megfordítható. Ezzel nemcsak egy ú j biológiai 
felismeréssel gazdagította a bakteriológiát, hanem magyarázatát ad ta az „el-
átkozott legelőknek" is, kimutatva, hogy i t t a spórák éveken á t fertőzőképes 
állapotban fennmaradhatnak. 

Amikor 1876-ban ezen korszakalkotó vizsgálatait a nyilvánosság elé 
tárta, a tudományos közvélemény azokat a mikrobák területén történt „leg-
nagyobb felfedezésnek" minősítette. Mecsnyikov úgy jellemezte azokat, mint 
„a valódi tudományos alkotás legmagasabb mintaképét". 

Az anthrax kutatásában kitűnően bevált új módszereinek birtokában 
Koch most a sebfertőzések tisztázását tűzte ki céljául. Kidolgozta a kísérleti 
fertőzések módszerét és ezzel az ugyancsak új metodikával hatféle, jól el-
különíthető kórképet idézett elő állatokban. Igazolta, hogy a sebek fertőzéseit 
specifikus, jól meghatározható mikrobák idézik elő. Legfontosabb megálla-
pítása azonban az volt, hogy az egyes mikrobák reájuk jellemző, külön-külön 
betegségeket okoznak, tehát specifikus hatásuk van, és a mikrobák nem vál-
toznak át egyikből a másikba, amint azt a Naegeli iskola hirdette. Ma már a 
mikrobák változékonyságának és megváltozhatóságának problémája a tudo-
mány újabb eredményei nyomán nem felel meg Ivoch felfogásának. Abban az 
időben azonban ez az elvi tétel adott szilárd alapot minden további bakterioló-
giai kutatásnak és a bakteriális fertőzéseket kutató, kibontakozóban levő új 
tudománynak. Ebben állt akkor a további fejlődés lehetősége, mert a Naegeliék 
által hirdetett korlátlan változékonyság illuzórikussá tette volna a további 
kutatást. 

Koch meghívása 1880-ban az eredetileg a kötelező himlő-védőoltásokat 
és azok eredményeit ellenőrző berlini Kaiserliches Gesundbeitsamtba, új feje-
zetét jelenti Koch pályafutásának és a fertőző betegségek tudományának. Ez 
az intézet Koch működése nyomán rövidesen a közegészségügy centrumává 
nőtt. Nagyszerű munkatársakra és tanítványokra talált itt, akik megértették 
elképzeléseit, hittek azokban és teljes energiájukat megvalósításuknak szen-
telték. Gaffky, Löffler, Gärtner, Proskauer neve ma is élő, a tudomány nagy fel-
fedezései fűződnek hozzájuk. Kevés példa van rá, hogy egy tudományos közös-
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ség, amelyet a cél és a tudomány erejébe vetett hi t lelkesített, ilyen termékeny 
munkát végzett volna. Jogos az a megállapítás, hogy ez az együttes ú j világot 
teremtett a természet tudományban. Rövidesen megjelenik a „Zur Unter-
suchung von pathogenen Mikroorganismen" című kiadványuk, amely a fertőző 
betegségek ku ta t á sá t valósággal forradalmasította. A pontos élőírások, a szám-
talan új módszer közül kiemelkedik a gőzfertőtlenítés bevezetése és az új. 
kitűnő táp ta la jok , egyszóval minden, aminek Koch eddigi eredményeit kö-
szönhette, e munka által közkinccsé vált és hatalmas lendületet adot t világ-
szerte a bakteriológiai kutatásoknak. Ezzel a munkával új oldaláról mutat -
kozott be Koch, i t t bontogatja szárnyait hatalmas szervező készsége, amellyel 
később olyan sok sikert ért el a járványügyi munkában . 

Ebben az intézetben született meg 1882-ben Koch legnagyobbra értékelt 
eredménye, a tuberkulózis kórokozójának felfedezése is. A tuberkulózis-kutatás 
szívügye volt és ahhoz haláláig hű maradt. A baktérium felfedezésének világ-
visszhangja jogos volt, mert a gümőkórt akkoriban egyrészt öröklődő, másrészt 
krónikus táplálkozási zavarból származó betegségnek tartották. Gyógyítha-
tatlannak vélték és kezelését sem tartották különösen fontosnak. Koch fel-
fedezése alapjaiban változtatta meg ezt a felfogást. Ekkor merült fel először 
az a gondolat: ha fertőző betegség, akkor megelőzhető és talán gyógyítható is. 
Koch hívta fel a figyelmet a gümőkóros betegek köpetének fertőtlenítésére, a 
gümőkóros tehenek tejének, húsának fogyasztásával járó veszélyekre. Bizo-
nyos, hogy ezek a rendszabályok nyitották meg az utat a megelőzés számára, 
és ha Koch túlzott optimizmusában a néhány évvel később általa felfedezett 
tuberculinhoz, a gyógyítást illetően, túlzott várakozásokat is fűzött, ez nem 
kisebbíti érdemeit. Csak tudományos ellenfelei használták ki a tuberculin 
terápiás balsikereit eredményeinek csökkentésére. Az új, addig ismeretlen utak 
és módszerek keresése Kochnak legnagyobb erénye volt és csak sajnálatos, 
hogy ezen a téren nem ért célhoz. Az emberiséget azonban a tuberculin diag-
nosztikus alkalmazásának ma is elismert fontossága és használhatósága kár-
pótolta a csalódásokért. Lassan Koch maga is kiábrándult abból az elképze-
léséből, hogy a tuberculintól gyógyító hatás volna várható, de a gümőkór 
problémájával változatlanul foglalkozott és elégtétellel figyelte a gümőkóros 
halálozások évről évre csökkenő számát. Amikor 1882-ben a tbc-bacillust fel-
fedezte, Németországban 100 000 lakosra évi 318 halálozás esett, de Koch 
halála évében, 1910-ben már csak 158. Ez annak a céltudatos megelőzésnek 
volt az eredménye, amelyet a kórokozó felfedezése után, az ő útmutatásai 
nyomán dolgoztak ki. 

Koch és munkatársai ebben az intézetben fedezték fel a kolera vibriot, a 
t ífusz-baktériumot, a diftéria kórokozóját és a te tanusz baeillusát; Behring is 
i t t dolgozta ki a diitériaszérumot. A kortársak élénk sajnálkozása kísérte a 
két kiváló kuta tó , Koch és Behring elhidegiilését, sőt ellenséges viszonyát, 
amely annál inkább okot adott a feltűnésre, mert Koch, bár visszahúzódó, de 
mindenkivel szemben segítőkész és barátságos, munkatársaival szemben atyai 
jóindulattal viseltető egyénisége ezt nehezen te t te érthetővé. 

Koch 1885-ben a berlini egyetemen a higiénia professzora lett, de már 
1891-ben, éppen az ő munkássága nyomán újonnan létesített Institut für 
Infektionskrankheiten (a mai Robert Koch Intézet) vezetését veszi át. Itt volt 
az ő igazi munkaterülete, itt tudta kutató és szervező képességét leginkább 
kibontakoztatni és főként egyesíteni a kettőt azért, mert páratlan érzéke volt 
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az elméleti úton nyert eredmények azonnali gyakorlati átültetéséhez. Itt 
működött 1904-ig, nyugdíjba vonulásáig, és a tudományos és gyakorlati 
higiénia megteremtése nagyrészt az ő nevéhez fűződik. 

Tevékenységét felsorolni nehéz feladat lenne. Alig volt olyan ágazata a 
közegészségügynek, amelyben úttörő vagy kimagasló szerepet ne játszott 
volna. Egyik jelentős gyakorlati eredménye volt munkájának, hogy az ő kez-
deményezésére és előírásai szerint létesültek világszerte a fertőtlenítő intézetek, 
a járvány elleni védekezés gyakorlati végrehajtó szervei. Ugyanilyen gyakorlati 
értékű, fontos tevékenység volt az is, amit a tífusz bacillusgazdaság tisztázá-
sában végzett. 

Felbecsülhetetlen jelentőségű volt az a közlési készség, amellyel tudomá-
nyos eredményeit nyilvánosságra hozta. Az általa alapított Zeitschrift für 
Ilygiene e. lap hosszú évtizedeken át vezető helyet foglalt el a közegészségügy 
irányításában és ma már a 74. évfolyamnál tart. 

Koch rendkívül sokat utazott és tudományos munkája során csaknem az 
egész világot beutazta. Ifjúkori álmai így valósultak meg. Ezen utazások során 
a trópusi betegségekkel is bőven volt alkalma foglalkozni, idegen államok fel-
kérésére. Érdemes megemlíteni, hogy az ő javaslatára vezették be 1902-ben a 
ehininprofilaxista maláriás vidékeken, ami abban az időben, amikor a vegy-
szeres szúnyogirtás még ismeretlen volt, az egyetlen eszközt jelentette a malária 
elleni küzdelemben. 

Azalatt a 13 év alatt, amelyet az intézet élén töltött, jelentősen meg-
változott a világ egészségügyi arculata. Az addig ismeretlen ellenség, a fertőző 
mikrobák és a járványos betegségek a tudomány új fegyverei előtt vissza-
vonulásra kényszerültek. Az a rengeteg kitüntetés és elismerés, amellyel 
Koehot elhalmozták, annak a tudósnak szólt, aki ezt a folyamatot elindította 
és nagyrészt végre is hajtotta. Világraszóló eredményei nemcsak a tudomány, 
hanem elsősorban a materialista tudomány nagy győzelmét jelentették. Az év-
századok óta kiismerhetetlen fertőző betegségek természete és oka a misztikus, 
babonás elméletek helyett materialista magyarázatot kapott. Bebizonyosodott, 
hogy a világ megismerhető, és a tudomány fényénél az ismeretlenség homálya 
eloszlatható. És ebben a felismerésben Kochnak vezető szerep jutott. 

Születésének 60. évfordulóján az egész világ tisztelete és szeretete áradt 
az akkor még mindig szenvedélyesen kutató tudós felé. És jellemző Kochra, 
bogy e szavakkal hárította el magától az ünneplést: „Annyit dolgoztam csupán, 
amennyi erőmből tellett. Ha többre jutottam, mint mások, azt annak köszön-
hetem, hogy az orvosi tudományokban való vándorlásaim közben olyan utakra 
kerültem, ahol még arany bevert, és ez nem nagy érdem." 
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S Z E M L E 

A Magyar Biológiai Társaság I960, évi Vándorgyűlése 
Debrecenben 

A biológiai ( udományok határait nehéz 
megvonni. A biológia magvát képező szak-
tudományok mellett számtalan olyan tudo-
mányág van, mely hídként köti össze a bio-
lógiát a természettudomány többi ágával . 
A biokémia, a biofizika, az immunbiológia, 
a sugárbiológia, a talajbiológia stb. olyan 
tudományágak, melyek még csak szorosab-
bá teszik a kapcsolatot az orvostudomány -
nyal, az agrártudománnyal , a geológiával 
és a természettudományok többi ágával. 
A biológia mint a laptudomány éppen ezért 
különösképpen igényli, hogy a területén 
folyó kísérletek eredményei mind gyakrab-
ban kerüljonok szintézishez, s mind gyak-
rabban határolódjanak el egyéb természet-
tudományi ágaktól. Hazánkban különösen 
nagy jelentősége van ennek, mert nálunk 
az alkalmazott biológiai tudományok (or-
vosi, agrár) sokkal határozottabban tud j ák 
biztosítani fejlesztésüket, sokkal nagyobb 
támogatást nyernek, mint a biológiai ku-
tatások, melyek pedig az előbbiek számára 
a szilárd bázist nyú j t j ák . 

A Magyar Biológiai Társttságnak fel-
ada ta , hogy a fenti nehézségek között is 
biztosítsa az érdeklődést, biztosítsa ezt a 
szakmai utánpótlás számára, és összefogja 
a különböző területek biológiai témákon 
dolgozó kutatói t . Ebben a munkában igen 
nagy szerepet tölt be a Magyar Biológiai 
Társaság vándorgyűlése, melyet a Társaság 
minden évben megrendez. 

A Magyar Biológiai Társaság a Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen május 19—21 
között rendezte meg ez évi vándorgyűlését, 
e sorban a negyediket. A vándorgyűlés az 
előre is megnyilvánult érdeklődésnek és 
várakozásnak megfelelően, valóban hazánk 
elméleti és alkalmazott biológiával foglal-
kozó kutatóinak, orvosoknak és nem orvo-
soknak egyaránt reprezentatív seregszem-
léje volt. 

A gazdagon látogatott , jól szervezett, 
sikeres vándorgyűlésen két összefoglaló re-
fe rá tum szerepelt a biológia időszerű kérdé-
seiről, a szervezetek, ill. sejtek anyag- és 

energiaforgalmáról. Jene y Endre profesz-
szor „Energiaváltozások az élő szerveze-
tekben" című referá tumában részletesen 
foglalkozott a különböző anyagcsere folya-
matok energetikai a lap ja iva l , i smer te tve 
élesztősejteken igen szellemes módszerek-
kel végzett saját vizsgálatait is. Sok kuta tó 
felfogásával szemben hangoztat ta , hogy a 
termodinamika összes tételei érvényesek az 
élő rendszerekre is, csak az ott észlelt bo-
nyolult viszonyok, kapcsolt reakciók néha 
nehézzé tehetik felismerésüket. Mindez az 
anyagi világ egységének tételét t ámasz t ja 
alá. 

Az előadást négy felkórt hozzászóló egé-
szítette ki. Entz Béla a témát a produkciós 
biológia szemszögéből vi lágítot ta meg. Azt 
fejtegette, hogy milyen az élő anyag ós az. 
energia ú t j a az élő világban, amíg a nap-
fény energiájával felépült szerves anyag 
különféle bonyolult u takon, sokszor élő-
lények egész láncolatán á t haladva ismét 
hővé és szervetlen anyaggá alakul. E témát 
különösen a vízi életközösségek szempont-
jából világította meg. 

Biczók Ferenc a kémiai energia forrását 
képező azon metabolikus folyamatokat 
tárgyalta, amelyek mechanikai energia for-
májában ha j t j ák , mozgat ják a protoplaz-
mát . Pozsár Béla hozzászólásában a foszfo-
rizálás három t ípusának szerepével foglal-
kozott a növények energetikai folyamatai-
ban, Farkas Gábor pedig a növények speci-
ális energiatermelő folyamatát , a fotoszin-
tézist tárgyal ta . 

Az elhangzott referátum és a hozzászólá-
sok valóban szintézist ad tak az élő szerve-
zetben lejátszódó energiaváltozásokra vo-
natkozó nézetek mai állásáról, s ugyanak-
kor termékenyítőleg ha to t t ak a nagy szám-
ban jelenlevő biológusok további munká-
jára. Ennek hatása alatt hangzott el az a 
kívánság, hogy éppen a f ia ta labb kutatók 
nevelése szempontjából a jövő vándor-
gyűléseken tar tsunk egy-egy ilyen nagy-
fontosságú kérdésről szintézist nyúj tó re-
ferá tumot . 
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A záróülésén hangzot t el a vándorgyűlés 
másik referátuma, melyet Jendrassik 
Loránd professzor t a r to t t , ,,A sej thár tyák 
permeabil i tása" címen. Előadásában a 
sejtek anyagforgalmáról beszélt. A régebbi 
elméletek át tekintése u t án ismertet te saját 
elgondolását, amely szerint a szelektív per-
meabilitást tu la jdonképpen a makroerg 
foszfátok bomlásakor i rányí tot tan fel-
szabaduló energia közvetlenül biztosítaná. 

A referátumhoz kapcsolódott Böször-
ményi Zoltán hozzászólása. A törzsfejlődés 
különböző fokain álló sejtek anyagvételé-
nek kérdésével foglalkozott. Olyan prob-
lématerületet érintet t , ahol az állati és 
növényi kísérleti anyag módszertani és 
elméleti szempontból legközelebb áll egy-
máshoz, és így a két tudományterüle t köl-
csönhatása a legélénkebb és leggyümölcsö-
zőbb. 

Az eredeti előadások két szekcióban 
hangzottak el. Az első szekció 3!) előadása 
a zoológiai, botanikai, hidrobiológiái, antro-
pológiai és gerontológiai tudományokat , a 
második szekció 40 előadása az állatmorfo-
lógiai, élettani és örökléstani kutatások 
eredményeit fogta össze. E vándorgyűlésen 
is, éppen úgy, mint a korábbiakon, öröm-
mel ál lapíthattuk meg, hogy fokozatosan 
emelkedik a kísérletes m u n k á k száma. Jól 
látható az. ú jabb kuta tás i módszerek el-
terjedése és ezzel párhuzamosan a kuta tá-
sok színvonalának emelkedése. Példakép-
pen megemlíthetjük, liogy több izotópokat 
alkalmazó kísérletről, elektronmikroszkó-
pos tanulmányról ha l lha t tunk. Korábban 
hazánkban alig folyt ilyen jellegű munka, 
mivel felszerelés tekintetében még nem 
értük el a kívánt színvonalat. 

A vándorgyűlésen bemuta to t t vizsgála-
tok újra és ú j ra megmuta t t ák , hogy a bio-
lógiának, mint az élet alapvető tudomá-
nyának modern problémái egyaránt érin-
t ik az orvostudományt és a mezőgazdasá-
got. A biológia jelentősége e két tudomány-
ágban az utóbbi években egyre nőtt , hiszen 
az élő világ egységének a tükrében az. alap-
törvények kuta tása és ismerete a szükséges 
szilárd alapokat ad ja . Formálisan, de tipi-
kusan mutatkozik meg ez a tünet pl. az 
orvostudományi intézményekben dolgozó 
biológusok számának növekedésében is. 

Megnyitó beszédében Jeney professzor a 
biológia és az orvostudomány szoros kap-
csolatát külön is hangsúlyozta, megálla-
pítván, liogy az elméleti orvostudomány 
különböző ágai — morfológiai, fiziológiai 
tudományok — éppúgy az élet megismeré-
sét célozzák, min t a „ t i sz tán" bioléigiai 
vizsgálatok. Tulajdonképpen nem is lehet, 
sőt igen káros volna a két irány között 
ba tá r t húznunk. 

A Magyar Biológiai Társaság megalaku-
lásakor éppen azt a célt tűzte ki maga elé, 
liogy — kizárólag az élettannal, biokémiá-
val foglalkozó ku ta tóka t egyesítő Magyar 
Élettani Társaság mellett — orvosnak és 
nem orvosnak közös fórumot biztosítson, 
előmozdítsa egymás megismerését és a 
szabad véleménycserét. A most lefolyt 
vándorgyűlés ú j a b b lépést jelentett ezen 
az úton, amit bizonyít a résztvevő orvosok 
száma is. 

A vándorgyűlésen elhangzott 7!) elő-
adásból az orvostudományi egyetemek és 
egészségügyi intézmények oktatói és kuta-
tói 25 előadást t a r to t t ak . Az előadók között 
voltak tudományos diákköri tagok éppen 
úgy, mint egyetemi professzorok - így 
t ud j ák a vándorgyűlések a legmegfelelőbb 
módon betölteni kádernevelési feladatukat . 
Igen jó volt a vitaszellem, különösen а В 
szekcióban, ahol biológusok, biokémikusok, 
orvosok, állatorvosok, mezőgazdászok egy-
aránt előadtak. A biológia alaptételeinek 
kuta tása egyaránt érdekelte őket, és külön-
böző szempontok szerint ítélve meg egy-
egy ku ta tás eredményét, igen élénk eszme-
csere a lakulhatot t ki. 

Mindezek az eredmények nagymérték-
ben segítik azon törekvéseinket, hogy az. 
elméleti orvostudománnyal sőt klinikai 
vizsgálatokkal foglalkozó orvosok még 
szorosabban működjenek együtt a bioló-
gusokkal, hogy tapasztala ta ik kicserélésé-
vel, eredményeik különböző nézőpontból 
való megvitatásával még eredményesebben 
dolgozhassanak az élet problémáinak meg-
ismerésén. 

H a az eddigi négy vándorgyűlés tükré-
ben í tél jük meg az 1 960-as debreceni ülést, 
úgy bizakodva tekinthetünk a magyar bio-
lógiai tudományok jövője felé. 

TÖRŐ I M R E 
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Bonyolult diagnosztikai problémák 
osztályozását megoldó logikai gép 

Napjaink érdekes tudományos jelensége, 
hogy a matemat ika mind több és több sze-
repet kap a különböző tudományokban. 
Az orvostudományban is az utóbbi év-
tizedekben jelentős szerephez ju to t tak a 
matematikai módszerek, de ezek többnyire 
csalt a valószínűségszámítás és a matema-
tikai statisztika területére korlátozódtak. 
Most a matemat ikának egy újabb orvosi 
alkalmazásáról számolunk be. 

Lehetségessé vált bizonyos bonyolult osz-
tályozó műveleteknek gépi úton történő 
megbízható elvégzése. Ennek szükséges-
sége az Országos Korányi TBC Intézetben 
merült fel a tüdőgümőkóros betegek kom-
penzáció fokának meghatározása kapcsán. 
A kompenzáció fogalma még A. Ja. Stern-
bergt&l származik, aki a tüdőgümőkóros 
betegek funkcionális állapotát, munka-
képességét k íván ta ezzel jellemezni. A kom-
penzáció fok azt fejezi ki, hogy a megbete-
gedett szervezetnek milyen mértékben 
sikerült egyensúlyi állapotát megtartania, 
illetve megszereznie. Ennek ismerete nagy 
jelentőségű a beteg operáihatóságának, 
terhelhetőségének és munkaképességének 
elbírálása szempontjából. 

Sternberg eredetileg kompenzált (C), 
szubkompenzált (S) és dekompenzált (D) 
kategóriákat különböztetett meg. A kom-
penzált fok lényegében azt jelenti, hogy a 
beteg az egészségeshez hasonló mértékben 
visszanyerte egyensúlyi ál lapotát; a de-
kompenzált fokozat az elesett, funkcioná-
lisan súlyosan károsodott, lényegében 
munkaképtelen betegeket jellemzi; a két 
szélsőséges csoport között i nagyon sokféle 
átmenetet szokták a szubkompenzált foko-
zatba sorolni. Már ebből is látható, hogy a 
kompenzáció fok eme osztályozása javí-
tásra, f inomításra és ponlosabb meg-
határozásra szorul. Ezért a szubkompen-
zált kategórián belül, a funkcionális káro-
sodás fokától függően, három alosztályt 
(S1; S2, S3), a dekompenzáltan belül pedig 
akutan, illetve krónikusan dekompenzált 
(Dj, D2) elkülönítést vezettünk be. 

Alihoz, hogy a kompenzáció fokát egzakt 
módon határozhassuk meg, a tbc-s folya-
mat kiterjedésétől függően, 8—12 vizsgá-
lati adat egybeVetése szükséges. Ilyen ada-
tok, a kiterjedésen kívül, a folyamat fázisa 
(a folyamat aktuál is mozgási irányát jelen-
ti), a szérumfehérje-vizsgálat, a mellékvese 
működés, a légzésfunkció, a terhelhetőség, 
az oxigénszaturáció stb. adatai , amelyek 

mindegyikének megítélése ugyancsak több-
féle részvizsgálaton alapul. Már ebből is 
látható, hogy a kompenzáció fok ilyen meg-
határozása bonyolult, a klinikai gyakorlat 
számára körülményes módszer. Az eljárás 
leegyszerűsítése a kívánatos sokoldalúság 
rovására menne. Ezért más utat kellett 
választanunk : olyan segédeszközöket keres-
tünk, melyek segítségével a nagy mennyi-
ségű adatból , az összes körülmények figye-
lembevételével, kényelmesen és biztonsá-
gosan meg lehet állapítani a beteg kompen-
zációs fokát . 

Több ezer funkcionális diagnosztikai vizs-
gálat a lap ján , statisztikai módszerekkel 
megállapí tot tuk az egyes vizsgálati értékek 
előfordulását a különböző fokozatokban. 
Ezeket a vizsgálati eredményeket kompen-
zációs táb láza tba foglaltuk. A vizsgálatok 
elvégzése u tán , e táblázatok segítségével, 
bárki megál lapí that ja a beteg kompenzá-
ciós fokát . Csakhogy ennek az ún. kereső-
táblázatnak a használata is túlságosan 
körülményes és eléggé időtrabló ahhoz, 
hogy a gyakorlatban elterjedjen. Ezért 
te rveztünk és az MTA Matematikai Kuta tó 
Intézetében meg is épí te t tünk egy speciá-
lis, a kompenzációs fok meghatározására 
szolgáló, á l ta lunk elektroklasszifikátornak 
nevezett készüléket. Ez egy egyszerű szer-
kezetű logikai gép, amely logikai konjunk-
ciók, diszkón jukciók és negációk sorozatával 
következtet a beteg kompenzációs fokára és 
amely éppen a keresőtáblázatban lefektetett 
logika a lap ján muta t j a ki az eredményt. 

Ahhoz, hogy a gép használatát megért-
hessük, meg kell említenünk, hogy minden 
egyes vizsgálatot, melyből a kompenzáció 
fokára következte t tünk, öt fokozatba osz-
to t tunk és kódszámokkal jelöltünk. Az 1. 
fokozat a normális vagy legkedvezőbb ese-
tet jelenti, 2. a kisfokú, 3. a közepes, 4. a 
jelentős, 5. a súlyos eltolódást jelzi a nor-
málishoz viszonyítva. Az egyes kiterjedé-
seket I—VII-tel jelöltük, akt ív gümőkóros 
folyamat esetében öt, inakt ív esetben két 
kiterjedési fokozatot különböztet tünk meg. 

A berendezés használata igen egyszerű. 
A klinikai vizsgálati eredményeket szám-
adatokkal fejezzük ki és ezeket fokozat-
kapcsolók gombjaival ál l í t juk be a gépen. 
Először egy hétállású fokozatkapcsolón be-
áll í t juk a megfelelő kiterjedést , majd az 
egyes vizsgálati adatoknak (fázis, légzés-
funkció, oxigéntelítettség stb.) megfelelő, 
ötállású fokozatkapcsolókon a kódszámo-
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kat . Ekkor az S3 , S2, S3, D„ D2 kompenzá-
ciós foknak megfelelő lámpák egyike gyul-
lad ki, jelezve azt, hogy a vizsgálati ada tok 
a lapján a beteg milyen állapotban van. I I a 
ezek egyike sem gyullad ki, egy tovább i 
lámpa jelzi, hogy a beteg adatai a kereső-
táblából „kiesnek", tehá t a kompenzált-
sági fok eídöntóséhez további egyéni vizs-
gálat szükséges. (Egyszerűség kedvéért az 
ilyen esetet atípusosnak nevezzük). Elő-
fordulhat az is, hogy valamely beteg pl. 
S2 á l lapotban van, de az S2 állapotot ineg-
liatározó adatok legsúlyosabb esető á l l 
fenn. Ekkor az S2 állapotot jelző lámpán 
kívül az S3 állapotot jelző lámpa villogya 
figyelmezteti az orvost, hogy olyan kom-
penzáltsági ál lapotban van a beteg, mely 
á tmenet súlyosabb fokozat felé. Analóg 
módon, ha az S2 állapotot meghatározó 
adatok legenyhébbjei határozzák meg az 
állapotot, az Sj lámpa gyullad ki villogva. 

A gép a kompenzáltsági fokra á l ta lában 
a funkcionális diagnosztikai vizsgálatokból 
következtet. Előfordulhat azonban, bogy 
ezen vizsgálatok alapján nem dönthető el 
a beteg kompenzáltsági foka, ezeknek meg-
felelően a beteg egyaránt lehet pl. S2 és S3 
állapotban is. Ilyenkor a gép automat iku-
san igénybeveszi az ún. motiváló tényező-
ket (életkor, kondíció, élethelyzet, kísérő 
betegségek, melyeknek mértékét szintén 
kódszámokkal fejezzük ki) és ezek segítsé-
gével dönti el a beteg kompenzáltsági foká t . 

I Ia a beteg atípusos, úgy ezt a körül-
ményt a gép a funkcionális vizsgálati ada-
tokból á l lapí t ja meg. Ilyenkor az at ípusos 
állapotnak megfelelő lámpa ég. Lehetséges 
azonban olyan eset, amikor a beteg a 
motiváló tényezők valamelyike mia t t minő-
sül atípusosnak. Ekkor az atípusos esetet 

jelző lámpa villog azzal a lámpával együtt , 
mely megmondja, milyen ál lapotban lenne 
a beteg, ha valamely motiváló a d a t a miat t 
nem volna atípusos. Így az orvos azonnal 
tájékozódhat afelől, hogy betege milyen 
okból atípusos. 

A berendezés geometriai méretei nem 
nagyok. Hosszúsága l m, mélysége és 
magassága 35—35 cm. Súlya mintegy 25 
kg. A tüdőgümőkórban szenvedő betegek 
több mint 700 000 féleképpen lehetnek 
Su S2, S3, D3 vagy D2 á l lapotban, ezek 
közül a megfelelő esetet a gép másodpercek 
ala t t keresi ki. 

A kompenzáltsági fokokat meghatározó 
feltételek idővel természetesen megváltoz-
hatnak. A gép aránylag egyszerűen át-
állítható úgy, hogy az ú j kr i tér iumnak 
megfelelően végezze el a betegek osztályo-
zását. 

Az elkészült gépen megfelelő forgató 
gombokkal kell a vizsgálati eredmények-
nek megfelelő kódszámokat beállítani. De 
nincs sem elvi, sem műszaki akadálya olyan 
gép építésének, amely az egyes klinikai 
vizsgálati eredményeket lyukkár tyán rög-
zíti és automatikusan, beadagolás nélkül 
állí t ja be önmagát és értékeli ki a vizsgálati 
adatokat . 

Hasonló elvekből kiindulva lehet gépet 
szerkeszteni nemcsak a gömőkórra vonat-
kozó diagnosztikai feladatok, hanem más 
orvosi osztályozási feladatok elvégzésére is. 
De használható hasonló elveken épült gép 
igen sok területen, így pl. a minőségellen-
őrzésben is, ahol néha sokféde információ 
alapján kell az árura vonatkozó osztályo-
zási ítéletet kimondani. 

F E N Y Ő I S T V Á N — L E V E N D E L LÁSZLÓ 
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T Ö R T É N E L M I A D A T T Á R 

Kossuth Lajos levelei orvosához, Almási Balogh Pál 
a ka elém ik ush oz 

125 évvel ezelőtt, 1835. szeptember 14-én választották a M. Tudós Társaság rendes 
tag jává Almási Balogh Pál t (1 794—1867), aki mint levelező tag már az első nagygyűlés, 
1831. február 17. óta működött . Kora köz- és tudományos életének mozgékony szellemű, 
Fáy Andrásra emlékeztetően sokoldalú, tehetséges és hasznos képviselője volt. 

Édesapja Balogh Mózes, egy kis Borsod megyei falu ref. lelkésze, aki gyermekeire 
vagyonnál nagyobb kincset: a tudás iránti vágyat örökítette. Fiait Rimaszombatban, 
Sárospatakon és Késmárkon tan í t t a t t a . Sámuel, a fiatalabb, a ty j á t követve a papi 
pályára lépett . A tudományok iránti fogékonyságot mindvégig megőrizte. Egy bá ty jához 
írt levelében (1836. márc. 4.) könyveket nyugtáz, továbbiakat kér, olvasmányairól számol 
be. Franciából is fordított s a tudományokat önállóan is művelte. 1842-ben a szépről ós 
fenségesről írt pályaművét az Akadémia 100 arannyal jutalmazta. 1858-tól levelező tag. 
A tudományok népszerűsítése érdekében 174 cikket írt a Közhasznú Ismeretek Tárába . 

A testvérek közt Pál az igényesebb. Közéleti működését tudományszervező mun-
kával kezdte. Annak ellenére, hogy orvos, a M. Tudós Társaság a nyelv- és széptudományi 
osztály tag jává választotta az orvosi műnyelv magyarosítása körül szerzett érdemei el-
ismeréséül. E kérdéssel kapcsolatban sokat vi ta tkozot t Bugát Pállal. 1835-ben 100 arany 
ju ta lmat kapot t „Tudományos művelődésünk tör ténete" c. pályamunkájáér t , mellyel 
viszont a hazai bölcselet nyelvének magyar rá tételéhez járidt hozzá. 

Az Akadémiát mindvégig tevékenyen szolgálta. Az 1834-ben meginduló Tudo-
mány tá r szerkesztése körül Toldy Ferenccel éles vitái voltak. Valószínűleg ennek tu la j -
donítható, hogy 1837-ben Literatura címmel sa já t szerkesztésében új folyóiratot indí tot t , 
az előbbivel lényegében azonos munkatársakkal . 

Az Akadémián belül a korában annyira elhanyagolt természet tudományi kérdé-
sekkel foglalkozott. 1840-ben a természettudományi osztály tagjaival akar ta kidolgozni 
„miképen járulhatna a társaság tetemes költség nélkül hazánk természetismeretének elő-
mozdításához". (MTA 121/1840. sz. akt .) — A saját ötletéből, Kossuth segítségével létre-
hozott „Iparegyesület" megalakulásakor, melynek egyik célja a természet tudományok 
népszerűsítése — a M. Tudós Társasággal „közös hirlő", azaz híradó létrejöt tén fárado-
zott. (MTA 258/1842 sz. akt.) — A következő években nagyszabású tervet ter jeszte t t a 
Társaság elé, a különböző ásatások folyamán előkerülő „geológiai nevezetességek" meg-
mentésére, szakszerű tárolására. (MTA 97/1843, 45/1847. sz. akt.) 

Balogh Pál, az elnyomatás éveiben amint tehette, mint pályája elején, ismét kül-
földre utazot t , most azzal a határozott céllal, hogy kiépítse az Akadémia kapcsolatai t . 
Fölkereste a francia akadémia elnökét a híres zoológust, Geoffroy Saint Hilaire-t, meg-
látogat ta Thyerry Amadét s a francia akadémia több tagjá t . Velük később is levelezett. 
Londonban Owennel és Faraday-vel találkozott . A rokonszenves, művelt magyar tudóst 
mindenüt t k i tüntető megértéssel fogadták. E kapcsolatok révén sikerült neki, ami 
Széchenyinek sem, hogy Európa akkor legtekintélyesebb tudományos testülete, az 
Academic des sciences cserekapcsolatot létesített a magyar Akadémiával. Londonhan 
megszerezt e Anglia legnagyobb természet tudományi intézetének, a Royal Society és az 
Astronomiai Társaság kiadványait . 

Idehaza ő fogalmazta az Akadémia külföldre keriilő körleveleit, s féltve őrködött , 
hogy ezekkel is megbecsülést szerezzen az Akadémiának. 

Valódi hivatását tekintve, Almási Balogh Pál elsősorban orvos volt. Érdeklődése 
már kora i f júságában a természettudományok felé fordult . Nem elégítette ki a teológia 
és a jog, a pesti egyetemen orvosi oklevelet szerzett. Közijén ki tűnő nyelvérzékkel és 
szorgalommal elsaját í tot ta az angol, francia, német, olasz és spanyol nyelvet. 
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1825-ben be j á r t a Németországot, ahol felkereste Goethét s megismerkedett az 
orvosi pályájára döntően ható Hahnemann Sámuellel s akkor divatos hasonszenvi 
(homeopata) gyógymódjával , mely lényegéhen a hippokratesi „Similia similibus cu ra tu r " 
elven alapul, s érdeme, hogy a kuruzsláshoz szokott kort visszavezette a természetes 
gyógymódokhoz. 

A homeopata orvosi eljárásnak Balogh Pál volt egyik legismertebb hazai híve. 
Mint ennek az i ránynak képviselője kapott ka tedrá t a pesti egyetemen, s választották meg 
a berlini és lyoni orvosi társaságok tagjává. Az Egyetemi Könyvtá r vaskos kötetekben 
őrzi orvosi naplóit és betegei hozzá írt, föltétlen bizalmat sugárzó leveleit, melyek egyszer-
smind lelkiismeretes gyógyító munká jának bizonyságai. Orvostörténeti szerepének fel-
t á r á sa még szakkuta tókra vár . Eddig mindössze Fialovszky Béla dr.: Almási Balogh Pál 
dr . élet- és jellemrajza c. (Bp. 1933.) 45 oldalas kis m u n k á j a mél ta t ja érdemeit önálló 
k iadványban. 

Orvosi sikereit bizonyít ja az is, hogy f ia Tihamér, szintén homeopata orvos lett. 
Kora azonban nemcsak min t szak-, hanem min t szépírót is számon ta r to t ta . Szépírói 
pá lyá ja érdekessége, hogy nagykőrösi diák korában maga Arany János b íz ta t ta írásra. 
Az MTA Könyvtá r Kézi ra t tá ra 18(i2-ből őrzi egy levelét, amelyben „Édes jó Arany 
bács i !" megszólítással köszöni, hogy egykori t anára őt is felkérte, legyen a , .Koszorú" 
,, dolgozótársa' '. 

Almási Balogh Pá l nemcsak fiából nevelt orvost, de még — korában szokatlanul 
feleségét is megnyerte az. egészségügyi munkának . A szabadságharc a la t t Balogh Pálné 
vol t a honvédkórházak kinevezett önkéntes főápolónője, aki a sebesültek közt a „hon-
védek any ja" szép nevet kap ta . Balogh Pálné a forradalom leverése u tán az emigránsok 
külföldre szöktetósében vet t részt, így többek közt Horváth Mihályéban is. E működésé-
ért 1852-ben az Újépüle tben raboskodott. 

Balogh Pál orvosi hírnevére misem jellemzőbb, minthogy б volt mind Kossu th 
Lajos, mind Széchenyi I s tván orvosa. Széchenyit ő szállí totta Döblingbe, s 1848. szeptem-
ber 20-án Ba t thyány miniszterelnök kívánságára, ál lapotáról hivatalos jelentést t e t t 
közzé. (Közlöny, 103. sz.) — Az MTA Könyvtá r Kézi ra t tá ra őriz egy, a jelek szerint csak 
erre a kérdésre vona tkoz ta tha tó érdekes kis dokumentumot 1848 júliusi kelettel. A papír-
szeletet Toldy Ferenc őrizte meg Balogh Pál neki írt levelei között . (MTAK M. í rod. Lev. 
61/b.) Nyilván valami akadémiai ülés alatt kérdezhette Toldy Ferenc írásban Baloghot : 

„Kedves bará tom, mi a szegény Grófunk ba jának pathologiai neve?" 
A kérdés alatt Balogh Pál írásával ott a magvas felelet: 

„Mania religiosa et politica". 
Balogh Pál a 30-as évek közepe t á j án ismerkedett meg Kossuth Lajossal, aki 

gyomorbajával kereste föl. Betege, mint a Fialovszky id. könyvében közölt levelekből 
ki tűnik, az előírt diétát nem mindig t a r t o t t a meg. Ezekből azt is megtudjuk, hogy 
Kossuth egész családja páciensei közé tar tozot t . Balogh Pál kieszközölte, hogy amikor 
Kossuthot 1837-ben elfogták, börtönébe is bejárhasson s gyógykezelhesse. Kiszabadu-
lása u tán is állandóan kezelte. Kossuth legnagyobb bizalmat sugárzó leveleinek „Kedves 
bará tom uram!" megszólításából az utolsó szó lassan lekopott a mind bensőbbé váló 
bará t i viszony jeléül. Ez t bizonyítja az is, hogy mikor Kossuth 1840-ben a katol ikus 
vallású Meszlényi Teréziával házasodni készül, a már országos érdeklődés központ jába 
kerül t vegyes házasságkötése problémáinak elintézésére Balogh Pált kérte meg. (L. 3. sz. 
levél.) 

A bizalmas barátságot közös politikai állásfoglalás és közéleti tevékenység erősí-
te t te . Erről vallanak Almási Balogh Pál cikkei a Pesti Hír lapban. Már a 2. számban egy 
6 hasábos „Felszólítás egy hasznos ismereteket ter jesztő társaság ügyében". A cikk rá-
mu ta t , hogy „voltak idők . . . melyekben részint politikai, részint csalfa s túlságos kegyes-
kedési okokból, a népnevelés ellenében mindennemű akadályok té te t tek . . . egyiptusi 
sötétségben tar tani az alsóbb osztályokat . . ." Balogh a „polgárosodást" a „ tudományos 
ismeretek terjesztésével" k ívánta szolgálni s ennek érdekében angol mintára , egyesületi 
alapon népszerű olcsó könyvek kiadását, terjesztését aka r t a megszervezni. Az elgondolás-
hoz Fáy András is csatlakozott (1841. 15. sz..), s u tóbb Kossuth vezércikket is szentelt az 
akkor már a valóság ú t j á r a lépő „Iparegyesület" címen megvalósult elgondolásnak: „Az 
eszmék, ha helyesek, megtermik, s ha korszerűek, hamar termik meg gyümölcsüket" —-
ír ja . „Alig múlt egy évnegyed, hogy Almási Balogh Pál hasznos ismereteket ter jesztő 
egyesületre szólítá fel l apunk 2. számában a nemzetet s azonnal találkoztak, kik m u n k á b a 
vet ték, hogy az ige t es t t é legyen, és gyűlés t a r t a to t t és aláírások tör téntek ós választmány 
szerveztetett, az egyesület létesítésén dolgozandó." (32. sz.) 
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A Jelenkor hiába próbál ta gáncsaival megállítani az ú j szervezkedést. Fullánkosan 
veti ellen, hogy a „ p ó r " nép úgysem olvas. (Jelenkor, 1841. 11. sz.) 

A hasznos ismereteket terjesztő egyesülőt eszméjéből megszületett „Iparegyesület" 
hírei rendszeresen helyet kaptak Kossuth lapjának „Ér tekező" rovatában. Az egyesület 
célját ismertető cikk aláírói közt 16 nevet olvasunk. Áz eszmét fölvető Balogh Pál mellet t 
a kivitelező Kossuth s többek között Eötvös József, Schedel (Toldy) Ferenc, Trefor t 
Ágoston, Ráday Gedeon, Va jda Péter. — A lap külön felszólítást közöl „Hazánk fiaihoz 
és leányaihoz" a nemes cél érdekében. A Pesti Hírlap ez évi 45. számában „a bécsi mű-
egyetem két testvér magyarhoni" tanulók küldenek 26 p f r to t az egyesület céljaira, mer t 
amint í r ják: „mintegy előkészítő intézvénynek" tekint ik a magyar műegyetem létesí-
téséhez. 

Balogh Pál azonban nemcsak a kul túra terjesztése terén fordult angol példákhoz. 
Személyes összeköttetéseivel próbált a „korunk legnemesebb termékei közt első helyet 
elfoglaló" magyar gyapjú értékesítése érdekében ennek angliai piacot biztosítani. A „Gaz-
dasági Egyesület" 1839. márc. 17-i közgyűlésén előadást t a r t o t t a fenti célt szolgáló 
angol—magyar egyesülésről. Előadásából ki tűnik, hogy kezdeményezésével elsősorban 
Ausztria kizsákmányoló gazdasági politikáját k ívánta ellensúlyozni: „másoknak engedjük 
— mond ta többek között — szép földünk javainak gyümölcsét". Azt kívánja, hogy 
„magunk vezessük a magyar kereskedés kormányát" . (Gazdasági Tudósítások, 1839. 
75—87. 1.) Ezt célozta az „Angol—Magyar Kereskedelmi In téze t " létrehozása, amellyel 
a „gazdaság ú j f o r m á j á t " k ívánta Balogh Pál megismertetni. A Pest i Hírlap 1841. 15. 
számában közlemény jelent meg, mely bemuta t t a az angol megbízottat , Kirk Henriket , 
aki azonban, mint a közölt levelekből kiderül, visszaélt a bizalommal s ezért mással 
kellett felváltani. 

Kossuthnak Balogh Pálhoz intézett leveleiből Fialovszky említet t könyve 9 dara-
bot közöl, mint említi a Balogh család birtokából. Ezekhez tar tozik az a további 8 levél, 
ami t 1959-ben vásárolt meg az Akadémia Könyvtára . (Ms 10 254/a) Részben egészség-
ügyi vonatkozásúak, részben az Angol—Magyar Kereskedelmi Intézet személyi válságaira 
vonatkoznak. E levelek közt van a Kossuth házasságára vonatkozó Baloglmak írt érdekes 
levél, valamint a nem Baloglmak szóló, dee levelek közt f en tmarad t Kossuth-levél, melyet 
min t szerkesztő intézett a Pesti Hírlap cenzorához, Havas Józsefhez.1 

A leveleket betűhíven közöljük. Közlésükkel a Kossuth-kuta tás t k ívánjuk szol-
gálni, s egyúttal felhívjuk a figyelmet egy méltatlanul elfeledett haladószellemű akadémi-
kus, Almási Balogh Pál működésére. 

1. 

Kedves barátom uram ! 

Annyira nem voltam most gyűlések ala t t u ra időmnek, hogy csak most vagyok 
képes a követelő levél projectumát megküldeni. — Méltóztassék azt tetszése szerint hasz-
nálni, vagy nem használni a mint jónak lá t ja . -— A forditáson könnyíteni akarván, ahol 
hivatkozás van Kirk állításaira, mindjár t angolúl i r tam; — II.[eilbron] úr elfog r a j t a 
tudn i menni; — észre fogja venni a két üres helyet is mellyet positiv summa megnevezé-
sével kell kipótolni; — az acchesumokat [! ] pedig könnyű lesz az á l ta lam idézett dá tumok 
szerint elrendezni; — a 14., 15. és 16. számok ala t t még bizonyítványokra van hivatkozás, 
mellyekct még szerezni kell, — de szükségeseknek látom, — ha nem szerezhetők, módosí-
tani fogjuk a szövedék (:textus:) szerkezetét —. Ahol Rotschildról van szó, ott is módo-
sításra lesz szükség, ha gyanú helyett bizonyosságot szerezhetünk. — 

Heilbron urnák leveleit viszaküldöm, — figyelemmel olvastam — nekem ugy 
tetszik más levél az, a min Kirk vád ja lovagol, mert ebben arról amit H.[eilbron] ur előt-
tem maga emiitett például csempészségről, s g. semmi sincs. Azt gondolom még is4:I.[eil-
bron] ur is joggal tehet követelést K.[irk] ellen; — csak hogy az б keresetlevelét ón föl 
nem tehetem, sőt neki is azt tanácslom, ne ad jon be maga részéről egyebet mint egy 
kur ta iráskát, mi szerint előadja, hogy követelései, Balogh Pál úréval egy kútfőből ered-
vén, az ő folyamodásában előadott okoknál fogva ő is ha tározot t summában követelést 
tesz; késznek nyilatkozván Kirk ur lehető ellenvetéseire megfelelni, s minden kétséget 
eloszlatni. — Ez lesz részéről a fődolog, mcllybe azonban én be nem ereszkedlietem, mer t 

1 Viszota Gyula: Kossuth Lajos és a Pesti nírlap. Századok, 1929. 
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nem tudjuk К.[ i rk] tu la jdonkép mit fog mondani —. Mindenesetre múlhata t lanul jónak 
lá tom, hogy követeléseik elkülönöztessenek; — te t t em ezt a Kegyedében ugy, hogy 
II . [ei lbron] úrénak sem fog ártani . — Az utolsó Társalkodóban egy felelet van Kirk 
részéről, — olvasta? — Ha miben még szolgálhatok kérem parancsoljon velem, mint 
legőszintébb bará t j áva l . -

Kossuth 
I 6/8 840 

2 . 
Kedves bará tom ! 

A Pukolavnak 2 adot t felelet olly hosszú (3% iv,) hogy birlapom helyzetében 
mel ly annyi megtámadásoknak van kitéve, a miat t , bogv aprólékos részletekkel bíbelődik, 
s heverni hagyja a nagy nemzeti dolgokat amazok miat t — legszívesebb akara tom mellett 
sem csinálhatok helyet egy hamar: mert legalább is 4 számnak értekezőjét kellene egészen 
elfoglalnia — amit tennem egy hamar lehetetlen. Igen kérném ha lehet legalább is egy 
negyed részre lerövidíteni; még ekkor is egy egész lapot foglaland el; — ha nem lehet; 
é n nem tudom miként segíthetünk a dolgon ; —hiában ez egy egész könyv, — könyvet pedig 
hír lapban írni lehetetlen. 

Gifford3 Körleveleivel csak az tör tént , hogy a kik nállam megfordultak, mindenki-
nek ad tam egy rakást ; de azért fele még körül belől szétosztásra vár ; — legjobb akaratom 
mellet t sincs időm alkalmak után látni, csak az ajánlkozókat haszná lom,— Vásár a la t t 
i smét szét küldhetünk egy rakást. 

Bánfalvy értekezése: abstract tudományi kritika mezején forog, mi a Hírlap 
p rogrammja körén kivül van. 

Az iparegyesület ügyében ülést t a r t an i múlhatat lanul szükséges de nekem még 
egy hétig teljességgel nincs időm, be kell végeznem feleletemet Széchenyinek. - J ó 
v o l n a miat tam föl nem függeszteni az ülés t a r t ásá t . 

Tisztelettel és barátsággal 
Kossuth 

1841 aug. 18. 

[Cím;] 
Tettes Almási Balogh Pál 

urnák 
3. 

Pest Decemb. 10 d. 1840. 
Kedves bará tom ! 

Szívességét a leghőbb köszönettel köszönöm. — Megtevőnk a helybeli Plébánosnál, 
Feichtinger Prépost urná i mind azon lépéseket, miket Ön becses levele szükségesnek 
mondot t . 4 — Ez a jó ember sok nehézségeket tőn; s ha nem említem neki, miként azokban 
mike t boldogtalan encyclicáik u j szabályul áll i tanak föl, részemről föl nem akadok, de 
h a azon az illedelem és méltányosság ha tá ra in tu l akadály té te t ik , kéntelen leszek azt 
s a j á t személyem ellen intézett vexának tekinteni , pedig nem vagyok az, ki illyesmit 
halgatagúl zsebre tenni szoknám; lia mondom illyes mit nem említek, t án nem is tudom 

г Pukolay Dániel pesti ügyvéd „Magyar szó az angol—magyar intézet f e le t t " c. cikkében (Pesti Hírlap. 1841. 
52. sz.) felsorolja vádja i t Ki rk ellen: kevesebbet f ize te t t , m in t amennyiért a gyapjií t eladta s akkor ad ta el, amikor 
é r a leszállt. 

' Clifford János Kirk Henrik utóda. Almási Balogh Pá l „Figyelmeztetés az ú jonnan alapitot t a n g o l - m a g y a r 
in téze t re" (Pesti l l i r lap, 1841. 36. sz.) c. cikkében m u t a t j a be: „Az intézet vezérlésére oly háza t valék szerencsés meg-
nyerni , melly London első kereskedő házainak egyike . . . a honi hírlapok közelebbi számában, Gifford János ur, ki 
m i n t a vállalat képviselője, annak megnyitása és személyes vezérlése végett Londonból ide Pestre megérkezett, az 
intézet szellemét, szerkezetét, föltételeit közlendő Magyarhon termesztőivel:". . . A Pesti Hir lap következő, 37. számá-
ban Gifford János és társai aláírással csakugyan megjelent a tá jékoztató közlemény, mely megemlíti a kezdeményező 
Balogh Pál „csüggedetlen ügyekezetét", meílvel a vállalkozás létrejöttén dolgozott. 

4 Kossuth 1840. nov. 27-i. Szemere Miklósnak írt levelében ( ITK. 1905.) bejelenti házasságát s jegyese nevét: 
Meszlényi Teréz nincs ember, ki a családi viszont gyöngédebb érzettel tekintse, mint én . . . " — í r ja . 1841. 
j a n . 17-én Erdélyi János beszámol Szemere Miklósnak Kossuth esküvőjéről: „Kossuth Lajos fér j lőn e hónap 9kén s 
köz tünk — négy szem közt legyen mondva, igen félek, remegek miat ta , s óhaj tom, hogy én csalódjam, s ne ő . . . ( ITK. 
1905.) — Egy másik levelében is említi: „Kossuth Lajos mul t jan 9ke körül esküvék meg, vegyes házasságra: minden 
ünnepélyes szertartások és áldás megadása nélkül ." (uo.) A házasságkötés a pesti belvárosi plébánián tör tént , ahol 
JTeichtinger volt a plébános. 
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reábirni hogy föl jelentse, miképen köztem s jegyesem között rokonság nines, e részben 
tehát a dispensatonium kiadásának akadálya fön nem forog. Végtére még is megígérte, 
s ha csak nem szótörő, ő is föl küldi ma jelentését. — 

Ö már t u d t a hogy Ön nevemben szót tőn az illető helyen, s egyszer azt is mondá, 
hogy kedvezőnek látszó választ osak azért adók Esztergomban, hegy tőlem szép szerrel 
menekedjenek. — Természetesen megórintéin, hegy nem nagy dicséretet mond a Herezeg-
primás udvaráról, ha ügynökeiről illy alávalóságot, s gyávaságot fölteszem 

Alázatosan kérem kedves barátom méltóztassék e levelem folytában a szükséges 
tudakozódást és sürgetést megtenni. — 

Egyébiránt én December utolsó nap ján akarnék eskünni; s dimissonialist is kértem 
a plébánostól mert jegyesem restellene a paroehiára menni; s hon szeretne a cerimonián 
átesni. — Az elsőre nézve azt mondá a Plébános, hogy J a n u a r 7-ig terjed a tilos idő — 
én azt tar tom csak karácsonyig. — A másodikra б határozot tan nem nyilatkozott, de 
beszéd közben érinté, hogy az esküvésnek a háznál történni nem lehet, hanem: paplakban 
kell. — Én ezt természetesen magának a pastoralisnak értelmében botor magyarázatnak 
ta r tom; mert az a templomból t i l t ja ki a vegyes házasságok esketését, és igy maga kap 
r a j t a hogy másutt tör ténjék, a paplak emlitése csak illedelem purancskép van oda téve, 
— az olly botrányok kizárására mint i t t ott tör ténnek; de korán[t]sem kizárólag azért 
szól illy formán az encyclica „in domo parochiali vei alio loco deeenti". — 

Ezeket azért irom meg, hogy megkérjem hahogy a dolog különben rendén van, s 
történhetik, méltóztatnék megkísérteni a kieszközlést, hogy a dispensâtoniumha az isme-
retes záradék „ubi eunqueper quemcunque"s ez betétessék — vagy legalább plébános tir 
felsősscgétől utasit tassék, hogy az áldás megtagadásán és a pastoralisok értelmén tu l 
akadályokat ne tegyen s haszontalan scrupulusaival panaszra okot ne szolgáltasson. 

Böcses válaszát minél előbb alázatosan kikérem. — 
A mi azt a másikat illeti, miről aként méltóztaték nyilatkozni hogy majd szemé-

lyesen értekezünk, én szives barátságát e részben is a legőszintébb érzéssel köszönöm, de 
megvallom, hogy még csak eszem ágába sem jutot t illyes mivel alkalmatlankodni akarni : 

en azt osak amugv közbevetőleg emiitettem minden ezélzás, minden vég nélkül. 
Fogadja még egyszer szives köszönetemet. Isten önnel, s a hazával; - ölelem 

meleg barátsággal 
b a r á t j a s polgártársa 

Kossuth 

4i 
jKossuth L a j o s — Ilavas Józsefnek] 

Pest Dee. 12. J 841. 
Nagyságos ur ! 

Bátran merem állítani, hogy nincs időszaki lap magyar országon, melly felényi 
szigorúsággal censeáltatnék mint a pesti hirlap,5 miről azonban minthogy néha szokatlan 
liberalisággal csúszik egy két czikkeeske keresztül a közönség ellenkezőt hiszen, s azért a 
lapoknak érdektelenségét a szerkesztésnek tula jdoní t ja . — Tudok számos czikkeket 
mutatni , mik a pesti hír lapban kitörültetvén, más lapokba vi tet tek, s azokban törlés 
nélkül ki jöt tek; tudok közgyűlési jelentésekből pontokat muta tn i , mik a P. Hírlapból 
kitörűltettek, a Világban pedig megengedtettek; dolgokat mik (mint a Horvát dolgok) 
másut t a discussio szabados tárgyai; a P. Hír lapban pedig örökké tilosak; leveleket, mik 
a legnagyobb Hiedelemmel, s mértéklettel irvák, (mint űtóbbi alkalommal a Szabadkai) 
mik a censuránál min akár mell v szinti körökben örökké a legnagyobb helyesléssel fogad-
ta t t ak s most ki töröl tetnek; bátor vagyok legközelébb a Jelenkorra hivatkozni ott a 
Társalkodó tele van .Juris criminalis discussioval a mi nekem kereken megti l tatot t ; sőt 
a főlapban eriticai kivonata közöltetik Nyáry indí tványának, mellynék ámbár már nyom-
tatásban megjelent, s minden kézen forog, minden jegyzék nélküli puszta eléadása nállam 

' Kossuth küzdelme я cenzúrával a kortársak közt is közismert. Erdélyi János Szemere Miklósnak írja 1841 
febr. 13-án: ,,A derék szerkesztőnek nagyon meggyült a baja , különösen a censurával. Egész .Magyarország két pár t ra 
oszlik Ítéletében iránta és felőle. A mágnások, keztlve Széchenyi», Batthyáni Lajoson nagyobb részént ellene vannak a 
pesti Uirlapiiak; . . . Mondják, hogy a Hírlapot nem egyes censor, hanem az egész censurale eollegiumnak kell össze 
vissza vizsgálni felső intézmény következtében." (ITK. 1905.) 
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kitöröltetet t , más száz illyeket idézhetnék, mi mellett leginkább az fá j , hogy magam 
alkalmasága tekinte téből bátorkodván e vagy ama czikk kitörlésének okát ké rdezn 
feleletül veszem, hogy ok adással a censura nem tartozik. 

Én azt gondolom, hogy tévednek kik ugy hiszik, hogy a P.[esti] Hír lapnak érdek 
vesztés általi elsüllyesztése czéloztatik, de azt is gondolom, hogy igazuk van, kik ké t 
ellenkező szinű l i ir lapnak egy kéz általi censurá já t lehetetlennek hiszik a nélkül hogy egy 
vagy másik félnek érzékeny sérelmei ne tör ténnének. Elég a dolgok és személyek helyzeté-
re egy pillanatot vetni , hogy akaratlanul is érezzük, kire várakozik a sérelem mind unta lan. 

Hogy vagy e helyzet igy nem m a r a d h a t vagy én a hirlap szerkesztésénél nem marad-
h a t o k azt keblemben t i sz tán érezem; mi t fogok tenni? még nem tudom; számot vetek a 
körűiményekkel, s b a r á t i m tanácsát meghalgatom; de hogy valamit t ennem kell, t ennem 
polgári s becsületbeli kötelesség, azt érezem. — Azonban ha szabad azon nyilvános 
tüneményre hivatkoznom, hogy a hírlap m á r is igen sok jót t e t t ; ha szabad hinnem, hogy 
kegyednek megnyugta tó érzelmet n y ú j t annak tudása, miként e jót legfőkép kegyed 
eszközlé, ha szabad ennélfogva reménylenem, hogy még maradt fel valami ez intézet 
i rán t i jó akaratból, mellyet azonban a tegnapi törlések s üzenetek u t án könnyen egészen 
enyószettnek hihet nénk . Legyen szabad egyszersmind megkérnem kegyedet méltóztassék 
ön magától eszközölni hogy a P.[esti] Hírlapot, s Világot külön kezek censurálják; s ha 
Kegyeddel részint barátságos, részint más összeköttetések inkább a „Világ" censuráját 
kedveltetik; méltóztassék esedezem eszközölni, hogy a P.festi] Hirlap más censortkapjon. 6 

Ezt Nagyságod könnyen eszközölheti, s általa magát ugy hiszem egy igen kelle-
met len foglalatosságtól menthet i meg; n e k ü n k pedig ha jobbra fordúl sorsunk nyugalmat , 
h a nem fordúl, legalább azon meggyőződést szerzendi, hogy kivótelkép há t ra nem téte-
t ü n k , s annyi nekünk is szabad, mint más akármelly hirlapirónak. — É n a bizodalomnak 
e férfias kérelmét becsületbeli kötelességemnek tar to t tam, és én sokkal inkább tisztelem 
Nagyságod jellemét , mintsem kételkedhet nőm, hogy a bizodalmas egyenességet bal ra 
n e m magyarázni mél tózta t ik . 

Mély tisztelettel lévén aláz. szolgája Nagyságodnak 

Kossuth 

Közli: S Á F R Á N GYÖRGYI 

• A ,.Világ" szerkesztésűt 1841. juni. 28-tól Jab lonczay (Jabloniczky) Ignác vet te á t , ak i a konzervatív pá r t 
vezérének Dessewffy Aurélnak a t i tkára , s szinte számról számra élesen t ámad ja a Pesti Hír lapot , illetve Kossuthot . 
Az ú j szerkesztőt bemuta tó c ikkben így ír a Világ a Pes t i Hírlapról: korunkat min t ja jga tások, nyomor, fel-
s ika j tások , szennyek, háborgások, részvétlenség, tespedés és örök korholás korát adand ja á t a maradéknak, korunkat , 
me ly a törvényhozás könyveibiil , mint a békének, szilárd törvényességnek s tb . kora tűnik elő . . . " (Világ, 1841. aug.18.) 

A Világ személyeskedő ellenszenvével szemben Kossu th becsületes versenyre szólít: „egy nemzet életében 
t ö b b szinvegyület s több á rnvék la t van, és egymás mellett mindenik megfér, s azért barát i kezet n y ú j t v a pályatárs ink-
n a k , becsületes versenyre szólitók fö l . " (Pesti Hírlap, 1841. 83. sz.) 
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K Ö N Y V S Z E M L E 

M. KONDOR VIKTORIA : 

Az 1875-ös pártfúzió 

Értekezések a történet tudományok köréből. Ú j sorozat 11. Akadémiai Kiadó. 
Budapest, 1959. 148 1. 

A magyar történelem egyik fontos ós 
meglehetősen bonyolult kérdését válasz-
to t ta a fiatal szerző első nagyobb lélegzetű 
munkájának tárgyául. Értekezése ha t feje-
zetben vázolja a középnemesség politiká-
ját és pártcsoportosulásának kezdeteit a 
kiegyezés előkészítése idején, a balközép 
pár t tá alakulását, a balközép együtt-
működését a Deák-párttal a dualizmus 
rendszerének kiépítésében és megszilárdí-
tásában, a Deák-párt válságának kezdeteit, 
majd о válság kiéleződését, végül а bal-
közép bomlását és a fúziót. 

A m ű sajtó, röpirat, nyomtatásban meg-
jelent és kéziratos mémoireok, levelezések, 
hivatali iratok (pl. minisztertanácsi jegy-
zőkönyvek), a vonatkozó szakirodalom 
csaknem teljesnek mondható felhasználá-
sával készült alapos, lelkiismeretes, világos 
szerkezetű irás. Helyoson világítja meg a 
birtokos középnemesség útját a passzív 
ellenállástól a kiegyezésig. Meggyőzően 
utal ennek a hátrafelé tett lépesnek gazda-
sági-politikai okaira is. 

Finom érzékre vall az a megállapítása, 
hogy a balközép egy része a középnemesség 
önálló hatalmi törekvéseit képviselve füg-
getlenségre, alkotmányra ta r t igényt, míg 
másik csoportja alkalmazkodni kíván a ki-
egyezéshez, hogy kormányképes parla-
menti párt színében tűnhessen fel. A bal-
közép éppen kormánvképességénck a bizto-
sítása végett élesen elhatárolta magát mind 
a kormánypárttól , mind a szélső baltól. 
A belső pártszakadás megakadályozása 
céljából, főleg azonban a tömegek kiegye-
zéseUenes hangulatának levezetése és a 
szélsőbal befolyásának ellensúlyozása végett 
születik meg a kormányképesség felé ka-
csingató, a kiegyezéssel élesen szembe nem 
helyezkedő 1867. évi programtól éppen a 
függetlenség kérdésében jócskán eltérő 
bihari program. Ez kiegyezésellenes pont jai 
révén alkalmas arra, hogy tömegeket állít-
son a párt mögé, megossza őket a balközép 
és a szélsőbal között, így csökkentve a 

feszültséget és a kiegyezésellenes mozgal-
mak erejét. 1869-ig az volt a balközép tak-
t ikája és illúziója, hogy parlamenti úton, 
választás révén kormányra jut és átveszi 
a politikai élet vezetését. Az 1869 még 
inkább az 1872. évi választások u t án a 
balközép vezérei rá jöt tek arra, hogy válasz-
tások ú t j án hatalomra nem vergődhet-
nek. Et tő l kezdve minden lépésük arra 
irányult, hogy a Deák-párttal megegyezve 
juthassanak be a hatalomba. Ehhez azon-
ban mind a kormányzó párt , mind a 
korona előtt világossá kellett tenni, hogy 
valóban szükségük van a balközépre. 
Egyidejűleg a balközépet fokozatosan 
elvei feladására kellett bírni. A balközép 
rá is lépett erre az útra. Ennek jele-
kónt nem emelt szót az 1874. évi és az 
1872-esnél sokkal reakciósabb választási 
törvény ellen, hanem egyre intenzívebben 
folytatta az egyesülésre irányuló tárgyalá-
sokat, amelyek 1875 tavaszán eredményre 
is vezettek. A fúzió a birtokosnemességet 
be ju t ta t ta a hatalomba, hivatalokba stb., 
megszilárdította a magyar uralkodó osztá-
lyok elnyomó hata lmát a magyar nép és 
az országban élő nem magyarok fölött, 
továbbá a dualizmus rendszerét s ezzel 
együtt a monarchia nagyhatalmi állását is. 

Rendkívül érdekesek azok a fejtegetések 
is, amelyek a balközépbo tömörült neme-
sek hamis tudatáról, az osztály helyzetének 
irreális megítéléséről s az ebből folyó hely-
telen tettekről szólnak. Rávilágít a közép-
nemesség 48—49. évi pozitív szerepének a 
balközép nemesek 67 utáni politikájára 
gyakorolt, illúziókat keltő hatására. Arra, 
hogy e reakcióssá vált csoport, miként véli 
magát a hagyományok miat t még mindig 
a függetlenség kivívására alkalmas osztály-
nak, holott a népnek már hátat fordított, 
sőt tudatosan iparkodik leszerelni a nép 
megmozdulásait. Ezzel nagy szolgálatot 
te t t a nagybirtokosságnak, amelynek 1875 
óta látszatra társa a hatalomban, valójá-
ban kiszolgálója. Nagyon helyesen mu ta t 
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r á a szerző arra is, hogy a függetlenségi 
zászló a balközép kezében a néppel való 
szembefordulásnak, a nép elárulásának a 
t aka ró ja . Egyút ta l pedig eszköz arra, hogy 
a balközép a par lament közbeiktatásával 
törvényes úton megszerezze a független-
séget. A szerző helyesen u ta l arra, hogy a 
középbirtokos nemességnek sa já t vezetői 
hivatásáról és a függetlenség visszaszerzé-
séről táplált nézetei gazdasági deklasszá-
lódása folytán nem egyebek puszta ábrán-
doknál , hiszen törekvéseinek megvalósítá-
sához nem volt elég ereje. Jó l emeli ki, hogy 
a függetlenségi törekvéseknek mégis volt 
bizonyos fokig haladó jellegük, mert a bal-
középet követő néhány ipari burzsoá, 
t ovábbá a dolgozó tömegek érdekeit feje-
zik ki. Ezek elégedetlenek a kiegyezéssel. 
Vezetésüket vállal ja is a balközép, hogy a 
tömegmozgalmakat az uralkodó osztályok 
számára veszélytelen keretek között t a r t -
hassa, elterelvén egyút ta l a figyelmet a ki-
egyezés népellenes értelméről. 

Sikerült a Jókai polit ikai szerepével fog-
lalkozó rész, amely eredményesen cáfolja 
meg egyes irodalomtörténészeknek Jóka i 
szerepét revizionista módon idealizáló és 
így torzító nézeteit. E z t az alfejezetet 
különösen nagy haszonnal forgathatnák az 
irodalomtörténészek, akik — úgy tűnik — 
sajnos, nem eléggé veszik figyelembe a 
tör téne t tudomány ú jabb , marxista ered-
ményei t . 

Szépek a Deák-párt belső ellentéteiről, a 
bomlás okairól t á jékoz ta tó fejezetek és 
nagyon jó a fúzió jelentőségét értékelő 
utolsó pár oldal is. 

Mindez csupán néhány példa ízelítőnek 
a t anu lmány szép részleteiből. Valamennyi 
sikerült részlet elmondása szétfeszítené e 
rövidre szabott ismertetés kereteit. 

A m ű egészében véve is, legtöbb részle-
t é t tekintve is jó, érdekes írás. Néhány 
fogyatékosságára, el lentmondására azon-
b a n szükségesnek látszik rámutatni , hogy 
egy későbbi kiadásban ezek ki javí thatok 
legyenek. 

Szerző többször is említi — helyesen — 
a középnemesség hanyat lásá t és a népet 
eláruló politikáját, do elemzése ebben a 
tek in te tben nem elég mély és részletes. 
N e m igazolja tényekkel e réteg hanyat ló 
osztály-jellegét és nem elég élesen húzza 
a lá , hogy alapvetően ebből következik 
reakciós politikája, s hogy ezért képtelen 
ha ladó szerep betöltésére. Különösen el-
kelne ilyen alapos elvi elemzés a 39, 40, 
08—69, 80—89. lapokon. Tévedés az az 
ál l í tása, hogy a bir tokos középnemesség 
1848-ban a kapital izmus önálló ú t j áé r t 
harcol t volna. Ez legfeljebb Kossuth prog-

ramjából következett logikusan, de ezt 
még 48-ban sem te t t e magáévá a kormány, 
s a nemesség többsége. Nem is tehette, 
mer t az „öngazdálkodó" árutermelő és 
kereskedő nemesnek nem volt érdeke az 
önálló tőkés fejlődés, hanem a közös vám-
terület Ausztriával. Kossuth programja 
ezért és azért nem valósulhatott meg, mert 
hiányzott az erős burzsoázia, vagyis az az 
osztály, amelynek érdekeit a program való-
jában szolgálta. A középnemesség azért 
vesztette cl 1849 u t á n vezető szerepét, mert 
deklasszálódása folytán ál ta lában és több-
ségében nern tudo t t rá térni a tőkés fejlődés 
ú t j á ra . Ebből következett a kiegyezésre 
való haj lama, szövetsége a főurakkal, nép-
ellenessége, antiliberalizmusa stb. Abból a 
körülményből, hegy a középnemesség egy 
kis része előtt nem zárult le a kapitalista 
fejlődés ú t ja , még nem következik az egész 
csoportra kiterjedő érvényességgel a teljes 
függetlenség követelése. Ellenben annál 
inkább a kiegyezésre való haj lam abból, 
hogy a többségnek nincs módja rátérni a 
tőkés gazdálkodásra. Csak helyeselni lehet 
azt a már emlí tet t megállapítást, hogy a 
balközépen helyetfoglaló birtokosnemesség 
egy része a függetlenség alkotmányos meg-
valósítására, másik és nagyobb része a ki-
egyezéshez alkalmazkodó kormányképes 
ellenzéki párt létrehozására törekedett . Ez 
belső ellentétekre, sőt szakadásra is veze-
te t t . Mindez logikusan következik a birto-
kosnemesség egyes csoportjainak feljebb 
érintet t helyzetéből. Szerző eme helyes állí-
tásainak azonban ellentmond a 41. lapnak 
az a kijelentése, mely szerint ,,a közép-
nemességnek az a része, mely vezető sze-
repre való igényét elsősorban független-
ségi harcának emlékéből merítette, csatla-
kozott a balközép pár thoz" . Ha ez igaz 
volna, nem lehetne megérteni Tisza Kál-
mán és Jókai á l láspont jának a különbsé-
geit, még kevésbé Ghyczy Kálmán és a 
Jókai közötti különbséget. Tisza képviselte 
ugyanis — megítélésem szerint — a bal-
közép megalakulásától fogva a kiegyezés-
hez igazodó kormányképes pá r tnak meg-
felelő elvi álláspontot, ami az 1867. évi 
programban ju tot t kifejezésre, míg Jókai a 
függetlenséget alkotmányos úton megvaló-
sítani kívánó irányzatot , amit a bihari 
program tükrözöt t . Tisza demagóg frázisai 
ne tévesszenek meg sepkit. Az б igazi néze-
teiről az árulkodott legjobban, hogy Jókai 
i ránt bizalmatlan volt. Tisza igazán soha-
sem akar ta 67-es alapon kivívni a teljes 
48-at. Ezt Jókai és a köréje csoportosuló 
balszárny akar ta csupán. Kívánatos lett 
volna szorosabb kapcsolatba hozni a birto-
kos középnemcsség mint társadalmi cso-
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port dzsentrivé hanyatlásával a Deák-
pár tnak — a köztörvényhatóságok és a 
községek rendezése, továbbá az állami 
számszék ügyében tanúsí tot t antiliberális — 
magatar tását és mélyebben elemezni ezt is. 

Végezetül néhány apróbb észrevétel: az 
abszolutizmus elleni tüntetések és nemzeti 
mozgalmak nem voltak egyedüli okai ú j 
kormányzati módszerek keresésének (Ii. I.). 
Ez a kérdés túlságosan leegyszerűsített, 
provinciális kezelése. Szükséges lett volna 
rámuta tn i az 1863. évi konzervatív javas-
latok és Deák húsvéti cikke, valamint a 
Debat teban kife j te t t nézetek erős hasonló-
ságára, csaknem azonosságára. Eötvös ek-
kor már rég nem volt nagybirtokos (9. 1.). 
Jobban ki kellett volna dolgozni a Deák és 
Tisza felfogása közötti árnyalat i különbsé-
get (14. 1.). A centralisták szerepéről, poli-
t ikai nézeteiről írt részhez célszerű lett 
volna figyelembe venni Mátrai László tanul-
mányá t a Magyar Filozófiai Szemlében, 
amely igen fontos bíráló szempontokat vet 

fel (25. 1.). A szélsőbal programjának elem-
zése sematikus. Szerepének értékelése leg-
alábbis az 1868-ig ter jedő időre méltányta-
lan és Sgy hibás. Helytolen a program elem-
zésének az a része is, amely kimondja, hogy 
-az abban foglalt nézetek a középbirtokos 
nemesség pá r t j ának m u t a t t á k a szélsőbalt. 
Böszörményi esete, Irányi Dániel, Madarász 
József és mások szereplése, a kezdeti kap-
csolatok a munkásmozgalommal nem ezt 
bizonyít ják (27. 1.). Kissé sematikusak és 
ezáltal akarat lanul is némileg idealizáltak 
a középnemesség 1848—49. évi szerepéről 
szóló részek (pl. 39.1.), holott a valóságban 
a forradalom idején sokkal ellentmondáso-
sabb volt a birtokosnemesség magatar tása . 

Ezek az apróbb fogyatékosságok azon-
ban mitsein vonnak le a t anu lmány érté-
kéből, amely a legszebb reményekre jogosít 
fel a tehetséges f ia ta l szerző további mun-
kásságát illetően. 

M É R E I G Y U L A 

MAX VON L A U E : 

A f i z i k a t ö r t é n e t e 

Gondolat Kiadó. Budapest, 1960. 150 1. 

A Gondolat Kiadó a közismert Studium-
sorozat 17. köteteként ad ta ki Max von 
Laue tanulmányát a fizika történetéről. 

A fizika története lényeges szerepet tölt 
be a fizika szaktudományának egyes ágai 
mellett. Ennek segítségével a fizikai foga-
lomalkotás és gondolkodásmód fejlődésé-
nek érdekes mozzanatait még jobban ki 
lehet emelni, mint kizárólag a modern 
pedagógiai elvek alapján elrendezett szak-
ismeretek közlésével. Csak a t örténeti szem-
lélet m u t a t h a t j a meg az ú j felismerésekhez, 
a problémák megoldásához vezető — gyak-
ran küzdelmes és fáradtságos — uta t . Ki-
zárólag a fizika történetének alapos isme-
rete óvhat csak meg attól, hogy a tudomá-
nyos megismerés pillanatnyi szintjét el-
hamarkodot tan abszolúttá merevítsük. 

Laue „A fizika történeté"-t — Rothackei 
professzor felkérésére — 1947-ben azzal a 
szándékkal írta, hogy az utolsó évszázad-
ban született eredményekot modern szem-
pontból értékelje. Ez a modern szemlélet-
mód Laue könyvének egyik legértékesebb 
vonása, amely bizonyos mértékben út törő 
tevékenységnek tekinthető. Ritka kivéte-
lektől (pl. E. Whittaker „Az éter és az 
elektromosság tör ténete" c. összefoglaló 
monográfiájától és Ktidrjavcev „Fizika 

tö r téne te" várva várt továbbiköteteitől) 
eltekintve, nem ismerünk olyan próbálko-
zást, amely a fizikai gondolkodásmód fej-
lődését egészen a legmodernebb időkig 
nyomon követné. Laue t anu lmányának 
másik nagyon jelentős tulajdonságát abban 
lá t juk , hogy egy felfedezésekben gazdag, 
mintegy fél évszázadot átölelő, hosszú 
ku ta tó és pedagóguspálya végén született . 
Uv módon bepillantást enged a Nobel-díjas 
szerző gondolatvilágába is. 

Természetes, hogy százötven oldalon a 
szerző nem térhet ki még csak minden 
jelentős eredmény értékelésére sem. Az a 
módszer, ahogyan a jelentős tényeket ki-
választja, s ahogyan fél mondat ta l elintézi 
a terméketlenség és az öncélú spekuláció 
mellékvágányára terelődött i rányzatokat , 
az akt ív kuta tó biztos tájékozódóképessé-
gére vall és erre nevel. 

Az olvasó hiába keresne a kötetben szó-
rakoztató életrajzi leírásokat. Ehelyet t lé-
nyegesen fontosabb ismereteket ta lá lunk 
Laue könyvében, amiből a fizika különböző 
ágainak alapvető összefüggéseiről kapunk 
impozáns képet, és ezt a képet, Laue az 
objektív valóság tükröződésének tekint i . 

Fényes Imre a kötethez írt előszavában 
ismerteti Laue tudományos pályafutásá t . 
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Szomorú körülmény, liogy a magyar kiadás 
megjelenése óta Laue közlekedési baleset 
következtében életét vesztette. „A fizika 
tör ténete" olvasása közben még világosab-
ban felmérhetjük azt a veszteséget, ami t 
az alkotóereje tel jében levő tudós hirtelen 
halála jelent a t u d o m á n y számára. 

A gördülékeny és gondos fordí tás Svékus 
Olivér munká ja . A kiadó, véleményünk 
szerint, elérte cél ját : értékes művel gazda-
gítot ta a fizikatörténet magyar nyelvű 
szakirodalmát. Meggyőződésünk, hogy a 
könyv a nagyközönség körében is tet-
szésre talál. 

A B O N Y I IVÁN 

RATKÓCZI NÁNDOR : 

Rad io lóg ia 

.Medicina Könyvkiadó. Budapest , 195!).. 475 1., 554 ábra 

Az a tény, bogy 1 948 ó ta a röntgenológia 
t an könyvónok harmadik kiadása is meg-
jelenbetett, bizonyítja e könyv jelentősé-
gét és szükségességét. 

A- második kiadás 1954-ben Ha jdú— 
ltatkóczi szerkesztésében jelent meg, meg-
írásában számos röntgenológus vett részt. 
A röntgenológia gyors fejlődése mia t t 
azonban ez á könyv I 960-ban már nem 
tekinthető megfelelőn ok. 

Az új kiadásnak a második kiadás ért-
hető hiányosságait kellett pótolnia és ezek 
elsősorban azok a felfedezések, új mód-
szerek, amelyek éppen I 954 és 1960 között 
vál tak a radiológia mindennapos eljárá-
saivá. Ilyenek a képerősítő, az ernyő-
fényképezés, a röntgenkincmatographia, a 
radioaktív izotópok diagnosztikai és therá-
piás alkalmazása stb. Szerző ezen eljárások 
jelentőségét teljesen magáévá teszi, mivel 
szerinte „a funkcionális diagnosztikának 
teljesen ú j út jai t ny i to t t ák meg". Sajnos 
korántsem szánt anny i terjedelmet tár-
gyalásukra, mint ami azokat már m a is 
megilleti és ami az elkövetkezendő évek-
ben még sokkal i nkább meg fogja illetni. 

Tankönyv írása a helyes arányok meg-
választása miat t , mindig nagy nehézséget 
jelent a szerző számára. Ér the t о a szerző-
nek teljességre való törekedése. A kórképek 
részletes ismertetése azönban a megszabot t 
terjedelem mellett természetesen lehetet-
len; vi ta thatónak t a r t j u k azonban azt , 
liogy pl. a paragonimiasis vagy a Jagziekte 
nevű, nálunk ismeretlen betegségek rönt-
g™nológiáját szokatlanul részletesen tár-
gyalja. 

Helyesnek t a r to t t uk volna, ha a röntge-
nológust és gyakorlóorvost egyaránt érdek-
lő epeút- és epehólyag diagnosztikával 
szerző részletesebben foglalkozott volna és 
különösképpen a leletek klinikai értékelé-

sére nemcsak itt, hanem más helyim is 
részletesen ki tér t volna. Ismeretes, hogy 
egyes nem röntgones kollégák mennyire 
tájékozat lanok bizonyos betegségek rönt-
gen tüneteinek és röntgen vizsgálatainak 
alkalmazásában, éppen mert nem ismerik 
a röntgen fogalmat. 

A könyv felépítésében hiányolható a 
patogenetikai szemlélet, melyre a jelen-
legi medikus okta tásban törekszünk. Knél-
kül a szemlélet nélkül az orvos nem ta lá l ja 
meg azt a vezérfonalat, mely eddig fejlődő 
orvosi gondolkodását irányította, í gy szíve-
sebben lá t tuk volna, ha pl. a csontizületi 
tuberkulózis egyes megjelenési formáit a 
könyv egvmással összefüggésben és pato-
lógiai fejlődésében tárgyal ta volna, mer t 
ezzel a problémával igen gyakran találko-
zik a gyakorló és a kezdő is. A könyv 11. 
kiadása kísérletet t e t t arra, hogy a röntgen 
okta tás t adaptá l ja a funkcionális patoló-
giai történésekhez, abból a célból, hogy az 
orvos a röntgen képen lá tot takat be t u d j a 
illeszteni a betegről alkotott kórképbe. 
Kár , begy ezt a helyes szemléletet szerző 
a III. kiadásban nem fejlesztette tovább. 

Igen hasznos lett volna a röntgen elválto-
zások kórbonctani szubsztráturnát bőveb-
ben tárgyalni az egyetemi tankönyv meg-
engedett keretein belül, mint ahogy a II . 
kiadásban erre volt is törekvés. 

A könyv helyenként bizonyos tárgyi 
tévedésekre is a lkalmat adhat . így pl. a 
330. oldalon azt ír ja: hal-csigolya (vertebra  
plana). A vertebra plana azonban nem 
azonos a halcsigolyával és sem a Scheuer- 
mann, sem a Calvé-féle megbetegedés, sem 
az izolált gümős csigolya nem sorolható a 
balcsigolya gyűj tőnév alá. 

Szerző nagyon helyesen mutat, rá ar ra a 
polipragmáziára és radiofobiára, mely a 
röntgenesek körében is ter jedőben van, 
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holott ez sem a beteg, sem a röntgenes 
számára nem közömbös. Helyes kihang-
súlyozni a röntgen vizsgálatok konziliárus 
jellegét. De ha a könyv valamivel kevésbé 
egyszerűnek mu ta tná a röntgenvizsgálatok 
elvégzését és kiértékelését, akkor 110111 
röntgenes olvasói ta lán nagyobb tisztelet-
tel tekintenének az orvosi működés ezen 
részére és elismernék, hogy ma már ez a 
szakma is egész embert kívánó tudomány 
és nem a klinikus által előírt technikai 
művelet . 

Szerző igen nehéz feladatra vállalkozott: 
Könyvének a szélesen elágazó tárgy min-
den részét fel kell ölelnie. Ugyanakkor nem 
lehet túl bő. Minél rövidebb egy könyv, 
annál világosabban kell megírni. Ratkóczi 
professzor ezt a nehéz feladatot az emlí tet t 
egyes kisebb-nagyobb aránytalanságokon 
kívül megoldotta. Nagyon szép és hasznos 
a könyv végén megjelent, kibővített terá-
piás táblázat . Igen szépek a képek és való-

ban helyes azokat a szöveg közé tenni . 
Különösen jók a szemléltető rajzok és 
táblázatok. 

Kár , liogy a tudóshoz méltó, mérték-
ta r tó előszóból hiányzik annak a magyará-
zata, hogy ez a I I I . k iadás miért és miben 
különbözik a társszerzőkkel ír t II . kiadás-
tól, tekintve, hogy mindké t könyv ugyan-
azon cím alat t , ugyanazzal a témával fog-
lalkozik. 

A könyv stílusa szép, világos, gördülé-
keny, könnyen érthető, magyaros. Jó , 
hogy az egyes fejezetek szervesen kapcso-
lódnak egymásba. Ez a I I . kiadással szem-
ben határozot t javulás. A könyv kiállítása 
az elsőkkel összehasonlítva is szebb. Jobb a 
papír és a nyomdai m u n k a is. Mindent 
egybevetve a könyv megjelenését örömmel 
kell üdvözölni, és őszintén reméljük, hogy 
a medikusok és gyakorló orvosok jelentő-
ségéhez mérten szorgalmasan fogják for-
gatni. 

W E I L N É L E I C H N E R ZSUZSA 
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A tananyag korszerűsítéséről a felsőoktatásban* 
MOLNÁR .JÁNOS művelődésügyi miniszterhelyettes 

O k t a t á s i rendszerünk továbbfejlesztésének kulcskérdése a tananyag 
korszerűsítése. Ez a követelmény áthat ja a reform valamennyi alapelvét és csak 
következetes megvalósítása biztosíthatja, hogy a reform ne váljék a lényeget 
nem érintő formai változtatások összességévé. Természetes — bár még nem 
eléggé elemzett tény pl. —, hogy az oktatásnak a gyakorlattal, az élettel 
való összekapcsolása nem merülhet ki az 5 + l - e s rendszer egy gyakorlati 
napjában, vagy a főiskolákon, egyetemeken bevezetendő szakmai gyakorlatok-
ban. Az élettel való kapcsolat elvének és a gyakorlatba való átültetésének át 
kell hatnia az egész oktatási folyamatot, s a szakmai gyakorlat csak akkor 
válik eredményessé, ha az oktatás levonja belőlük a megfelelő tartalmi és 
módszertani következtetéseket, ha párosul a tananyag korszerűsítésével. Ugyan-
akkor a tananyag korszerűsítése magában foglal világnézeti követelményeket 
is. A marxizmus—leninizmus elméletének és módszerének a korszerűsítés fontos 
vezető elvének kell lennie. A tananyag korszerűsítése nagy körültekintést és 
alapos tudományos elemzést igénylő, bonyolult feladat. Különösen az a 
főiskolákon és egyetemeken. A korszerűsítés célja nem egyszerűen a ma meg-
levő és gyorsan javítható — és gyorsan javítandó — fogyatékosságok 
megszüntetése. A korszerűsítés tartalmilag, szerkezetileg és módszertanilag 
újjárendezett tananyagot és tantervet jelont. E feladat megoldása tudományos 
elemzést követel, mert ilyen elemzés nélkül a korszerűsítés formális, bizonyos 
általánosan hangoztatott szempontok külsőleges megvalósítását eredményez-
heti. Körültekintő elemző munka biztosíthatja csak, hogy a korszerű 
tananyag kialakítása a helyesen megállapított igényeknek megfelelően, és nem 
az egyes tanszékek adottságainak és személyi összetételének szempontjai 
szerint alakul. 

Ahhoz, hogy a tananyagot korszerűsíthessük, konkrétan meg kell vizs-
gálni a képzés elé állított „korszerű" követelményeket. Az irányelvek azt 
mondják, hogy a felsőoktatás célja kommunista szakember-képzés. E — társa-
dalmi igényeinket tömören megfogalmazó — követelmény kiinduló pontja 
a tananyag-korszerűsítés munkájának. E követelmény két oldala önmagában 
is meghatározott. A két oldal egymástól való elszakítása azonban elméletileg 
és gyakorlatilag, s a korszerűsítés megvalósításában is, káros eredményekre 
vezethetne. A reform célja éppen az, hogy az oktatás két oldalát a maga 
egységében, az oktatás-nevelés egységes folyamatában, a társadalmi és egyéni 
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érdekek összhangja alapján valósítsa meg. A két oldal szétszakítása teljesen 
ellentmondana a reform szellemének, az oktatás és nevelés, a szakmai és 
világnézeti nevelés elválasztásához vezetne. A kettő egységes felfogása 
viszont arra int, hogy a világnézeti követelmények teljesítésére való 
törekvés a szakképzés egységes folyamatában, a világnézeti követelmé-
nyeknek megfelelően kialakított korszerű tananyag oktatásában valósul meg. 

A tananyag korszerűsítésének első lépése az, hogy általában népgazdasági 
áganként, illetve egyetem-tipusonként, majd szakonként konkrétan meghatá-
rozzuk a kommunista szakember-fogalom tar ta lmát . A vizsgálatok jelen 
állapotában ez elsősorban kizárásos alapon, a helytelen és ezért elkerülendő 
szemlélet és gyakorlat elvetése út ján közelíthető meg. A társadalmi, tudomá-
nyos, pedagógiai igény szempontjából már világosan látható a cél, s még 
inkább a kiküszöbölendő hibás szemlélet. 

Megvitatott és kialakult álláspont az, hogy az egyetemeken képzett szak-
ember nem tudós. Az egyetemnek és főiskolának biztosítania kell, hogy a vég-
zett szakemberek rendelkezzenek a tudományos munka műveléséhez szük-
séges ismeretekkel, készséggel és önállósággal, ele képzésük jellege és tartalma 
nem biztosíthatja — és nem is kell hogy biztosítsa — az alkotó tudományos 
munka folytatásának minden feltételét. Ez hatással kell hogy legyen az oktatott 
tananyag jellegére, rendező pedagógiai elveire, célirányosságára. Ennek meg-
felelően kell kialakítani a tananyagot mennyiségében és egymásra építettségé-
ben. Az egyetemi képzés megteremti a feltételeket, az alapot a tudósképzéshez, 
de nem pótolhatja az egyetemi képzésre épített tudományos továbbképzés 
feladatait. Az oktatás-nevelés célirányossága abban a tekintetben, hogy jól 
felkészült, a gyakorlati ismeretekben járatos szakembert nevel, a reform fő 
követelménye. 

Az egyetemeken képzett szakember nem egy szűken meghatározott 
terület specialistája. Az egyetemi képzés nem pótolhatja és nem helyettesítheti 
az egyetemi képzésre épülő továbbképzést és specializálódást. Az irányelvek 
helyesen hangsúlyozzák, hogy az egyetemeknek központi szerepet kell szánni 
a szakemberek továbbképzésében. Ez azonban az egyetemi képzésre és az utána 
folytatott gyakorlati munkára épülő speciális továbbképzésre vonatkozik. 
Következésképpen a korszerű tananyag kialakítása megköveteli az általános 
alapképzés további megszilárdítását, és az egyetemi képzés ideje alatt a specia-
lizálódás meghatározott szűk területre való korlátozását. 

A szakember világnézetileg szilárd, kommunista szakember. E követel-
ménynek tükröződnie kell szaktárgya oktatásában is, szaktárgyának felépített-
ségében és más tárgyakhoz való viszonyában, Olyan oktatást kell nyújtani, 
amely biztosítja, hogy a végzett hallgató világosan lássa választott szakmája 
társadalmi jelentőségét, szerepét, és a választott szakmát úgy szeresse és 
becsülje, hogy tisztában legyen helyével a társadalom, a gazdaság és kultúra 
egészében, a szocialista társadalomban. Mindezt természetesen csak a marxiz-
mus—leninizmus magas színvonalú oktatásával, a szaktárgyak világnézeti 
nevelőhatásának fokozásával tudjuk biztosítani. 

Az egyetemeken a szakemberképzés tehát azt jelenti, hogy a hallgató 
magas, tudományos sz'nvonalú alapképzést kapott, rendelkezik a szükséges — 
és terjedelemben konkrétan meghatározott — ismeretekkel, hogy kialakul 
benne a helyes tudományos, szakmai szemlélet, hogy képes önálló eligazodásra 
szaktárgyában az ettől meghatározott feladatkörben, hogy ismeri szakmája 
gyakorlatának legfőbb módszereit, tehát képzése céltudatosan kielégíti a vele, 
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mint szakemberrel szemben támasztott , társadalmilag meghatározott követel-
ményeket. 

Л képzés céljának meghatározásához, e cél eléréséhez szükséges tananyag 
és oktatási módszerek kialakításához, más szóval a korszerűsítés gyakorlati 
megvalósításához, szem előtt kell tar tani néhány alapkövetelményt. A leg-
fontosabbak a következők: 

1. Kiinduló pont társadalmunk — a szocialista társadalom — fejlődése 
által meghatározott követelmények. Ezek gazdasági, termelési, politikai, világ-
nézeti, tudományos, kulturális igények. Ezek általános és konkrét vizsgálata a 
legfőbb rendezési elv az adott szakterület tananyagának kialakításához. Ez a 
követelmény azt jelenti, hogy számba kell venni a szocialista ipar és mezőgazda-
ság fejlődését, konkrétan a második ötéves tervben és távlati terveinkben rögzí-
te t t formájában is. Figyelembe kell venni a távlati tudományos terveket, ame-
lyek hosszú perspektívára, gazdasági fejlődésünknek és feladatainknak meg-
felelően sűrítik a kutatási feladatokat, figyelembe kell venni és elemezni kell 
a kulturális forradalom további kibontakozását, az oktatásügy továbbfejlesz-
tésére vonatkozó irányelveket, melyek hosszú időre meghatározó szerepet 
játszanak a pedagógus-képzés célszerű megszervezésében. Csak ezeknek a ténye-
zőknek konkrét, szakokra bontott vizsgálata határozhatja meg a képzés cél-
kitűzéseit. Ennek a követelménynek a vizsgálata mindenekelőtt a korszerű 
tananyag tartalmának kialakításához ad irányelveket, meghatározza a tan-
anyag kiválasztásának szempontjait, a tananyag egyes részei közötti belső 
arányokat, de az egyes szakmák vizsgálata utalni fog módszertani követel-
mények biztosítására is. Az ilyen vizsgálatnak alaposnak, sokoldalúnak kell 
lennie. Pl. az erőgépészképzés megjavítása érdekében le kell vonni a megfelelő 
következtetéseket távlati gazdasági terveink ama célkitűzéséből, hogy az 
energiahordozók belső arányát a gáz, az olaj felé tolja el. Vagy a jogászképzés 
célkitűzéseinek meghatározásához, tananyaga korszerűsítéséhez le kell von-
ni a következtetéseket társadalmi rendszerünk átalakulásából, a mezőgaz-
daság szocialista fejlődéséből, jogrendszerünk eddigi és várható fejlődé-
séből stb. 

2. A tananyag-korszerűsítés másik vezető szempontja az adott tudo-
mányágnak az előbbi alapelvvel összefüggésben való elemzése az illető 
tudományág belső törvényszerűségei, állapota alapján. Ez mindenek-
előtt azt jelenti, hogy biztosítani kell a tényleg korszerű, a tudomány leg-
újabb eredményeit feldolgozó oktatást. Véget kell vetni annak a gyakorlat-
nak, hogy a tudomány legújabb eredményeit — megkésve — úgy alkalmaztuk 
az oktatásban, hogy hozzátettük a már meglevő és történelmileg kialakult tan 
anyaghoz. A természettudományok új , nagy eredményei megkövetelik az 
alaptárgyak anyagának modernizálását, ezeknek az eredményeknek alkalma-
zását a tananyag egész felépítésében és rendszerében. Nyilvánvaló, hogy 
mechanikus az a megoldás, amely a fizikában és a kémiában az anyag-
szerkezettel kapcsolatos, nagy tudományos eredményeket egy korábban 
kialakított felfogáson felépített tananyag befejező részeként, mint újat ismer-
teti. A tananyag korszerűsítése azonban nemcsak a legújabb eredmények 
szerves beépítését jelenti, hanem az egész tananyagnak a legkorszerűbb ren-
dező elvek, a marxizmus—leninizmus alapján való felépítését. Enélkül a 
„korszerűsítés" nem korszerűsítés. A legkorszerűbb — és egyedül korszerű 
— tudományos rendező elv a marxizmus—leninizmus tudománya és mód-
szere, amely korunkban általánosíthatja a korszerű tudományos eredmé-
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nyeket. A tudomány belső törvényszerűségének vizsgálata adhat meg-
oldást a tantárgyak oktatási sorrendjének, belső ráépítettségének helyes 
kialakításához és meghatározásához. Ilyen vizsgálatok oldhatják meg azt a 
célkitűzést, hogy az egyes tudományágakat az egyetemi oktatásban nem 
öncélúan és önmagukért, hanem célszerűen az adott szakterület szak-
ember-igényei által meghatározott módon, tehát alapelveiben ugyanúgy, 
mégis a szakterülethez mérten másként oktassuk. Többször hangoztatott 
helyes követelmény pl. hogy nem általában kell matematikát oktatni, 
hanem olyat, amilyen a vegyésznek, fizikusnak, biológusnak, vagy gépész-
mérnöknek megfelel. Ilyen vizsgálatoknak kell a jelenleginél mélyebb kö-
vetkeztetéseket eredményeznie az elmélet és gyakorlat összekapcsolására 
vonatkozólag. Az elmélet és gyakorlat összekapcsolásának egyik területe a meg-
növelt szakmai gyakorlat. Ez azonban önmagában, csak időnöveléssel, még 
akkor sem biztosíthatja az elmélet és gyakorlat összekapcsolását, ha egyéb-
ként jól megszervezzük, irányítjuk, tartalmassá tesszük. Az elméleti oktatás-
ban tudományos vizsgálatok út ján kell levonni a következtetéseket abból, 
hogy a gyakorlat ideje megnőtt. Ezért az elméleti oktatásnak másnak, a szak-
mai gyakorlat eredményeit felhasználó, arra épülő oktatásnak kell lennie. 

3. Végül a tananyag korszerűsítésénél figyelembe kell venni, eddig telje-
sen elhanyagolt és indokolatlanul mellőzött, pedagógiai elveket. Alapos vizs-
gálattal tisztázni kell az oktatás hatásfoka növelésének legjobb eszközeit, a 
legjobb módszereket és biztosítani kell az oktatás és nevelés céltudatosságát. 
Meg kell vizsgálni az előadások és szemináriumok arányát, jellegét és egyete-
men belüli gyakorlat, laboratóriumi foglalkozások legjobb módszereit, a 
pedagógiai ráhatás növelésének feltételeit. 

Ilyen vezető elvek alapján végrehajtott vizsgálat vezethet majd csak oda, 
hogy meghatározzuk az oktatandó tananyag mennyiségét, joliegét, majd ezek 
alapján kialakítsuk a tantervet, óratervet, főkollégiumok és mellékkollégiumok 
arányát, a szükséges és legcélszerűbb vizsgarendszert. 

A tananyag korszerűsítése alapos és hosszú elemző munkát kíván. Nem 
szabad azonban, hogy ez a munka azzal járjon, hogy a ma is világos, szembe-
tűnő és gyorsan felszámolható hiányosságokat azonnal meg ne szüntessük. 
Számos olyan hiányosság — túlzsúfoltság, átfedések, elavultság, áltudományos 
megterhelés stb. - van, amit megfontolt, de gyors intézkedéssel fel lehet 
és fel kell számolni. 
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Az Osztrák Tudományos Akadémia szervezete 
és tevékenysége* 

RICHARD MEISTER, az Osztrák Tudományos Akadémia elnöke, 
a Magyar Tudományos Akadémia külső t ag ja 

I. Alapítás és szervezeti felépítés 

_A_ tudományos akadémiák mai formája a XVII. század óta alapított 
természettudományi társaságokra vezethető vissza. Ilyenek voltak: az Accadè-
mia dei Lincei (Róma, 1603), a Royal Society (London, 1660), az Académie des 
Sciences (1666). Németországban az első ilyen intézmény az 1652-ben Schwein-
furtban alapított Collegium naturae curiosiorum, amelyből később fejlődött ki 
Halléban a Lcopoldinisch-Karolinische Akademie der Naturforscher. Leibniz 
párizsi tartózkodása idején (1662—76) döntő ösztönzéseket kapott Párizs és 
London tudós társaságaitól a Németországban felállítandó akadémia tervéhez. 
Ez a terv néhány sikertelen kísérlet után Berlinben valósult meg 1700-ban, a 
Kurfürstlich-Brandenburgische Sozietät der Wissenschaften megalapításával. 
Lényeges haladást jelentett, hogy az Akadémia tevékenysége a történet- és 
nyelvtudományokkal bővült. Ezenkívül Leibniz az Akadémiát osztályokra 
tagolta és nem szekciókra, mint ahogy pl. a haliéi Természetkutató Akadémia, 
amelynek 9 szekciója volt a természettudományok különböző ágai számára. 

A Berlini Társaságot alapításakor a következő négy osztályra tagolták: 
az orvosi-fizikai, a matematikai-mechanikai, a német és az egyházi-orientalista 
osztályra. Amikor a Társaság 1812-ben Porosz Királyi Tudományos Akadémiá-
vá alakult át, ami lényegében Wilhelm von Humboldt műve volt, az Akadémia 
feladatai az addigiakon kívül — tehát a tudósok véleménycseréjén és az 
akadémikusok írásainak közlésén kívül — , a bizottságok által kivitelezett közös 
munkákkal szaporodtak, és ezzel az akadémiák jövendő tevékenysége szem-
pontjából lényeges újítást vezettek be. Az első ilyen jellegű munkálatokhoz 
tartozott a görög, illetőleg a latin feliratok Corpusának kiadása és meteoroló-
giai megfigyelések feldolgozása. 

A berlini Akadémia újjászervezésekor 1828-ban csak két osztályra 
tagozódott: a történelmi—filozófiaira és a fizikai—matematikaira. Amikor 
Bécsben Ferdinánd császár pátense alapján 1847. május 14-én megalakult a 
Tudományos Akadémia, messzemenőleg a berlini Akadémiát tekintette minta-
képének mind a kétosztályos, 24—24 taggal rendelkező történelmi—filológiai 
és matematikai—természettudományi tagozódásban, mind a bizottságok által 
végzendő közös munka megszervezésében. Elsőnek, 1847-ben az osztrák 
történelmi források kiadására alakult meg egy bizottság, amely később a 
Történelmi Bizottság nevet kapta, majd 1849-ben bizottság létesült a császár-
város meteorológiai megfigyelésrendszerének irányítására. 

* A Magyar Tudományos Akadémián 1900. március 21-én t a r t o t t előadás 
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Az Akadémia tudományköre alapítása idején egyrészt a matematikát 
és a természettudományokat, másrészt a történelmet, a nyelvtudományt és az 
ókortudományt ölelte fel; a vallás-, állam-, jog-, társadalom- és gazdaságtudo-
mány, sőt még az orvostudomány is ki volt rekesztve. A kör először — az 
Akadémia 1848. április 8-i határozata alapján — a filozófia és az államtudo-
mány, majd az elméleti orvostudomány bevonásával bővült, ugyanekkor 
minden egyes osztály tagjainak száma 30-ra emelkedett. 1925-ben a tagok 
számát minden osztályban további hárommal emelték,a technikai tudományok, 
a jog- és államtudományok (beleértve a nemzetgazdaságot is) behatóbb tanul-
mányozása céljából. Az 1950-es ú j alapszabályzat végre megszüntette az elmé-
leti orvostudományra való korlátozást is. Az Akadémia hatásköre eszerint a 
következő tudományanyagokat öleli fel: a ) a matematikai—természettudo-
mányi osztály a matematikát, a természettudományokat, az orvostudományt 
és a technikai tudományokat; b) a filozófiai—történelmi osztály a filozófiát, a 
történelmet és az ókortudományt, a művészet- és zenetudományt, a nyelv-
és irodalomtudományt, a földrajzot és a néprajzot, a jog-, állam- és gazdaság-
tudományt. 

Természetcsen ezeket a tudományokat nem lehetett és nem is lehet 
azonos mértékben művelni. Előnyben részesülnek azok a munkák,' amelyek 
munkaközösségben végezhetők el. így pl. előtérbe került a filozófiai—törté-
nelmi osztályon a történelmi források kiadása, idegen országok nyelvének fel-
vétele és tanulmányozása, archeológiai kutatások, írásos emlékek kiadása, 
szótárszerkesztés. A matematikai—természettudományi osztályon pedig előny-
ben részesültek a meteorológiai megfigyelések, expedíciók szervezése és ered-
ményeik közlése, alpinista kutatásokon és a sarki éven való részvétel, Ausztria 
flórájáról és faunájáról készülő katalógusok összeállítása, kísérleti vizsgálatok, 
mint pl. a rádium- és magkutatás. Egy másik indítéka az Akadémia időnként 
megélénkülő tevékenységének bizonyos meghatározott kutatási területeken 
jelentős tudósok kezdeményezéséből származott: az Akadémia fennállásának 
első évtizedeiben pl. a szláv filológia (Miklosich) állt az előtérben, később 
pedig az ógermanisztika (Heinzel), 1870-től a századfordulóig "eltelt évtize-
dekben a fizika (Loschmidt, Stefan, Lang, Franz Exner, Mach, Boltzmann) 
a századforduló idején és azon túl a klasszikus ókor tudománya (Benndorf, 
Bormann, Reisch, Hauler, Arnim, Kubitschek, Wilhelm, Kretschmer). 

Az Akadémia munkakörét végül is két alapvető feladata szabja meg: a ) a 
regionális feladat, amely országunk fizikai- és szellemi életéről, gazdasági lehe-
tőségeiről és kulturális vívmányairól van hivatva képet adni. Területei: a talaj-
alakzat és a táj , a talaj termékei, növény- és állatvilág, történelem, műemlékek, 
nyelvek, az irodalom, képzőművészet és zene alkotásai, állam, jog és nemzet-
gazdaság; b) az univerzális feladat, amely a mindenkori aktuális tudományos 
problémakörök feldolgozására irányul: ilyenek voltak a korábbi évtizedekben 
a Föld súlyának mérése, a levegő elektromosságának vizsgálata, és egészen 
napjainkiga meteorológia, földrengéstan és geofizika, a rádium- és magkutatás. 

II. Fenntartás és igazgatás 

Az Akadémia gazdasági fenntartása alapítása óta, és lényegében ma is, 
állami feladat. Az 1847-es statútumokban az állam kötelezte magát, hogy az 
Akadémiának tevékenysége céljaira épületet bocsát rendelkezésére, igazgatása 
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és tudományos munkái céljaira pedig dotációt biztosít. Az Akadémia először a 
Politechnikai Intézet helyiségében nyert elhelyezést, 1857-ben azonban meg-
kapta a Mária Terézia császárnőtől 1756-ban építtetett u j egyetemi épületet, 
amelyet 1848 után már nem használtak az egyetem céljaira. Az Akadémia évi 
dotációja alapításkor 40 000 forint volt, ezt az összeget 1859-ben 42 000-re, 
1898-ban 50 000 forintra emelték. 1900-ban, a koronára való áttérés idején 
100 000 korona lett a dotáció, 1908 —1918-ig pedig 130 000 korona. Ehhez 
járult még 1851 óta a nyomtatási költséghozzájárulás, amely végül 70 000 
koronát te t t ki, és 1859 óta 1000 forint, illetve 2000 korona épületfenntartási 
hozzájárulás. Az első világháború utáni időszak, a második világháború és az 
azt követő évek nehézségei erős ingadozást okoztak az állami dotációban. 
1959-ben ez az összeg 2 400 000 schilling volt. Ehhez hozzájárult még a szövet-
ségi támogatás és az egyes tartományok szubvenciói különleges munkák céljaira, 
Ezenkívül a szövetségi állam fedezi az Akadémia tisztviselői és egyéb alkalma-
zottai többségének illetményét. Az Akadémia saját bevételei jelenleg csekélyek; 
1959-ben alapítványokból 271 635 schilling, kiadványok eladásából 300 077 
schilling folyt be. Magánadományokból, elsősorban az Osztrák Gyárosok 
Egyesülete részéről az 1949-ben alapított Osztrák Tudományos Akadémia 
Baráti Társasága út ján az Akadémia rendszeres évi támogatást élvez, jelenleg 
kereken 200 000 schillinget. 

- Az Akadémia élén áll az elnökség, amely elnökből, elnökhelyettesből, 
főtitkárból és titkárból áll. Az elnök és az elnökhelyettes a vezetői annak az 
osztálynak, amelyekhez tartoznak, a főti tkár, az általános akadémiai ügyeken 
kívül sa já t osztálya ügyeit is intézi, a t i tkár pedig a többi osztállyal foglal-
kozik. 

Az Akadémia ügykezelését az iroda intézi, a pénzkezelést önálló könyvelés. 
Az iroda vezetője a főtitkár, a két főtisztviselő a custos címet viseli. Az Akadé-
miának ezenkívül 9 irodai- és segédalkalmazottja és két könyvelője van. 
Ezenkívül az Akadémia a különböző intézetekben és néhány bizottságban a 
tudományos munka végzésére tudományos tisztviselőkkel és alkalmazottak-
kal rendelkezik; igy pl, a fonogramarchivumban, a rádiumkutató intézetben, 
a lunzi biológiai állomáson, az osztrák—bajor szótár, a latin egyházi írók gyűj-
teményének kiadására és Kis-Ázsia archeológiai feltárására alakult bizott-
ságokban. 

A speciális adminisztratív ágak számára kiilön saját bizottságok alakul-
tak: az össz-akadémia számára a pénzügyi bizottság, a számvevőségi ellen-
őrző bizottság, a kiadványokat ellenőrző bizottság, az Akadémia könyvtára, 
a képek és szobrok, a nyilvános előadások, egyes alapítványok kezelésére létre-
hozott bizottság és a sajtóbizottság; a két osztály mindegyikében egy-egy 
költségvetési bizottság, egy kiadvány-csere bizottság, a matematikai—termé-
szettudományi osztályon egy szubvenciós bizottság, ezenkívül bizottságok az 
alapítványok és díjak kezelésére, a filozófiai—történelmi osztályon egy kiad-
vány bizottság. 

III. Általános kulturális teljesílmények 

Az Akadémia ,,Osztrák Tudomány Szövetségi Bizottsága" megjelenteti 
a „Jahrbuch der österreichischen Wissensehaft" („Osztrák Tudomány Ev-
könyve") с. kiadványt, amely számot ad a tudományos igazgatással kapcsola-
tos szövetségi és tartományi hatóságoknak, magának a Tudományos Akadémiá-
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nak, a főiskoláknak, a népművelésnek, a levéltáraknak, könyvtáraknak, múzeu-
moknak és intézeteknek, társaságoknak és egyesületeknek, az Ausztriában 
megjelenő tudományos folyóiratoknak és sorozat-kiadványoknak eredményei-
ről. További ilyen általános jellegű tevékenység az „Osztrák Életrajzi Lexikon" 
kidolgozása — erre szintén külön bizottság létesült. A lexikon tömör cikkei 
beszámolnak mindazoknak a jelentős személyeknek életrajzáról, működéséről 
(bibliográfiai utalásokkal), akik Ausztria közéletében a tudományban és művé-
szetben 1815 és 1950 között szerepet játszottak. 

Az Akadémia évente több nyilvános előadást rendez, amelyeket az Akadé-
mia tagjai tar tanak általános érdekű témákról, elsősorban azonban az Akadé-
mia kutatásairól vagy az egyes tagok eredményeiről számolnak be. Ehhez 
járulnak még az intézmények évfordulói alkalmával vagy kiváló tudósok emlé-
kezetére, nagy személyiségek születésének vagy halálának évfordulójára ren-
dezett ünnepi rendezvények, és az Akadémia dísztermében megtartott hang-
versenyek. Példaként idézzük az 1945 óta megtartott ilyen jellegű rendezvé-
nyeinket. Emlékünnepeink: az Osztrák Házi Udvari és Állami Levéltár 200 
éves fennállásának ünnepe 1949-ben, a Meteorológiai és Geodinamikai Intézet 
100 éves évfordulója 1951-ben, az Osztrák Történelmi Kutató Intézet emlék-
ünnepe 1954-ben, a bécsi Egyetemi Csillagvizsgáló Observatóriumé 1956-ban, 
az Akadémia elnöki tisztét éveken át betöltő Oswald Redlich születésének 100. 
évfordulója 1958-ban, ünnepségek Grillparzer halálának 75. évfordulója alkalmá-
ból 1946-ban, Goethe születésének 200. évfordulója 1949-ben, Schiller halálának 
150. évfordulója 1955-ben. Hangversenyek: A barokk zene Ausztriában, 
1952-ben, Zene régi hangszereken 1957-ben, Zenei emlékezés Joseph Haydn 
halálának 150. évfordulójára 1959-ben, Hugo Wolf születésének 100. évfordu-
lója, 1960-ban. 

Az Akadémia az 1872-ben létesített alapítványból háromévenként a 
Grillparzer díjat adományozza a „viszonylag legjobb drámai műnek, amely 
az utolsó két évben egy jelentős színpadon (első vagy ismételt alkalommal) 
bemutatásra került". Az Áusztriában működő tudósok kiemelkedő tudományos 
munkájáért a szövetségi oktatásügyi miniszter, dr. Heinrich Drimmel .-által 
alapított Erwin Schrödinger-díjat (1956 óta) és a szintén általa alapított 
„Wilhelm Hartel-díjat" adományozza (1957 óta). 

IV. A tudományos munkák 

A tudományos munkák három csoportba oszthatók: 1. az Akadémia 
saját munkái; 2. az Akadémia vezetése vagy részbeni vezetése alatt álló külső 
intézmények munkája; 3. nemzetközi egyesületek keretében végzett munkák. 

Az Akadémia saját publikációként a következő kiadványokat adja ki: 
1. Tudósítások mindkét osztály üléseiről („Sitzungsberichte"); 2. mindkét 
osztály emlékiratai („Denkschriften'); 3. az Ossz-Akadémia emlékiratai; 
4. mindkét osztály értesítője („Anzeiger"); 5. az Almanach; 6. a bizottságok 
munkái; 7. önálló munkák. Ezenkívül az Akadémia — legalábbis a korábbi 
évtizedekben — a saját munkálataitól független műveket is támogatott . 
A kutatási- és közlési tevékenységen kívül az Akadémia maga ismételten 
végzett, illetve támogatott tudományos expedíciókat. 

Az Akadémia folytatólagos kutató vállalkozásai nagy részét az intézetek 
és bizottságok valósítják meg. A bizottságok a speciális célra kiválasztott 
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rendes (szükség esetén levelező) tagokból állnak, élükön a munkát vezető 
elnökkel. Segéderők is állnak rendelkezésükre, ezek részben állandó alkalma-
zottak (tudományos munkatársak és asszisztensek), részben meghatározott 
időtartamra szóló megbízás alapján végzik munkájukat. Az intézetek részben 
az Akadémiához tartoznak — technikai- és adminisztratív személyzetüket 
az állam fizeti —, részben az Akadémia együttműködik a főiskolák és egyesüle-
tek intézeteivel. 

Az Akadémia által folytatott kutatások főbb területeiről, múlt- és jelen-
beli eredményeiről egy előadás keretében csak a leglényegesebbek kiemelésével 
lehet képet adni. Néhány kutatási területet mindkét osztály közös bizottsága 
gondoz, a legtöbbet azonban az illetékes osztály bizottsága. Közösen kutatnak 
az antropológia, az őstörténet és a földrajz területén, azonkívül a fonogram-
archivumban. Az antropológiai munkálatok főleg azokat az eredményeket 
dolgozzák fel, amelyeket Rudolf Pöch (elhunyt 1921-ben) az Akadémia megbízá-
sából Ujguinea őslakosságának és a Kalahari-sivatag busmannjainak felkutatá-
sára folytatott expedíciói során értei ; első utazásai beszédpróba- és énekfelvé-
teleket eredményeztek, az utolsók egy értékes busmann csontvázgyűjteményt 
és etnográfiai anyagot. 

Az őstörténet számára Ausztria földje gazdag kiaknázási lehetőségeket 
nyújt: az Akadémia kutatásai a salzkammerguti tavak cölöpépítmény-maradvá-
nyainak vizsgálatával kezdődtek, később kiterjedtek Halstatt és Willendorf 
lelőhelyeire; ezekről éppen mosi jelent meg egy monumentális munka. .Jelenleg 
főképpen Tirol korai bányáinak és a radioaktív szénnel való kormeghatározás 
alkalmazásának kutatásával foglalkoznak. 

A geográfiai munkák az utóbbi időben Alsó-Ausztria atlaszának kiadá-
sára koncentrálódtak. Ez az atlasz Bécset is magába foglalja. Jelenleg egy 
Ausztria-atlasz kidolgozásával foglalkoznak. 

A fonogramarchivum, amelyet az Akadémia 1899-ben alapított és 
amely az első ilyen jellegű intézmény volt Európában, tevékenységét egyaránt 
kiterjeszti a fizikai-technikai problémákra és a kísérleti fonetikára, valamint 
nyelvészeti kutatásokat és történelmi dokumentációt folytat az európai és 
Európán kívüli nyelvekről, exotikus zenedarabokról, történelmi és kulturális 
szempontból jelentős személyiségek hang-portréjáról készített felvételek révén. 

A matematikai—-természettudományi osztály tevékenysége területe majd-
nem valamennyi diszciplínájára kiterjed. A matematika területén az Akadémia 
együttműködik a matematikai tudományok enciklopédiájának kiadásában 
az erre a célra alakult nemzetközi bizottsággal. A fizika területén 50 éve a 
rádiumkutatás áll a kutatás előterében; erre a célra Hans Kuppel wieser, bécsi 
ügyvéd 1908-ban 500 000 koronát adományozott az Akadémiának, s ezzel 
lehetővé tette a rádiumintézet felállítását (megnyílt 1910-ben). Ennek az 
intézetnek a munkássága a rádiumstandard előteremtésére, mérési metódu-
sokra és i/.otópkutatásra irányul, jelenleg a magfizikára is kiterjed. Gyakorlati 
eredményük a gasteini gyógyvizek rádiumtartalmának meghatározása volt. 
A rádiumintézetet az Akadémia és az egyetem közösen vezeti. Hasonló szoros 
kooperáció áll fenn az Akadémia és a Központi Meteorológiai és Geodinamikai 
Intézet között, mind a különböző kutatási ágak folyamatos munkáit, mind a 
két sarki év (1882/83 és 1932/33) különleges munkálatait illetően. Az Akadémia 
ügykörébe tartoznak a magasalposi kutatások is; már 1885-ben felállítottak a 
Sonnblieken egy obszervatóriumot, ennek tudományos tevkenységét ma is az 
Akadémia irányítja. Ezenkívül az Akadémia tagja a Jungfraujochon lévő 
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kutatóállomás alapító tanácsának. A fizikai, kémiai, meteorológiai és biológiai 
kutatásokat a lunzi biológiai állomás egyesíti, amely a nemzetközi limnológia, 
a tavak fizikai és biológiai viszonyainak kutatási központjává fejlődött; 
ehhez járul még az együttműködés a Neusiedler-tó vizsgálatában. Végül pedig 
az Akadémia védnökséget vállalt a bécsi Wilhelminenberg biológiai állomás fö-
lött, amely főleg az összehasonlító viselkedéskutatásra szolgál. A növény és 
állatvilág osztályozásának rendszeres feldolgozását tartalmazza a Catalogua 
Florae Austriae és a Catalogus Faunae Austriae. A kémia területén az Akadémia 
és a bécsi egyetem kémiai laboratóriuma közösen ad ki egy kémiai folyóiratot, 
amely főleg az e területtel foglalkozó osztrák tudósoknak teszi lehetővé, hogy 
munkájukat rövid idő alatt nyilvánosságra hozhassák. 

Az orvostudomány területén az utóbbi évtizedekben az agykutatás 
került előtérbe Theodor Meynert és Heinrich Obersteiner munkássága által, 
akiknek Bécsben működő neurológiai intézetét a Nemzetközi Akadémiai 
Egyesület 1904-ben Londonban megtartott közgyűlése mintaszerűnek nyilvá-
nította. Másik orvosi terület a fürdőkutatás. Gastein rádiumtartalmú vizeinek 
vizsgálatára azóta gondolnak, mióta ezeket a kutatásokat a természettudomá-
nyok és az orvostudomány valamennyi ágára kiterjesztették. A vizsgálatokat 
az Akadémia védnöksége alatt álló gasteini kutatóintézet végzi. Annak, hogy 
a műszaki tudományokat is bevonja munkálatai körébe, a nagy laboratóriumok 
szükségessége szab határt, amelyek meghaladják az Akadémia rendelkezésére 
álló anyagi eszközöket. Mégis, a matematikai—természettudományi osztály 
közleményei keretében a műszaki tárgyú dolgozatok számára külön sorozat 
van tervbevéve. 

Míg a matematikai—természettudományi osztály munkássága nagyrészt 
a nemzetközi tudomány körébe tartozik, tehát az Akadémia univerzális fel-
adatát képezi, a filozófiai—történettudományi osztály tevékenysége elsősorban* 
a regionális kutatásra irányul, tehát Ausztriával foglalkozik. Ez leginkább a 
történettudományra érvényes. Központja, a Történelmi Bizottság mindenek-
előtt Ausztria történelmi forrásainak (Fontes Rerum Austriacarum) és idevágó 
speciális tanulmányoknak ( Archiv f ür österreichische Geschichte) a kiadásával 
foglalkozik. Ezekhez csatlakozik a Babenbergi Okmánykönyv és a Regesta 
Habsburgica kiadása. A Történelmi Bizottság munkája tovább szélesedik a 
Monumenta Germaniae Historieaval létesített kapcsolat által, amely az Osztrák 
Történelmi Intézetben külön oklevéltári osztályt foglalkoztat. A Történelmi 
Bizottság második központját képezi a római Osztrák Kultúrintézet történelmi 
osztálya, amely főleg a Vatikán levéltárában végzett kutatások eredményeit 
dolgozza fel, a bizottság hatáskörébe tartozik az Osztrák Jogi Vélemények és 
Telekkönyvek, valamint az Osztrák Alpesi Vidékek Történelmi Atlasza kiadása. 
Mint legfiatalabb ág járul ezekhez a várkutatás, amely a várak történetét 
vizsgálja és jelentőségüket a hatalmi viszonyok szempontjából, ezenkívül felada-
ta a műemlékek ápolása is. Az ausztriai római emlékek történelmi- és régészeti 
felkutatásához tartozik a limes feltárása Felső- és Alsó-Ausztriában, és az 
együttműködés az Osztrák Régészeti Intézet által végzett ásatásokban a 
Magdalena-hegyen Karintiában. Ez az ásatás fontos felvilágosítást nyújt az 
Ausztria földjén elterülő római provinciák berendezkedéséről és az azokat 
megelőző kelta településekről és politikai szervezetükről. 

Az Akadémia történelemkutatása jelenleg két nagy feladat előtt áll: 
folytatni és befejezni Ausztria történetét, amelyet Alfons Huber kezdett el és 
Оsswatd Redlich folytatott 1740-ig, és megírni az Osztrák—Magyar Monarchia 
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történetét 1848-tól, amelynek objektív képet kell nyújtania ennek az államala-
kulatnak népei közössége számára nyúj to t t eredményeiről, de méltóképpen 
kell értékelnie az egyes nemzetek önállósági törekvéseit és államalkotását is. 

Ha az egykori Osztrák—Magyar Monarchia területéről Kelet felé for-
dulunk, mindenekelőtt a balkáni régészeti és nyelvészeti kutatásokat kell 
megemlítenünk, amelyek a római emlékek felkutatásával, az élő, szláv és az 
izolált román (pl. dalmát) nyelvek, továbbá a lesbosi újgörög nyelvjárás fonog-
ram-fel vételé vei foglalkoznak. 

Kisázsiában az Akadémia jelentős vállalkozást hajtott végre az ókori, 
úgy a helyi, a lykiai és lydiai nyelveken, mint különösen a görögül fennmaradt 
feliratok összegyűjtésével, most ezeknek a kiadásával foglalkozik. De az 
Akadémia leglényegesebb feladata Kisázsia földjén, hogy elősegítse az ókori 
Kphesos romjainak az Osztrák Régészeti Intézet által végzett feltárását. 
A korábbi évtizedekben az Akadémia expedíciói egészen az arai) országokig 
eljutottak; főleg a régi délarábiai nyelvet és feliratokat tanulmányozták. Az 
Akadémia egészen a legutóbbi időkig ásatásokat végzett Kgyiptomban. Ezeknek 
eredményeit a gizehi piramisoknál levő temetőről alkotott monumentális 
munka foglalta össze. Befejezték a még éppen idejében készült felvételt Philae 
szigetén az asszuáni gát miatt a Nilus áradásától fenyegetett templom-
negyedről. Ezeknek a munkáknak a nyilvánosságra hozatala már megkezdődött. 

A klasszika-filológia területén az Akadémia legfontosabb munkája a 
latin egyházi írók, köztük Ambrosius, Hieronymus és Augustinus műveinek 
kiadása, de más, különösen jelentős műveké is, mint pl. Boethius Consolatio Phi-
losophiae-ja és a Regula Benedicti. 

Az Akadémia, e vállalkozás megindulása óta, részt vesz a Münchenben 
készülő Thesaurus Linguae Latinae nemzetközi munkálataiban, valamint a 
néhány évvel ezelőtt megkezdett középlatin szótár szerkesztésében, amely a 
l)u-Cange-t hivatott pótolni. A német filológia területéhez tartozik a b a j o r -
osztrák szótár kidolgozása, közösen a Bajor Tudományos Akadémiával, 
ezenkívül a középkori német feliratok gyűjtése valamennyi német Akadémiával 
együtt. 

Az Osztrák Tudományos Akadémia munkaterületéről természetesen nem 
hiányozhat a zene sem. Az Akadémia szoros kapcsolatban áll az osztrák zene-
művészet emlékeinek kiadására alakult bizottsággal, és éppen most kezdte 
meg az Ausztriában fellelhető régebbi zeneelméleti írások kiadását. A zene-
kutatási bizottság tevékenységének csúcspontját alkotta az 1956-os Mozart-év 
tiszteletére megrendezett zenetudományi kongresszus. 

A pedagógiatörténet területén dolgozik az osztrák nevelés- és oktatás-
történeti bizottság. A bizottságok elsősorban adalékokat közölnek a bécsi 
egyetem történetéhez, köztük Richard Meistert öl ,,A filozófiai doktorátus 
története a bécsi egyetemen" című tanulmányt és Erna Lesky kiadásában és 
magyarázataival ellátva a „Carl von Rokitansky önéletrajza és székfoglaló 
beszéde" című munkát. Végül röviden méltatnunk kell az Osztrák Tudo-
mányos Akadémia részvéteiét a nemzetközi tudományos egyesületekben. 
A bécsi Akadémia azzal a különleges eredménnyel dicsekedhet, hogy ezen a 
téren úttörő volt. 1892-ben az akkori elnökhelyettes, Wilhelm Ritter von Härtel 
programot dolgozott ki a különböző országok akadémiáinak együttműködésé-
re, s ennek alapján 1899. október 9. és 10-én Wiesbadenben több akadémia 
részvételével megalakult az Akadémiák Nemzetközi Társasága, amely ezután 
hároméves időközökben öt közgyűlést tar tot t : 1901-ben Párizsban, 1904-ben 
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Londonban, 1907-ben Bécsben, 1910-ben Rómában és 1913-ban Pétervárot t . 
A Társaságnak végül már 24 Akadémia volt tagja, 16 országból, köztük a 
Magyar Tudományos Akadémia is. Ez az értékes együttes sajnos már az első 
világháborúnak áldozatul esett. Utódaik a társadalomtudományokkal foglal-
kozó „Union Académique Internationale" Brüsszelben és az „International 
Council of Scientific Unions", amely a természettudományokat műveli. 
Az Osztrák Tudományos Akadémia mindkettőnek tagja. 

V. A tudományos alkotómunka problémája 

A középkori egyetem, legalábbis a skolasztika virágkorában, egyesítette 
a kutatást és az oktatást. Azonban amilyen mértékben bénult a skolasztikus 
gondolkodás alkotóereje vagy megfeneklett, olyan feloldhatatlan ellentmondá-
sokban, mint a nominalizmus és realizmus kérdése, a kutatás és oktatás egy-
sége is megbomlott. A humanizmus ugyan némi haladást jelentett az egyes 
fakultásoknak, de a filozófiai és a matematikai tudományokban nemsokára 
ismét visszatértek a „Septem artes"-hoz és Aristoteles műveinek fordításához 
vagy az e tárgyról szóló modern kompendiumokhoz. 

A renaissance és a humanizmus által felébresztett gondolkodás javára vált 
ugyan a matematika-asztronómiai és a fizikai kutatásnak, ele a humanizmus 
és a természettudományok eredeti kapcsolata nemsokára megbomlott, és a 
filozófia és természettudomány újabb eredményei az egyetemeken kívül 
jöttek létre. Az egyetemek nagyrészt oktatási intézetekké váltak. Ez a helyzet 
még jobban élesedett, amikor az egyetemek a hitszakadás következtében 
felekezetek szerint szétváltak, s a modern állam azt a követelményt támasztotta 
az egyetemekkel szemben, hogy főleg a magasabb hivatásokra, különösen az 
állami szolgálatra való előkészítést tekintsék feladatuknak. Amikor a berlini 
Akadémia reformja 1812-ben érvénybe lépett, az egyetemeken is alapvető 
változások mentek végbe. Az 1692-ben alapított hallei egyetemen Christian 
Wolff bevezette a filozófiai fakultáson az ú j filozófiát és természettudományt, 
s ezzel a fakultásnak önálló tudományos oktatási tartalmat adott. Ugyanebben 
az irányban hatot t az 1734-ben alapított göttingai egyetemen keletkezett 
újhumanista mozgalom a filológiai diszciplínákra. Ennek a fejlődésnek ered-
ményeként jöhetett létre a berlini egyetem 1810-ben. Valamennyi fakultása a 
tudományos kutatás és oktatás színhelye lett. Ausztriában ez a haladás 1849-
bon, Leo Thun-Hohenstein gróf, miniszter egyetemi reformjában jutott kifeje-
zésre. A természettudományok minden várakozást felülmúló fejlődése és 
technikai alkalmazása kutatóintézetek felállítását tette szükségessé, amelyek 
a felszerelés és a személyzet terén támasztott magas követelményeikkel már 
nem fértek el az akadémiák vagy főiskolák keretei között. így keletkeztek az 
ezeken az intézményeken kívülálló, önálló kutatóintézetek, köztük a legjelentő-
sebb Németországiján az 1911-ben alapított „Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
zur Förderung der Wissenschaften", a mai „Max Planck Társaság". A követke-
zőkben számos kisebb-nagyobb intézetet alapítottak tudományos egyesületek, 
de elsősorban az ipar, a saját céljaira folytatott kutatások számára. 

Ausztriában ugyan nem került sor olyan átfogó intézmény megalakulására, 
mint a „Max Planck Társaság", de erőteljesen bontakozott a mozgalom az inté-
zetek önállósítására, különösen a technikai és ipari kutatások, de a természet-
tudomány, orvostudomány, és a szellemtudományok területén folytatot t 
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alapkutatások céljaira is. így ma a tudományos alkotómunka szolgálatában az 
intézmények három csoportja működik egymás mellett: az akadémiák, a tudo-
mányos főiskolák és az önálló kutatóintézetek. Felmerül a kérdés, liogy áll a 
tudományos kutatómunka ápolása e csoportok mindegyikében a tudomány 
össz-szervezetén belül, milyen erőket és szervezeti formákat képesek latba vetni, 
s hogyan lehetne a várható versengés helyett hatékony együttműködést létre-
hozni. Ebből adódik a három csoport tudományos működése koordinálásának 
feladata. A legutóbbi idők fejlődése azt mutatja, hogy lényegébon két út lehet-
séges. 

Az első út a három csoport összefogása egy egységes szervezetté. Ebben az 
irányban haladtak — kétségkívül nagyvonalúan — amikor a Porosz Tudomá-
nyos Akadémiát átszervezték Berlinben Német Tudományos Akadémiává, 
hogy „az ország legnagyobb és legjelentősebb kutatóintézeteinek szervezőjévé" 
tegyék. Az önálló kutatóintézeteket ily módon bevonták az Akadémiába, a 
tudományos alkotómunka ezáltal túlnyomórészt a főiskolákról elkerülhetetle-
nül az újjászervezett Akadémiára került át. Szükségessé vált szervezeti beren-
dezésének átfogó reformja, hogy átvehesse a tudományok majnem minden 
ágában működő kutatóintézeteket, és újakat hozhasson létre. Ezzel együtt-
járt az osztályok átcsoportosítása is. 1946-ban a berlini Német Akadémiának 
öt osztálya volt, úgymint: matematikai-fizika- és technikai; kémiai-geológiai-
biológiai; orvostudományi; nyelvészeti-irodalmi-művészeti; filozófiai-történel-
mi-állam-jog- és közgazdaságtudományi osztály. Azóta megalakult a hatodik, 
a földművelésügyi-erdőgazdasági, állatorvosi osztály. A tervnek vitathatatlanul 
nagy előnyei vannak, persze felmerül néhány meggondolás és nehézség is. 
Az előbbiekhez tartozik az az aggodalom, hogy a főiskolák kutatói tevékeny-
sége háttérbe szorul. Az utóbbiakhoz sorolható az a tény, hogy az Akadémiát 
túlterheli a nagy adminisztrációs apparátus. Ezt a megterhelést csak jelentős 
anyagi eszközök bevetése teheti elviselhetővé, mint pl. a Német Akadémia 
esetében.' További meggondolás — legalábbis mellékesen megjegyezve — 
az össz-akadémia üléseinek s ezzel együtt az egyes tudósok és a különböző disz-
ciplínák gondolatkicserélésének korlátozása, pedig éppen ez a gondolatcsere 
volt az Akadémia egyik legfontosabb feladata alapítása óta, s ma fontosabb, 
mint valaha, tekintve hogy a specializálódás egyre jobban fokozódik. 

A második út lényege az, hogy a háromféle intézmény önállóságát meg-
hagyják, s a tudományos munkásságot minden csoportban intenzívebbé teszik, 
illetve új lehetőségeket keresnek, s igyekeznek a csoportok között inkább funk-
cionális, mint szervezeti koordinációt létrehozni. Ezen az úton jár Nyugat-
Németország s lényegében Ausztria is. A jövő főfeladata a tudományos alkotó-
munka intenzitásának fokozása, az Akadémia és a tudományos főiskolák 
keretén belül. Az Akadémiának ehhez lényegesen nagyobb dotációra lenne 
szüksége, hogy a bizottságokban és az intézetekben állásokat szervezhessen 
tudományos munkatársak számára, akik a bizottságok elnökeit és az intézetek 
vezetőit nemcsak a tudományos segédmunkával, hanem önálló feladatok vállalá-
sával is támogathatnák. A főiskolák számára új intézményt lehetne létrehozni 
kutatási részlegek — ún. szuper-intézetek formájában —, ezeket mentesítenék 
a még nem diplomás hallgatók oktatása alól, s csak diplomás munkatársak, 
asszisztensek és tudósjelöltek dolgoznának bennük az intézetvezető útmutatá-
sai szerint tudományos kutatómunkát végezve. Ezt különösen ott lehetne és 
kellene megvalósítani, ahol rendelkezésre áll egy professzor, aki különleges 
készültséggel és hajlandósággal bír ahhoz, hogy egy meghatározott területen 
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kutatásokat végezzen. Szükség lenne még új, önálló intézetek felállítására. 
Ezek az Akadémiához, vagy egy főiskolához, esetleg főiskolák egy csoportjához 
tartoznának, s akadémiai tagokból és főiskolai professzorokból alakult kurató-
rium vagy elnökség vezetné őket, esetleg állami irányítás alatt állnának, vagy 
az iparhoz tartoznának. Ennek az útnak egyrészt megvan az az előnye, hogy 
elősegíti a főiskolák tudományos alkotómunkáját, másrészt azonban igen nehéz 
a különböző egymás mellett álló intézetek jól funkcionáló koordinálását létre-
hozni és fenntartani. 

Önök meghívtak engem, hogy képet nyújtsak az Osztrák Tudományos 
Akadémia szervezetéről és tevékenységéről; előadásomnak szükségszerűen a 
tudományos alkotómunka jövőjének problémájába kellett torkollnia. Megkísé-
reltem elfogulatlanul vizsgálat tárgyává tenni a megoldás két főútját, s mérle-
gelni az előnyöket és a hátrányokat. Bárcsak sikerülne mindannyiunknak — 
minden intézetnek a maga helyén — meggyőződése és lehetőségei szerint a 
probléma megoldásához, s vele a tudomány gyarapításához hozzájárulni. 

FORRÁSMUNKÁK 
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A szimbolizmus 
KOMLÓS ALADÁR, az i roda lomtudomány dok to ra 

/ 

A szimbolizmus elveit és törekvéseit nem könnyű egyértelműen meg-
határozni, mert nem kísérték általánosan elfogadott, programadó nyilat-
kozatok. Utólagos leírását is megnehezíti, hogy egykorú kritikusai és a későbbi 
irodalomtörténészek majdnem olyan sokféleképp jellemzik, m i n t a romantikát. 
Kezdetben dekadenciának nevezték, s ez a név sokáig megmaradt rajta, de 
gyakran a titokzatos, a látomás, az elhallgatás iránti érzékben és a jelkép 
használatában lát ják a lényegét ( C. May clair, A. Symons, M. Raymond)} 
De van egy tágabb meghatározása is, méghozzá az irányzat reprezentáns 
kritikusától, Remy de Gourmont-tói.2 Eszerint a szimbolizmus nem az „öreg 
allegorizmus", mint a szó etimológiai értelméből következtetni lehetne, hanem 
jelenti „az egyéniség elvét az irodalomban, a művészet szabadságát, a beta-
nított formulák elhagyását, törekvést arra, ami új, különös és bizarr". 

Honnan a leírások e sokfélesége és hogy férnek össze ezek az egyaránt 
autentikus, de eltérő jellemzések? A dolog magyarázata, hogy a szimbolizmus 
nem egyetlen magból, nem egyetlen elvi törekvésből fakadt irányzat, mint 
pl. a naturalizmus, impresszionizmus stb., hanem oly áramlat, mely több 
forrás összeömléséből származik. E források: a dekadencia, a jelképes látás 
és az individualizmus; senki sem értheti meg a ,,szimbolizmus"-t, aki egyetlen 
oldalát tar t ja szem előtt. Felváltva nevezték is dekadenciának, szimbolizmus-
nak és impresszionizmusnak. 

A dekadencia eszméje 1881-ben Bourget Baudelaire-esszéjében bukkan 
fel először, majd H. Beauclair és G. Vicaire Les déliquescences d'Adoré Flou-
pette, poète décadent című paródiagyüjteménye teszi elterjedtté (1885-ben) 
Verlaine Langueur (Bágyadtság) című szonettjéből véve a szót, amelyet a 
költők dacból elfogadnak. 

A jelképes látás előfutára Gérard de Nerval, de igazi nagyhatású őse 
Baudelaire, aki szerint a világ rejtelmes allegória. Míg azonban ő verseiben meg-
fejti a correspondance-ok értelmét is, Mallarmé már csak képeket ad, amelyek 

1 B i t u N E T i È R E c g y ka lap alá veszi s úgy emleget i ökct , mint bár ké tnevű , de egyet-
len csoportot (Revue des deux Mondes, 1 8 8 8 . nov.) V A N THIEGEM sem tesz különbséget 
köztük (La Li tera ture comparée, 1 9 4 6 ) , KLEMPEHER m inden megkülönböztetés nélkül 
hol szimbolistának, liol dekadcnsnek h ív ja őket (Moderne franzözische Lyr ik , 1957. 57. 1.), 
A . M. SCHMIDT külön szól ugyan a dekadensekről , dc kísérletet sem tesz eltéréseik meg-
világítására (La Li tó ra ture symboliste, 1 9 5 7 ) , A R T H U R SYMONS megkülönböztet i őket, de 
— jellemző példájául a s zavak bizonytalan értelmére — Mallarmét is dekadensnek t a r t j a , 
nyelve m i a t t . (The symbol is t mouvement in l i terature , 1 8 9 9 . ) 

2 Le livre de Masques I . c. köte tének előszava. 

659 

* 



jelentését nem mondja meg, hanem szuggerálja. A nagy előfutárok után a 80-as 
években lép fel a szimbolisták derékhada, Maeterlinck, Régnier és Moréas, 
aki — Mallarmé nyomán — azt hirdeti, hogy kerülni kell az öncélú leírást és 
a nyílt fogalmi megnevezést, az eszmét külső analógiák útján kell kifejezni; 
Moréas ajánlja 1886-ban a szimbolizmus nevet a dekadencia helyett; ugyan-
ebben az évben jelenik meg a Le Symboliste is; Gustave Kahn és Moréas 
rövidéletű folyóirata. Mauclair szerint a szimbolizmus „épp jókor jött, bogy 
felváltsa a dekadensek nevét".3 Ugyancsak Moréas és Kahn teszi népszerűvé 
az érzéseknek legendák, mesék út ján való kifejezését; majd századunkban 
bekövetkezik az irányzat másod virágzása, amelyet Claudel és Valéry képvisel, 
de ez már nem tartozik mostani tárgyunkhoz. 

Az áramlat harmadik összetevője, az individualizmus az egyéninek 
jogát, sőt — művészi téren — parancsát hangsúlyozza, egész a különcködés 
elismeréséig. A szimbolista áramlatban e törekvés többek közt a szabadvers 
gyakorlatában jelentkezik. 

A három elég különböző törekvés egyetlen áramlattá persze csak ügy 
egyesülhetett, bogy híveik valami közösét kerestek. Ez a közös a korábbi 
líra eszközeinek: a retorikának, leírásnak és anekdotának, a kényelmes, fesz-
telen írásmódnak elvetése, a Parnasse és a naturalizmus elutasítása, tiltakozás 
a burzsoá pozitivizmus ellen. Egyaránt céljuk hátatfordítani a közönséges 
tapasztalásnak, megsejteni egy felsőbb valóságot s ezen az úton elővarázsolni 
egy igazibb költőiséget, mint aminő a leírással és didakszissal elérhető. Mind-
nyájan fölébe akarnak kerekedni az átlag filiszter életszemléletének, amelyet 
alantasnak, vulgárisnak éreznek, s evégből általában valami kivételes, újszerű, 
finom élményt és kifejezést állítanak. Már most voltak köztük, akik ezt a 
transzcendensben találták meg, a külvilág jelenségeiben belső életük vagy va-
lami rejtett erő jelképét szimatolva; ezek a szűkebb értelemben vett szimbo-
listák. De tágabb értelemben szimbolisták azok is, akik minden transzcendens 
szemlélet nélkül csak a kivételesen finomra és egyénien újra sóvárogtak. 

A dekadencia és az individualizmus lázadás a filiszteri egészség és 
morál ellen, a szűkebb értelemben vett szimbolizmus meg a burzsoá utilita-
rizmus, naturalizmus ellen, de mindhárom lázadás rendszerint jobb oldalról 
lép fel, szimpátiával a katolikus vallás és a régi arisztokrácia iránt. Ez a magya-
rázata, hogy a szimbolizmusban gyakran együtt járnak luciferi tagadás és 
misztikus sejtelmek, létimádat és halálhangulat, nyers „naturalista" képzetek 
és ódon legendák. A dekadencia sátánkodásban és ernyedt elvonulásban, 
az individualizmus eredetieskedésben nyilvánul meg, a szimbolizmus a lát-
hatók útján láthatatlan dolgokat szuggerál, de érzelmi gyökerük közös: törek-
vés arra, hogy elszakadjanak gyűlölt koruk érzés- és gondolkodásmódjától, 
elvágyódás egy magasabb, finomabb régióba. Mindnyájukban közös a való-
ság, az egykorú társadalom, a racionalista kultúra gyűlölete, sóvárgás a 
transzcendens után, a ritkában, halkban és bensőségesben vélt lelki előkelő-
ség és a bizonytalan körvonalú gondolat kedvelése. Kedvenc motívumaik a 
gyermekkor, az álmok, a halál, három olyan terület tehát, amely egyformán 
távol van a férfiélet küzdelmeinek piacától. Néha fáradságuk címén fordulnak 
el innen, néha az individualizmus gőgjével; de kivétel az, aki nem vonul félre 
a küzdőtérről. S a szimbolizmusnak nemcsak filozófiája van, hanem esztétikája 

3 C. MAUCLAIR: Id. mű és Th ibaude t : Mallarmé. 
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is: ú j fa j ta poézis ideálja lebeg előttük, mely éteribb, zeneibb, mint az érzéki 
tapasztalás és racionális gondolkodás adalékaiból szőtt korábbi költészet, 
egy líra, amelyet mintegy a túlvilág fuvallata érint. Amit bárki láthat és 
megnevezhet, nem művészi nekik; a homályos, kifejezhetetlen, a nem általános, 
különös (s ezért kétszeresen is homályos) élményt keresik. Egy tagadó és egy 
igenlő mozdulatot tesznek tehát egyszerre: hol tudatos, hol öntudatlan kettős 
alaptörekvésük elfordulni a külső valóságtól és valami szebb, finomabb, 
lelkibb régióba jutni. 

A szimbolizmus nem elszigetelt jelenség. Egy az egész kultúrában meg-
figyelhető fordulat egyik legfontosabb megnyilvánulása volt. Rokon vele 
Mach filozófiája, amely éppúgy, mint az impresszionista festészet,4 az objektív 
külső valóságot érzékletekkel helyettesíti, s a modern zene,5 mely az irracionális, 
a körvonal nélküli felé tör. A maga eszközeivel mind valami szebbet keres, 
mint amit érzékeink tükröznek és értelmünk megfogalmaz, valami, ami in-
kább a lélek hangja, mint a külvilág mása. Jellemző, hogy a fordulat e tö-
rekvések egyik első képviselőjénél, Huysmans regényhősénél, Des Esseintes 
hercegnél nem is csak az olvasmányokban nyilvánul meg, hanem a festészet, 
zene, szőnyegek, illatok megválasztásában, sőt a herceg szerelmi életébon 
is. A tapogatózás homályos, de biztos ösztönnel minden területről ugyan-
abban az irányban halad. 

A törekvés eredetét nem nehéz megtalálni. Л XIX. század második 
felében Európa-szerte eluralkodik a természettudomány, a pozitivizmus, a vul-
gáris materializmus és a kapitalista életforma, a szatócs anyagiasság. Egy ily 
világban az érzékenyebb lelkeket érthetően valami légszomj fogja el. A szim-
bolizmus már most nem más, mint valami tisztábbnak vélt, messzirőljött 
levegő beáradása a nyomasztó, fojtó levegőjű világba. 

Szellemi forrásai az angol idealista filozófusok: Carlyle, Newman, a pre-
rafaeliták, Poe, Dosztojevszkij és Wagner (egy szimbolista író folyóiratot is 
indít e címen: Revue Wagnerienne); hat rá az okkultizmus, a gnózis; legtöbb 
híve buzgó katolikus, sőt Nerval, Baudelaire, Verlaine, L'Isle Adam, Huys-
mans, Maeterlinck többé-kevésbé misztikusok, éppúgy, mint az angol szim-
bolisták vezére, Afoats, s apostoluk, Arthur Symons. Csakhamar Európa-szerte 
elterjedt, Angliában Ycats, Itáliában D'Annunzio, Oroszországban Alexander 
Blok a főképviselője; mint L'Isle Adam, Huysmans, Maeterlinck művei mutat-
ják, a prózát is megtermékenyítette. 

* 

A mondottakban van magyarázata, hogy a megvetett valóság helyett egy 
eszmei világban hisznek, lehetőleg egy más világba képzelik bele magukat. 
Filozófiájuk az idealizmus. Azt hiszik, hogy az igazi világ az eszmék világa, 
s a látható anyagi jelenségek csak azok jelképei. így érthetően, sőt szükség-
szerűen jutnak a szimbolista látásmódhoz. Amint Baudelaire híres sorai 

mondják: 

Szent templom a Világ, hol élő oszlopok 
Hul l a t j ák néha tör t s zavart szavuk a szélben; 
Ott já r az ember a Jelképek erdejében, 
Melyek okos szeme rá meghitten lobog. 

4 P . FKANCASTEL : L'histoire de la peinture française II . 1 9 5 4 . 9 4 . és 1 0 2 . 1 . 
6 SZABOLCSI В . : A zene története, 1 9 6 8 . 3 9 4 . 1. 

2 Magyar Tudomány 1960/11. ß ß j 
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Mint visszhangok kara , mit a lég messze r ingat 
S mély és t i tokzatos egységbe halni visz, 
Mely, mint az é j s a fény, oly tág s nagy, bennem is 
Örökös hangban zsong a Szín, a Hang s az Illat. 

( Kapcsok ) 

A látható világot szerinte okkult szellemi túlvilág veszi körül, amellyel 
érzékeink kapcsolatba hozhatnak. A két világ közt van ugyanis egy közös 
nyelv, amelyben megnyilatkoznak egymásnak; az analógiák, metaforák, szim-
bólumok nyelve. Baudelaire számára érvényes a goethei sor: „Alles vergäng-
liche Ist nur ein Gleichnis." A természet arra való, hogy a lélek láthassa magát 
s a természetfölötti megnyilatkozhasson. Mallarmé platonista, vagy talán 
hegeliánus. Minden jelenség csak tükör a szemében, egy a jelenségek mögött 
levő eszmei világ elhomályosult tükre; Rimbaud is azt hiszi, hogy az érzékel-
hető világ mögött egy másik világ rejlik, s ő ennek titkait akarja megközelí-
teni. Verlaine vallásos lélek, s az allegória kedvelője; de míg a középkori 
allegória állandó objektív kapcsolatokat vél ég és föld között, a szimbolista 
költő szabadon és maga teremt, illetve érez meg illó kapcsolatokat, ú j hason-
latokat; számára csaknem kötelező is ú j meg új correspondanceokat találni. 

De idealizmusuk a századvég szkeptikus légkörében természetesen csak 
ritkán jut el a vallásosságig. Szemléletmódjuk a pozitivizmus és a vallásos 
felfogás közt mozog, túl a közönséges tapasztalaton s innen az istenhiten, 
sejtelme, de el nem érése valamely empíria fölötti világnak, kopogtatás s be-
belesés egy kapun, amely legtöbbjük előtt nem nyílik meg soha. Úgy érzik, 
valami szent titok veszi körül a dolgokat, de e titok állítólagos végső magya-
rázatában, istenben nem tudnak hinni. Ateista misztika ez. Misztika, de 
ateista misztika, s mítoszaik ezért nem igazi mítoszok, csak mítosz-szerűek, 
pillanatnyi szubjektív illúzióból fakadó játékai a képzeletnek. 

Érthető, hogy a nagy célok, remények nélkül élő és a környező világtól 
undorodó embereket mélabú tölti el, névtelen mélabú, amelynek okát, tár-
gyát rendszerint bajos lett volna meghatározni. Kitűnően elemzi ezt a lelki-
állapotot Kosztolányi Dezső egy akkor fiatal poétáról írott bírálatában; „Okta-
lan és édes bánat ez, amely egyenesen a boldogságból született, de azért éppen 
nem hazug. Poétái bánat." „It t-ott néhány sorával a legmaibb hangot ütötte 
meg és egy finom, úrian előkelő érzésvilágba vezetett, az utolsó tíz év kultú-
rájába, a mai Budapestbe, amely villámfényben, operában, teniszgrundon 
mulat és egy nyugodt élet boldogságában érzi át a legnagyobb szenvedéseket. 
A boldogoké a szép fájdalom. A fiataloké a halál poézise. Nincs tehát jogunk 
megkérdezni, miért sír a poéta."6 Babits Mihály hírhedt Petőfi-esszéjében némi 
lenézéssel említi, hogy Petőfi mint egészséges ember csak akkor szenvedett, 
ha volt rá oka, s Fernand Gregh találóan írja: „Van egy szomorúság a jólétben 
élő korokban, mikor az emberek szabad idővel rendelkezvén, ráérnek észre-
venni a semmit, amit az élet elrejt a virágok mögött."7 Valóban ez a szim-
bolista költők szomorúsága. 

A valóságban szerintük csak a durva egészség érzi jól magát, a magasabb-
rendű szépségek felfogására és élvezetére a szervezet fáradtsága, vagy épp 
a betegség tesz képessé, ez pedig olykor éppenséggel abnormális, különös, 

6 KOSZTOLÁNYI DEZSŐ Szabolcsi Lajos, í rók, festők, tudósok C. könyvében. 
7 F E R N A N D GREGH „ I I existe une tristesse des époques de la prospérité, ou les 

hommes, ayant de loisirs, ont les temps de s'apercevoir du néant que la vie cache soues 
es f leurs ." 
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perverz élményeket keres, az egészséges^ életet megveti. Villiers de L'Ysle 
Adam A.-re?jének frappáns aforizmája: ,,Elni? Ezt majd a cselédek végzik el 
helyettünk.8" Szívesen festik hát magukat fáradtnak és betegnek. így Ver-
laine: 

A romlás vagyok, a hanyatláskori Róma. 
Jönnek a szőke és roppant barbár hadak, 
S a Birodalom unt akrosztikont farag 
S stílusát bágyadó alkonyat aranyozza. 

(Fáradtság, Langueur 
Szabó Lőrinc fordítása) 

Így Albert Sa main: 
Lelkem spanyol királylány, csillog nehéz ruhája , 
S vén várában királyi magánya úgy ragyog 
A nagy bús tükrök mélyén, akár egy elhagyott 
Öböl vizén visszfénylik az ottfelejtett gálya. 

(L' en/ante, Az infánsnő 
Tóth Árpád fordítása) 

Juhász Gyula is: 
Néha ódon gemmák és aranymivű hermák 
Dekadens Cézárának érzem magam s fejem 
A borostyánt kívánja 
Ödön gemmákon én magamra rátalálok. 
A fáradt , nagy szemek, a keskeny szájak éle 
Vágyak nélkül merednek a hádesi sötétbe. 
Ó régi rokonok, ó utolsó cézárok! 

(Gemmák és hermák, 1 9 0 9 . ) 

Érthető, hogy megvetik az egészséges embereket, akik jólérzik magukat 
a hétköznapi valóságban. Ők kivételes finom idegrendszerük tudatában zseni-
nek tar t ják magukat és elkülönülnek a tömegtől; ez a bosszújuk a csúf, egész-
ség filisztervilág ellen. Gőgös elzárkózásuk a művészet üzletes prostitúciója és 
ellaposodása, az irodalmi ipar ellen is irányul (amely érthetően jelentkezett, 
mikor a művészet tömegfogyasztásra kezdett dolgozni), s így jogos és értékes 
volt. így jött létre magatartásukban az arisztokratikus póz s költészetükben 
a programszerű homályosság. Az utóbbit különösen Mallarmé hirdette és 
gyakorolta, de Babits is azt írja: „Szonett, aranykulcs, zárd el szívemet, 
erősen, hogy csak rokonom nyithassa." (Szonettek) 

S mint a magasabbrendűnek ta r to t t betegség és a pusztulás, vonzza 
őket a halál is. Annál inkább, mert a titokzatos transzcendens lét kapujának 
s így az óletncl előkelőbbnek tar t ják. Ez a magyarázata, hogy mind a roman-
tikus, mind a szimbolista költészetben a halál oly csábító fénnyel csillog. 
Már Baudelaire Utazása. így fordul feléje, mikor rájön az összes lehetséges 
élmények törpeségére: 

Jlalál, vén kapitány, horgonyt fel! I t t az óra! 
Ó untat ez a t á j , Ilalál! Fel! Útra már! 
Várjon bár tintaszín ég s víz az utazókra, 
Tudod, hogy a szívünk mégis csupa sugár! 
Töltsd bőven italod, üdítsen drága mérge! 
így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, 
Örvénybe szállani, mindegy, Pokolba, Égbe, 
Csak az Ismeretlen ölén várjon az ú j ! 

8 Vivre? Les serviteurs feront cela pour nous! 
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Maeterlinck drámáiban, ahogy Balázs Béla találóan jellemzi: „A nagy 
Érthetetlennek, melynek kebelében élünk, mint egy sötét erdőben, leglát-
hatóbb, legdrámaibb megjelenése a halál." Amely ezért e drámákban nem 
a rettenetes vég, csak „szimbóluma a nagy misztériumnak".9 Többé-kevésbé 
hasonlóan jelenik meg a halál Rilke, nálunk néha Ady és a fiatal Kosztolányi 
lírájában. 

A valóság gyűlöletében szinte vallásos áhítattal fordulnak a szépség, a 
művészet felé. S a szépséget nem az életben keresik, nem is az élet mellé 
helyezik vigasztaló kiegészítésképpen, sőt rendszerint még csak nem is föléje, 
hanem vele szembe állítják. (Az életimádó Ady és Bródy Sándor viszont 
lenézi a szépséget.) 

Legtöbbjüknél megfigyelhető, hogy másnak álmodják magukat, mint 
amik. Ady nem harcos publicista, hanem végzetküldött tragikus Messiás, 
Juhász Gyula hanyatláskori római császárok rokona, Tóth Árpád pesti hóna-
posszobákba van ugyan száműzve, de igazában dekadens herceg, Szép Ernő 
kisfiú, aki eltévedt a vásárban, Kemény Simon reneissance-kori főúrnak látszik, 
Dutka Ákos pogány igric, s akad kisebb költő, aki középkori festegető szerze-
tesnek képzeli megát. 

Mint az érzékelhető külvilágból, úgy menekül a szimbolista költő a modern 
racionalista kultúrából is valami ősi, mitikus, vagy gyermeki képzetvilágba. 
Innen nosztalgiája az ó- és középkor, a mítoszok, legendák, babonák és a gyer-
meki elképzelések után. Segítségükkel gyakran önmagát is mesevilágban élő 
természetfölötti lénnyé varázsolja. (A franciáknál Kahn és Moréas, nálunk 
Ady, de már az öreg Kiss József és Vargha Gyula is.) 

A szünesztéziát, a különböző érzékszervek benyomásainak összekeveré-
sét szintén azért kedvelik, hogy segítségével kizökkentsenek a világ megszokott 
felfogásából, ráneveljenek, hogy az érzéki tapasztalat csak felszín. S a szünesz-
tézia tesz lehetségessé oly merész hasonlatokat, amelyekben egész távoli 
érzékletek kerülnek egymás mellé. A szimbolizmus számára ugyanis nem 
számít az érzéki különbség, csak az érzékleten túli „lényeg", mely a legeltérőbb 
érzékletek mögött is azonos lehet, s az oly hasonlat, amely egymástól távoli 
vagy éppen idegen érzeteket kapcsol össze, önkénytelenül erre irányítja figyel-
münket. 

* 

Érthető, hogy a leírt törekvések végül oly nyelvben csapódnak le, amely 
kerüli a dolgokra fénysávként eső megnevezést s inkább színes páraként 
száll az olvasó arcába: a szimbolista költőt az ésszel megvilágított, vagy épp 
kigondolt gondolat nem érdekli. Az én titokzatos mélyvilága, a még tudat 
alatt gomolygó irracionális hangulat vonzza. Jellemző eljárása a kinemmon-
dás, a sejtetés. Mallarmé azt tanította: „egy tárgy megnevezésével három-
negyed részét megsemmisítjük a költemény élvezetének, amely a lassacskán 
kitalálás öröméből áll." E kitalálás úgy történik, hogy az olvasó vagy felfedezi 
az elrejtett jelentést, vagy átéli a névtelen lelki folyamatot, amely a vers 
tárgya. De a költő semmiképpen nem mondja ki a jelentést, csak — Balázs 
Béla szavával — „belehallgatja" a képekbe. Nem meglepő, hogy az így születő 
vers többértelmű, hiszen nem egy eleve kész gondolat utólagos képbeöltöz-
tetése — , a kép i t t a tudatalatt i homályában születik, s egy még határozatlan 
mondanivalót helyettesít. 

9 Nyugat 1908. 448. 1 
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Mivel filozófiájuk szerint csak az eszmék léteznek és minden dolog egy 
eszme szimbóluma, érthetően nem tekintik céljuknak a valóságos dolgok 
öncélú leírását, csak annyit villantanak meg belőlük, amennyi az eszme vagy 
a hangulat felidézéséhez szükséges. Az allegória, a szimbólum és a mítosz: 
híd ama túlsó eszmei régióba. A szimbólum a görögöknél nyert első jelentése 
szerint ama táblácska két fele, amelyet a vendégbarátság zálogaként osz-
tottak szét a felek egymás között; később konvencionális jele egy gondolatnak. 
Ebben az értelemben pl. a kereszt, a kard, a liliom, a babér szimbólum. De a 
szimbolista költő az effélét nem használhatja, épp azért nem, mert konven-
cionálisak, már-már egyértelműek az egyenes megnevezéssel. A költői szim-
bólum oly újszerű kép, mely tapasztalatot és tapasztalatfölöttit, testit és 
szellemit összekapcsol vagy eggyéolvaszt. A szimbolista költő hisz benne, 
hogy a külső dolog voltaképp az eszme tükre, s így bármely dolog a lelkek és 
eszmék világába vezet. 

De különbséget kell tennünk a szimbolizmus világnézete és esztétikája 
közt, s tudatában lennünk, hogy voltak költők, akik csak az utóbbit követték. 
Köztudomású, bogy a szimbolizmus nemcsak a parnasszizmust utasította el, 
hanem a retorikát is, hiszen ez a tömegekhez szólás művészete: „Prends 
l'éloquence et tords lui son cou", kiált fel ars poeticájában Verlaine. A szim-
bolista költő az intimet, bensőségest kereste, a magányos lélek beszédét, 
a gyónást, a „halk és finom" hangulatot. Verlaine híres ars poeticája azt 
követeli, hogy a verselés legyen le nem zárt, bizonytalan, fátyolos, Samain 
pedig a nyelvről mondja: 

J 'adore l'indécis, los sons, les couleurs frêles. 
Tout ce qui tremble, ondule et fr issonne et chatoie. 
Les cheveux et les yeux, les feuilles, la soie, 
E t la spiritualité dos formes frôles. 

( Dilection) 

A szimbolista költő kerüli a közérthető, világos, nagy érzéseket is, 
aminőket a klasszikusok versei tartalmaznak. A mikroszkopikus rezzenéseket 
szereti, már csak azért is, mert ezek még megfejtésre várnak. így fedezi fel 
a néma, élettelen tárgyakhoz fűződő kapcsolatainkat: a homályos kis rezdü-
léseket, amelyeket a dolgok felvernek bennünk. A szimbolista költőre úgy 
néznek szobája bútorai, mint eleven lények. Ahogy Hoffmanstahl írja: „Az 
érzések, félérzések, belsőnk valamennyi titkos és mély állapota nincsenek-e 
sajátos módon egybefonva egy tájjal, egy évszakkal, a levegő minőségével, 
egy lehellettel? Egy bizonyos mozdulat, amellyel egy magas kocsiról leugrasz; 
egy fülledt, csillagtalan nyári éj, egy folyosó nedves köveinek szaga; a jéghideg 
víz, amely egy szökőkútból a kezedre permetez: néhány ezer eféle földi dolog-
hoz kapcsolódik egész belső birtokod, minden lendületed, minden vágyad, 
minden mámorod".10 

A szimbolizmus következtében a modern vers mondanivalója általában 
szubtilisebb. mint a régi versé volt. A modern esztétika sűrűn hangoztatott 
elve, hogy versben csak olyat szabad megírni, ami prózában nem mondható 
el. Ezért, míg a klasszikus költő megvárta az érzés teljes tudatosulását, s a 
verset már az első soroktól kezdve a tudatosulás e fokán kezdte írni, a modern 
költő abban a félhomályos állapotban mutatja be az érzést, amelyben „fel-

10 Das Gesehpräoh über Gedichte, Die prosaischen Schriften I. 81—88. 1. 
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érezte", vagy azt a folyamatot ábrázolja, ahogy az feltisztult a lelki ködből. 
Úgyszólván sajátos lelki szerv vei fogj a fel hát a világot és önmagát, a „felérzés" 
szervével, s amit ez felfog, nem adja tovább az értelemnek. Ha pl. Arany 
János írta volna meg Tóth Árpád Erdőszél vagy Fénylő búzaföldek között 
című költeményét, talán valahol ott kezdte volna a mondanivaló kibontását, 
ahová Tóth Árpád csak a vers végén jut el, s eltérően az Erdőszéltől, mindjárt 
az első strófában közölte volna, hogy valamennyien a halál felé tar tunk, 
a Fénylő búzaföldek között-ben pedig mindjárt abból indulna ki, hogy nyugati 
ember létére a keleti ember indulatával gondol a nyugatra. Ha viszont Tóth 
Árpád írta volna mpg a Letészem a lantot c. költeményt, aligha mondta volna 
meg tüstént az első strófában, hogy miről van szó, hanem talán megrajzolta 
volna egy kidőlt fatörzs fonnyadt levelét, s aztán innen vékony fonálon köze-
ledne mondanivalója felé, míg egy húr halkan meg nem pendülne a lelkében. 

Irracionális vonzalmukból ered, hogy zeneiségre törekszenek, azaz túl-
jutni a szón és a fogalmon, hasonló ,,vague à l'âme"-ot, lelki homályt igyekez-
nek nyújtani, mint a zene. Ismeretes Verlaine szava: „De la musique avant 
toute chose!" Walter Pater szerint „Minden művészet állandóan zenévé 
igyekszik válni",11 s Babits is így sóhajt fel:,, Óh , mért nem lettem én muzsikus!" 
Mallarmé irigyelte a zenét, e „szavak nélküli költészetet",12 s Valéry szerint a 
szimbolizmus „egyszerűen abban az egy célzatban foglalható össze, . . . hogy 
visszavegyék a muzsikától, ami az ő saját ja ." Berlioz és Wagner zenéjéhez 
képest ugyanis a költészet sápadtnak tetszett, hát megpróbált versenyre 
kelni vele,13 s azért mondott le az intellektuális elemekről is,1'1 mert zeneiségre 
törekedett. De alkalmasint fordítva van a dolog: a szimbolizmus kora ösztö-
nösen arra igyekezett, hogy túljusson az érzékelhetőn és a fogalmon, s a zene 
azért lett népszerű, mert ebbe az irányba vitt. 

Nyilván ez a magyarázata, hogy egyszerre vonzódtak három olyan 
különböző dologhoz, mint a zene, a csend és a köd. A csend itt természetesen 
nem azonos a természet csendjével, a puszta zajhiánnyal, mert a kimond-
hatatlant jelenti, azt, amire már nincs szó, ami tehát titokzatos. Maeterlinck 
egyik ismert esszéjében méltatja а csend magasztos boldogságát.15 A csend 
megérzését jelzi a hármaspont, továbbá a versek elhallgató, sejtető befejezése. 
Vannak költők, — mint pl. a fiatal Balázs Béla — akik szavaikkal mintegy 
bekerítik a csendet, amely aztán érezhetően ott piheg a szavak kalitkájában, 
mások leírják a csend élményét s ilyenkor nem győznek elég színesek lenni. 
S a zene és a csend mellett népszerű volt a századvég festészetében a köd is 
(Corot, Mednyánszky), amely, mint ismeretes, Л dy n а к is egyik kedvelt képzete. 

Végül rá kell mutatnunk a szimbolizmusnak még egy sajátos jelenségére: 
arra a törekvésre, hogy a vers ne csak — mint általában a régebbi lírában — 
a jelentésével, hanem a közvetlen érzéki formájával is kifejezze, szinte mate-
rializálja a hangulatot. Mondhatni az érzés itt nemcsak a jelentésben van 
jelen, hanem ott él a vers testében is. A szimbolista költők ezért törekszenek 
arra, hogy minden szavuk úgy hasson, mintha nem a milliók elkopott nyelvé-

11 A Renaissance, 140. 1. 
12 Divagations 
13 Előszó L . F A B R E művéhez, Változatok c. könyvében, 9 6 — 7 . 1. 
» Uo. 99. 1. 
í 5 Egy különben gyenge svájci disszertáció részletesen foglalkozik a csend különböző 

változataival a szimbolista költészetben: J E A N VOELMY : Aspects du Silence dans la poésie 
moderne, Zurich, 1952. 
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bői, hanem egy most születő szűz nyelvből fakadna. Felfedezik a szavak 
mágiáját s mámorosan keresik és szürcsölik az új szókapcsolatokat. Gyakran 
beszélnek is a szavak iránti szerelmükről, mint pl. Ady, aki azt írja ,, . . .a szó 
nekem ópium, Pogány titkokat szívhatok belőle" (Egy csúf rontás), vagy 
Juhász Gyula, aki olyan szavakat keres, ,,mik fél zene, fél rejtelem". Ez az 
új nyelv nem új szótárat jelent, mint a Kazinczy nyelvújításában (bár 
egy-egy új szó alkotásától csöppet sem riadnak vissza), hanem új szókötéseket, 
pontosabban: nem új főneveket, hanem a főnevet váratlan megvilágításba 
helyező metaforás jelzőket. XIX. századi magyar költő még nem mert volna 
olyan jelzőket leírni, aminőkkel Tóth Árpád lírája tele van, s aminők verseinek 
egyik fő szépségét adják, pl. „Selyembevont bokákkal borzong már a merengés 
S fázó cimpákkal szívja az elmúlás szagát" (Őszi szántás). A korresponden-
oiákban, analógiákban való szimbolista hit szoktatta hozzá a költőket, hogy 
érzéseikhez mindig képet keressenek? Vagy a befelé néző képzelet ajándékai 
ezek? Nem mernék határozottan válaszolni a kérdésre. Az biztos, hogy a szim-
bolizmus virágkorában nem számított jó versnek, amelyben néhány szép ú j 
metafora nem csillogott; jórészt ezek sűrűségén mérték a költő tehetségét is. 
Oláh Gábor ki is mondta „Ma nem ember, akinek magacsinálta nyelve nincs."16 

így történt, hogy az egész modern lírát, sőt sok esetben a prózát is 
elönti a kép: a hasonlat, metafora, allegória, az átvi t t értelemben használt 
mese. Baudelaire és Mallarmé ugyanis úgy hozzászoktatott a lelki folyama-
toknak correspondance-okkal, azaz a külvilágból vett képpel kifejezéséhez, 
ahhoz a követelményhez, hogy az elvont dolgokat megnevezés helyett képpel 
kell szugerálni, hogy azok a követőik is, akik már nem hittek a correspondance-
okban, lehetőleg látomásszerű képekben fogták fel belső történéseiket. Ebben 
az új lírában többé-kevésbé módosul a képek jellege: a hasonlat rendszerint 
nem a dolgok külső elemeit veti egybe, hanem a hangulatukat vagy a hozzá-
juk fűződő asszociációkat, lia pl. Verlaine azt mondja magáról, hogy: ,,je 
suis roi d'un pays pluvieux," nyilvánvaló, hogy nom külsőleg hasonlít vala-
melyik királyhoz, hanem a hangulata hasonlít hozzá. Csak mellesleg említem, 
hogy a képeket a szimbolista költő az impresszionista vagy szecessziós ízlés 
szerint alkotja meg, azaz eredeti, „furcsa" képeket fest, hogy egyéniségét és 
eredetiségét éreztesse. 

Hasonlóan nagy szerepet kapott a szimbolista versben a hangzás. Míg 
a régifajta vers előre kész verstani képlettel várta a mondanivalót, mely 
tartozott a képlethez hozzáidomulni, i t t fordítva, a ritmus simul a hangulathoz. 
Nem véletlen továbbá, hogy Rimbaud megírja a Les voyellest (amely tehát 
egyáltalán nem volt misztifikáció, mint némelyek képzolik), s hogy a szim-
bolista költők oly nagy jelentőséget tulajdonítanak a hangok kifejezőértékének. 
Amit Ignotus A fekete zongoráról ír (hogy a költő nem kevésbé a hangokkal 
fejezi ki magát, mint a szavak jelentésével), általános igazságnak nem állja 
meg a helyét, de a szimbolista költészetre vonatkozólag sok igazság van 
benne. René Ghil egész könyveket ír e kérdésről, s Mallarmé is hisz a hangok 
jelentésében, sőt tipográfiai külsőségekkel: kisebb-nagyobb közök üresen 
hagyásával s több betűfajta használatával is érzékelhetővé igyekszik tenni 
az érzés minden porcikáját. Idevág, hogy feltűnő szerepet adnak az alliteráció-
nak. A betűrím ősi eszköze ugyan a versnek, de a szimbolista költeményben 
más a szerepe, mint korábban volt: nem a hangsúly nyomatékosabbá tétele 

16 Keletiek Nyugaton. Második kiadás 1909. 5. 1. 
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s nem is a hangutánzás, hanem a költemény hangulatának erősebb éreztetése. 
A hangulathordozó szó ui. a maga erősítésére hasonló kezdőbetűs szavakat 
vonz maga köré, s e kezdőbetűk önkéntelenül átveszik és megismételvén 
nyomatékosabbá teszik a kifejező hangulatot. Vagy nem ez magyarázza-e 
az alliteráció hatását Tóth Árpádnál: 

Nyakam nyugta t ja most puhácska pázsit 
S nézem a fénylő fáka t , fül ledt árnyban 
S a fűszált, mely rámdől s furcsán parázslik. 
Ó boldog bágyadás! egykedvűn ásít 
A fáradt fej, s izzadt izmokkal, lágyan 
Hevernek karjaim, ernyedt kezem . . . 

(Déli derű) 

Önmagukban az i t t előforduló kezdőbetűk egyike sem fejez ki semmit abból 
a hangulatból, amelyet pedig érezhetően erősebbé tesznek. Hatásuk úgy vélem, 
úgy keletkezik, hogy a szó jelentésétől kapják a szóban forgó helyen viselt 
jellegüket, de ezt azonnyomhan visszasugározzák a szóra, s így a szó jelen-
tésében és az ismétlődő kezdőbetűkben rejlő hangulatok állandóan fokozzák 
egymást. 

* 

A ma időtávolából tisztábban lát juk a mozgalom értelmét, mint ahogy 
a kortársak látták. Minden szó egy előítélet, s a szimbolizmus szó is megtéveszt. 
Ha megakarjuk érteni, ne gondoljunk túlsókat a szimbólumra. Az egykorúak^ 
hihették, hogy a szimbolizmus lényege egy eszköz: a jelkép használata, vagy 
épp a szabadvers. Ma már látnivaló, hogy a szimbólum nem cél számukra, 
csak eszköz; a közvetlen cél egy homályos, sejtelmes hangulat kifejezése és 
felidézése, amelyben a világ és a lelkünk t i tkát vélik felfogni, fogalomelőtti 
finom névtelen érzések kifejezése. A szimbolizmus lényege egy új életérzés, 
amely elfordul a hétköznaptól, a tapasztalattól, a lelket sejti és keresi az 
anyagi világ mögött is, mégpedig nemcsak ismert közönséges érzéseket, 
hanem — az átlagember fölé igyekezve — a lélek különös, misztikus rezdülé-
seit is. Jellemző, hogy pl. Rimbaud A részeg hajót kivéve nem él szimbólummal, 
s Mallarmé is ritkán. Valéry szerint is a szimbólum szó keveset mond, „csak 
annyit tartalmaz, amennyit ki-ki beléhelyez."17 

Nem kizárólag a szimbólumok jelenléte, hanem az egész vers jellege, 
szemléleti módja dönti el tehát, szimbolista verssel van-e dolgunk. A szim-
bolista vers különböző eszközökkel él, úgymint a ki-nemmondás, a sejtetés, 
a zeneiség, a bizonytalan körvonalak eszközeivel, hogy a vers az értelmünk 
megkerülésével, érzékeinken, illetve képzeletünkön át, lelkünk homályosabb 
rétegeit rezzentse meg, az analógiák eszközével, mégpedig rendszerint „mint" 
kötőszó nélkül, s a metafora eszközével, természetesen, mert a lelki homály-
ban, amelyben a szimbolista költő alkot, a dolgok könnyen összeolvadnak. 
Ezért, a franciát kivéve, a nyugati irodalomtörténetek gyakran nem is szim-
bolizmusnak nevezik a szóban forgó irányt, hanem új romantikának, pl. Wer-
ner Mahrholz, Johannes Klein, Louis Cazamian.18 

17 Változatok, 98. 1. 
1 8 W E R N E R MAHRHOLZ : Deutsche Li te ra tur der Gegenwart, 1 9 3 1 . 8 9 — 1 5 3 . 1 . ; 

JOHANNES K L E I N : Geschichte der deutschen Lyrik . ( 1 9 5 6 ) ; Lou i s CAZAMIAN: A H i s t o r y 
of English Li tera ture . 1 9 3 4 The new Romantic ism 1 2 9 6 — 1 3 3 3 . 1. 
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Az első jelentős mű, amely az irányzat főképp dekadens törekvéscinek 
valóságos breviáriuma, s egyben kitűnő társadalmi magyarázata, Huysmans 
Á rebours című regénye (1884), magyarul A különc címen Kosztolányi Dezső 
fordításában (1921), Oscar Wilde Dorian Gray arcképe с. regényének ez az 
érdekes őse és mintája. Hőse, aki egyszerre finom és fajtalan, művelt és 
félbolond, hívő és gonosztevő, imponáló és pofonra ingerlő, a szatócsvilág 
iránti utálatból kétségbeesetten menekül álmaiba, a perverzitásba, vízióiba 
és a művészetbe, de mindenképpen csak úgy tud élni, hogy ha úgyszólván 
a szellem összes rothadt almái ott bűzlenek körülötte. Tetőtől talpig dekadens 
természet, s kialakítja a szimbolizmus esztétikáját is. Törekvése első pillan-
tásra arisztokratikus. Nem véletlen, hogy hercegi címet visel. De mégsem 
holmi arisztokrata- sznob. Éles kritikát mond az arisztokrácia fölött is: 
„Aztán a felbomló nemesség már nincs is. Az arisztokrácia vagy elhülyül, 
vagy szemétre kerül! Megsemmisült utódjainak romlottságában, akiknek 
képessége nemzedékről-nemzedékre hanyatlik és a lovászinasok és a zsokék 
gorilla-ösztöneihez hasonlatos, vagy pedig . . . pörök sarában hentereg-
nek, ami a többi osztályhoz aljasítja őket. Kastélyaik, százados címereik, 
rangos módjuk, a régi osztály pompázatos magatartása, minden eltűnt. Föld-
jeik többé nem teremnek, kastélyaikkal együtt dobrakerültek, mert arany 
kellett, hogy kékvérű bamba utódaik megvásárolják a ledér nőcskéket. Azok, 
akik közülük legkevésbé voltak aggályosak és kedélyesek, minden szemérmet 
elvetettek. Hivatásszerűen csaltak, piszkos üzleteket kötöttek, mint a többi 
közönséges csirkefogók."19 A herceg persze nem kíméletesebb a többi osztály -
lyal szemben sem: „Ez a nyerekedés, ez az aranyláz épp így elharapódzott 
abban a másik osztályban is, mely a nemességre támaszkodott, a papságra. 
Ma minden újságban apróhirdetést olvasni arról, hogy a tyúkszemeket kitű-
nően gyógyítja ez és ez a pap. A kolostorok gyógyszer- és pábnkagyárakká 
alakultak. A szerzetesek vagy a recepteket árulják, vagy pedig maguk készí-
t i k . . . A kereskedelem kikezdte a kolostorokat is, melyek könyvtartó polcain 
misekönyvek helyett üzleti könyvek foglaltak helyet. A század mohósága 
lepraként gyötörte az Egyházat, a barátok a beruházások és a számlák terhe 
alatt meggörnyedtek, a prépostokból cukrászok és kuruzslók lettek, a világi 
fráterekből pedig közönséges szállítók és gyógyszerészsegédek."20 Hasonlóan 
hitvány természetesen a burzsoázia is: „És micsoda érintkezés lehetséges 
közte és ama polgári osztály között, amely lassankint magasba emelkedett, 
felhasználta a katasztrófát a meggazdagodásra, szította a szerencsétlenségeket, 
hogy merényleteit és rablásait nyugodtan vóghezvihesse." A pénzarisztokrácia 
„a pénztárak törzsfőnökei, a Sentier-utca zsarnokai, a kereskedelem despotái. 
Eszmeviláguk szűk és elavult, ők pedig mindannyian hiúk és zsiványok. 
A polgárság, mely sokkal gazdagabb és hitványabb, mint a kifosztott nemesség 
és a levitézlett papság, kölcsönlopta tőlük szemtelen hetvenkedésüket, ósdi 
bencegésüket, de mindezeket még durvábbá tette, mert nem ért az életművé-
szethez. Ellopta hibáikat, melyeket álszent bűnökké változtatott. Minthogy 
pedig úrhatnám és ravasz, alacsonylelkű és mulya, könyörtelenül szipolyozza 
örökös és elengedhetetlen rabszolgáját, a csőcseléket, melyet ő maga szabadí-
to t t fel és uszított a régi történelmi osztály meggyilkolására !" ,,. . . Uralomra-
jutásának az volt az eredménye, hogy minden értelmes gondolatot eltiport, 

19 A különc, 190—91. 1. 
80 Uo. 191. 1. 
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minden becsületet megtagadott, megölte a művészetet, s az elaljasult művé-
szek odatérdeltek hozzá, lázas szájjal harapdálták és csókolgatták a lócsiszá-
rok büdös lábát s hízelegtek azoknak a rongy mecénásoknak, akiknek az 
alamizsnájából éltek." „Amerika nagy fegyháza volt ez, melyet áttettek 
Európába. A pénzemberek és kalandorok óriási, mélységes, megmérhetetlen 
zsiványsága uralkodott itt, az ragyogott mint förtelmes nap a bálványimádó 
város felett, mely a bankok mocskos tabernákuluma előtt hasra vágódott és 
szennyes éneket dalolt a tiszteletükre." S végül „Az emberi középszerűség 
hullámai, mint valami szökőár, az égig csapnak és elborítják ezt a menedék-
házat is, melynek sáncait akaratom ellenére magam nyitom meg. Ja j , elhagy 
a bátorságom, egészen elhagy! — Uram, könyörülj a keresztényen, aki kétel-
kedik, a hitetlenen, aki hinni akar, az élet gályarabján, aki éjszakának 
idején száll hajóra, a komor égbolt alatt, melyet nem világítanak meg többé 
a régi reménység vigasztaló vezértüzei."21 

Л kor sivársága többüket határozottan a reakció ölébe haj t ja , így 
llaudelairet, Villiers de L'Ysle Adamot, sőt a 71-ben még komnninard Verlainet 
is, aki de Maistre hatása alatt meggyűlöli a köztársaságot, a demokratizmust 
és a parlamentarizmust s az ancien régime-be vágyik vissza.22 A dekadens 
művész arisztokratasága mégis inkább ideg-arisztokrataság, mint társadalmi. 
Ne tévesszen meg, lia a költő az előkelőséget d:eséri és arisztokratikus pózba 
helyezkedik. A kor alacsonyságában, durvaságában félreérthetetlenül a .bur-
zsoá világot gyűlöli, amely elsősorban a szatócsban testesül meg, de a többi 
osztályt is megfertőzi. Az arisztokrácia azonban, melynek nevében a burzsoá 
sivárságot megveti, nem annyira a mágnás, mint inkább a művész arisztok-
ráciája, bár amahoz is vonzódik. Nem is az arisztokráciát megalapító első 
nemzedék vonzza, hanem a kései, fáradt generáció, mert itt véli megtalálni 
az idegek finomságát és a lélek előkelőségét. Egy oly értelmiség költészete ez, 
amely rosszul érzi magát a világban, de még csak nem is lát maga előtt oly 
politikai módszereket, amelyekkel e világot kedvérc valóvá formálhatná, 
hiszen a feudalizmus már régen összeomlott, a polgári demokrácia utálattal 
tölti el, a proletárforradalom épp a minap elbukott s nem is volt csábító 
számára. Mi mást tehet hát, mint hogy szivárványt álmodik a valóság fölé s 
abban igyekszik élni? Ez az álom-szivárvány a szimbolizmus. Des Esseintes 
is csak kritikát mond a társadalom összes osztályairól és rétegeiről, de célt 
nem tudván kitűzni, a művészetbe, álmaiba, a szimbolista szépségbe menekül. 

\ * 
A széles és gyors terjedés, amelynek a szimbolizmus örvendett, részben. 

annak tulajdonítható, hogy kielégítette a kor szomját a transzcendensre, 
részben annak, hogy új költőiséget fedezett fel. A francia irodalomban mégis 
már 1895-től visszahatás kezdődik ellene. Elhangzik a vád, hogy az iskola 
követői a banális érzést és kifejezést kerülve keresettek lettek, a ritkát és fur-
csát hajszolják, pedig a halál, a gyönyör és a szépség is banális, az igazi művész 
újszerű vonások felrakásával mégis újjá varázsolja. Kifogásolták, hogy az 
új árnyalat, az eredeti jelző, a végletekig finomított kifejezés, a feltétlen 
transzpozició állandó keresése közben hátatfordítottak az életnek s elfeledték 
a mondanivalót.23 A szimbolizmus által becézett álommal és titokkal szembe-

21 U O . 1 9 4 — 6 . 1 . 
2 2 ANTONIE A D A M : Verlaine 1 9 5 3 . 3 9 . és 1 5 4 . 1. 
2 3 C. MAUCLAIR : I d . m ű , 2 0 5 — 6 . 1. 
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állították a természetet, életet, embert, azt hirdették, hogy a költő tartozik 
résztvenni az állam dolgaiban, megrótták homályosságát, verstani szabad-
ságait stb. Mi mindehhez hozzátehetjük még, liogy addig kerülték a kliséket, 
míg ők is kialakították a maguk kliséit, amelyek a kis epigonok számára lehe-
tővé tették a szélhámos semmitmondást. S talán még jobban elidegenít a szim-
bolizmustól, hogy ma már távol áll tőlünk a betegség kultusza. Im már azt 
sem hisszük, hogy a föld az eszmei világ tükörképéül rendeltetett, nem kere-
sünk kapcsolatot az okkult világgal, nem hajhásszuk a metafizikai t i tkokat 
s nem nézzük le a reális tárgyi világot, sőt rájöttünk, hogy a költőnek ebben 
kell költészetet találnia. 

Meg kell azonban állapítanunk, hogy a mondott gáncsok a magyar 
szimbolista költőkre csak módjával érvényesek. A magyar szimbolizmus 
ugyanis több tekintetben eltér a nyugatitól. Már az is figyelemre méltó, hogy 
nálunk rövidebb az élettartama, csak 1905—1914-ig virul, míg a franciáknál 
az első világháború után másodvirágzása van. Az is tanulságos, hogy a vég-
letesen absztrakt és ezoterikus Mallarmé és Valéry, valamint a téboly látomá-
sait kereső Rimbaud idegenek maradtak számunkra, az előbbi kettőt alig 
is fordították. Költőink nem bocsátkoztak vakmerő lelki kísérletekbe, s nem 
követték a szimbolizmus világnézetét, esak az esztétikáját, sőt ezt sem min 
denben, pl. távolmaradtak a könyvekből merített legendák felidézésétől, ami 
a franciáknál egy időben oly divatos volt.24 Hozzánk egy nagy társadalmi 
forrongás idején érkezett a szimbolizmus, s így formái más funkciót kaptak, 
mint Nyugaton: gyakran telítődtek haladó szociális mondanivalókkal, s egy 
forradalom előtt álló kor törekvéseinek kifejezőivé váltak. A mi költőink 
éppúgy imádták a szépséget és tapogatóztak a transzcendens felé, mint nyugati 
társaik, de náluk paradox módon a dekadencia és a transzcendens is a társa-
dalom megostromlásának fegyvere lett; helyesebben: míg a francia szimboliz-
mus jobbról, a magyar és a kelet-európai szimbolizmus inkább balról anti-
burzsoá. Főképp Ady Endre a szimbolizmust is arra használta, hogy a realista 
eszközökkel lehetségesnél szuggesztívebben mutassa meg a valót, s így költé-
szetéből minden szimbolista modorosság ellenére süt az élet és az erő. A modern 
magyar lira másik nagy alakja, Babits Mihály nem is került a szimbolizmus 
hatása alá: objektivitásra törekvő, a tárgyi világhoz tapadó és a tradíciókhoz 
ragaszkodó költészete egyenesen antiszimbolistának mondható. Ennek éppúgy 
része is lehetett a hideg tartózkodásban vagy épp elutasításban, amellyel 
kezdetben sokfelé találkozott, mint abban, hogy kb. 1911—12-től fogva, mikor 
népszerűsége már-már az Adyéval vetekszik, a szimbolizmus veszíteni kezdett 
uralmi helyzetéből. Körülbelül 1913-tól maga Ady is szakít a szimbolizmussal. 
Ki látott engem e. kötetétől kezdve már alig találkozunk nála mitizálással. 
Persze Ady most sem a mindennapi valóság vagy a tárgyi világ részletei felé 
fordul, hanem valami zsoltárszerű gondolati költészethez közeledik, amelynek 
csúcsára a Halottak élén-ben jut fel. 1915-ben Kassák Lajos „az idők új arcát" 
akarja énekelni, a szocializmus, a technika és a tömegélet ábrázolásának 
nevében tagadja meg a szimbolista szépségkultuszt és dekadens passzivitást. 
Az első világháború után, kb. 1922-től Erdélyi József újból alkalmazni kezdi 
a szimbolisták által elvi következetességgel került epikai elemet és visszatér 
az egyszerű világossághoz, néhány év múlva meg Szabó Lőrinc és József 

24 A. M. SCHMIDT: I d . m ű , C3—4. 1. 
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Attila a sejtelmességtől a világos és szabatos beszédhez. A valóság vissza-
követelte jogait. 

De ha a szimbolizmus dagálya vissza is húzódott, az irodalom ekkor 
már megtermékenyült tőle. S ma már méltányosabbak lehetünk iránta. Min-
denekelőtt észre kell vennünk, hogy nálunk egy sekély provinciális költészetet 
detronizált, funkciójában a haladást szolgálta s a magyar irodalom egyik fény-
korát vezette be. Nem volt hát hiábavaló. Nemcsak mert nagy költői voltak 
s remekművek születtek a hatása alatt, hanem mert a költészet ma is él azokkal 
az eljárásokkal, amelyeket felfedezett. Ne csodálkozzunk ezen: máskor is 
megtörtént, hogy a művészet téves utakon bukkant kincsekre. A szimbolizmus 
világnézeti premisszáit és végső céljait megtagadjuk, de a magunk más céljaira 
felhasználunk egyetmást az általa talált művészi eszközök közül. így a líra 
nem mond le többé a lelki folyamatok szemléltetésénél a correspondaneeokról, 
ha nem is hisz objektív létezésükben, nem felejti el, hogy a nyílt kimondásnál 
gyakran szuggesztívebb a sejttetés és körülírás s főképp, hogy igazi feladata 
nem a külvilág másolata, hanem a lelki reakciók feltárása (bár e feltárás 
művészi ereje és társadalmi jelentősége megsokszorozódik, ha egyben a leik i 
reakciókat kiváltó külső világot is ábrázolja); szívesen él azzal a zeneiséggel 
és felszabadult verseléssel is, amely szintén a szimbolizmus vívmányai közé 
tartozik: felhasználja hát a szimbolizmus műszereit oly szubtilis hangulatok 
kifejezésére, amelyeket a korábbi líra eszközeivel nem lehetett elfogni. 

Röviden: a szimbolista iskola a múlté, de ma már látnivaló, hogy roppant 
áttörés volt a költészetben az álom, a lélek értelem meg-nem-világította 
titokzatos rétegei, remegései felé, s ellenfelei is jórészt az általa tört úton 
jártak (nálunk pl. Kassák és Erdélyi József is). A költők ma is a szimbolizmust 
folytatják, mikor élményeiket nem nevezik meg, hanem lefordítják a képek 
nyelvére, márpedig a mai líra több és merészebb képet használ, mint a múltban. 
Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, József Attila és Radnóti Miklós már a megmutatott 
konkrét valóságból indul ki, de innen éppúgy a költészet révületeibe törnek, 
mint a szimbolisták, az érett József Attila némely szép verse (Bánat stb. J 
a szimbolizmus legtisztább példányai közül való, s ő is éppúgy, mint Maja-
kovszkij vagy Aragon is, más volna, ha Baudelaire és Verlaine nem járt volna, 
előttük. 
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A sugárterápia helye az orvostudományban 
RODÉ IVÁN, az o rvos tudományok doktora] 

sugárterápia helyének, egyben jellegzetességeinek időszakos meghatá-
rozását, az orvostudomány és általában a természettudományok folytonos 
fejlődése teszi szükségessé. 

A természettudomány egyes ágainak fejlődése egymással szoros kölcsön-
hatásban folyik. Az egyik tudományágban létrejött újabb felfedezések átalakí-
tóan és termékenyítőén hatnak a többi tudományágra is, és így hozzák létre 
a természettudomány egészének állandó fejlődését. 

A sugárterápia helyének és jellegének meghatározását különösképpen 
indokolják a következő okok: 1. a sugárforrások számának megszaporodása, 
2. a régebbi módszerek revideálása, 3. az új módszerek és gyógyszerek beveze-
tése, 4. a sugártartalom univerzális természetének felismerése. 

A sugárterápia (továbbiakban STH) helyét és jellegét mindenkoron 
különleges ágense: a sugárzás, az alkalmazott eszközök: a sugárforrások és az 
indikációs terület határozzák meg. 

A sugárzás olyan fizikai ágens, mely az anyaggal vagy az élő szervezettel 
kölcsönhatásba lép, és energiájának átadása, ill. módosulása révén abban 
mélyreható változásokat: szerkezeti átalakulásokat és működésváltozásokat, 
esetleg denaturációt és működésmegszűnést idéz elő (sugárbiológiai hatások, 
sugár halál). 

Jóllehet már a múlt század vége é)ta ismerjük és alkalmazzuk a sugárzást, 
sajnálatos módon keveset tudunk a sugárhatás elementáris folyamatairól, 
és még kevesebbet az ezek nyomán kialakuló systémás elváltozásokról (a 
mondottak az élőlényekre, elsősorban az emberre vonatkoznak). A század 
eleji — immár túlhaladott — magyarázatok (hőelmélet, fotokémiai és kolloidá-
lis elmélet) után a jelenleg uralkodó elméletek a következők: 1. direkt hatás-
elmélet, 2. térbeli indirekt hatáselmélet, 3. diffúziós indirekt hatáselmélet. 

A feltüntetett sorrend egyúttal megfelel ezen elméletek születési sorrend-
jének is, mert a korábbi időkben a direkt hatáselmélet uralkodott, míg ma az 
indirekt hatáselméletek lépnek előtérbe (egyébként helyesebb hipotézisekről 
beszélni, mert nem adnak kielégítő feleletet minden körükbevágó kérdésre). 

A direkt hatáselmélet szerint a sugárzás energiája a biológiai objektum-
ban a statisztikai valószínűség szerint oszlik meg, ill. fogy el. A direkt hatás-
elmélet jelentősége abban áll, hogy az anyaggal való kölcsönhatást a sugárzás 
kvantumos, diszkontinuális természetének figyelembevételével írja le. A sugár-
energia kvantumok a biológiai objektumban ionizációt idéznek (Jő, s így annak 
pontjain energia- és strukturális-változásokat okoznak. Szemléletesség céljából 
a hatásos ionizációkat találatnak nevezik, és innen származik az elmélet köz-

•673 



ismert elnevezése: találati elmélet (Crowther, Lea, Timoféjev, Reschowsky, 
Zimmer). 

Az elmélet fejlesztése során felvetették, hogy a találatok bizonyos tér-
fogatban csoportosulhatnak, mely esetleg életfontosságú, s így sérülése az 
organizmus pusztulását idézheti elő (Crowther, Glocker és Vykov, Hollweck 
és Lacassagne, Zuppinger). 

A találatok száma, azaz a sugárhatás erőssége a dózis emelésével nő, 
mert nagyobb a valószínűsége annak, hogy a biológiai objektum különböző 
pontjain, ill. térfogataiban találatok jöjjenek létre. A találati elmélet részle-
tei t dózis—hatásgörbéken szokás vizsgálni, melyek homogén biológiai popu-
lációkban a dózisszintek és a sérült egyedek kvantitatív összefüggéseit száza-
lékosan adják meg. 

A találati elmélet a sugárhatásnak tisztán fizikai szemlélete, mely éppen 
ezért nem számolhat az élőkben gyakori regeneratív folyamatokkal. Ismeretes, 
hogy pl. drosophilák besugárzásakor kromozoma törés jön létre, de ez egy idő 
u tán regenerálódik és összeforr. A találati elmélet csak a primer folyamat leg-

- koraibb mozzanatát (találat, szerkezeti változás) tudja leírni, de ez az összefüg-
gés azonnal zavarossá válik, mihelyt a hatás időben és térben tovább halad, 
így érthető, hogy a találati elmélet érvénye csak biokémiai reakciókban (száraz 
onzymek) és egysejtű lények (virus, pliag) ismerhető el, de cserbenhagy a 
magasabb sugárhatási szinten, amikor a komplex biológiai elváltozások 
fellépnek. 

A térbeli indirekt elmélet azt állítja, hogy a sugárzás energiája primer 
és direkt módon az élő szervezet vizében hoz létre változásokat (Weiss). Ez 
abban áll, hogy a vízből igen aktív OH és H gyökök képződnek, melyek a 
továbbiakban ú jabb vegyületeket hoznak létre. (H202 stb.) Ezek a gyökök 
és vegyületek hatnak a biológiai objektumra, tehát a hatás nem a pri-
mer kölcsönhatás helyén, hanem attól távolabb, azaz térbelileg indirekt 
módon jön létre. 

A diffúziós indirekt elmélet igyekszik az előbb vázolt két elmélet ellent-
mondásait feloldani és azt állítja, hogy a primer folyamatban keletkezett 
rövid élettartamú atomok hosszú élettartamú közbeeső termékeket hoznak 
létre, melyek a biológiai objektum különböző pontjain (sites) elhelyezkedő 
molekulákkal, ill. molekula csoportokkal reagálnak. 

A sugárhatásra vonatkozó elméletek vázlatos áttekintése is elénk tár ja 
azt a lényegbevágó változást, melyen a radiológiai szemlélet néhány évtized 
alat t átment. Helytálló az a fogalmazás, hogy a sugárhatásra vonatkozó 
radiológiai szemlélet kezdetben csaknem kizárólagosan fizikai jellegű volt, 
míg újabban igen határozottan biológiai jelleget öltött. 

A fejlődésnek ez a sorrendje nem véletlen, mert bizonyos gyakorlati 
tényekből értelemszerűen levezethető. 

A kezdetben uralkodó fizikai szemléletet az à reális követelmény hozta 
létre, hogy megismerjék az újszerű fizikai ágens, a sugárzás természetét, kelet-
kezésének módját és feltételeit, viselkedését az anyaggal való kölcsönhatás 
során (elnyelődés, szóródás), mérésének és adagolásának lehetőségét és techni-
kájá t stb. Ezt a követelményt felismerve csaknem zárt studiumként tárul 
fel előttünk a radiológia korábbi korszakának .érdeklődési és feladati köre. 

A fordulópontot az a felismerés jelezte, hogy a besugárzás ritmusának 
változtatása (frakcionálás) — az addig megállapított sugárfizikai törvények 
változatlan érvényessége mellett — jelentős kvantitatív eltolódásokat hozhat 

•674 



létre a biológiai hatásban. Ettől kezdve alakult ki a biológiai szemlélet, mely a 
sugárhatás eddig szűkreszabott kereteit rövid idő alatt kiszélesítette, s új 
tudományágat teremtett meg: a sugárbiológiát. 

A biológiai szemlélet hatásában — ceteris paribus — az a meglepő, hogy 
számos tapasztalati tényt tár elénk, melyeket reális valóságnak kell elismerni 
anélkül, hogy közelebbi magyarázatukat megtalálhatnék. I t t arra utalok, 
liogy a fizikai szemléletben a sugárzás és az élő szervezet kölcsönhatásának 
"leírása mechanikus jellegű volt. A sugárzás, mint fizikai ágens, a besugárzott 
térfogatban elnyelődik, szóródik, majd helyileg bizonyos biológiai hatásokat 
produkál. Nem véletlen, hogy ennek a szemléletnek legfeltűnőbb biológiai 
eseménye a besugárzás helyén, a bőrön keletkező vörösödés volt. Sarkalatos 
szabálynak számított az is, hogy a sugárhatás mindenkoron bionegatív, azaz 
az életfolyamatokat gátolja, vagy megszünteti. 

A biológiai szemlélet érdeme, hogy megtette azt a szükséges és merész 
lépést, mely a radiológiát dogmatikus kátyúiból kiragadta. 

A legfontosabb lépés az általános sugárhatás felismerése. A sugárhatás 
most már nem néhány helyi elváltozásból áll, hanem rendkívül komplex 
folyamat. A sugárzás behatolása helyén bekövetkező energetikai változások 
áttevődnek az egész szervezetre és így jön létre a testnedvek, sejtek, szövetek 
és szervek azon átalakulása, melyet általános sugárhatásnak nevezünk. Sze-
münk előtt alakul ki a sugárhatás fiziológiája és patológiája, és tudásunk 
rendszerezése nyomán kiépül a káros sugárhatás elleni biológiai védekezés. 

A kizárólagos bionegatív hatásra vonatkozó merev felfogás is megingott. 
Emlékeztetünk arra, hogy a rácsbesugárzással szerzett tapasztalatok szerint 
a bőr és a szervezet toleranciája többszörösére emelhető. Ez az emelkedés, 
fizikai szemmel nézve, legfeljebb a rács fedett és fedetlen részeinek arányában 
jöhetne létre; miután azonban azt sokszorosan meghaladja, arra kell gondol 
nunk, hogy a szervezet aktiválásáról, védőerőinck mozgósításáról, azaz bio 
pozitív hatásról van szó. Érthető, hogy ettől a különös tolerancia növeléstől 
a sugárvédelem terén sokat várunk. 

* 

A sugárterápia jellegét lényegesen meghatározzák az alkalmazásra kerülő 
sugárforrások. 

A sugárforrásokat tekintve a sugárterápia régebben vita nélkül a fiziko-
terápia egyik ágazata volt. Manapság ez a helyzete vitathatóvá vált. Vitatható 
elsősorban azért, mert a sugárhatásra vonatkozó indirekt elméletek közös fel-
ismerése, hogy a behatás pillanatától kezdve az elementáris fizikai folyamat 
kémiai (radiokémiai) folyamatba megy át. A sugárhatás tehát a farmakológiai 
hatásokhoz hasonló folyamat, melyben döntő szerepet játszanak a biológiai 
objektum molekuláihoz kapcsolódó aktív gyökök és vegyületek. A káros 
sugárhatás kivédésére irányuló módszereink is azon alapulnak, hogy a behatás 
során keletkezett fölösleges és egyben káros oxigént redukáló szerekkel (cystein, 
cysteamin, glutathion stb.) megkötjük. A szakirodalomban sokszor emlegetnek 
radiomimetikus anyagokat, melyek a sugárhatást utánoznák. Az eddigiekből 
már látható, hogy tényleges paralelizmus áll fenn és a hasonlat visszafordít-
ható. Meg kell jegyeznem, hogy nem egyszerűen hasonlatról van szó. Lényegbe 
vágónak tartjuk a radiokémiai elváltozásokat, ill. a sugárhatás következtében 
keletkezett vegyi termékeket, mert feltételezzük, bogy e vegyi termékek meg-
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felelő koncentrálása vagy adagolása révén a sugárhatást majdan fokozni és 
irányítani leliet. 

Másodsorban azért is vitatható a sugárterápia fizikoterápiás jellege, 
mert a radioaktív izotópok különböző elemeknek az izotópjai, maguk is 
elemek, melyek bár fizikai tulajdonsággal, sugárkibocsátással is rendelkeznek, 
de ugyanakkor a szervezetbe jutva az anyagcserefolyamatokat a kémiai 
természetüknek megfelelő fázisokban járják végig. 

Természetesen nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a generátor-
technika révén (röntgengépek stb.) a sugárterápia az elektrotechnika egyik leg-
markánsabb hajtása marad. 

Az orvostudomány számára a sugárterápia igazi jellegét és értékét 
indikációs területe adja meg. Ez alatt azokat a kóros elváltozásokat értjük, 
melyeknek kezelésében és gyógyításában kizárólagos, vagy járulékos gyógy-
tényezőként használjuk. 

Megállapíthatjuk, hogy a sugárterápia indikációs területe az utóbbi 
években jelentősen szűkült. Ez természetes, ha arra gondolunk, hogy új és a 
különlegesség varázsával ható gyógytényezőket kezdetben mindig túlzott 
mértékben szoktak alkalmazni. Csak bizonyos idő elteltével, a kezdeti enthuzi-
azmus csillapultéval, és az időközben felgyűlt tapasztalati anyag rendszerezé-
sével szokott kialakulni a racionális indikációs kör. Ezen kevésbé természet-
tudományos jellegű tényező mellett azonban hatnak a tudománynak a beveze-
tésben említett többi ágai is, melyek az alkalmazás körét korrelative szabá-
lyozzák. 

Ebben a vonatkozásban rá kell mutatnunk arra, hogy időközben szük-
ségessé vált a régebbi módszerek és kezelési elvek revideálása, melyek követ-
keztében az indikációk egy része megszűnt. Ezt a folyamatot néhány példával 
szemléltetjük. 

Régebben hatásos és hálás területnek látszott a túlzott izzadás esetében 
a besugárzás alkalmazása, de az azóta felismert sugársérülések következtében 
ez az indikáció megszűnt, sőt műhibának számít. A prostata-megnagyobbodást 
is előszeretettel kezelték sugárral, de a korszerű műtéti technika nagy bizton-
sága mellett létjogosultsága megszűnt. A szemölcsök kezelésében első lépésként 
a psychoterápiát ajánlják s csak ennek eredménytelensége esetén a besugárzást, 
vagy a műtétet. A túl nagy mandulák besugárzásos kezelésének értékében a 
gégészek joggal kételkedtek, ám a besugárzásnak nem is az a célja, hogy a túl 
nagy mandulákat megkissebbítse, vagy visszafejlessze, hanem az, hogy a bak-
tériumok számára a talajt megváltoztassa, s így az ismétlődő tüszős mandula-
gyulladásokat megakadályozza. A kasztráció azelőtt a röntgenterápiás üzem 
mindennapos ténykedéseihez tartozott, ma igen megfontoltan, inkább csak 
a klimakteriális vérzések ellen, vagy emlőrák áttételes szakaszában csontátté-
telek visszafejlesztése céljából használjuk. 

Az indikációs terület csökkenésének egyik legfőbb okát új módszerek, 
de különösen ú j gyógyszerek, nevezetesen az antibiotikumok megjelenésében 
jelölhetjük meg. Ezzel magyarázható, hogy kikerültek az indikációs körből a 
különböző eredetű akut gennyes gyulladások (furunkulus stb.), valamint a 
tuberkulózis florid formái. Az izületi gyulladások és a reumatizmus körébe tar-
tozó egyéb megbetegedések kezelésében a cortison-származékok mellett az ultra-
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hang kezelés, súlyfürdők stb. jöttek divatba. A régebben típustechnikával 
végzett szőrtelenítésre ma már csak akkor kerül sor, ha a gomba- és baktérium-
ellenes szerek hatástalannak bizonyultak. A haemoblastosisok (leukaemia, 
lymphosarkoma, lymphogranulomatosis stb.) kezelése a chemoterápia hatáskö-
rébe került, és a sugárterápia csak mint a kombinált kezelés egyik tényezője jön 
számításba. Kivételt képez a polycythaemia, melynek kezelésében a radioak-
tiv foszfor (P32) szuverén szernek számít. 

Végül, de nem utolsósorban, jelentős csökkenést eredményezett a sugár-
ártalom univerzális jellegének felismerése. A sugárforrások szaporodásával, 
és azok kiterjedt ipari, mezőgazdasági és haditechnikai alkalmazásával a 
sugárártalom professzionális jellege megszűnt, s már nemcsak a sugárzásokkal 
foglalkozókat érheti sugársérülés, hanem a sugárzó háttér növekedése következ-
tében az emberiség bármely tagját. Különösen aggasztó felismerés, hogy bizo-
nyos vonatkozásokban nincs küszöbérték, azaz a legkisebb adagok is hatnak, 
így merült fel az a lehetőség, hogy a sugárzás szomatikus mutációk révén 
megrövidíti az élettartamot, vagy növeli a fehérvérűség és a rosszindulatú 
daganatok gyakoriságát (leukaemogen és blastomogen hatás), ill. genetikai 
hatása révén káros elváltozásokat okoz a következő nemzedékek tagjaiban is. 

A kifejtett okok magyarázzák, hogy a sugárterápia indikációs területe 
lényegesen módosult és leszűkült. Figyelembe véve az eddig mondottakat és 
az utóbbi években megjelent sugárterápiás szak- és tankönyveket, a jelenlegi 
helyzetet a következőképpen látjuk. 

A korszerű sugárterápia manapság a következő sugárforrásokat alkal-
mazza : a ) természetes radioaktivitás, melyet a rádium képvisel (curie-
terápia); b) mesterséges radioaktivitás, melyet a különböző radioaktív izo-
tópok képviselnek (P32, J131, Co60 stb.) (jolioterápia); с) a különböző 
generátorok szolgáltatta sugárzások. Ez a generátortechnika lehet felületes 
(kontaktbesugárzók) vagy lehet mélybesugárzási technika. 

Megemlítjük még a pozitron ós neutron sugárforrásokat, melyek klinikai 
alkalmazása azonban még nem nyert polgárjogot. 

A sugárforrások ismeretében a jelenlegi indikációs területet a következők-
ben vázoljuk fel. 

A curieterápiát lényegében daganatok terápiájára, bár kóros hegek, 
érdaganatok és kóros kötőszöveti túltengés kezelésére is használjuk. A jolio-
terápia ugyancsak rosszindulatú daganatok kezelésére szolgál, s i t t szerephez 
jutnak mind a nyílt, mind a zárt izotópok. Elég kiterjedten alkalmazzuk az 
izotópokat jóindulatú elváltozások, így pl. a szemészetben tavaszi kötőhártya-
gyulladás, a bőrgyógyászatban ekcéma, a nőgyógyászatban vérzéssel járó 
méhnyálkahártyagyulladás stb. kezelésére is. 

A generátortechnikában a felületi besugárzással elsősorban rosszindulatú 
bőrdaganatokat (epitheliomák, melanoblastoma) kezelünk, de jóindulatú 
elváltozásokat is (mint szemölcs, anyajegy, érdaganat, kóros heg). 

A supervolt-terápia és a megavolt-terápia kizárólag rosszindulatú daga-
natok besugárzására szolgál. Elsősorban azoknál a daganatoknál indokolt, 
melyek a szervezet mélyén fekszenek és az eddigi tapasztalatok szerint közép-
kemény sugárzásokra nem jól reagálnak. Ilyen sugárzás típusos képviselői a 
cireuláris és a lineáris gyorsítók. 

Az orthovolt-terápia a tulajdonképpeni klasszikus mélyterápia, s így 
érthető, hogy éppen ennek índikálásában találkozunk a legnagyobb változá-
sokkal. Említettük, hogy ezek a változások tulajdonképpen az indikációs kör 
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erős szűkülését jelentik, s ebből érthető, hogy egyesek már hajlandók az ortho-
volt-terápiás készülékeket a radiológia lomtárába dobni. Ezt az álláspontot 
elsősorban amerikai szerzők képviselik, akik azt állítják, bogy a 200 kv-al 
végzett mélybesugárzás kőkorszakbeli módszernek számít. Közelebbi meg-
tekintésre ez a felfogás legfeljebb a daganatterápiára vonatkozhat (véleményünk 
szerint arra sem), de semmiképpen sem vonatkozhat a daganatokon kívül, 
az ún. banális megbetegedésekre. Ebből a szempontból gondosan áttanulmá-
nyoztunk néhány újabban megjelent sugárterápiás könyvet és az utóbbi évek-
ben megjelent cikket s ezek alapján megállapíthatjuk, hogy az indikációs 
terület jelentős szűkülése ellenére, az orthovolt-terápia hatáskörébe még 
legalább 100 féle elváltozás és megbetegedés tartozik. Csak kiragadott példa-
képpen említem az arc és a tarkó furunkulusát, a hónalji verejtékmirigy 
gyulladást, gyermekágyi emlőgyulladást, csonthártyagyulladást, különféle 
szemészeti gyulladásokat, klimaxos vérzéseket, akromegáliát, Cushing-kórt 
stb., és csak ezután következnek a rosszindulatú daganatok. Ez más szóval 
annyit jelent, hogy az orthovolt-terápiának igen nagy jelentősége és szerepe 
van manapság is a népesség sugárkezelésében és kiiktatása annyit jelentene, 
hogy a sugárterápiás ellátást éppen a legkiterjedtebb indikációs körben tennők 
lehetetlenné. 

Tanulságosnak tart juk megemlíteni a japán példát. Japánban ugyanis 
leszerelték az orthovolt-terápiás készülékeket és csaknem kizárólag kobalt-
ágyúkat és egyéb ultrafeszültségű generátorokat állítottak be. Csakhamar 
kiderült azonban, hogy a kobaltágyúk nem valók bőrgyógyászati elváltozások 
vagy egyéb banális elváltozások kezelésére és a leszerelt készülékeket vissza 
kellett helyükre állítani. 

Nem indokolt azonban az orthovolt-terápiát a mélyterápia köréből sem 
száműzni. Tudjuk, hogy a mozgóbesugárzó készülékek és a rácsbesugárzás 
jelentős eredményeket érhetnek el a daganatgyógyításban és eddigi tapasztala-
taink alapján újabb meglepetésekre is számíthatunk. Arra is gondolni kell, 
hogy bizonyos esetekben a subtotális és totális besugárzásokkal (ráccsal, 
vagy anélkül) jelentős palliativ eredményeket érhetünk el és kidolgozás 
alatt állnak olyan technikák, melyek a műtét utáni megelőző besugárzásoknak 
szándékoznak újabb és értelmes tartalmat adni. Ezekhez a technikákhoz igazán 
fölösleges ultrafeszültségeket igénybevenni, mert a szükséges áthatolóképes-
séget a nagy fB-távolság biztosítja. Ez a megállapítás vonatkozik a haemo-
blastosisok számos faj tájára (leukaemiák), és az adenopathiák besugárzására 
sem gazdaságos magas feszültségeket használni. 

A STH indikációs területének módosulása az orthovolt-terápia terén 
korántsem jelenti, hogy a STH jelentősége csökkent volna. Tudomásul kell 
venni, hogy az atomkorszakban élünk, melyben a sugárzásoknak óriási szere-
pük van és lesz. A sugárzások biológiai, terápiás hatásainak kihasználása 
kétségtelenül a gyógyászat egyik legkorszerűbb feladata, mely nem sejtett 
perspektívákkal kecsegtet. 

E feladat teljesítése érdekében azonban meg kell szűnnie annak a paradox 
helyzetnek, hogy a radiológusok alig foglalkoznak sugárbiológiával. Kétség-
telen, hogy az utóbbi években a sugárbiológia fejlődése hatalmas lendületet 
vett, de az eredményeket nem a radiológusoknak, hanem a biológusoknak, 
genetikusoknak, biokémikusoknak és haematológusoknak köszönhetjük. 
Ez a helyzet nehézzé és sokszor lehetetlenné teszi az újabb adatok értékelését 
és összehangolását. 
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Л változást az fogja meghozni, lia felnevelődik az a radiológus nemzedék, 
mely ismeri és alkalmazza a kísérletezés eszközeit és módszereit, otthonos a 
klinikai tudományokban is, és így jól ismeri szakmája minden igényét. Ezt a 
generációt azonban csak akkor lehet kialakítani, lia a STII-t jelentőségének és 
fejlődésképességének megfelelően kiemelik a röntgen-oktatás jelenlegi korlátai-
ból. Megszívlelendőnek ta r t juk ebből a szempontból a Svéd Radiológus 
Egyesület 1927-ben szerkesztett deklarációját, melynek nyomán az orvosi 
radiológiát önálló tudományágnak ismerték el, s mint ilyet, beleillesztették az 
egyetemi oktatás kereteibe. 

Л deklaráció szerint — melyet 1930-ban Ratkóezy professzor a hazai 
radiológia oktatásának fejlesztése érdekében ismertetett — három kritérium 
szükséges alihoz, hogy az orvostudomány valamelyik ágát önálló szakmának 
ismerjék el: 1. szervesen elhatárolt kutatási és munkaterülete van, 2. külön-
leges eljárásokkal dolgozik, melyek különleges kiképzést és állandó tovább-
képzést igényelnek, 3. tárgya olyan széleskörű, hogy művelőjének teljes 
munkaerejét és idejét igény beveszi. 

Azt hiszem nem kell sokat bizonygatni, hogy a STH a felsorolt kritériu-
moknak eleget tesz. 

Munkaterülete szervesen elhatárolható az egyéb tudományágaktól és 
egészséges fejlődését (hazánkban) csak az gátolja, hogy oktatását a röntgen-
diagnosztika oktatásától még nem választották el. Pedig, mint arra prominens 
radiológusok (Berven, Kaplan) rámuta t tak , a S T H - t és a röntgendiagnosztikát 
csak a közös fizikai ágens köti össze, egyébként mint tudományos kutatási 
terület, igen messze esnek egymástól. Hogy valóban különleges eljárásokkal 
és eszközökkel dolgozik, azt a sugárforrások eléggé demonstrálják. 

Tárgya valóban olyan széleskörű, hogy művelőjének teljes munkaerejét 
és idejét igénybe veszi. Közhasznú definíoip szerint a STH a különféle sugár-
zások gyógyító alkalmazásának tudománya. Ez az egyszerűen hangzó definíció 
azonban feltételezi a sugárfizikában (elektrotechnikában), a sugárbiológiában 
és a klinikai szakmákban való tájékozottságot. Ezek a tudományágak egy-
ben a sugárterápia pilléreit és kereteit képezik, melyek meghatározzák helyét 
az orvostudományban. 
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A földrengések és az újabb geofizikai kutatások 
E G Y E D LÁSZLÓ lev . t a g 

A n a g y katasztrófák mindig felkeltik az emberiség együttérzését és 
szánalmát az áldozatok iránt. De felkeltik az érdeklődést az iránt is, hogy 
lehet ellenük védekezni. A katasztrófák egyrésze elkerülhető, vagy megelőz-
hető, az árvizek pl. megfelelő körültekintés esetén nem tudnak kárt tenni sem 
életben, sem javakban. De még mindig vannak félelmetes természeti csapások, 
amelyeknek pusztítása óriási és az ember tehetetlenül áll velük szemben. 
Ilyen elemi csapás a földrengés is. A legutóbbi év bővelkedett bennük: Agadir 
pusztulása sokáig állott az érdeklődés középpontjában. Pedig i t t nem is túlzot-
tan nagy rengés tet te a földdel egyenlővé a várost. Viszont a hónapokig tartó 
chilei rengések hatásukban és méretükben is a legnagyobbak közé tartoznak. 
Míg Agadirban csupán a város épületei omlottak össze, addig Chilében óriási 
tömegelmozdulások, több száz km hosszú vonal mentén felszakadások, suvadá-
sok léptek fel, s ha emberéletbon nem is esett olyan mértékben kár, az legfeljebb 
annak köszönhető, liogy a rengések legerősebb centrumai a legkevésbé lakott 
területekre estek. E rengésekkel kapcsolatban tengerárak is felléptek, amelyek 
azután a Csendes-óceán másik pontján levő országok lakosainak életét és 
anyagi javait veszélyeztették. 

Az ilyen katasztrófákkal szemben, amelyeknek bekövetkezését nem 
lehet megakadályozni, legalább annyit kellene elérni, liogy bekövetkezésüket 
néhány órával korábban előre lehessen jelezni, mert akkor az emberek életét 
biztonságba lehet helyezni a pusztítások elől. 

A megelőzéshez azonban tudnunk kell, hogy milyen okok következtében 
áll elő a földrengés és milyen a befolyása, hatása. 

Először nézzük meg, milyen a földrengések földrajzi eloszlása? Ha arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy hol lépnek fel földrengések, azt kell válaszolnunk: 
gyenge rengések a föld minden pontján észlelhetők. Egy bizonyos méretnél 
erősebb rengések azonban már a Föld meghatározott területein fordulnak csak 
elő. Néhány sávszerű rész jelentkezik csak erős rengésekkel. Az egyik ilyen 
sáv a Csendes-óceán partjait keretezi be. Délen elhúz Újguinea szigete mellett 
a Salamon szigetek irányába, majd itt ismét dél felé kanyarodik s a Tonga, 
Kermadek szigetek mellett, Űjzéland partjaival párhuzamosan vonul tovább. 
Egy másik sáv az indonéziai szigetektől indul ki s a Himalája, Kaukázus, 
Törökország területén keresztül a Földközi-tengeri területekbe kapcsolódik be, 
s valahol Észak-Afrikában ér véget. A harmadik szétágazó sáv a mélytengerek 
közepe táján halad végig. E területeken találjuk az óceánok aljzatának leg-
kiemelkedőbb vonulatait, az ún. mélytengeri hátságokat. Ezek szerepe azonban 
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akkor tisztázódott, amikor felfedezték, hogy a hátságok közepén egy 5—15 
km széles, meredekfalú árokrendszer húzódik végig. Ebbe a rendszerbe tartoz-
nak bele azok a rengéses területek is, amelyeket a Nílus forrásvidéke környékén 
észlelnek. 

A most felsorolt területek egyúttal a Föld legnyugtalanabb területei is, 
mert ezekhez csatlakoznak az összes ma is, vagy a történeti múltban működő 
tűzhányók. Ez a területi egyezés sokakat arra a gondolatra késztetett, hogy a 
földrengéseket a tűzhányók kitörésével hozza kapcsolatba. Azonban ez koránt-
sincs így. Kétségtelen, hogy a tűzhányók kitörésekor létrejönnek földrengések, 
ezek azonban az egészen kis rengések közé tartoznak, s az ilyen rengések 
maguk is az összes rengéseknek csupán jelentéktelen részét alkotják. 

A földrengések eredete a Föld belsejében fellépő erők következménye. 
Ezek az erők a föld belsejének egyes részein megnyújtják vagy összepréselik az 
itt levő tömegeket. A szilárd testként viselkedő Föld kérgében és köpenyében, 
belső energiaforrások folytán, feszültségek halmozódnak fel. Bár a Föld 
anyagának az erőhatásokkal szembeni ellenállása igen nagy, mégis, ha a 
belső erők túl nagy alakváltozásra kényszerítik, szétszakad, elnyíródik, össze-
törik. Ilyenkor a felhalmozott belső feszültségek felszabadulnak, mert a szét-
nyíródott anyag elmozdulási lehetőséget biztosít. A hirtelen felszabadult belső 
feszültségek bői kialakuló anyagmozgás viszont rugalmas hullám alakjában 
tovaterjed az őt körülvevő közeg belsejében és felületén. Ez a hullám maga a 
földrengéshullám, amely azonban több részből áll. A legserényebb része a 
földrengéshullámoknak összesűrűsödés és ritkulás alakjában rohan végig a 
Föld belsejében. Már sokkal lustái)!) a másik hullám, amely a haladás irányára 
merőleges kis elmozdulásokkal igyekszik torzítani környezete alakját. Ezt a 
torzítás jellegéről haránthullámnak is nevezik. Ennek megfelelően az első 
beérkező hullám nyomáshullám, a másik viszont nyíráshullám. De emellett 
a földrengésenergia egy része, a hullámterjedés elméletének megfelelően, a 
felület menten halad tova. E felületi hullámokra az jellemző, hogy energiájuk 
a mélységgel rohamosan csökken. Másik jellemzőjük, hogy sebességük és a 
másodpercre eső rengésszámuk változása között szoros kapcsolat van. 

A földrengés pusztítása kétségtelenül ott a legerősebb, ahol a földrengés 
forrása kialakult. De ez a hatás is más lehet attól függően, hogy milyen mély-
ségből pattan ki a földrengés, azaz milyen mélyen volt a földrengés fészke. 
Mélyebb rengéseknek általában nagyobb területre terjed ki a hatásuk, de 
viszonylagosan kisebb a pusztításuk. A nagy pusztítást okozó rengések esetén 
legtöbbször a felszínen is komoly változást észlelhetünk. A földrengések mély-
sége tehát különböző lehet. Л legtöbb rengés fészke nem mélyebb 60 km-nél. 
Sokáig azt hitték, hogy 80 —100 km-nél mélyebbről nem is indulhatnak ki 
rengések. Ez a felfogás azzal a szemlélettel függött össze, hogy a Föld szilárd 
kérgét ennyire becsülték, s a folyadék nem alkalmas arra, hogy belőle spontán 
rugalmas hullámok induljanak ki. 

A kérdés eldöntése összefüggött a földrengések műszeres észlelésével. 
Az első műszeres fészekmélység meghatározásokat Galüzin és Walker kísérelte 
meg a század elején. Ezeknek a fészekmélység meghatározásoknak a bizony-
talansága a ritka állomáshálózattal, a földkéreg felépítésére vonatkozó adatok 
hiányosságával, a műszerek és időmeghatározások pontatlanságával volt 
szoros kapcsolatban. A szeizmográfok fejlődésével és a földrengési obszervató-
riumok számának növelésével a fészekmélység meghatározása is mind ponto-
sabbá vált. Az első világháború után elkezdték a földrengések észlelési adatait 
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rendszeresen feldolgozni. E feladattal Turner volt megbízva. E munkája során 
vette észre 1922-ben, bogy egyes földrengések esetében a nyomáshullámok 
hamarabb érkeznek a Földnek a fészekkel ellentétes pontjába, mint ahogy ez a 
földrengések esetében általában szokásos. Turner ebből arra következtetett, 
hogy ezek igen nagy mélységből származó földrengések. Sajnos, számításaiba 
egy csomó bizonytalanság csúszott, éppen a régi adatok feldolgozásai miatt 
s ezért nem mert határozottan állástfoglalni a mélyrengések létezése mellett. 

Wadati jött rá néhány japán rengés feldolgozása alapján a húszas évek 
vége felé arra, hogy ilyen mélyrengéseknek feltétlenül lenniük kell. Az ő számí-
tásai egyeztek a Turner által szabott értékekkel. Utána ismét egy csomó 
régi műszeres földrengésfeljegyzést, szeizmogramot dolgoztak fel, s egy egész 
sor rengésről derült ki, hogy igen nagy mélységből származik. Milyen mélységű 
rengésekről is volt itt szó? Az eddigi megfigyelési adatok feldolgozása szerint 
földrengések mintegy 750 km mélységig is keletkezhetnek. Ez az adat nagy-
mértékben megváltoztatta a Föld szilárdsági viszonyairól alkotott képünket. 

A földrengések pusztító hatásukkal keltették fel a figyelmet, mégis a 
föld belsejének felkutatásában az egyik legmegbízhatóbb és leghasznosabb 
eszközzé váltak. Az első lépést e kutatásban a műszeres megfigyelési adatok 
feldolgozása jelentette. Az első adatfeldolgozások arra törekedtek, hogy meg-
állapítsák a leggyorsabban haladó nyomáshullámok beérkezési idejét, mint 
a földfelszínen mért legrövidebb távolság függvényét. Az első ilyen komoly 
menetidőgörbét K. Zoeppritz szerkesztette meg 1907-ben. Ez a nyomás-és 
nyíráshullámok beérkezési idejét tartalmazta mintegy 12 000 km-ig, vagy — 
miután a földfelszínen a távolságot fokokban szokás megadni, — 105°-ig. 
105°-on túl olyanokká váltak a beérkezések, mintha a Föld belsejében haladó 
hullámot valami eltakarta vagy eltérítette volna. Egy árnyékzóna jött létre. 
Ezt a kérdést Gutenberg vizsgálta meg részletesen, s kimutatta, hogy a Föld 
belsejében van egy földmag, amelynek feszíne mintegy 2900 km mélységben 
fekszik a földfelszínhez képest, s ennek lényegesen eltérő tulajdonsága hozza 
létre az árnyékhatást a földrengések terjedésében. A földrengésmegfigyelések 
mindjárt arra is utaltak, hogy ezen a földmagon csakis nyomáshullámok 
haladhatnak keresztül, alakváltozásban megnyilvánuló haránthullámok azon-
ban nem, teljesen hasonlóképpen ahhoz, ahogy ez folyadékok esetében tör-
ténik. Ebből tehát arra lehetett következtetni, hogy a Föld magja nem lehet 
szilárd, hanem folyadékszerű. 

Közben kidolgozták annak a matematikáját, hogyan lehet a felszíni 
beérkezések segítségével a földrengéshullámok valódi sebességének az értékét 
adott mélységben meghatározni. Ez is megerősítette a Föld magjának a léte-
zését és mélységének értékét. A föld magjának a határán ugyanis a nyomás-
hullámok sebessége hirtelen mintegy 8/3-ára csökken, s eltűnnek a haránt 
hullámok. A finomított vizsgálatok viszont további részleteket derítettek fel. 
Kimutatták, hogy a Földnek a mag fölött levő részében, 490 és 1009 km mély-
ségben. a köpenyben is változást jelző határfelületek vannak, de a földmag 
belsejében is újabb rész, egy belső mag jelentkezik. A további vizsgálatok azt 
is kiderítették, hogy 190 és 200 km között egy sebességvölgy van, azaz a föld-
rengéshullámok sebességének értéke folyamatosan mintegy 4 —5%-kal kisebbé 
válik, mint a felette és alatta levő rétegekben. A sebesség völgy hatása azután 
az lesz, hogy a belejutó földrengésenergiák nagy részét befogja s, mint egy 
csatorna, magába zárja. Ezért ezt a részét a Földnek felfedezőjéről Gutenberg-
csatornának nevezik. 
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E Gutenberg-csatorna is érthetetlennek látszik a Föld felépítésében, 
ha figyelmen kívül hagyjuk a Föld fejlődését. Sokan kétségbe is vonták léte-
zését. Valóban csak az utolsó évben jutottunk el oda, hogy létezését teljes 
bizonyossággal igazoljuk s kialakulását és következményeit megérthessük. 

De a kutatások tisztázták a földkéreg felépítésének a kérdését is. A föld-
kéreg fogalom tulajdonképpen abból alakult ki, hogy a Föld anyagát zömében 
folyékonynak feltételezték, amelyet egy „almahéj"-szerű kéreg választ el a 
felszínen élő világtól. A tűzhányók folyékonyan kiömlő kőzetanyaga mellett 
még sok egyéb tény is táplálta ezt a felfogást. A földkéreg fogalmát is a földren-
gésvizsgálatok tették tisztába. 

A földkéreg vastagságát a földrengések segítségével először Mohorovicic 
határozta meg az 1909-es kulpavölgyi földrengés feldolgozásával kapcsolatban. 
Számításaiban a kérget egyrétegűnek tételezte fel. Számításai eredménye-
képpen a kéreg vastagságára 60 km-t kapott. Nagy szó volt még ez is akkor, 
amikor 120 km kéregvastagságban gondolkoztak a geológusok és geodéták. 
Kétségtelenül megállapítható volt, hogy a kéreg felső részében elég változatos 
sebességgel terjednek a hullámok, azonban van egy szint, amely alat t a hosz-
szanti hullámok sebessége csak lényegtelenül tér el a 8,2 km-es másodpercen-
kénti sebességtől. Ezt a szintet szokták a kéreg aljának tekinteni, s felfedező-
jéről Mohorovicié-féle törésfelületnek nevezik. 

A kéreg meghatározására csak a közeli rengések adatai alkalmasak, 
tehát azok az észlelések, amelyeknek a földrengési fészektől való távolsága 
nem több 1000 km-nél. Л néhány km-en belüli állomásokhoz beérkező hullámok 
elsősorban a kéreg fölé települt üledékekben baladnak, tehát ezek sebességét 
adják meg, s ezek vastagságát lehet belőlük kihámozni. A távolabbi beérkezések 
ettől eltérő sebességet jeleznek és sebességük a kéreg felső részét felépítő köze-
tek jelenlétéről tanúskodik. Még távolabb beérkező hosszanti hullámok sebes-
ségének értéke még mindig azt mondja, hogy a kéreg alsó része más jellegű 
kőzetekből van felépítve, mint a felső része. Bár nem túlságosan élesen, a két-
féle rész között a határ a hullámokban is jelentkezik. 

A földrengéshullámok tanúsága szerint a földkéreg a kontinensek terüle-
tén az üledékes eredetű kőzetek alatt is két részre tagolódik: egy felső alacso-
nyabb sebességű részre, s egy alsó, nagyobb sebességű részre. 

f ia megkíséreljük a kéreg felső részében észlelt sebességértékeket össze-
hasonlítani az ismert magmás eredetű kőzetekkel, az összehasonlítás ered-
ményeként azt kapjuk, hogy ezek a sebességek főképpen a sok kvarcot tartal-
mazó, ún. savanyúbb jellegű kőzetekben észlelt sebességekkel egyeznek. 
Ilyen kőzetek a gránit, gránodiorit. Ezért régebben gránittal, ma inkább gráno-
diorittal azonosítják a kéreg felső részét. A kéreg alsó részében észlelt sebessé-
gek a laboratóriumi mérésekkel történt összehasonlítás alapján inkább a kevés 
kvarcot és sok fémoxidot tartalmazó, ún. bázisos kőzetekben észlelt sebesség-
gel egyeznek. Ezért a kéreg alsó részének az anyagát a bazalttal, illetőleg 
annak mélységi változatával, a gabbróval veszik azonos összetételűnek. 
A köpeny felső részének 8,2 km/sec-os sebességét pedig csak egyes túlontúl 
bázisos jellegű kőzetekben, tehát az ultrabázikus peridotitban és dunitban 
lehet észlelni. Ez az oka, amiért a köpeny felső részét peridotit összetételűnek 
tekintik. 

Az európai kéregszerkezet első alaposabb vizsgálatát Jeffreys végezte el. 
Vizsgálataiból az európai kerületre a kéreg átlagosan 30 km-nek adódott. 
A kéreg felső és alsó részének a határa azonban elég bizonytalanul jelentkezett. 
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Később a földrengéseket felhasználták arra, hogy a többi kontinens 
kéregvastagságát is meghatározzák. Általában a kéreg vastagsága 30 és 40 km 
között van. 

Л kéreg vastagságának meghatározására Magyarországon az 1956. január 
12-i földrengés szolgált. Az eredménye átlagérték, 33 km. 

Ezek az eredmények nagy jelentőségűek voltak, mert ugyanarra az 
értékre vezettek, mint amit a gravitációs adatokból is kaptak. Mégis volt 
két nagy hátrányuk. Az egyik, hogy számos bizonytalanságot rejtettek maguk-
ban, hiszen a földrengés fészek mélységét és kipattanási idejét is megfigyelések 
alapján kellett kiszámolni. De még nagyobb hátrányuk is volt, hogy tengeri 
területekre egyáltalán nem voltak alkalmazhatók, mert a nyílt tengeren nem 
voltak földrengési obszervatóriumok, s így a földrengéseket nem lehetett 
felhasználni arra, hogy a kéreg szerkezetét segítségükkel a tengerek területén 
is tanulmányozzák. Legfeljebb annyit tudtak egyes Csendes-óceáni szigeteken 
levő obszervatóriumok adataiból megállapítani, hogy a földrengéshullámok 
a tengeri területek kőzeteiben gyorsabban haladnak. 

A megoldást a korszerű olajkutatással kapcsolatban kifejlesztett mester-
séges földrengések módszere, az ún. szeizmikus módszer alkalmazása hozta. 
A mesterséges földrengéseket robbantással hozzák létre. Kiindulási helyüket és 
időpontjukat tehát csaknem tetszőleges pontossággal meg lehet adni. Az első 
két jelentősebb mesterséges rengés, amelyet tervszerűen felhasználtak arra, 
hogy segítségükkel a földkéreg felépítését tanulmányozzák, a helgolandi és a 
haslachi német támaszpontok felrobbantása volt. A fegyverszüneti egyezmény 
keretében ugyanis a második világháború befejezése után sor került e két 
támaszpont megsemmisítésére. Mindkettő felrobbantása alkalmával a kéreg 
vizsgálatára külön szeizmikus expedíciót szerveztek és néhány állandó obszerva-
tórium mellett egy csomó ideiglenes állomás észlelte a robbantásból származó 
földrengéshullámok beérkezését. Helgoland felrobbantásánál 4000 tonna rob-
banóanyagot használtak fel, s ezt mintegy 50 m vastagságú homokkőréteggel 
fojtották le, hogy a robbantás ereje annál nagyobb legyen. Az energiaátadást 
még növelte a sziget kemény tarkahomokkő alapkőzete. A robbantás pilla-
natát úgy rögzítették, hogy a robbantás helyére két rádióállomást építettek be, 
amelyek a felrobbantás előtt 15 perccel automatikusan működésbe léptek 
és folytonos hangot sugároztak. Л robbantás az adókat tönkretette, a hang 
megszűnt, s ebből a robbantás pillanatát rögzíteni lehetett. Haslach esetében 
csupán 80 tonna robbanóanyagot használtak fel. Ez utóbbi hely azonban 
azért volt érdekes, mert a Feketeerdő területére esett, s így az Alpok előterében 
levő kéregvastagságról nyújtott felvilágosítást. A kéregvastagság kisebb-
nek bizonyult az észak-német területen, mert a Mohorovicic-szint mintegy 
27 km mélységben már észlelhető. Haslach környékén viszont a 29 km-t is 
túllépte. De míg Helgoland környékén a gabbró öv volt vastagabb, addig 
Haslach környékén a gránitszerű öv vastagsága dominált. 

E robbantások után mind több helyen kezdték meghatározni mesterséges 
rengésekkel a földkéreg felépítését és vastagságát. 

Külön nagy jelentőségű volt az a felismerés, hogy a mesterséges rengések 
visszaverődését is fel lehet használni a kéregvastagság meghatározására. 

A kiterjedt s mind nagyobb méreteket öltő kutatások igazolták, hogy a 
kéreg vastagság a kontinensek területén legtöbbször 30 és 40 km között mozog, 
s legfeljebb egyes magashegységek területén vastagabb ennél. 

Az ötvenes évek elején azután megindult az óceánok területén is a kéreg 
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szerkezetének a felfedezése. Régebben — részben földtani meggondolások 
alapján — az a felfogás uralkodott, hogy a Csendes-óceán más szerkezetű, 
mint a többi világtenger, s hogy az Atlanti- és Indiai-óceán alatt a kéreg fel-
építése hasonló a kontinentális területek kéregszerkezetének a felépítéséhez. 
A mérések mindezt nem igazolták, hanem arra vezettek, hogy az óceánok terü-
letén a kéregfelépítés alig változik. De ellentétben a kontinensek kéregfelépíté-
sével, itt hiányzik a felső savanyúbb kőzetekből felépített öv és a kéregnek 
csakis a nagyobb szélességű alsó része van meg. Ez sem túlzottan vastag. 
Legtöbb helyen nem igen lépi túl az 5 km-t. A Mohorovicié-féle felület tehát a 
mélytengerek felületén nem fekszik mélyebben a tengerszinthez viszonyítva 
som 10—15 km-nél. 

A földrengések tehát lehetővé tették a Föld belsejének részletes tagolását, 
s megerősítették a nehézségi erőből a földkéregre levont következtetéseket is. 
Ismeretessé vált a Föld belsejében uralkodó halmazállapot is. Hogy a maghéj 
valóban folyadékszerű, nem pedig valamilyen, a haránthullámokat elnyelő 
anyag, azt bebizonyították az árapályjelenségek megfigyelései, mert az elmé-
letileg levezetett adatok csakis folyadékszerű mag esetén egyeznek a meg-
figyelési adatokkal. 

A földrengéshullámok sebessége azonban nagyon értékes adat, mert 
nemcsak a tömeg rugalmasságától függ, hanem a sűrűségtől is. Ez a tény vezette 
Adamsot és Williamsont arra a gondolatra, hogy a sebességértékekből a Föld 
sűrűségének a változása is meghatározható. Ok valóban erre a változásra 
vezettek le összefüggést. De ez az összefüggés csakis akkor érvényes, ha a sűrű-
ségváltozás kizárólag a nyomás következtében jön létre. Az első megbízható 
számításokat az Adams—Williamson-féle egyenlet alapján Bullen végezte el. 
Többféle feltevést, adatot volt kénytelen felhasználni. Az egyik az, hogy a 
köpeny sűrűsége 400 km-től 2900 km-ig csakis amiatt változik, mert az anyaga 
mind nagyobb és nagyobb nyomás alá kerül. A másik feltevés az volt, hogy a 
köpeny sűrűsége a kéreg alatt megegyezik a peridotit sűrűségével, amely 3,32-
szer sűrűbb a víznél. Ismert volt még a Föld tömege és a Föld tehetetlenségi 
nyomatéka, gravitációs és csillagászati adatokból. Komoly nehézséget a 
földmag határa jelentett, miután a sebesség itt lényegesen csökken, ill. a 
haránthullámok megszűnnek. I t t azonban a tehetetlenségi nyomaték értéke 
segített. 

Legújabban Bullard vizsgálta meg újra a sűrűség kérdését, vizsgálatai-
hoz felhasználta a legújabb nagyteljesítményű elektronikus számológépeket. 
Az összes lehetőségek figyelembevételével kimutatható volt, hogy a köpenyben 
a Föld számított sűrűsége a valóságos sűrűségtől 1%-nál kevesebbel térhet 
csak el, sőt a maghéjban sem leliet nagyobb a hiba 3%-nál. A nehézség a 
mag belső határán lép fel. Itt a sűrűség értékét egészen más úton lehet csak 
megbecsülni. De erről is kimutatható, hogy határán a sűrűség nem lehet több 
a víz sűrűségének 17-szeresénél. A sűrűség eloszlásról megállapítható, hogy a 
köpeny felső részétől a köpeny aljáig 3,33-ról 5,66-ra nő. A mag határa éles 
változást jelent a sűrűségben is. A Föld sűrűsége itt 9,71-re ugrik fel, s a belső 
mag határáig mintegy 12-re nő. A magbelső határán pedig ismét hirtelen 
sűrűségnövekedéssel kell számolnunk. A maghelső felületén a sűrűség leg-
valószínűbb értéke mintegy 17-szerese a víz sűrűségének. 

A sűrűségeloszlás ismeretéből azonban két újabb adat meghatározása 
válik lehetségessé: ez a nehézségiorő és a nyomás a Föld belsejében. A súly-
eloszlásban a legnevezetesebb az, hogy a nehézségierő az egész köpenyben 
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csaknem változatlan. A testek súlya a földmagban kezd csupán hirtelen csök-
kenni, hogy a középpontban végül zérus legyen. 

A nyomás éppen fordítva, állandóan nő a Föld középpontja felé. A föld-
mag határán csaknem másfél millió atmoszférát tesz ki, s a középpontban 
túllépi a három és fél milliót. 

E többé-kevésbé vázlatos kép egy fontos megállapítást tesz lehetővé: az 
emberi kutatás a természeti csapások legfélelmetesebbjét is arra használta fel, 
hogy jobban megismerje azt a földet, amely ma életének színtere. Bizonyos, 
hogy az eredmények lehetővé fogják tenni, hogy megtalálja azt az utat , 
hogyan lehet elkerülni, hogy a földrengés, ez az alattomos ellenség, ne tudjon 
komoly ember- és anyagáldozatot követelni a maga oltárára. 
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S Z E M L E 

A Magyar Tudományos Akadémia életéből 

\ 

Az MTA Elnöksége elhatározta, hogy 
az oktatási rendszerünk továbbfejleszté-
sére vonatkozó irányelveket akadémiai 
összülésen tá rgyal ja meg. 

* 

Az Elnökségi Tanács szeptemberi ülése 
jóváhagyta a Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyi Osztály ú j bizottságok alakításáról 
szóló előterjesztését. Az ú j bizottságok: 
Magyar Nyelvtudományi Bizottság, Álta-
lános Nyelvtudományi Bizottság, Nyelv-
tudományi Koordinációs Bizottság. 

* 

Az Elnökség az Akadémia országos és 
nemzetközi kiállításokon való részvételé-
nek irányítására elnökségi bizottságot 
hozott létre. A bizottság elnöke: Major 
Máté akadémikus, tagok: Bognár Rezső 
akadémikus, Porpáczy Aladár lev. tag, 
Tárczy-Hornoeh Antal akadémikus, Pál 
Lénárd, a fizikai tudományok doktora, 
Bernát György, az Akadémiai Kiadó igaz-
gatója, Bozsó Ernő, az MTA Gazdasági 
Titkárságának vezetője, t i tkár : Kapóc-s 
Ferenc, a KUTESZ osztályvezetője. 

* 

Az Elnökségi Tanács tudomásul vette 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiájával 
1961. évre, a Szovjetunió Orvostudományi 
Akadémiájával 1961—62. évre, a Kínai 
Tudományos Akadémiával 1961 — 62. évre, 
a Tiranai Állami Egyetemmel 1961—62. 
évre, a Bolgár Tudományos Akadémiával 
1961—62. évre, a Csehszlovák és Szlovák 
Tudományos Akadémiával 1961. évre, a 
Koreai Tudományos Akadémiával 1961— 
62. évre, a Lengyel Tudományos Akadé-
miával 1961—-62. évro, a Mongol Tudo-
mányos és Felsőoktatási Bizottsággal 1961. 
évre, a berlini Német Tudományos Akadé-

miával 1961—-62. évre, a Román Népköz-
társaság Akadémiájával 1961. évre alá-
írandó tudományos együttműködési munka-
terv és közös kutatási téma jegyzék terve-
zetét, és jóváhagyását adta ahhoz, hogy 
a kijelölt delegációk az illetékes akadémi-
ákkal ennek alapján tárgyal janak és í r j ák 
alá a végleges munkaterveket . 

* 

Az Elnökségi Tanács szeptemberi ülése 
foglalkozott az aspiránsvezetői dí jak folyó-
sításával, és úgy határozott , hogy az 
aspiránsvezetői díj második részlete a 
disszertáció benyúj tása u tán folyósítható. 

* 

Az Elnökség az MTA Központi Fizikai 
K u t a t ó Intézete 10 éves fennállása al-
kalmából a tudományos ku ta tómunka 
megszervezése terén kifej te t t eredményes 
tevékenységükért hat dolgozót részesített 
elnöki juta lomban. 

* 

Az Elnökség jóváhagyta a Néprajzi 
Konferencia és a Művészettörténeti Kon-
ferencia elhalasztását, és hozzájárult ahhoz, 
hogy a Nemzetközi Limnológiai Társaság 
Dunaku ta tó Munkaközössége 1961. évi 
szokásos munkaértekezletét Budapest en 
rendezze meg. 

* 

A Magyar Tudományos Akadémia El-
nöksége és a Műszaki és Természettudo-
mányi Egyesületek Szövetsége szeptember 
23-án közös fogadást adott a Tudományos 
Munkások Világszövetsége Végrehaj tó Bi-
zottságának Budapesten ülésező tag ja i 
részére. 

* 

A Magyar Tudományos Akadémia El-
nöksége szeptember 20-án fogadta V. A. 
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Kirillin, a Szovjetunió Tudományos Aka-
démiája levelező tagja ál tal vezetett 
szovjet kulturális delegációt. 

* 

Rusznyák István, az MTA elnöke magyar 
tudósok társaságában, szeptember hó folya-
m á n t ö b b neves külföldi tudóst fogadott, így 
P. M. S. Blackelt Nobel-díjas angol f izikust , 
a Royal Society tagjá t és feleségét, I. M. 
Frank szovjet Nobel-díjas és Lenin-díjas 
f izikust , M. I. Agoskovot, a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája főti tkárhelyet-
tesét, A. J. Oparin szovjet akadémikus 
biológus professzort, Wolfgang Steinitzet, 
a berlini Német Tudományos Akadémia 
alelnökét, a Magyar Tudományos Akadé-
mia tiszteleti tagját . Ugyancsak szeptem-
berben fogadták O. B. Sabin professzort 
és Sir John Cockrojt Nobel-díjas atom-
tudóst . 

Szeptember 20-án Rwznyák István, az 
MTA elnöke az Elnökség tagjainak jelen-
létében fogadta Kustaa Vilkuna f inn tu-
dóst és á tad ta az MTA külső tagságát iga-
zoló oklevelét. 

* 

A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 
vezetősége szeptember 5-i ülésén foglalko-
zott az lOtil—02. évi belföldi tudományos 
rendezvényekkel. Elfogadta azt az előter-
jesztését, mely szerint l!)(il-ben rendezik 
meg a II. Zenetudományi Kongresszust. 
Az osztály 1902 őszére Irodalomtörténeti 
Konferencia megrendezését is tervezi. 

Az osztályt itkár tá jékozta t ta az osztály-
vezetőség tagjait a XXV. Nemzetközi Ori-
entalista Kongresszuson részt vett magyar 
delegáció . beszámolójáról. A magyar ori-
entalisták sikeres szereplését. az osztály-
vezetőség örömmel fogadta. 

* 

Szeptember 20-24. között nagy érdek-
lődés mellett t a r to t t ák meg a Nemzetközi 
Finnugor Kongresszus előadásait. (A ki-
emelkedő tudományos esemény részletes 
ismertetésére legközelebbi számunkban 
visszat érünk). 

* 

Az. International Polk Music Council évi 
konferenciáján (Bécs, július 24-28) az MTA 
Népzenekutató Csoportját Rajeczky Ben-
jamin és Vikár László képviselte. Vikár 
László nagy tetszéssel fogadott előadásban 
muta t t a be kínai és mari gyűjtését . A kon-
ferencia legfontosabb határozata egy nem-
zetközi népzenei bibliográfia folyamatos 
kiadása, melyet a Csehszlovák Tudomá-
nyos Akadémia vállalt magára. 

* 

Dr. L. Picken kollégiumi tanár (Cam-
bridge) augusztus 25—31. között hazánk-
ban tar tózkodott és tanulmányozta a Nép-
zenekutató Csoport és a Néprajzi Múzeum 
gyűjteményei t . 

* 

A Társadalmi-Történeti Tudományok Osz-
tályának vezetősége szeptember 8-án tar-
to t t ülésén értékelte az osztály 10 éves 
könyvkiadási tevékenységét; megvi ta t ta 
az Í9Gl-re tervezett külföldi tanulmány-
u takra vonatkozó személyi javaslatokat 
és az 1961—62-ben nemzetközi részvétellel 
rendezendő konferenciák, munkaértekez-
letek tervét . Megvitat ta a továbbiakban 
az intézetekben folyó ideológiai tovább-
képzésrőlkészítet t tá jékozta tó t és határo-
zatot hozott a II. félévi okta tás anyagáról. 
Foglalkozott a Közgazdasági Szemle szer-
kesztőbizottságának kiegészítésével; a 
Dunántúli Tudományos Intézet Tudomá-
nyos Tanácsa személyi összetételének meg-
változtatásával és határozatot hozott a 
Studia Philosophiea című kiadvány meg-
indítására. 

* 

A Magyar Föklmjzi Társaság szeptember 
10—12. között Zalaegerszegen rendezte meg 
ezévi vándorgyűlését és rendkívüli köz-
gyűlését. A rendkívüli közgyűlés eredmé-
nyes felfedező és ku ta tómunká juk elisme-
réséül Lóozy-éremmol tünte t te ki a 
személyesen is jelenlevő I. D. P ара-
пу in és К. K. Maikor szovjet geográfuso-
ka t , a Szovjetunió Tudományos Akadémiá-
jának tagjai t . A tudományos program 
keretében számos természeti földrajzi, 
mezőgazdasági, ipari és a Dunántúl körzet-
beosztásának kérdéseit taglaló előadás 
hangzott el. 

* 

Az augusztus 21—28. között Stockholm-
ban megrendezett XI . Nemzetközi Törté-
net tudományi Kongresszuson a Magyar 
Tudományos Akadémia és a Művelődés-
ügyi Minisztérium közös delegációja kép-
viselte a magyar tör ténet tudomán vt. A de-
legáció tagjai Molnár Erik akadémikus, 
a Történet tudományi Intézet igazgatója, 
Ledercr Emma és Pacli Zsigmond Pál, a tör-
ténelemtudomány doktorai , Arató Endre, 
Makkai László, Mcrei Gyula, Ránki György 
és Zsigmond László, a tör ténelemtudomány 
kandidátusai és Tokody Gyula egy. adjunk-
tus voltak. 

* 

Az MTA -Társadalmi-Történeti Tudomá-
nyok Osztálya, Matematikai és Fizikai 
Tudományok Osztálya, Műszaki Tudomá-
nyok Osztálya, valamint a Méréstechnikai 
és Automatizálási Tudományos Egyesület 
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rendezésében Ph. Dr. Norbert Wiener, a 
Massachusett-i Főiskola Technológiai In-
tézetének matemat ika professzora szep-
tember 9-én „Über Maschinen die lernen 
und ähnliche Maschinen produzieren" cí-
men az Akadémián, szeptember 12-én 
„Gehirnwellen von der mathematischen, 
technischen und phisiologischen Seite be-
t rach te t " címen pedig a Bolyai János Mate-
matikai Társulatban előadást t a r to t t . 

* 

A Matematikai és Fizikai Tudományok 
Osztálya és a Bolyai János Matematikai 
Társulat augusztus 24—31-ig rendezte meg 
Budapesten a II . Magyar Matematikai 
Kongresszust. (A nagy jelentőségű tudomá-
nyos esemény részletes ismertetésével és 
értékelésével a folyóirat későbbi számá-
ban foglalkozunk.) 

* 

P. M. S. Blackett Nobel-díjas angol fi-
zikus szeptember 22-én „Kőzetmágnesség, 
a kontinensek mozgása és a Föld régi ég-
ha j la ta" címen előadást ta r to t t az Akadé-
mián. 

* 

C. F. Powell professzor Nobel-díjas fi-
zikus, a Tudományos Munkások Világszö-
vetségének elnöke „Magaktív-részecskék 
ütközésének vizsgálata igen nagy energiák 
esetén" címmel szeptember 26-án előadást 
t a r to t t az MTA III . osztálya és az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat rendezésében. * 

A III. osztály ós az Eötvös Loránd Fizi-
kai Társulat rendezésében szeptember 
27-én Sir John Cockroft, a Royal Society 
tagja az angol atomerőprogramról t a r t o t t 
előadást. 

* 

Az Agrártudományok Osztályának vezető-
sége szeptember 9-i ülésén megtárgyalta az 
1961—62. évi jelentősebb rendezvényekre 
vonatkozó javaslatot . Foglalkozott a táv-
lati tudományos kutatás i terv kidolgo-
zásának állásával. Megvitatta a f ia ta l ku-
ta tók eredményes munkásságára vonat-
kozó jutalmazási javaslatokat és a tudo-
mányos minősítés különböző kérdéseit. 

* 

Az MTA Agrártörténeti Bizottsága, a 
Földművelésügyi Minisztérium Szakokta-
tási és Kísérlet ügyi Főigazgatósága, a Mező-
gazdasági Múzeum és a Tessedik Sámuel 
emlékbizot tság Tessedik Sámuel halálának 
140., valamint az á l ta la alapított gyakor-
lati gazdasági iskola megnyitásának 180. 
évfordulója alkalmából szeptember 12—13-

án emlékülést és emlék kiállítást rendezett . 
Az emlékülés első napján Fenyigey Dénes 

egy. tanár Tessedik Sámuel élete, ú t tö rő 
munkássága, agrárfejlődésünk alapozása 
címmel t a r to t t előadást. Az előadáshoz 
Kovács Gábornak, a mezőgazdasági tudo-
mányok kandidátusának és Tamássy Ist-
vánnak, a biológiai, tudományok kandidá-
tusának korreferátuma csatlakozott. Az 
emlékülés második nap ja Szarvason zajlott 
le, ahol a „Szarvasi Napok" keretében 
Wellmann Imre levéltáros: Tessedik és a 
magyar agrárfejlődés, valamint Hanzó 
Lajos Kossuth-díjas középiskolai t a n á r : 
Tessedik és az európai gazdaságtudomány 
eímű előadását hal lgat ta meg mintegy 500 
résztvevő. Az emlékülés u tán Somos 
András és Schandl József akadémikusok 
elhelyezték a Magyar Tudományos Aka-
démia koszorúját a Tessedik emlékművön. 

* 

A Biológiai és Orvosi Tudományok Osz-
tálya rendezésében szeptember 21-én Prof. 
fí. A. Me Cance, az F . R. S. Kísérleti Orvos-
tudományi Intézet igazgatója (Cambridge), 
„Az emberi szervezet biológiai r i tmusa i" 
címmel és E. M. Widdowson, a D. Sc. 
Kísérleti Orvostudományi Intézet munka-
társa (Cambridge), „Gyors és lassú növe-
kedés" címmel előadást t a r to t t ak . 

* 

A Kémiai Tudományok Osztálya vendége-
ként Magyarországon tar t ózkodott G. Char-
iot professzor az École de Physique et de 
Chimie industrielles de Paris professzora. 
Szeptember 9-én „La chimie analyt ique 
dans les solvants non-aqueux" címmel az 
Akadémián előadást t a r to t t . 

* 

A. Katritzky rendkívüli t anár (Cam-
bridge) „Potenciális tautomer heteroeik-
likus vegyületek szerkezete" címmel szep-
tember 8-án t a r to t t előadást az Akadémián. 

* 

A Biológiai Csoport vezetősége szeptem-
ber 20-i ülésén elhatározta , hogy október 
folyamán „A biológiai tudomány hazai 
helyzete és perspekt ívája" ,november folya-
mrán „Célszerűség a biológiában" címmel 
ankétot rendez. A csoport elkészítette 
ötéves könyvkiadási tervét és javaslatot 
te t t az 1961. évi tudományos együtt-
működési egyezmény keretében külföldre 
kiküldendő személyekre vonatkozóan. 
Döntöt t a vezetőség az I 960. évi tanszéki 
jutalomkeret felosztásáról is. 

* 
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A Biológiai Csoport az Agrártudomá-
nyok Osztályával együtt szeptember 5—9 
között Heterózis konferenciát rendezett . 
A konferencián többek között F. F. Mac-
kov és H. F. Kusner szovjet professzor is 
előadást t a r to t t . A konferencia, résztvevői 
az első három nap a heterózis elméleti és 
gyakorlati problémáit v i ta t ták meg; a ne-
gyedik és ötödik napon pociig megtekin-

te t ték a vidéki intézetekben folyó ezirányú 
ku ta tómunkát . * 

Az Egészségügyi Minisztérium ós az MTA 
Pszichológiai Bizottságának közös rende-
zésében prof. F. V. liasszin, a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiájának tag ja szep-
tember 10-án „A neofreudizmus k r i t iká ja" 
címmel előadást t a r to t t . 

Az Energia Világkonferencia Magyar 
Nemzeti Bizottsága körlevelet adott ki, 
amelyben ismerteti az 1962 októberében 
Melbourne-ben tar tandó teljes ülés prog-
ramjá t . Az ülés tárgya: ,,Az energia fa j tá -
jának változása". Ennek tárgyalandó kér-
déscsoportjai: I. Energiaforrások; II. Az 
energia elsődleges forrásainak felt árása; III . 
Az elsődleges energia átalakítása másod-

lagosra és az energiaszállítás problémái; 
IV. Az elsődleges és a másodlagos energiák 
felhasználása; V. Különböző energiaforrá-
sok gazdasági értékelése. 

A Magyar Nemzet i Bizottság három tanul-
mányt küldhet a Melbourne-i tárgyalásra. A 
kiküldendő tanulmányokat 1961 júniusáig 
kell bejelenteni. A javaslatokat a Magyar 
Nemzeti Bizottság fogja felülbírálni-
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NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET 

Az első nemzetközi automatizálási kongresszus 

Ez év június 27-e és július 10-e között, 
rendezte meg Moszkvában az első nemzet-
közi kongresszusát az 1FAC (International 
Federation of Automatic Control), a nem-
zetközi automatizálási szövetség. Az I F AC 
tulajdonképpen csúcsszervezet: tagjai az 
egyes tagállamokban legtöbbször az aka-
démiák keretén belül megalakult nemzeti 
automatizálási bizottságok. Tagjai közé 
tar toznak az összes fejlett iparral rendel-
kező országok, elsősorban természetesen 
a Szovjetunió és az Egyesült Államok; 
jelenleg huszonhárom tagja van. Első el-
nöke H. Chestnut, az ismert amerikai auto-
matizálási szakember volt, akinek köny-
vét nemrégibon magyarra is lefordítot ták; 
jelenlegi elnöke A. M. Letov professzor, 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiájá-
nak tagja, egyik alelnöke E. Cerecke pro-
fesszor (Svájc), másik alelnöke Benedikt 
Ottó akadémikus, a Magyar Nemzeti Auto-
matizálási Bizottság elnöke, tisztelet-
beli főt i tkára pedig dr. Ing. G. Büppel 
(NSZK). Szervezetileg bárom szekcióra osz-
lik: 1. elméleti kérdések, II. szerkezeti ele-
mek é s U L az alkalmazások szekciója. Az 
egyes szekciók állandó elnökei ugyancsak az 
egyes országok delegátusai közül kerülnek 
ki; a jelenlegi periódusban a IT. szerkezeti 
elemek szekciónak van magyar elnöke: 
Boromissza Gyula, a Műszeripari K u t a t ó 
Intézet Kossuth-díjas laboratórium-veze-
tője. Az a körülmény, hogy magyar szak-
emberek az IFAC vezetőségében ilyen 
magas tisztségeket töl tenek be, a magyar 
műszaki kul túra nemzetközi megbecsülé-
sét tükrözi és komoly tudománypoli t ikai 
jelentősége is van. Ez a megbecsülés nyilat-
kozott meg abban is, hogy a tudományos 
ülések egy részén is a magyar delegáció 
tagjai elnököltek. 

A tudományos ülésekkel egy időben ülést 
t a r to t t ak az IPAC egyes szekció-bizottsá-
gai is, amelyekben ugyancsak megfelelően 
képviselve vagyunk. Ezeken az üléseken 

egy sor fontos határozatot fogadtak el; 
elsőnek azt kell említeni, bogv a második 
nemzetközi kongresszust Zürichben 1963-
ban fogják megtar tani . Minthogy az auto-
matizálás nemzetközi méretekben egyre 
gyorsabb ütemben fejlődik, viszont a nagy-
létszámú kongresszusokon, a sok párhuza-
mos ülés mia t t az érdemi munka eléggé 
nehézkes, e lhatározták, hogy egvos fonto-
sabb területekre állandó nemzetközi szek-
ció-albizottságokat kell szervezni; a szek-
ció-albizottságok két kongresszus közötti 
időszakokban egyes kiválasztott témák 
köré csoportosított kisebb létszámú nem-
zetközi szimpóziumokat fognak szervezni, 
amelyeken a hangsúly a kérdések alapos 
megvitatásán lesz. Egyelőre négy kiválasz-
tott kérdéscsoporttal kapcsolatosan hatá-
rozták ol nemzetközi szekció-albizottságok 
szervezését: I. folyamatos működésű rend-
szerek kérdései, 2. diszkrét működésű rend-
szerek kérdései, 3. az optimális szabályozás 
és az adaptálódó (tanuló) automaták kér-
dései és végül 4. kapcsoló áramkörök és 
véges au tomaták algebrai problémái. Ez 
utóbbi albizottság az első időközi szimpó-
ziumot Bukarestben mái1 1961-ben meg-
rendezi. 

A nemzetközi kongresszusokon és más 
nemzetközi tudományos rendezvényeken 
az utolsó években a résztvevők száma 
rohamosan nő. A moszkvai kongresszus 
kétségtelenül az utolsó néhány év legna-
gyobb szabású tudományos összejövetelei 
közé tar tozott mind a résztvevők száma, 
mind pedig tudományos súlyuk tekinte-
tében: 29 országból több mint 1200 dele-
gátus, a családtagokkal együtt több mint 
2000 ember vet t részt. Maga a kongresszus 
tulajdonképpen két részre oszlott : a tulaj -
donképpeni ülésszak június 27-én kezdő-
dött és július 2-án ér t véget. Ezután 
Moszkvában, Leningrádban, és Kievben 
műszaki kirándulások következtek. Az ülé-
sekon 19 párhuzamos szekcióban közel 
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290 előadás hangzott cl. A szervezés a 
rendkívül nagy létszám mia t t óriási mun-
kát jelentett . A lebonyolítás végig a leg-
s imábban, zökkenőmentesen tör tént , ami 
elsősorban a vendéglátó szovjet Nemzeti 
Automatizálási Bizottság k i tűnő szervező-
munká jának ós a lebonyolításban részt-
vevő szovjet c lvtáisak áldozat kész, fáradt -
ságot nem ismerő személyes munká jának 
köszönhető. Reggel 8 óra és este (i óra 
között 10—15 percenként külön autóbuszok 
bonyolították le a forgalmat az Ukra jna 
szálló (ahol a delegátusok zöme volt el-
szállásolva) és a leninhegyi Egyetem között, 
ahol az előadásokat t a r to t t ák . A kong-
resszusra beterjesztet t előadások legna-
gyobb részét angol vagy orosz nyelven min-
den egyes delegátus már jóidővel a kong-
resszus előtt o t thon megkapta , kisebb 
részét az érkezéskor kézbesítették. Ezáltal 
mindenkinek módjában volt, az ő t köze-
lebbről érdeklő előadások anyagával már 
jóelőre megismerkedni. Az előadó kb. lő 
perc alat t röviden összefoglalta a legfonto-
sabb mondanivalóját , a vi tára át lag fél 
ói •a jutot t . A vitát jelentékenyen meg-
könnyítet te az is, bogy a megnyitó és 
záróüléseken négynyelvű (orosz, angol, 
francia és német ) szinkrontolmácsolás volt, 
míg a szekciókon, programokon kívül min-
den egyes előadást angolul és oroszul tol-
mácsoltak. Az anyag hallatlanul érdekes 
voltán kívül elsősorban ennek volt köszön-
hető, hogy az előadások nagy részét igen 
élénk, színvonalas vita követte. Az elő-
adásokkal párhuzamosan nagyszámú mű-
szaki filmet is vet í tet tek, továbbá nemzet-
közi könyvkiállítás is volt. A szovjet kiadók 
a kongresszussal kapcsolatban egy sor ú j 
könyvet jelentettek meg, amelyeket az 
egyetemen is meg lehetett vásárolni. 

Az automatizálás gyorsan növekvő fon-, 
tosságát tükrözte az a körülmény, hogy az 
egyes országok a szokásosnál jóval nagyobb 
létszámú delegációval vet tek részt a kong-
resszus munkájában. A magyar résztvevők 
közül többen igen jól sikerült előadást is 
t a r to t tak . Ezek közül elsősorban Benedikt  
Ottó akadémikus előadását kell kiemelni 
az általa feltalált autodvnról, amivel kap-
csolatosan Csáki Frigyes, a műszaki 1 ado-
mányok doktora, és munkatársai , Fekete 
István és Borka János a kísérleti vizsgála-
tokról számoltak be. Élénk érdeklődés és 
színvonalas vita követte Vámos Tibornak, 
a műszaki tudományok kandidátusának 
Uzsoki Miklós sal közösen t a r to t t előadását 
az enegia-elosztó rendszerek egyes prob-
lémáiról. Jól sikerült előadásokat t a r to t t ak 
Csordás Zoltán és Nagy István is. 

A kongresszusról adott kép nem volna 
teljes, ha nem említenénk meg azokat az 
egyéb eseményeket is, amelyek a kong-

resszushoz kapcsolódtak. Elsősorban a r r a 
kell rámuta tn i , hogy az a körülmény, hogy 
az első nemzetközi automatizálási kong-
resszust éppen a Szovjetunióban rendezték 
meg, nem véletlen. Szemben a tőkés orszá-
gokkal, ahol à műszaki fejlesztést általá-
ban s ezen belül természetesen az automati-
zálást is döntően a tőkés érdekek szabják 
meg, az automatizálás a Szovjetunióban 
elsőrendű fontosságú állami ügy, amelynek 
szervezésével a Szovjetunió minisztertaná-
csa mellett külön állami bizottság foglal-
kozik. Ez t a fontosságot, ami a nyugati 
szakemberek részére meglepetés volt, egye-
bek között az is aláhúzta, hogy a megnyitó 
ülésen Koszigin elvtárs, a Szovjetunió Mi-
nisztertanácsának első elnökhelyettese tol-
mácsolta a pár t és kormány üdvözletét. 
A hivatalos záróbanket ten kívül a kong-
resszus tiszteletére a Kreml György-termé-
ben nagyszabású kormányfogadás is volt , 
amelyen Ignalov elvtárs igen elismerően 
értékelte a kongresszus munká já t és ú j ra 
aláhúzta nemcsak a tudósok alkotó együtt-
működésének fontosságát a békés együtt-
élés során, de magának az automatizálás-
nak a fontosságát is. A Szovjetunióban 
azonban az automatizálás kérdése nom- 
csak állami ügy, hanem a szó legszebb ér-
telmében az egész társadalom ügye is. Ez t 
talán a legjobban az a körülmény m u t a t t a 
meg, hogy az ot tani Ismeretterjesztő Tár-
sulat a kongresszussal párhuzamosan, fel-
használva a legjobb nemzetközi szakem-
berek jelenlétét, soron kívül automatizá-
lási előadás-sorozatot szervezett. A legne-
vesebb külföldi tudósokat magasszintű, de 
közérthető tudományos előadások ta r tására 
kérte fel, amelynek látogatottsága vete-
kedett akármelyik világhírű előadóművész 
fellépésével. Az előadások sorát Norbert 
Wiener, a világhírű amerikai matemat ikus 
nyi tot ta meg, aid kibernetikai témákról 
két alkalommal is t a r to t t , hallgatókkal 
zsúfolt nézőtér előtt előadást. Azt hisszük, 
ezt a példát а TIT-nck is érdemes volna 
követni. 

Tartalmilag a kongresszust elsősorban 
az jellemezte, hogy az érdeklődés homlok-
terében az elméleti kérdések ál lottak; ezek-
kel mintegy 150 előadás foglalkozott. Sor-
rendben ezután az alkalmazási kérdések 
következtek mintegy 100 előadással, míg 
a szerkezeti elemek viszonylag kisszámú 
előadással szerepeltek. Ez egyáltalán nem 
tekinthető véletlennek: az automatizálást 
mint t udomány t elsősorban az jellemzi, 
hogy a mindenkori technológiai szinten 
adott szerkezeti elemeket ú j módon hasz-
nálja. A tulajdonképpeni probléma t ehá t a 
rendszerben van, abban ahogy az éppen adot t 
és a célnak legjobban megfelelő szerkezeti 
elemeket rendszerbe foglalják. Egy rendszert 
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viszont csak akkor lehet a célnak legjobban 
megfelelő módon felépíteni, ha magát az 
automatizálandó folyamatot a lehető leg-
nagyobb részletességgel é r t jük : a probléma 
egyszerű megértése — ami pl. egy teljes 
vegyi üzem összes folyamatainak komplex 
automatizálása esetén egyáltalán nem egy-
szerű feladat — nem egy esetben félig már 
magát a megoldást is jelenti, de minden-
képpen a megoldás szükséges, ha nem is 
elégséges feltétele. Ennek megfelelően a 
rendszertechnikai vizsgálatok mellett sok 
előadás foglalkozott mind az elméleti, 
mind pedig az alkalmazások szekciójában 
az automatizálandó folyamatok dinamiká-
jával is. 

Érdekes képet adot t az előadások tema-
t iká ja azokról a problémákról, amelyek 
ma az érdeklődés homlokterében ál lanak. 
Rendszerteclmikai szempontból a folya-
matos, illetve diszkrét működésű rend-
szerekről e lmondhat juk , hogy működési 
elveiket lényegében é r t j ü k ós tervezésük 
m á r a mindennapi műszaki gyakorlathoz 
tartozik. A modern alkalmazásoknál azon-
ban már nem egyszerűen csak arról van 
szó, hogy egy — az általános esetben — 
sokváltozós rendszer paraméterei t egymás-
sal összefüggésben kell szabályozni, hanem 
a szabályozásnak valamilyen jóldefiniált 
kri tér ium értelmében egyszersmind opti-
málisnak is kell lenni, pl. egy szénportüze-
lésű kazánt úgy kell szabályozni, hogy a 
tüzelés hatásfoka állandóan a lehető leg-
jobb legyen. A probléma természetéből 
következik, hogy ilyen esetekben a rend-
szert egy (legtöbbször elektronikus) számoló-
géppel kell kiegészíteni, amely a folyama-
tosan mért üzemi jellemzők alapján a szük-
séges számításokat ugyancsak folyamato-
san elvégzi és a rendszert a számítások 
eredménye alapján szabályozza. A mű-
szaki kritériumokon kívül azonban egy-
szersmind gazdasági természetű feltétele-
ket is ki kell elégíteni, pl. egy nagy kőolaj-
finomítónál amellett , hogy a gyár tmányok 
minősége állandóan megfeleljen a tech-
nológiai előírásoknak, az önköltségnek is 
minimálisnak kell lenni. Matematikai szem-
pontból az ilyen problémák az ún. lineáris 
programozási módszerekkel oldhatók meg, 
ami kielégítő sebességgel, ill. pontossággal 
csak elektronikus digitális számológépek 
segítségével oldható meg. 

Az optimális szabályozás egy sor gyakor-
latilag óriási fontosságú és elméletileg rend-
kívül érdekes kérdést vet fel. Éppen az 
optimális szabályozás kérdéseivel kapcso-
latban hangzottak el a kongresszusnak el-
méleti szempontból ta lán legszínvonala-
sabb előadásai, ami nem utolsósorban 
annak is köszönhető, hogy a mérnökön 
kívül a legutóbbi néhány évben mind a 

Szovjetunióban, mind pedig az Egyesült 
Államokban az élvonalbeli matematikusok, 
mint pl. P ont r jag in akadémikus is egyre 
többet foglalkoznak az automatizálás el-
méleti kérdéseivel. A digitális számoló-
gépek növekvő térhódí tását m u t a t j a az a 
körülmény is, hogy mind az elméleti, mind 
pedig az alkalmazások szekciójában cgv 
sor előadás foglalkozott a digitális számoló-
gépeknek az automat ikus rendszerek ve-
zérlésére való alkalmazásával is. A legfej-
lettebb országok, ismét elsősorban a Szov-
jetunió és az Egyesült Államok, valamint 
Anglia és Franciaország m á r konkrét alkal-
mazásokat ismertet tek a kohászat, henger-
művek és főként a vegyipari üzemek nu-
merikus vezérlésének a területérői. Nagy 
szerepet játszottak a szerszámgépek nume-
rikus vezérlésének a kérdései, is. Szakmai 
vonatkozásban ezen a terüle ten az jelen-
te t te az újdonságot, hogy a tőkés országok 
sorában most már J a p á n is jelentkezeti 
sorozatban gyár tot t numer ikus vezérlésű 
szerszámgépekkel, míg a szocialista tábor 
országai közül Lengyelország és Csehszlo-
vákia ismertetett egy-egy ot t kifejleszteti, 
szerszámgép-vezérlésre alkalmas digitális 
számológépet. 

Az automatikus rendszerek vezérlésénél 
a digitális számológépek alkalmazásának 
legnagyobb gyakorlat i nehézsége abban 
rejlik, ami egyébként a legfőbb erősségük: 
előre programozni kell őket. A programo-
zás az automat ikus rendszerek területén 
rendkívül bonyolult és lia megoldható, 
hosszú időt igénylő feladat , még akkor is, 
ha automat ikus programozási módszereket 
alkalmaznak. Ezen túlmenően, ha az üzem-
ben alkalmazott technológia megváltozik, 
ú j programot kell készíteni. Ezért egy sor 
gyakorlatilag igen fontos esetben olyan 
au tomatákra volna szükség, amelyeket nem 
kell előre programozni, hanem a gép a vál-
tozó körülményekhez au tomat ikusan adap-
tálódni tud . Automatikus adaptálásra 
van szükség a modern sugármeghaj tású 
repülőgépek, vagy r aké ták robotpilótái ese-
tében, amelyeknek tengerszinten és igen 
nagy magasságokban, gyorsan változó, 
szélsőséges nyomásviszonyok közöt t 
egyaránt zavartalanul kell működni. Egy 
másik példa a vegyi üzemek szabad ég 
ala t t elhelyezett különböző berendezései, 
amelyeknek télen-nyáron, egyenlőtlen 
nyersanyag minőség esetén is zavartalanul 
kell működni, ill. optimálisan kell szabá-
lyozni. Az adaptálódási műszaki eszközök-
kel elvileg könnyen meg lehet valósítani: 
a rendszer alkalmas érzékelőkkel észleli a 
külső körülmények megváltozását és a 
szokásos hiba jel-képzésen kívül a saját , 
egyébként állandó paraméterei t (pl. erősí-
tési tényező, csillapítás stb.) a számológép 
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ál ta l adott utasí tásoknak megfelelően mó-
dosítja. A nehézség abban van, hogy az 
ilyen rendszerek tulajdonságai, mint pl. 
a stabilitás, lényegesen eltérnek az általá-
nosan használt rendszerek megfelelő tulaj-
donságaitól és egy sor rendkívül érdekes, 
de igen nehéz problémát vetnek fel. 

Az adaptáló rendszerek továbbfejleszté-
se a tanuló-gépek; ezek az adaptálódó auto-
matáktól abban térnek el, hogy a rendszer 
saját, paramétereit a fellépő változásokból 
folyamatosan képzett statisztika alapján 
csak fokozatosan vál tozta t ják meg (tehát 
csak akkor reagálnak tar tósan, ha a válto-
zás is ta r tósnak bizonyul). I t t egyelőre még 
csak a modell-kísérlctéknél t a r t anak és 
széleskörű vi ta folyik egyebek között arról, 
hogy műszakilag mi t kell érteni a „ tanulás" 
folyamatán; az instrumentálásra esak ak-
kor kerülhet komoly formában sor, ha a 
tanulás fo lyamatát tényleg jól é r t jük . Egy 
másik vi tatéma az, hogy mire lehet az 
ilyen gépeket alkalmazni, amivel néhány 
érdekes előadás foglalkozott. Bizonyos, 
hogy az adaptáló és tanuló au tomatáknak 
a nem is távoli jövőben pl. a reaktortech-
nikában fontos szerepe lesz. 

Az elmondottak miat t egyáltalán nem 
meglepő, hogy az utolsó években egy sor 
nem kifejezetten kibernetikai jellegű kon-
ferencián is foglalkoznak a biológiai sza-
bályozások és vezérlések kérdéseivel. Nem 
volt kivétel a moszkvai kongresszus sem, 
amelyen ugyan csak viszonylag kisszámú, 
de igen nagy érdeklődést kiváltó előadás 
foglalkozott a biológiai szabályozások 
egyes kérdéseivel. A legnagyobb sikert a 
Kobrinszkij és munkatársai által kifejlesz-
tett bioáramokkal vezérolt műkéz a ra t ta . 
Kobrinszkij előadása a, 1 öbbi liasonló tárgyú 
előadástól abban tér t el, hogy nemcsak 
egy rendkívül szellemes alapötletről, ill. 
az ezzel kapcsolatos elméleti munkáról 
számolt be (ezt korábbi publikációkban 
már megtette), hanem ezúttal egy am-
putált páciensen a ténylegesen működő 
készüléket, egy mesterséges kézfejet, már 
a gyakorlatban is bemuta t ták . Mint isme-
retes, az izmok összehúzódását az idegek 
által közvetített villamos impulzusok ve-
zérlik. Az adott esetben egy olyan páciens-
ről volt szó, akinek a kezét csukló felett, 
amputá l ták ; a kézfejet mozgató izomzat 
azonban az alsó karon lényegében intakt, 
volt. Kobrinszkij és munkatársai a meg-
maradt izomzatról a bőrfelületén elhelye-
zett elektródák segítségével a szokásos 

módon levezették azokat a bioáramokat , 
amelyek az uj jakat , ill. a kézfőt mozgató 
izmokat vezérlik; a bioáramokat tranzisz-
toros erősítők segítségével felerősítik és 
minia tűr motorok ú t ján egy műkéz moz-
gatására használják fel. A szükséges 
áramforrást egy övre akasztható kis akku-
mulátor jelentette. Minthogy az izmokhoz 
vezető idegeken az akaratlagos mozgást ki-
váltó neurális impulzusok haladnak végig, 
a páciens a műkéz mozgását a szó közvetlen 
értelmében az akaratával vezérelte. Az elő-
adáson demonstrál ták a pácienst, aki mű-
kézzel bonyolult mozgásokat tud végre-
ha j tan i , tárgyakat megfogni stb. Amikor 
a páciens a demonstráció végén megfogta 
az asztalon heverő krétát és a műkézzel 
felírta a táblára : „üdvözlöm a konferencia 
résztvevőit" , a teremben — minden tudo-
mányos mérsékletet félretéve — olyan 
tapsvihar tört ki, mint, amilyen csak egy 
igen magas színvonalú színházi előadáson 
szokás. 

A további vizsgálatoka műszaki tovább-
fejlesztésen kívül, mint pl. az akció-áramok 
elvezetési biztonságának, a kifej thető erő 
növelése stb. elsősorban ar ra i rányulnak, 
hogy pontosan tisztázzák, milyen mozgá-
sok alkalmával milyen izomkötegek és 
milyen mértékben húzódnak össze. Ezek 
ismeretében növelhető az akaratlagos ve-
zérlés pontossága és a begyakorlási idő is 
lényegesen csökkenthető. A bioáramok 
módszere rendkívül jelentős ú j módszer, 
amely a protézisek területén kívül is egy 
sor más, iparilag fontos esetben is alkal-
mazható. Jelentőségét alig lehet túlbecsül-
ni. 

Nincs rá mód, hogy a kongresszusi elő-
adásokat , amelyek négy vaskos köte tben 
fognak megjelenni, egy rövid beszámoló 
keretében akárcsak futólagosan is ismer-
1 essük. Befejezésként e sorok írója szeretné 
hangsúlyozni, hogy a kongresszusról azzal 
a benyomással jött el, hogy az automat izálás 
fejlődése nemzetközi méretekben lénye-
gcsen gyorsabb, mint amennyire ez az 
irodalom alapján egyébként megítélhető 
volt s egyáltalán nem érintené meglepetés-
ként , h a a fejlődés gyors üteme hazánkat 
is nagyobb feladatok elé áll í taná, mint 
amivel jelenleg számolunk. Mindenképpen 
bizonyos, hogy az automatizálás kérdéseit 
sokkal komolyabban kell vennünk, mint 
eddig t e t t ü k , és eziránvú erőfeszítéseinket 
lényegesen fokozni kell. 

T A R J Á N REZSŐ 
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A XIX. Nemzetközi Földrajzi Kongresszus 
Stockholmban 

19G0. augusztus 6—13. között, Stockholm-
ban rendezte meg a Nemzetközi Földrajzi 
Unió (Union Géographique Internationale) 
a világ geográfusainak XIX. Nemzetközi 
Földrajzi Kongresszusát. A vendéglátó 
ugyan Svédország, de a rendezés az északi 
államok közös fe ladata volt. A kongresszus-
sal kapcsolatos szimpóziumokat, kirándu-
lásokat és t anu lmányutaka t is közösen szer-
vezte meg az öt északi állam, és ezek a 
t anu lmányu tak elvezették a résztvevőket 
a norvég f jo rdok világába, a f inn erdős-ta-
vas t á j ak ra , bemuta t t ák Dánia fejlett mező-
gazdaságát és Svédország iparát, sőt Iz land 
gleccsereit és vulkánja i t is. 

A kongresszuson 66 ország több mint 
1500 bejelentett kongresszusi taggal kép-
viseltette magá t . Magyarországot és a 
magyar földrajzi tudományokat ha t t agú 
delegáció képviselte. A kongresszussal egy-
idejűleg folyt le a Nemzetközi Földrajzi 
Unió közgyűlése, amely a Bolgár Népköz-
társaságot és a Német Demokratikus Köz-
társaságot az Unió tagjává választot ta . 
Velük a Nemzetközi Földrajzi Unió szoci-
alista tagál lamainak száma hétre emelke-
det t . A következő négy év ( 1960—64) ta r ta -
mára a közgyűlés a lelépő elnök, a svéd 
Ahlmann helyett ú j elnökké C. Troli bonni 
egyetemi t a n á r t , az Unió egyik alelnökét 
választó ta meg, alelnökké pedig I . P . 
Geraszimov akadémikust , a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája. Földrajzi Inté-
zetének igazgatóját . A közgyűlés liatáro-
zata szerint a következő, 1964. évi Nemzet-
közi Földrajzi Kongresszus megrendezé-
sének jogát Nagy-Britannia kapta meg. 

A magyar földrajz tudomány i ránt meg-
nyilvánuló fokozódó érdeklődés és meg-
becsülés jeleként, az Unió három bizottsá-
gába is beválasztot tak magyar geográfust : 
a Nemzeti Atlaszok Bizottságába (Commis-
sion on National Atlases) Radó Sándor 
egyetemi t a n á r t r. taggá, a Periglaciális 
Morfológiai Bizottságba (folytatólagosan) 
Bulla Béla egyetemi tanár t 1. taggá és a 
Tájtermelési Bizottságba (Commission of 
a World Land Survey) Enyedi György tud. 
munkatá rsa t 1. taggá. 

A kongresszus ünnepélyes megnyitó ülése 
augusztus 6-án volt a szakszervezetek 
ú jonnan építet t vasbeton-üveg pa lo tá jában 
a Folkets Hus-ban , a Congress Hall-ban. 
Ezt követően délután Stockholm város 
vezetősége rendezet t fogadást a kongresszus 
tiszteletére a stockholmi városházán. 

A kongresszus ülései és egyéb rendez-
vényei augusztus 7-én, vasárnap kezdőd-
tek. A l eg több szakosztályi és bizottsági 

ülés a Folkets Hus termeiben folyt ; néhány 
ülést a stockholmi egyetem Földrajzi In-
tézetében és a Norra Lat in School-ban is 
t a r to t t ak . Ez utóbbi földszintjén volt a 
kongresszussal kapcsolatos Térképészet i 
Kiállítás is, amelyen a magyar kartológia 
és kartográfia is eredményesen szerepelt 
jól sikerült tematikai térképekkel (éghaj-
lati, talaj- és repülőtérképekkel). 

A szervező bizottság a témaválasz tás 
terén a legnagyobb szabadságot engedé-
lyezte. Ebben az a tapasztalat vezette, 
hogy a korábbi kongresszusok számára 
hiába jelölt ki a fö ldra jz tudományoknak 
lehetőleg minden ágából témákat , a bekül-
döt t dolgozatok sem t a r t a lmukban , sem 
számukban nem tükrözték a szervezőbizott -
ság intencióit. Volt témakör, amelyekről 
garmadával érkeztek dolgozatok, de volt 
olyan témakör, sőt földrajzi tudományág 
is, amely egyetlen előadással sem szerepelt. 
A stockholmi kongresszusra a földrajz-
tudományok bármelyik, közérdeklődésre 
számot t a r tó t émájáva l lehetett jelentkezni. 
A témaválasztásban bizonyos fokú irányí-
tást mindössze az jelentett , hogy a Nemzet -
közi Földrajzi Unió keretén belül m á r évek 
óta meghatározott feladatkörrel , sőt ogvos 
földrajzi tudományágakkal foglalkozó bi-
zottságok működnek, amelyeknek már a 
neve eligazítást jelent a szerzők számára. 
A bizottságok száma az 1956. évi riói 
(brazíliai) kongresszus óta ket tővel szapo-
rodva tizenötre emelkedett. Neveik a követ -
kezők: 1. a lejtők fejlődését t anu lmányozó 
bizottság; 2. száraz területeket t anulmá-
nyozó bizottság; 3. a lkalmazott geomorfo-
lógiai bizottság; 4. az Atlanti-óceán part-
vidéke eróziós felszíneit, tanulmányozó bi-
zottság; 5. poriglaciális morfológiai bizott-
ság; 6. a nedves trópusokat tanulmányozó 
bizottság; 7. karsztbizottság; 8. a part i üle-
dékeket tanulmányozó bizottság; 9. orvos-
földrajzi bizottság; 10. táj termolési , terü-
lethasznosítási bizottság; 11. a nemzeti 
atlaszok bizottsága; 12. népességföldrajzi 
térképek bizottsága; 13. régi té rképek bib-
liográfiai bizottsága; 14. földrajzi könyvek 
és térképek könyvtár i bizottsága; 15. a 
földrajz iskolai taní tásának bizottsága. 

Mindazokat az előadásokat, amelyek 
t é m á j u k alapján egyik bizottság elé sem 
vol tak uta lhatók — és ilyen dolgozat sok 
volt (éghajlati, hidrogeográfiai, általános 
geomorfológiai, életföldrajzi, gazdaság- és 
népességföldrajzi 1 émájú munkák) — я szek-
ciók ülésein mu ta t t ák be és v i t a t t á k meg. 
A szekciók elvevezései a polgári földrajz-
tudomány tudományelméleti szemléletét 

•696 



híven tükrözték. Összesen tiz szekció (1. 
klimatológiai és hidrogoográfiai, 2. óceano-
graí'iai és glaciológiai, 3. geomorfológiai, 
4. poláris ós szubpoláris, 6. biogeográfiai, 
6. ember földrajzi, 7. gazdaságföldrajzi, 8. 
metodológiai és bibliográfiái, 9. kartográ-
fiai ős fotogeográfiai, 10. alkalmazott föld-
rajzi szekció) ülésezett a kongresszuson. 
A korábbi kongresszusokkal ellentétben 
nem kapot t szekciót a regionális földrajz, 
tehát éppen a logszintetikusabb földrajzi 
tudomány, ás hiányzott a matematikai és 
csillagászati földrajz is, mer t ilyen termé-
szetű dolgozattal senki sem jelentke-
zett. 

A földrajzi tudományok súlyának növe-
kedését, eredményeinek gazdasági jelen-
tőségét erősen kihangsúlyozta a stockhol-
mi kongresszus alkalmazott földrajzi szek-
ciója, amely a kongresszus ta r tama ala t t 
négy alkalommal ülésezett és előadásaiban 
ki tűnő szovjet, lengyel, angol és amerikai 
szakemberek mu ta t t ak rá a földrajzi kuta-
tásorodménvek fontosságára, sőt nélkülöz-
hetetlenségére a gazdasági élet felépítésé-
ben. 

A kongresszusra beküldött előadások 
rövid kivonatát ta r ta lmazó kötet szerint 
a kongresszusra több mint ,580 előadás 
kézirata érkezett be. Az előadások közül 
az előkészítő bizottság 250 kéziratot foga-
dott el és tűzöt t ki előadásra részint a bi-
zottsági, részint a szekció-üléseken. 

A legtöbb előadás a geomorfológiai szek-
ciókban és a geomorfológiai természetű 
problémákkal foglalkozó bizottságok, úgy-
szintén a klimatológiai és hidrogeográfiai 
szekció ülésein, valamint a gazdasági és 
emberföldrajzi szekció ülésein hangzottéi , 
igazolva és hangsúlyozva azt a tényt, hogy 
a geográfia legfejlettebb és legföldrajzibb 
tudománya a geomorfológia és a gazdasági 
földrajz és mellettük az éghajlattan a 
Ilid rogeográf i á val. 

A kongresszus ismertetését adó beszá-
moló közleménynek nem lehet célja a kong-
resszus munká jának krit ikai értékelése, 
hiszen ezeknek a soroknak az írója termé-
szeti földrajzzal foglalkozik, tehát ilyen 
természetű előadásokat hallgatott meg 
(ezeket sem mind, mert a különböző szek-
ciók és bizottságok egyidejűleg üléseztek), 
néhány megjegyzést azonban részint a bal-
lot t.ak, részint az előadások kivonatát tar-
talmazó kötet alapján lehet tennünk. 

1. Megállapítható, hogy a földrajzi kuta-
tások módszere gazdagabbá, színesebbé, 
elmélyültebbé vált még a közelmúlttal 
szemben is. Megszűnt a földrajz deskriptiv, 
leíró, adatközlő jellege és — a természeti 
földrajzban — a jelenségmagyarázat során 
mindinkább alkalmazásra kerülnek a fizi-
kai és kémiai kutatás módszerei, valamint 

/ \ 

maguk a fizikai és kémiai ismeretek is. 
Bizonyos vonatkozásokban — kőzetek ter-
mikus eredetű térfogatváltozásainak, szi-
lárdságának és különböző természetű fizi-
kai és kémiai lmtásokkal szemben tanúsí-
tott viselkedésének vizsgálatában, vízfo-
lyások mechanizmusának tanulmányozá-
sában —. bevonult a geográfiába a kísérlete-
zés is, a mérés pedig az eredményes kuta-
tás elengedhetetlen alapfeltételévé lett. 

2. Az ún. „ t isz ta" , vagy „akadémikus 
jellegű" földrajz, amely a tudományt ma-
gáért a tudományért művelné, és amely-
nek egyedüli létjogosultságát a polgári 
geográfia a szocialista földrajzzal szemben 
sokáig hangsúlyozta,sőt időnként még ma 
is imngsúlyozza, ma már a múlté kezd 
lenni nyugaton is. Egész sor ki tűnő polgári 
szemléletű geográfus is erőteljesen hang-
súlyozta előadásában a földrajzi ismeretek 
hasznát , gyakorlat i jelentőségét. A tétel 
érvényességét a Nemzetközi Földrajzi Unió 
már akkor elismerte, amikor két olyan 
bizottságot szervezett, amelyeknek tétel-
szerűen hangsúlyozott feladatuk az elmélet 
és gyakorlat egységének megvalásítása. Ez 
a két bizottság a Tájtermelési és az Alkal-
mazott Geomorfológiai Bizottság. 

3. Ilyen vonatkozásban különösen a szov-
jet és a lengyel geográfusok előadásai vol-
tak nagyon értékesek, hiszen a szovjet 
geográfiában az elmélet és gyakorlat egy-
sége már régóta a való életbe plántált tény. 
Ennek jeléül sok szovjet geográfus dolgo-
zik a népgazdaság legkülönbözőbb teKilé-
tein: a tervezésben, a termelés, a közleke-
dés, szállítás üzemeiben stb. Egyáltalán 
megállapítható volt, hogy a szovjet geog-
ráfiával , amely mindössze 1950 óta tagja a 
Nemzetközi Földrajzi Uniónak, ú j , friss 
á ramla t és munkametódus, ú j szemlélet 
vonult be — nemcsak a geográfiába, ha-
nem — a Földrajzi Unió életébe is. A szov-
jet geográfusok igen élénken vettek részt 
a kongresszus munkálataiban. Nem volt 
szekció, vagy bizottság, amelynek ülésein 
eredményesen ne szerepeltek volna, tudo-
mányunk, a geográfia területéül is igazolva 
ezzel azt a lenelületes fejlődést, amely a 
szovjet t udományos élet egészét jellemzi 
a szocialista és polgári tuelományos világ 
versengésében. 

4. Mivel a földrajzi tudományok egyen-
ként is és összességükben is, a nagy szem-
léleti átalakulás idejében vannak— ami 
azt jelenti, hogy a múlt tal szemben ma 
már nemcsak a földrajzi burok karakterisz-
tikus sajátságait t ud ják megrajzolni, ha-
nem egyre fokozódó mértékben ismerik és 
fedik fel a földrajzi burok fejlődésének 
törvényeit és szabályait is — ,természetes, 
hogv a stockholmi kongresszus sok részlet-
kérdésről adott többé, vagy kevésbé mély 
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elemzést, vagyis az ún. nagy, látványos 
eredmények és előadások teljességgel hiá-
nyoztak. 

5. Valóban, a stockholmi földrajzi kong-
resszus az elmélyült ku ta tómunka sokszor 
valóban ragyogó eredményeinek a bemu-
t a t á sa volt. Kár , hogy a zsúfolt program 
és a nyelvi nehézségek (csak az angol és a 
f rancia volt a kongresszus hivatalos nyelve, 
a német és az orosz nem) sok eredményes 
v i t a lehetőségétől fosztot ták meg a részt-
vevőket. Ez a magyaráza ta annak is, hogy 
m á r a kongresszus harmadik, negyedik 
nap ján nagyon megfogvott, a szekciók és 
bizottságok üléscin résztvevők száma. 
Pedig kétségtelenül voltak előadások, 
amelyek a tárgyalt probléma mesteri expo-
nálásával és megoldásával minden hallgató 
osztatlan tetszését k ih ívták . Csak példa-
képpen említ jük meg K. K. Markov moszk-
vai professzor előadását a szovjet Antark-
tisz-kutatások földrajzi eredményeiről, re-
mek térképeivel és látványosságszámba 
menő fényképfelvételeivel, Thornthwaite 
beszámolóját az á l ta la vezetett Klimatoló-
giai Laboratóriumban végzett vízháztartá-
si vizsgálatokról, I. P. Geraszimov ismerte-
tését a szibériai hidegpólus természeti föld-
rajzi viszonyairól, / / . Flohn előadását az 
ázsiai nyári monszun mechanizmusáról. 

A kongresszus munkála ta iban a magyar 
delegáció minden tag ja részt vet t ; mind-
nyá j an t a r to t t ak előadást is. Bora Gyula 
a gazdaságföldrajzi szekcióban ,,The Rela-
t íve Territorial Distribution of Energy 
Resources and Indus t ry in Hungary" cí-
men iparföldrajzi, Enyedi György a tá j te r -
melési, területhasznosítási bizottságban 
„L'édit ion des cartes d'utilisation des 
terrains en Hongr ie" címen adott elő. 
Kádár László a löszképződés éghajlati fel-

tételeiről, Pécsi Márton a Duna-völgy 
magyarországi szakaszának kialakulásáról, 
Radó Sándor a magyar nemzeti at lasz mun-
kálatairól, t a r to t t sikeres előadást, végül 
с sorok írója a periglaciális morfológiai 
bizottságban a hajdani periglaeiális öv 
interglaeiális és interstaciális, valamint gla-
ciális éghaj latának kl imatikus morfológiai 
jelentőségéről számolt be magyarországi 
kutatások alapján. 

A magyar küldöttség tagjainak kong-
resszusi előadásai kötetbe foglalva „Studies 
in hugarian geographical sciences" címen 
már a kongresszus előtt nyomta tásban 
megjelentek. A tanulmányköte t több pél-
dányát a magyar küldöttség a kongresszus 
tagjai között szétosztotta. 

A kongresszus munkála ta i t m a j d akkor 
lehet különösen eredményesen értékelni, 
ha az elhangzott előadások a kongresszusi 
kiadványokban teljes ter jedelmükben 
nyomtatásban is megjelentek. 

Mind a kongresszuson, mind pedig a 
kongresszussal kapcsolatos tanulmányuta-
kon lehetőség nyílott személyes kapcsola-
tok kiépítésére. Ezzel a lehetőséggel éltek 
is a magyar geográfusok. Régi, személyes, 
sőt baráti kapcsolatok tovább erősödtek, 
ú jak keletkeztek és szilárdították a szála-
kat , amelyek a magyar geográfusokat és 
a magyar földrajzi tudományokat a kül-
földi geográfusokkal és földrajzi intéz-
ményekkel összefűzik. 

A négy év 1964-ig, az előkészület ideje 
a következő kongresszusra, amelyen a 
magyar geográfia képviselőinek ismét ott 
kell lenniök, hogy munkásságuk legújabb 
eredményeit a fö ldra jz tudomány legfőbb 
nemzetközi fórumán bemutathassák. 

BULLA B É L A 

Beszámoló dániai és svédországi tanulmányútról 

A hazai baromfitenyésztés nagyarányú 
fejlesztése szükségessé teszi több külföldi 
ország cziránvú tapaszta la ta inak tanulmá-
nyozását is. E cél érdekében a közelmúlt-
ban e sorok írója tanulmányúton jár t 
Dániában és Svédországban. 

Régóta közismert, hogy mindkét ország, 
de különösen Dánia baromfitenyésztése, a 
termelékenységet, a tenyésztés színvonalát 
és szervezettségét tekintve világviszony-
la tban is élenjáró. A ku l tú r fa j t ák legha-
marabb itt t e r jed tek el, s az ú j módszerek 
alkalmazásában a századforduló óta kie-
melkedő szerepet visznek. 

A termelékenység vonatkozásában a 
legjellemzőbb a tyúkonként i évi átlagos 

tojáshozamra hivatkozni, mely Dániában 
200, Svédországban pedig I 50 darab. 
A nagy tojáshozam mellett különös jelen-
tőségű a két országban, hogy a termelésnek 
— hazánkban annyira jellemző — időszaki 
jellege szinte teljesen megszűnt. Ehhez 
jelentősen hozzájárul az, hogy szinte álta-
lánossá vált a jércetartás, amely több őszi 
és téli tojással jár együt t . Sőt számos 
baromfi tar tó az augusztus—szeptember-
ben tojni kezdő jércéket február-március-
ban — mire az árak csökkennek — már 
levágja. 

Jellemző mindkét országra,hogy baromfi-
tenyésztésük gyorsabb ütemű fejlesztése 
kezdetén is ha tá rozo t tan csak to jás terme. 



lésre törekedtek. Míg nálunk 1 kg baromfi-
hústermelésre 0,8 kg tojástermelés jut, 
Dániában 5,3, Svédországban 6,4 kg. 
A baromfitenyésztést illetőleg világviszony-
lat ban tapasztalható nagy fellendülés hatá-
sára azonban i t t is megindult a speciális 
hústermelő üzemek létesítése, amelynek 
eredményeként 1958-ban Dániában már 
22%-kal több baromfihúst termeltek, 
mint az előző évben. Svédországban ennél 
kissé lassúbb a fejlődés. 

Az a tény, hogy Dániában és Svéd-
országban egyaránt a fő hasznosítás a 
tojástermelés, nagyjából az ország állo-
mányának fajtaösszetételét is meghatá-
rozza. Tanulmányutunk során mindenüt t 
csak ku l tú r fa j t áka t l á t tunk , még a kis-
tenyésztők házatá ján is. A működő 2200 
keltető üzem évente 40—50 millió csibét 
keltet ki, amelyhez a tojásszükségletet 
kizárólag a törzst enyészetek szaporító 
telepei biztosítják. 

Dánia és Svédország baromfitenyész-
tői kimagasló eredményeiket a j ó fa j t ákon és 
egyéb feltételeken kívül főképpen szak-
szerű takarmányozással érték el. Tapasz-
ta l tuk , hogy a tenyésztők szinte kivétel 
nélkül, a tudományos alapon történő takar-
mányozásra törekszenek. E r re elsősorban 
a jól kiépítet t keveréktakarmányipar nyú j t 
módot. A megtekintet t fa rmok mind-
egyikében —' részben vagy teljesen — 
gyári keveréktakarmányt e te t tek a tyúkok-
kal, csirkékkel, sertéssel, borjúval , tehén-
nel egyaránt . Használata különösen a 
baromfitenyésztésben ter jedt el. Dániában 
a baromfifélék össztakarmányfelhasználá-
sának mintegy felét, a gyárak szolgáltatják, 
amelyek kitűnően hasznosít ják a hazai 
halliszt- és vi tamingyárak termékeit . 

A tartási rendszerre mindkét országban 
a belterjesség jellemző. Az állomány zöme 
célszerű ólakban van. A termelés nem any-
nyira szétaprózott, mint nálunk, egy-egy 
gazdaságban 100—500 db tyúk van 
(Magyarországon 10—20 db). A tyúkokat 
és csirkéket ál talában mélyalmon (ez az 
állalános), ketrecben, valamint dróthálón 
t a r t j ák . A gondosan kezelt alomnak két 
fő előnye van: jó kezeléssel évekig hasz-
nálható teljes csere nélkül, másrészt a 
benne felhalmozódott B12 v i tamin kedvező 
hatású a csirkék fejlődésére. Kísérletek 
szerint a súlygyarapodásban 4%-os, a 
takarmánytermelésben 3%-os javulás vár-
ható, a nem mélyalmon tar tot t csirkék-
hez képest. Lá t tunk olyan tyúkólakat , 
amelyben az alom már ötödik éves volt. 

Hazánkban a tervezés, teleplétesítés 
során sokat v i ta to t t téma az 1 m2 területen 
elhelyezhető állatlétszám. Általános irány-
elvként azt t a r t j ák , bogv vágásra kész 1200 
grammos csirkékből m2-ként 15 db, tyúk-

ból mélyalmon (i db jusson. Tanulmány-
út unk során az egyik telepen 9 hetes 
1,2 kg-os csirkékből egy-egy négyzetméte-
ren 24 db volt. 

Az épületekre ál talában az egyszerűség 
jellemző. Anyaguk változó: tégla, salak-
beton, fa , pala stb. Ma a leginkább haszná-
latos építőanyag u pala. Az épületfa vázára 
kívülről és belülről egyaránt palát szegeinek 
fel, s a közte levő lOem részt üveggyapottal 
vagy gyapot bulladókkal tömítik, szige-
telik. A födém ugyancsak palából áll és 
belülről üveggyapottal szigetelt. Van ahol 
a palás oldalfalat 40—50 em-es beton-
lábazatra építik. Fűtésre elektromos ára-
mot vagy gázt használnak. Nagyobb üzem-
ben előfordul, hogy olajkazánnal f ű tö t t , 
melegvízcsöves fűtés t alkalmaznak. 

Dániában és Svédországban nagy 
gondot fordí tanak a szellőztetésre, az ól 
tiszta levegőjére. A ventillátort az ól 
közepén helyezik el, s emellett az oldal-
falakban, a mennyezet alatt kb. két méte-
renként téglalap alakú nyílásokat ltagynak, 
amelyek nagysága egyes helyeken szabá-
lyozható is. Irányadó, hogy légköbméteren-
ként legalább 1 cm2 szellőzőnyílás jusson. 

Az etetőberendezések egyik fa j t á ja a ná-
lunk is használt hengeres alakú önetető. 
A takarmányozással kapcsolatos munka-
megtakar í tás a t akarmány szállításánál 
kezdődik. A fő törekvés az, hogy ameny-
nyire csak lehet, az emberi kézi munká t 
csökkentsék. 

Tanulmányutunk során figyelmet fordí-
to t tunk a szarvasmarba-és sertéstenyész-
tés megismerésére is. Dánia és Svédország 
állattenyésztésére mindenekelőtt az jellem-
ző, hogy a termőterület egy egységére 
vonatkozta tva sok állatot ta r tanak . Míg 
hazánkban a 100 kb. szántóterületre jutó 
állatlétszám 30 db, Dániában 72 db, 
Svédországban 38 (1b. Mindkét országban a 
szarvasmarha- és sertéstenyésztés az állat-
tenyésztés fő ága. Dániában az összes 
állati t e rmék kiviteli értékének 80%-át a 
szarvasmailia- és a sertéstenyésztés ad ja . 

A lóállomány évről évre csökken, a 
t raktorál lomány 8—10 000 darabbal nö-
vekszik. Dániában a mezőgazdasági üze-
meknek csak 1/3-a dolgozik kizárólag 
lóerővel. 

A juhtenyésztés egészen jelentéktelen. 
A szarvasmarhaállomány tejelő t ípusú. 
Eredményeiket az ivádékvizsgálattal, és 
az így felismert kiváló bikák mesterséges 
termékenyítő állomásokon való széleskörű 
hasznosításával érték el. A mesterséges 
termékenyítésről a bilierőd i állomáson 
volt módunk elbeszélgetni. Dániában 100 
ilyen állomás van, amelyek a tehénállo-
mány több mint 90%-át inszeminálják. 

A szarvasmarhákkal nagyon sok szilázst 
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ete tnek. A szilázst hengeres toronysilóban 
készítik. Igen nagy becsülete van a nálunk 
sokszor semmibevet t leveles répafejnek, 
amelyet lucernával keverve tesznek el. 
Szokatlan volt hallani és látni, hogy a 
tellenekel nem t iszt í t ják. Csak a tőgyét 
mossák és fer tőt lení t ik fejés előtt. A fejés 
egyre inkább fejőgéppel történik. 

Egy gazdaságban tanulmányoztuk a 
bor jaknak csökkentett tejadaggal (összesen 
91 liter) való felnevelését. Á borjak és 
növendékek téli takarmánya erőtakar-
mányból , szénából, répából és szalmából 
állott . 

Mindkét országban az állategészségügy 
is igen fej let t . A fertőző betegségek nagy 
részét régen felszámolták, az ún. „klasszi-
k u s " fertőző betegségek közül t a r tósan 
egy sem fordul elő, ezért semmiféle fertőző 
betegség ellen — eltekintve egy-egy száj-
és körömfájás góeoltástól — nem oltanak. 
A fejlett állattenyésztés, a kifogástalan 
tar tás i és takarmányozási körülmények — a 
k i tűnő gyári keverékek —, a szövetkeze-
tekbe való tömörülés, a mezőgazdasági 
lakosság magas műveltségi színvonala, és 
nem utolsósorban a rendkívül szigorú 
behozatali és karanténrendszabályok együt-
tesen eredményezték a kedvező állategész-
ségügyi helyzetet. 

Az állatorvosi munkában az oltási 
és gyógykezelési tevékenységet egyre 
inkább a megelőző, és különösen a higiénés 
szabályok fokozott mértékű alkalmazása 
vá l to t ta fel. Svédország 700 állatorvosa 
közül pl. 300 higiénikus beosztásban van. 
Mindkét országban az állatorvosi munka 
homlokterében egyébként a tőgygyulladá-
sok elterjedésének feltérképezése és gyógy-
kezelése áll. 

A legtöbb gondot mindkét országban a 
leukosis és a Marek-féle tyúkbénulás 
jelenti. Védekezésül a betegségtől mentes 
vérvonalak kitenyésztését alkalmazzák. 
Sok bajt okoz a coccidiosis is. A csirkék 
vakbélcoecidiosisán kívül gyakran álla-
p í t j ák meg növendékesibék és tyúkok kö-
zött a vékonybél-coccidiosist. 

Nagyon értékesek voltak azok a meg-
beszélések, amelyeket a baromfibetegségek 
intézetében, Kopcnliágában fo ly ta t tunk . 
Ez az intézet az állatorvostudományi 
főiskola területén van, önálló, de a főisko-
lával szorosan együttműködik. Általános 
baromfidiagnosztikai intézet, de emellett 
ku ta tómunkát is végez. 

Dániában a 30-as évek közepén kezdő-
dött aszarvasmarhu-gümőkór elleni küzde-
lem. Akkor az állomány 70—90%-a volt 
fertőzött . 1956-ban a levágott szarvas-
marháknak már csak 0 ,07%-ában állapí-
to t tak meg gümőkórt . A gümőkór irtást a. 
fej let t szövetkezeti és t e jbegyű j tő rend-
szerre alapí tot ták, s eleinte kedvezmények 
adásával, később — a fer tőzöt t ál lományok 
csökkenése u tán — adminisz t ra t ív intéz-
kedésekkel biztosították a n n a k sikerét. 

A szarvasmarha-brucellózis elleni küz-
delem irányvonala hasonló ahhoz, amit a 
gümőkórnál alkalmaztak. A te jgyü j tő 
központokban az állományokból származó 
te jmin táka t ABR próbával, a fertőzött 
állományok egyedeit pedig agglutinációs 
próbával vizsgálják. A szarvasmaha-hru-
cellózis elleni küzdelmet 1946-ban kezdték 
meg komolyabban a vázolt módszerekkel. 
Akkor a szarvasmarhaál lomány 25%-a 
volt fertőzött , jelenleg csak fél százaléka. 
Sertésbrucellózis csak szórványosan fordul 
elő, veszteséget nem okoz. 

Utunk során meglátogat tunk két oltó-
anyagtermelő intézetet is. A Kopenhágai 
Állami Szérumlaboratórium, nevetői eltérően 
nem oltóanyagtermelő, hanem inkább diag-
nosztikai laboratórium. A következő osztá-
lyokból áll: bakteriológia, szerológia, tej-
bakteriológia, Salmonella - laboratórium, 
Brucella-laboratórium, bor j úbetegségek 
osztálya, prémesállat (juh is) betegségek 
osztálya. Áz oltóanyagok közül mindössze 
coliszérumot termelnek a borjak részére. 
Baromfibetegségekkel nem foglalkoznak, 
csak baromfitífusz vérvizsgálatot végeznek 
és ehhez antigént készítenek. 

A Svéd Állami Állategészségügyi Intézet 
a magyar Állategészségügyi K u t a t ó Intézet 
és a Phylaxiafeladatának megfelelő munka-
kört lát el. Az intézetre jellemzőek a nagy 
méretek, a ki tűnő felszerelés és a rendkívüli 
tisztaság. Személyzete 29 állatorvos, 80 
laboráns, 20 tisztviselő, 27 segédmunkás, 
takar í tó és állatgondozó, egy preparátor és 
egy fényképész. Bakteriológiai, kórbonc-
tani , szerológiai, parazitológiai és kémiai 
osztálya van. Előállít szérumokat, vakciná-
kat és más bakteriológiai készítményeket is. 

A tanulmányút nagyon hasznos volt, s 
ennek alapján részletes javaslatot dolgoz-
tunk ki,amelynek elfogadása véleményünk 
szerint hozzájárulna a magyar állattenyész-
tés fejlesztéséhez. 

MÉSZÁROS J Á N O S 
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A TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG HÍREI 

Új doktorok és kandidátusok 

I960, szeptember 

I . 

A Tudományos Minősítő Bizottság 

JIJBA AnoLFOt „A corpus subthíilomicum 
Luysii összeköttetései és ezek pathológiája" 
című disszertációja alapján — opponensek: 
Környey István lev. tag, Horányi Béla, az 
orvostudományok doktora, Kiss Ferenc, 
az orvostudományok doktora — az orvos-
t udományok doktorává; 

KERESZTESI B É L Á t „A fatermés növe-
lésének néhány kérdése a magyar erdő-
gazdaságban" című disszertációja a lapján 
— opponensek: Fekete Zoltán lev. tag, 
Magyar János, a mezőgazdasági tudomá-
nyok doktora, Magyar Pál , a biológiai 
tudományok doktora — a mezőgazdasági 
tudományok doktorává; 

L E N G Y E L SÁNDORI „Tanulmányok az 
elektrolit oldat ok tárgyköréből" című disz-
szertációja alapján — opponensek: Novo-
bátzky Károly akadémikus, Schay Géza 
akadémikus, Szabó Zoltán lev. tag — a 
kémiai tudományok doktorává; 

MILASOVSZKY BÉLÁt „Laplace-pont ok 
időmeghatározásainak legkedvezőbb meg-
oldása" című disszertációja a lap ján 
opponensek: Hazay Is tván, a műszaki 
tudományok doktora, Regőczi Emil , a 
műszaki tudományok doktora , Rédey Ist-
ván, a műszaki tudományok doktora — 
a műszaki tudományok doktorává; 

P Ó C Z Y M i n Á L Y t „Avasút ikereszta l j stati-
kai vizsgálata a follovagolás figyelembe-
vételével" című disszertációja a lapján — 
opponensek: Haviár Győző, a műszaki 
tudományok doktora, Palotás László, a 
műszaki tudományok doktora, Vásár-
helyi Boldizsár, a műszaki tudományok 
doktora -— a műszaki tudományok dok-
torává; 

VAJTA LÁszLÓt „Ké tü t emű benzinmoto-
rok kenőolajainak vizsgálata" oímű disszer-
tációja alapján — opponensek: Freund 

Mihály akadémikus, Korach Mór akadé-
mikus, Rázsó Imre lev. tag — a kémiai 
tudományok doktorává nyilvánította. 

II . 

A Tudományos Minősitő Bizottság 

ANTALÓCZY ZoLTÁNt „ A paroxysmalis 
tachycardia és a paroxysmalis pi tvari 
fibrillatio actio-pathogenesise" című disz-
szertációja a lapján — opponensek: Földi 
Mihály, az orvostudományok doktora, 
Gottsegen György, az orvostudományok 
kandidátusa — az orvostudományok 
kandidátusává; 

BARTHA Z o L T Á N t „Fárasztási kísérletek 
gumiba ágyazott pneumatik kordcérnákkal" 
című disszertációja a lap ján — opponensek: 
Schay Géza akadémikus, Discbka Győző, a 
műszaki tudományok kandidátusa — a 
kémiai tudományok kandidátusává; 

B A Y E R ISTVÁNÍ „Fotometr iás eljárás al-
kaloidák meghatározására és vízmentes 
közegbon lejátszódó reakciók tanulmányo-
zására" című disszertációja alapján — 
opponensek: Olauder Ottó, a kémiai tudo-
mányok kandidátusa, Végh Antal, a kémiai 
tudományok kandidátusa — a kémiai 
tudományok kandidátusává; 

B E N E D E K G Á B O R t „Epefesték vizsgála-
tok klinikai szempontból egyes háziállat-
fa jokban" című disszertációja alapján — 
opponensek: Juhász Balázs, az állatorvos-
tudományok kandidátusa , Kemény Ar-
mand, az állatorvostudományok kandidá-
tusa — az állat orvostudományok kandidá-
tusává; 

BLAHÓ M i K L Ó s t „Ket tős szárnyráccsal 
eltérített áramlás számítása" című disz-
szertációja alapján — opponensek: Varga 
József, a műszaki tudományok doktora, 
Terplán Zénó, a műszaki tudományok 
kandidátusa — a műszaki tudományok 
kandidátusává; 
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BOKSAY ZOLTÁN! „ A Z üveg elektromos 
ellenállásáról" című disszertációja alapján 
— opponensek: Déri Márta, a műszaki 
tudományok kandidátusa , Lőcsei Bélu, a 
kémiai tudományok kandidátusa — a 
kémiai tudományok kandidátusává; 

BORSOS OLGÁÍ „Magyarország és a Kár-
pátok kosbokrainak növényföldrajzi-rend-
szertani monográf iá ja" című disszertációja 
a lapján — opponensek: Máthé Imre lev.tag, 
Kárpát i Zoltán, a biológiai tudományok 
doktora — a biológiai tudományok kandi-
dátusává; 

CSILLAG FERENCCÍ „Haladásunk A szür-
ké'hályog műtétei t e rén" című disszertáció-
ja alapján — opponensek: Ket tesy Aladár, 
az orvostudományok doktora, Radnót 
Magda, az orvostudományok doktora — 
az orvostudományok kandidátusává; 

V. DESEŐ I v A T A L i N t „Életközösségi vizs-
gálatok lucernásokban" című disszertá-
ciója alapján — opponensek: Szelényi 
Gusztáv, a biológiai tudományok doktora, 
J e r m y Tibor, a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa — a biológiai tudományok 
kandidátusává; 

F R A N K MiKLÓst „Glaubersós gyógyvízzel 
végzetl ivókúrák jelentősége máj- és epc-
u t a k betegségeinek theráp iá jában" eímű 
disszertációja a lapján — opponensek: 
Fischer Antal, az orvostudományok kandi-
dátusa , Magyar Imre , az orvostudományok 
kandidátusa , — az orvostudományok 
kandidál usává; 

FERENezvLAjost ,,Összehasonlít ó auxin-
vizsgálatok indolyl-3-ecetsav és 2,4-di-
chlorphenoxyecetsav precursorokkal" eímű 
disszertációja alapján — opponensek: 
F renyó Vilmos, a biológiai tudományok 
kandidátusa, Josepovits Gyula, a kémiai 
tudományok kandidátusa — a biológiai 
tudományok kandidátusává; 

FRIDVALSZKY LORÁNDOT „A celluloze 
sej tfal finomszerkezete a zöldalgák köré-
ben, különös tekintet te l a Chara félékre" 
eímű disszertációja alapján — opponensek: 
Guba Ferenc, a biológiai tudományok 
kandidátusa , Maróti Mihály a biológiai 
tudományok kandidátusa — a biológiai 
tudományok kandidátusává ; 

H E P P ÉERENcet „Zöldtrágyák alkalma-
zása a réteges homokjav í tásban" című 
disszertációja alapján — opponensek: För-
geteg Sándor, a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa , Győrf fv Béla, a mezőgazda-
sági tudományok kandidátusa — a mező-
gazdasági tudományok kandidátusává; 

H O L D A S S Á N D O R Í „ A hízósertések ivar-
ta laní tásának hatása a hízlalási eredmé-
nyekre, valamint hús és szalonna egyes 
minőségi jellemzőire" című disszertációja 
alapján — opponensek: Tangl Harald, 
a mezőgazdasági tudományok doktora, 

Márkus József, a mezőgazdasági tudomá-
nyok kandidátusa — a mezőgazdasági 
t udományok kandidá t usává ; 

H U L L A Y JózsEFet „Adatok a halánték-
lebeny működésének kérdéséhez" című 
disszertációja alapján — opponensek: 
Horányi Béla, az orvostudományok dok-
tora, Angyal Lajos, az orvostudományok 
kandidátusa — az orvostudományok 
kandidátusává : 

K E R É N Y I IMRÉT „Az elsődleges tüdő-
gümőkór sebészi vonatkozásai" eímű disz-
szcrtáeiója alapján — opponensek: Gör-
gényi-Göttche Oszkár, az orvostudomá-
nyok doktora, Keszler Pál, az orvostudo-
mányok kandidátusa — az orvostudomá-
nyok kandidátusává; 

Krss A i i T H U R t a Szovjetunióban meg-
védett „A mai revizionizmus bírálata a 
szocializmus politikai rendszerének kérdé-
sében" című disszertációja alapján a filo-
zófiai tudományok kandidátusává; 

LAMMEL K Á L M Á N I „ A lejtős területek 
talajművelő gépei" című disszertációja 
alapján — opponensek: Kund Ede, a 
műszaki tudományok kandidátusa, Láng 
Géza, a mezőgazdasági tuelományok 
kandidátusa — mezőgazdasági tudomá-
nyok kandidátusává; 

L E V E N D E L LÁszbót „Adatok atüdőgümő-
kóros betegek kompenzáció fokának elbírá-
lásához" című disszertációja a lapján — op-
ponensek: Vas Imre , az orvostudományok 
kandielátusa, Miskovits Gusztáv, az orvos-
tudományok kanelidátusa — az orvos-
tudományok kandidát usává ; 

M A J E R ANTALT „A rontotterelők feljaví-
t á sa" című disszertációja alapján — oppo-
nensek: Babos Imre , a mezőgazdasági 
tudományok doktora, Keresztesi Béla, a 
mezőgazdasági tudományok kandidátusa 
— a mezőgazdasági tudományok kandidá-
tusává; 

N A G Y LAJOS G Y Ö R G Y Ö t „Binér elegyek 
adszorpciója szilárd-folyadék határfelü-
leten" című disszertációja alapján — oppo-
nensek: Proszt János lev. tag, Fejes Pál, a 
kémiai tudományok kandidátusa — a ké-
miai tudományok kandidátusává; 

N Á D O R B É L Á t „Ada1 ok A vanádiumpent -
oxid-foszforpentoxid rendszer tulajdonsá-
gaihoz" eímű disszertációja alapján — 
opponensek: K n a p p Oszkár, a műszaki 
tudományok doktora , Déri Márta, a mű-
szaki tudományok kandidátusa — a mű-
szaki tudományok kandidá tusává; 

N Á N D O R I GYITLÁI „Szilikát zárványok 
keletkezésének és jelenlétének vizsgálata 
öntöt t vasban" eímű disszertációja alapján 
— opponensek: Horvá th Zoltán, a műszaki 
tudományok kandidátusa , Vécscy Béla, a 
műszaki tudományok kandidátusa — a 
műszaki tudományok kandidátusává; 
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NÉMETH A N D R Á s t , , Gáz alakú szénhidro-
gének parciális oxidációja lángroakcióban 
és a nyomás hatása a láng kialakulására" 
című disszertációja a lapján — opponensek: 
I l ukn Péter, a kémiai tudományok kandi-
dátusa , Gál Dezső, a kémiai tudományok 
kundidátusa — a kémiai tudományok 
kandi dát usá vá ; 

PALLAI IvÁNt „Az acetilén kontakt kata-
litikus gázfázisú hidratációja" című disz-
szertációja alapján — opponensek: Keresz-
tes Mátyás, a kémiai tudományok kandi-
dátusa , Polinszky Károly, a kémiai tudo-
mányok kandidátusa — a kémiai t udomá-
nyok kandidátusává; 

PELC ANTALÍ „Az oxigén, a tápanyag és a 
sejtek mennyiségének jelentősége az élesztő-
gyár tásban" című disszertációja alapján 
— opponensek: Holló János, a kémiai tudo-
mányok doktora, Vas Károly , a kémiai 
tudományok doktora — a kémiai tudomá-
nyok kandidátusává; 

PÉTER FERENCET „Aiitrakinon alapú 
csávaszínezékek redukciójának és oxidá-
ciójának vizsgálata" című disszertációja 
alapján — opponensek'- Pungor Ernő, 
a kémiai tudományok dbktora, Cieleszky 
Vilmos, a kémiai tudományok kandidátusa 
— a kémiai tudományok kandidátusává; 

PETHŐ SziLVESZTERt „Szelektív szén-
előkészítés" című disszertációja alapján — 
opponensek: Martinv Károly, a műszaki 
tudományok kandidátusa, Halász András, 
a műszaki tudományok kandidátusa — a 
műszaki tudományok kandidátusává; 

SIRÁLY FERENCet , , A felnőttkori tüdő-
gümőkór tartós gyógyerrdménye" című 
disszertációja alapján — opponensek: id. 
Kováts Ferenc, az orvostudományok dok-
tora, Böszörményi Miklós, az orvostudo-
mányok kandidátusa — az orvostudo-
mányok kandidátusává ; 

SZÁNTÓ IsTVÁNt „Rácsdeformációk spek-
t rumának indikálása" című disszertációja 

a lapján - opponensek: Millner Tivadar 
lev. tug, Konc/. Is tván, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa — ti műszaki tudo-
mányok kand idátusává; 

SZÉLL T A M Á s t „ Ű j a b b adatok a Fries-
reakció mechanizmusához; Nitro-liidroxi-
ketonok néhány ú j származékáról" című 
disszertációja alapján — opponensek: 
Bognár Rezső akadémikus, Szántay Csaba, 
a kémiai tudományok kandidátusa —- a 
kémiai tudományok kandidátusává; 

SZEPESY LÁszbót „Gázelegyek adszorp-
ciója akt ív szénen" című disszertációja 
a lapján — opponensek: Gráf László, a 
kémiai tudományok kandidátusa, Fejes 
Pál , a kémiai tudományok kandidátusa — 
a kémiai tudományok kandidátusává; 

TÖRÖK GÁnoiit egész élete munkássága 
a lapján az orvostudományok kandidátu-
sává; 

TÓTH K Á R O L Y t „A teljes nyál terminális 
oxidációjáról" című disszertációja alap-
ján — opponensek: Adler Péter, az orvos-
tudományok doktora, Székessy Vilmosné, 
az orvostudományok kandidátusa — az 
orvost udományok kand i dát usává ; 

WELTNER M A R o r r o t „ A szenek hőbom-
lási fo lyamatának derivatográfos vizsgá-
l a t a " című disszertációja alapján — oppo-
nensek: Földvárv Aladárné, a föld- és 
ásványtani tudományok doktora, Zombory 
László, a kémiai tudományok doktora — a 
kémiai tudományok kandidátusává; 

ZICSI ANDRÁSI „Ökológiai faunisztikai 
és rendszertani tanulmányok Magyar-
ország földigiliszta f a u n á j á n " című disszer-
tációja alapján — opponensek: Varga 
Lajos, a biológiai tudományok doktora , 
Soós Árpád, a biológiai tudományok kandi-
dátusa — a biológiai tudományok kandi-
dátusává nyilvánítot ta. 

SZILÁRD KÁROLY matemat ikusnak a 
Szovjetunióban megszerzett kandidátusi 
fokozatá t а ТМВ honosította. 
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K Ö N Y V S Z E M L E 

Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus történetéből 

Szerkesztette: Pais Dezső 
Akadémiai Kiadó. Budapest, 1960. 289 1. 

A világosan megfogalmazott címből 
azonnal tud juk , bogy a gyűjteményes kötet 
miről t á j ékozt at , és hogy nagyobb tanulmá-
nyokat olvashatunk. A kötet hét dolgoza-
tot és egy hosszabb bevezetést tar talmaz. 
A hét szerző közül négy az irodalmi nyelv 
kérdésével foglalkozik, kettő inkább Sti-
lisztikai elemzést végez, bár az irodalmi 
nyelv problémáit is szem előtt t a r t j a , 
végül egy dolgozat a múlt századbeli 
ortológus vitát igyekszik tárgyalni. Az ilyen 
meghatározott címmel készült tanulmány-
kötetnek tükröznie kell a kérdéses tudo-
mányág kutatási eredményeinek színvona-
lát . De ha ezeket a tanulmányokat elolvas-
suk, felemás képet kapunk. Az irodalmi 
nyelvről szóló értékes dolgozatok — talán 
azért, mert részletkérdéseket tárgyalnak 
— összképükben alacsonyabb szintet tük-
röznek, mint amilyet a kutatások ma már 
elértek. A stilisztikai dolgozatok („Csoko-
nai költői szókincséről" és „A Bánk-bán 
költői képei") pedig témaválasztásukkal 
és feldolgozási módjukkal sokkal magasabb 
színvonalon állnak, mint a jelenlegi magyar 
stilisztikai munkálatok. Az a benyomásunk, 
hogy a kötet egyes kiváló dolgozatok meg-
jelentetése kedvéért született meg. S való-
színűleg így is van. Végeredményben ez is 
hasznos, mert előbbre viheti a tudományos 
kutatásokat. Bár az egyenetlenség így 
elkerülhetetlen. 

Az irodalmi nyelvről szóló dolgozatok 
különféle korokat és t émákat dolgoznak 
fel. Trócsányi Zoltán „ í rók egyéni nyelve a 
XVII—XVIII. században" címmel három 
művet dolgoz fel hangtani szempontból. 
Mindhárom nyomtatvány. Behkô Loránd 
„A táji nyelvtípusok szemlélete a XVIII. 
század második felében" című dolgozatá-
ban a megjelölt korszak íróinak és grama-
tikusainak a tá j i nyelvtípusok korabeli 
tagozódásáról vallott nézeteit, megjegyzé-
seit tanulmányozza. E korszaknak igen 
font os szerepe volt a magyar irodalmi nyelv 

fejlődésében. Ezért a jelzett nyilatkozatok 
nemcsak a nyelvjárástörténet számára 
hasznosak, hanem az irodalmi nyelv szem-
pontjából is lényegesek, hiszen nem közöm-
bös, hogy melyik nyelvtípust talál ták al-
kalmasnak, vagy melyiket alkalmatlannak 
az írásban való használat ra. Benkő Loránd 
ezekből levont tanulságai érdekesek, de 
csak akkor értékelhetők valójában, ha az 
egész dolgozatot ismerjük, ti. az itt közölt 
tanulmány csak részlet. Ruzsiczky Éva 
dolgozata: „Kazinczy állásfoglalása az 
idegen szavak kérdéseibon" Kazinczy 
megnyilatkozásai a Báesmegyei két ki-
adása és néhány egyéb műve alapján igyek-
szik világosságot deríteni az író változó, 
módosuló állásfoglalására. Tompa József 
„Újabb «ázépírói nyelvtanunk» egy érdekes 
alakulatáról" („Az égën ~ egén viszony 
kérdései" alcímmel) a költői, írói nyelv 
egyik nyelvi formájáról értekezik. A kérdés 
felvetése két szempontból is érdekes. 
Egyrészt mint az irodalmi nyelv problé-
mája (az irodalmi nyelv és a szépirodalom 
nyelvének viszonya), másrészt mint nyel-
vünk szótő rendszerének egyik kérdése. 
Tompa is ilyen alapról indul ki. Adataiból 
a r ra a következtetésre jut, hogy a ma csak 
a szépirodalom nyelvében szórványosan 
felbukkanó alakok a nyelv életének koráb-
bi szakaszaiban a szabályosabb formák vol-
tak . Tételét a meglevő és a maga is gyűj-
töt te anyagból valószínűsíteni tudta , bár 
a téma nagyobb anyaggyűjtést igényelt 
volna. 

A két stilisztikai tanulmány különö-
sen figyelemre méltó. Szilágyi Ferenc 
„Csokonai költői szókincséről" szóló dolgo-
zatában azt vizsgálja, bogy „mi volt Csoko-
nai költői nyelvének viszonya korának 
nyelvi rétegeihez: azaz milyen szavakat 
emelt költészetébe a kor társalgási nyelvé-
ből, a tudomány műszókincséből, a régi 
nyelvből és a nyelvjárásokból." Munkája 
eredményes, sikerült nyolvi-filológiai vizs-
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gálódással is bizonyítani a költő-óriás 
szerepót a magyar irodalmi nyelv fejlő-
déseben. Jó érzékkel, f inom megfigyelések-
kel és szeretettel dolgozta fel témáját . 
Sikerült bemutatnia a művelt, minden 
széj) és okos dolog iránt érzékeny költő 
zseniális érzékét a szavak felhasználásában. 
T. Lovas Rózsa tanulmánya ,,A Bánk-bán 
költői képei"-t tárgyalja. A gazdag szak-
irodalmi anyag feldolgozásával és felhasz-
nálásával elemzi a tragédia költ ői képeit. 
Természetesen nem dolgoz fel mindent, 
hanem finom irodalmi érzékkel választja 
ki a „drámai cselekmény fejlődésébe ágya-
zott s a jellemek rajzának szempontjából 
fontos költői képeket". Megállapítja, illető-
leg egész tanulmányával bizonyítja, hogy 
Katona stílusa realista, amelyben szét-
választhatok a romantikus és rokokó voná-
sok, s bár a drámaíró idegen forrás alap-
ján is alkalmazott képeket, képalkotására 
önállóság jellemző. A tanulmány igen 
alapos, minden lehetőséget számbavesz. 
Legfőbb érdeme az, hogy igyekszik Katona 
korának irodalmi nyelvi normáihoz igazí-
tani értékeléseit. 

A kötet témáitól eltér Németh G. 
Béla „A századvégi Nyelvőr-vitához" című 
írása. Tulajdonképpen a műit század 
ortológiai mozgalmát igyekszik sajátos 
szempontból értékelni. A dolgozat való-
színűsíthető ötlet, azonban nincs kellő-
képpen bizonyítva. Maga az ötlet az, 
hogy a századvégi népieskedés belejátszott 
a nyelvművelő mozgalomba. Ez része lehe-
tett a mozgalom dogmákba fulladásának, 
de harmad rangú kérdés volt. A nyelv-
művelés végső soron alkalmazott nyelv-

tudomány, s nyilván a tudományos szem-
léletben kell keresnünk a hiba forrását. 
A tanulmány különben sem meggyőző, a 
körülmények elemzésében felületes és egy-
oldalú, bizonyító anyaga csekély, túlteng 
benne a kinyilatkoztatás. E tárgyalási 
mód feltűnő a nyelvtudományban eddig 
megszokott, és e kötet többi tanulmányá-
ban is jelenleg használatos módszerhez 
viszonyítva. A tanulmány gyengéjét a 
kötet szerkesztője, Pais Dezső is érzi és 
ezért teljesen igaza van, amikor azt ír ja, 
hogy Németh értekezése miatt saját érté-
kelését nem kell sem pozitív, sem negatív 
irányban módosítania. A nyelvészeti folyó-
iratok marxista értékelése már régen 
szükségessé váll, s Németh G. Béla tanul-
mánya ulán sürgető e feladat. 

A kötet elé Pais Dezső akadémikus í r t 
bevezetőt. „Kérdések, utak-módok, ered-
mények az irodalmi nyelv vizsgálatában" 
címen összefoglalja az eddigi kutatásokat, 
és egyes elméleti kérdésekben vitába száll 
más szerzőkkel. 

Végeredményben örvendetes, hogy a 
magyai- irodalmi nyelv és stílus kutatása 
nagyobb méreteket kezd ölteni, és az 
egyes részletkérdések kutatói ma már nem 
elégednek meg a jelenségek észlelésével 
és leírásával. Az összefüggések meglátása, 
az okok keresése, a fejlődésmenet kitapin-
tása és megmutatása jó irányba mutat . 
Remélhető, hogy e kötet gondolatokat 
ébreszt s ellentmondásra vagy további 
kutatásokra készteti azokat a kutatókat is, 
akik írásaikkal с cikkgyűjteményben nem 
jelentkeztek. 

R . H U T Á S MAGDOLNA 

Budapest régiségei XIX. 

A Budapesti Történeti Múzeum Évkönyve 

Szerkesztette: Gerevich László 

Akadémiai Kiadó. Budapest, 1959. 402 1. 281 ábra, 5 melléklet 

Öt igényesebb tanulmányt , kilenc anyag-
közlést és öt jelentést tar ta lmaz e kötet, 
összesen tehát tizenkilenc írásművet, ame-
lyek ilyetén csoportosítása egyrészt ter-
jedelmük, másrészt műfaji jellegük — s 
nem a tartalom — szempontjából történt. 
A , .Tanulmányok" rovatában két cikk 
fővárosunk ókori emlékanyagából meríti 
tárgyát , három viszont középkori témát 
dolgoz fel. Az „Anyagközlések" egy őskori, 
négy ókori, két középkori, egy török-és egy 
barokk-kori témájú cikket foglal magába. 
A „Jelentések" pedig a Budapesti Törté-
neti Múzeum 1954—58. évi kutatásairól, 

ásatásairól, leletmentéseiről ad szemelvé-
nyes beszámolót, de emellett helyet kapott 
egy budavárnegyedi lakóház részletes mor-
fológiai vizsgálata is. 

Az ókori tárgyú tanulmányok egyikének 
szerzője Sz. Burger Alice. О az aquincumi 
Collegium Fabrum et Centonariorum, ill. 
Cultorum ál tal készíttetett koszorús sír-
köveket vette morfológiai vizsgálatba, s 
kimutat ta , hogy ezeket két kőfaragó 
műhely állította elő az i. sz. II. századának 
első felében. Nagy Tibor, a másik tanul-
mány szerzője, két római oltárkő feliratá-
nak elemzésével L. Attius Macro alsó 
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pannóniai helytar tóságának idejét (130—1-
t ől 133-ig) ál lapít ja meg. Az anyagközlések 
sorát is ő kezdi meg egy Laténe-kori szkíta-
jellegű rákospalotai sírlelet közreadásával. 
Ennek kapcsán kifej t i , hogy a Duna-bal-
p a r t végleges megszállása a kel ták részéről 
az i. e. III. század második negyedére 
tehető, így véleménye szerint csak ez idő-
pont után t ör ténhetet t meg a kel ta és szkíta 
műveltség keveredése a Duna—Tisza kö-
zén, amelyre ez az ú j leletegyüttes m u t a t . 
Sz. Póczy Klára egy III. század közepéről 
való, Diana-ábrázolással díszített kis már-
ványtábla napvilágra kerüléséről ad szá-
mot, s egyben Diana aquincumi — távo-
labbról pannóniai — kultuszára vonatkozó 
eddigi ismereteinket foglalja össze röviden. 
Tőle származik a következő anyagközlés is, 
amelyben az aquincumi tábor és canabae 
területén 1 9 5 4 — f o l y a m á n végzett lelet-
mentések kőemlékanyagát — oltárköve-
ket , sírtáblákat s tb . — muta t j a bo. Kaba 
Melinda 1955-ben későrómai sírokat t á r t 
fel Óbudán, ezek leletanyagát ismertet i , 
s ennek kapcsán kataszteri helyszínrajzon 
összegyűjtve bemuta t j a az óbudai késő-
római temetőterületek eddig ismert lelő-
helyeit, is. Szentléleky Tihamér közleménye 
az aquincumi mécskészítő műhelyekről 
zá r ja az ókori t á rgyú írásművek sorát. 
Öt fazekastelep gyár tmányain ta r t sereg-
szemlét, szedi időrendbe, veszi nyilván-
ta r tásba készítőik nevét , s ezen lú l világot 
vet a készítmények technikai jellegzetes-
ségeire is. Műve széles nyomdokú, és mái1 

ter jedelme folytán is a „Tanu lmányok" 
rova tába kívánkozott volna. 

A középkori ku ta tásoka t három tanul-
m á n y és két anyagközlés képviseli a 
kötetben. A tanulmányok egyike Czagány 
István tollából származik, címe: A közép-
kori grafikus stílus emlékei a budai vár-
negyed területén. A várnegyed aj tó- , 
ablak- és ülőfülke-típusainak morfológiai 
problémáival foglalkozik, különös tekin-
te t te l azok arány- és profilszerkesztési mód-
szereire. Pontos felméréseken alapuló mű-
szaki rajzai ós összehasonlító a laktani meg-
figyelései igen értékesek, t anulságosak, nagy-
mértékben feledtetik az ilyen kérdésekben 
járatosabb olvasó kételyeit, bogy követ-
keztetései, a stílusfejlődésre vonatkozó 
általánosításai minden tekintetben helyt-
állók-e, vagy sem. Czagány müvét Jan-
kovich Miklósé (Budakörnyék plébániái-
n a k középkori kialakulása és a királyi 
kápolnák intézménye), majd pedig Kubi-
rtyi Andrásé (Budai kereskedők udvari 
szállításai a Jagelló korban) követi. Mind-
k e t t ő kifejezetten történeti mű , sa já tos 
jellegénél fogva ki is ü t a többi — régészeti, 
művészettörténeti — írás közül. Jankovich 
t anulmánya az Árpád-kori egyház-szervezet 

egyik érdekes kérdését, a királyi kápolnák 
jogi helyzetét vizsgálja, ezek jogállásából 
és földrajzi elhelyezkedéséből messzemenő 
következtetéseket von le a magyar feudá-
lis királyság kialakulási korában fennálló 
királyi birtokcsoportok helyzetéről. E 
szélesebb történeti távla t kibontásához 
a budai és budakörnyéki plébániák még 
ez ideig kellően meg nem világított törté-
netét igyekszik t isztázni , hogy ily módon 
kiindulási alapot nye r j en következtetései-
hez. Kétségtelenül gondolatébresztő mü ez, 
de egyik-másik megállapítása élénk vi tát 
fog még kiváltani a helytör ténet í rás részé-
ről. Kubinyi András élénk színekkel vetíti 
az olvasó elé Magyarország XV. sz. végi, 
XVI. sz. eleji gazdasági viszonyait a keres-
kedelemben résztvevő kül- és belföldi t őke 
harcán keresztül. Adata i azt k ívánják iga-
zolni, hogy míg korábban —- még Mátyás 
idején — a kereskedelmi haszon nagy része 
a külföldi tőke túlsúlya miat t kikerült az 
országból, s így külkereskedelmünk mér-
lege akkoriban passzív volt, addig a Jagel-
lók korában a magyar tőke megizmosodott . 

Az anyagközlések két középkori tárgyú 
cikke közül az egyiket Kozák Károly í r ta . 
Benne a budavári ásatások alkalmából 
előkerült vasnyelű szakállas puskának — a 
Vármúzeum legrégibb tűzi fegyverének — 
kormeghatározásával és a tűzifegyverek 
általános fejlődési menetébe állításával 
foglalkozik. Ä másik viszont Horler Ferenc 
műve, aki a budai várnegyed újabban 
(1954—58 között ) ismeretessé vált kőfaragó 
jegyeit te t te közzé a, Budapest régiségei 
XVI. kötetében (1955) megjelent hasonló 
tárgyú közleményének kiegészítéseképpen. 
Ezt követi Gerő Győző írása, aki „Hol 
állott a budai Kücsük dzsámi?" címmel, 
Buda török-kori topográfiájához szolgál 
értékes adalékokkal. À sort végül Pataki 
Dénesné nagyobb lélegzetű cikke zárja, 
benne a XVIII . századi pest-budai ötvös-
ségről rajzol teljességre törekvő képet az 
általa ismert omlékanyag bemut at ása révén. 

A „Jelentésok" c. rovatot a Budapesti 
Történeti Múzeum 1958. évi leletmentései-
ről szóló beszámoló n y i t j a meg, amelyet a 
résztvevők — Iniszonegy régész és műtörté-
nész — közösen í r t a k meg. Bevezetőjéből 
megtudjuk , hogy a Múzeum külön lelet-
mentő és ada tgyű j tő csoportot létesített. 
Erre azért volt szükség, hogy a főváros 
területén egyre rohamosabban növekvő 
földmunkák és építkezések következté-
ben a leletmentő munká t eredményesen 
elláthassa. A csoport felderítő- és propa-
gandamunkája következtében a múzeum 
lelet mentő tevékenysége megsokszorozó-
dot t , a II . ker. Fő utcai Királyfürdő 
helyreállításával kapcsolatosan egy római-
kori építmény és ú t maradványa i ra buk-
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kant , amely jelentós adatokkal bővítette 
Aquincum római-kori topográfiáját , a 
Király- és Rácfürdő t örök-koii részeit 
k ihántot ta a későbbi átépítésekből, a III . 
kor. Meggyfa utcában római mozaikokat 
mentett meg a pusztulástól (ezek művészi 
értékbon talán vetekszenek az eddig ismert 
aquincumiakéval is), hogy csak a leg-
kiemelkedőbb eredményekről t egyek emlí-
tést . 

A lclotment ésekhez képest rendszeresebb, 
tervszerűbb munká t biztosított azonban a 
Múzeum számára az a közelmúltban 
kialakult, de még intézményesen be nem 
vezetett gyakorlat fővárosunkban, hogy az 
építkezések, helyreállítások tervezésének 
megindulása előtt a terepet régészetileg, 
az épületeket pedig építészettörténeti 
szempontból megvizsgálják. E két, szem-
pont jában azonos, de megvalósítását te-
kintve sok tekintetben különböző ismere-
teket igénylő feladat jutot t a Múzeumnak 
osztályrészül akkor, amikor a Várnegyed 
lakóházainak sortatarozásával kapcsolat-
ban 36 ház — jobbára részleges — műem-
léki vizsgálatára kapott megbízást abból 
a célból, liogy ilyen módon a helyreállítás-
sal megbízott építészek számára tudomá-
nyos alapot biztosítson felelősségteljes 
munkájukban . A múzeumi dolgozók és az 
igénybevett külső munkatársak rövid fog-
lalatú jelentések formájában be is számol-
t ak e kötet lapjain kutatásaik eredményei-
ről; ha ezek műszaki-építészeti szempont-
ból néha keveset mondók s rajzi dokumen-
tálásuk sem üti meg mindig a kellő mérté-
ket, az ekként összegyűjtött tudományos 
anyag még így is sokban hozzájárul a 
Várnegyed építészettörténetéről alkotott 
képünk teljesebbé tételéhez. 

Hasonló jellegű, de műszaki igényessé-
gét- tekint ve nagyarányúbb és szétágazóbb 
Czagány István beszámolója az Uri utca 31. 
számú épület műemléki vizsgálatáról. A 
szerzőnek ugyanis módjában állott kuta-
tásait nemcsak a helyreállítást megelőző 
időkben, hanem annak folyamán is végez-
nie, elsősorban ennek tudható be, hogy 
írásműve sokkal részletezőbb és dokumen-
tációs anyaga is sokkal szélesebb rendű, 
mint az előbbieké. Különös érdeme műsza-
ki felmérésének elmélyültsége, és bravú-
ros rajzi előadásmódja. Ezek értéke mellett 
kormeghatározásainak, elméleti következ-
tetéseinek és rajzi rekonstrukcióinak egy 
s más kiigazításra szoruló részlete mellé-
kessé válik. 

Végül két hitelesítő ásatásról szóló 
jelentés rekeszti be a „Jelentések" sorát. 
Az egyikben Nagy Emese a budaszentlő-
rinci páloskolostor területén végzett 1958. 
évi kutatásainak eredményeit közli. E rom-
területen már többször és többen ku ta t t ak , 

de a romok teljes feltárására még nem 
került sor. Az eddig végzett részkutatások 
nem oldották meg a kolostor építészet-
történetével kapcsolatos problémákat. 
Ezek részbeni megoldására vállalkozott a 
szerző, amikor a kolostortemplom szentély-
maradványaitól északra fekvő kisebb rom-
szakaszt — egy sokszögű épület alapját és 
az alat ta húzódó korábbi épületrészeket — 
ú j ra napvilágra hozta. Körültekintő vizs-
gálatai kétségtelenül ú jabb adalékokkal 
szolgáltak e romrész periodizációjához, de a 
sokszögű épület egykori rendeltetésének 
rejtélyét neki sem sikerült megfejtenie. 
Úgy látszik: ennek ideje csak akkor jő el, 
ha a romterület nagyobbszabású feltárá-
sára sor kerülhet. 

Holl Imre hitelesítő ásatásának az 
volt egyik fő célja, hogy Mátyás és 11. 
Ulászló nyéki vadászkastélya első feltáró-
jának, Garády Sándornak néhány meg-
figyelését ellenőrizze és lehetőség szerint 
kiegészítse. Vizsgálatai több részletkérdés-
ben is eredményesek voltak. A szerző 
— igen helyesen — felhasználta ezt az 
alkalmat , hogy Garády Sándor hagyatéká-
ból nyomtatásban meg nem jelent ásatási 
jelentéseket is közzétegyen. 

A Budapest régiségei X I X . kötete méltó 
folytatója az előzőeknek. Egy lényegesebb-
nek tűnő megjegyzés azonban mégis kikí-
vánkozik a krit ikus tollából. Ugyanis a 
Budapest régiségei sorozat a XVI. kötettől 
kezdve a „Budapesti Történeti Múzeum 
Evkönyve" alcímet viseli, többé nem 
„Régészeti és Történeti Évkönyv" mint 
ez ideig. Nem lehet kétség: programadás 
ez, ígéret arra, hogy a Múzeum figyelme a 
jövőben fővárosunk történetének egészére 
ki fog terjedni, a Múzeum összes osztályai 
részt vesznek majd a Budapest régiségei-
nek tanulmányokkal való megtöltésében, 
Budapest történetének minden korszaka 
megkapja a helyét hasábjain. Ez azonban 
nincsen így. A X I X . kötet az ókor és közép-
kor — és az emlékekben igen mostohán 
álló t ö rök -kor—mel l e t t újkori anyagban 
sajnálatosan sovány. A tizennégy tanul-
mány és anyagközlés közül csupán egy 
írásmű, a jelentésekből pedig csak szűk 
két oldalnyi beszámoló szól ez időszakról. 
És ez a sajátos, jobbára a középkor javára 
részrehajló szemlélet ütközik ki a várnegye-
di házak kutatási eredményeiről szóló 
beszámolókból is, a napvilágra hozott 
középkori maradványok mellett. Ezek leg-
többje alig vesz tudomást arról, hogy a 
vizsgálatba vett, középkori eredetű épületek 
a barokk idején jelentős mértékben átépül-
tek, ú j , a barokk-kori Buda városképére jel-
lemző, sajátos zamatúhomlokzatot kap tak , 
stb. Pedig ezek az újkori átépítések a vár-
negyed építéstörténetének éppen olyan 
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jelentős, mondhatni kiszakít hat at la n részei, 
mint a középkoriak, morfológiai vizsgála-
tuk , tudományos dokumentálásuk nem 
kevésbé kötelező a történettudományok 
számára. És ezt annál is inkább kötelezőnek 
érzem, amikor a várnegyed újjáépítésének 
ritmusa egyre gyorsul, mivel ma még alka-
lom kínálkozik romos épületeink széles 
rnedrű, minden építési korra kiterjedő 
vizsgálatára,rajzi- és fényképes dokumentá-

lására. Ne csak a középkori részletekét 
dokumentáljuk teliát, hanem a későbbie-
ket is. Nehogy az utánunk következő nem-
zedékek ugyanazt vessék a szemünkre, 
mint amit mi az előző generációkéra: csak 
a tőlünk időben távolabb eső korok hagya-
tékának begyűjtésére, feldolgozására fek-
tet tek súlyt, a közelebbiekére viszont alig 
vetettek ügyet. 

C s E M E G I JÓZSEF 

HARANGHY LÁSZLÓ : 

Általános és részletes kórbonctan 

Medicina. Budapest, 1969. I. 078 ]., II. 627 ]., III. 1245 1., 1089 tábla 

Haranghy kórbonctanával az utóbbi 
idők magyar orvosi irodalmának egyik leg-
jobban használható könyve került forga-
lomba. Elöljáróban kiemelendő a könyv 
szemlélete, amely a kórbonctan anyagát a 
modern orvostudomány eredményei tükré-
ben világítja meg és teszi érdekes olvas-
mánnyá a kérdésekben járatos szakember 
részére is. 

A könyv értékét nagy mértékbon emeli 
a túlnyomórószben saját anyagot adó 
igen szép képdokumentáció. Kár , bogy  
szerkesztéstechnikai okok miatt egyes helye-
ken a képekot a kelleténél jobban kellett 
kicsinyíteni. 

A könyv első, általános kórbonctani 
része bevezetőjében jó áttekintést ad a 
kórbonctan hazai fejlődéséről. A kórbonc-
tani alapfogalmak és kórbonctani fogal-
mak fejezete különös dicséretet érdemel. 
E fejezetek dialektikus szemlélete jól tükrö-
zi az egész munka szellemét. 

A regresszív elváltozásokat, dialektikai 
szempontból helyesen, 6 fejezetben tárgyal-
ja. A protoplazma regresszív elváltozásai-
nak modern szellemű tárgyalása a patoló-
giából régen hiányolt fejezet. A sejt közötti 
állomány regresszív elváltozásaival fog-
lalkozó rész a szubmikroszkópos vizsgá-
latok eredményeinek ismertetésén alapul. 
Új és eddig kórbonctanban nem szereplő 
fejezetet képvisel az öregkor kórbonctana, 
amely a haladó modern patológia egyik 
ú j ága. 

A progresszív folyamatok e. részben, 
a klinikai vonatkozások mellett, a fehér-
vérsejtek és a retikuloendotheliális rend-
szer progresszív működésének kórbonetaná-
íól írott rósz dicséretre méltó. A vérképző-
dés mechanizmusa a legújabb vizsgálatok 
és elektronmikroszkópos megfigyelések 
tükrében válik ismertté. 

A gyulladás e. részből kiemelkedő, hogy 

a szerző a károsító tényezőknek az ideg-
rendszerre kifejtett hatása alapján, vilá-
gítja meg a gyulladás lefolyását. Bár ez a 
rész az orvostanhallgatók számára talán 
túlméretezett, de olyan modern patoló-
giai szemléletet képvisel, amely további ú j 
kutatásoknak szolgálhat iránymutatóul. 
A fejlődési hibák fejezete egy, ma már elég-
gé elhanyagolt és a kórbonctan területéről 
lassan kiszoruló kérdést tárgyal, az orvos-
tanhallgatók számára talán a szükségesnél 
részletesebben. 

Nagy munkát végzett a szerző a daga-
natokról szóló fejezetben. A daganatok 
általános sajátosságaival foglalkozó rész 
az orvostanhallgatók számára elegendő. 
A többi, a könyvben kisbetűvel szedett 
fejezet, a daganat keletkezésének, ma már 
szinte áttekinthetetlen anyagát igyekszik 
szemléltetni. A daganatkelet kezes problé-
mája az öröklés, a t áplálkozás, a hormonok 
daganat képző hat ása mellett az idegrend-
szer, vírusok, táplálkozás, kémiai daganat-
keltő anyagok, rtg. és egyéb rákkeltő 
tényezők felsorolása közben nem mulasztja 
el az egyes kérdések kritikáját sem. A szerző 
többek véleményével ellentétes, de a daga1 

nat kezelés szempontjából jelentős, ú j , mo-
dern állásfoglalást alakít ki. A részletes 
daganattan ismertetése az egyes daganato-
kat illetően még a tájékozott szakember 
számára is igen tanulságos. Külön figyel-
met érdemelnek az agydaganatok és az 
idegek daganataival foglalkozó fejezetek, 
melyeket a szerző az általános kórbonctan-
ban tárgyal részletesen. Kiemelkedő ez 
azért, mert didaktikai szempontból is 
helytelen lenne az agydaganatokat, az 
általános kórbonctanból kiragadva, csupán 
az agy részletes ismertetésénél tárgyalni. 

Az egyetemi tankönyvnek készült, két 
részes, három kötetes mű az egyetemi 
tankönyv méreteit messze túlhaladja. 

•708 



A szerző kisbetűs szedéssel különíti el a 
csupán orvosoknak szánt részeket. Az elkü-
lönítés ilyen módja azonban a lm 1 Igatóság 
számára nem mondható előnyösnek. A hall-
gatók ugyanis a kisbetűs részeket kihagyni 
tanulmányaik során nem tudják , így a 
megtanulandó anyag mennyiségé annyira 
megnő, hogy szinte áttekinthetetlenné 
válik. Ugyanakkor egyes kisbetűs szedés-
sel közreadott részek a hallgatóság számára 
is elengedhetetlenek. 

A részletes kórbonctan két kötetben 
jelent meg és a szív betegségeivel kezdődik. 
Nem egészen érthető, és a kis- és nagybet űs 
különítés nem kívánatos voltát mutat ja , 
hogy a myodogeratio fejezetét kisbetűvel 
szedték. Ez a rész az orvostanhallgatók 
szempontjából is lényeges. 

A vér- és nyirokképző szervek, illetve a 
ItES kórbonctanának ismertetésénél a 
szerző, mint csaknem minden fejezetben, 
az általános vélemények mellett saját 
tapasztalatait , megfigyeléseit is közli és 
egyéni álláspontját. Is kifejti. E részben 
különösen látszik, hogy a szerző munkás-
ságának nagy részét с tárgykörben fej-
tette ki. A fejezet mind klinikai, mind 
elméleti téren sok újat és vitára alkalmat 
adó tételt tartalmaz. (Pl. a leukaemia akut-
krónikus voltának kérdésében álláspontja 
bizonyára ellentétes más szerzők felfogásá-

val.) E fejezethez sok szép és értékes bac-
matológiai és kórszövettani ábrát közöl. 

Az emésztőrendszer és m á j megbetege-
dései után a részletes rész II. kötete a vese-
betegségek ismertetésével kezdődik. A feje-
zet az egyébként, nehezen összefogható 
kérdést áttekintő formában ismerteti. 
Mind a vesével, mind az endokrin mirigyek-
kel foglalkozó részletek könnyen érthető 
leírása, a patológiában olyan fontos, funk-
cionális gondolkodásmódra nevel. 

A központi idegrendszer megbetegedé-
seit tárgyalva érzékelteti a szerző, hogy az 
idegrendszer alapos ismerete nélkül a 
kórbonctani tudás hiányosnak mond-
ható. A mozgásszervi betegségek csontok-
kal foglalkozó fejezete u tán a könyv utolsó 
részei sok kórbonctani könyvből hiányzó 
területet ismertetnek: a fertőző betegségek 
kórhonetanát. Ez a rész is inkább a kézi-
könyv jelleget hangsúlyozza. A könyv két 
utolsó része külön fejezetben tárgyalja a 
tuberkulotikus ás szifiliszes megbetegedé-
sek szervi elváltozásait. 

A mű igen tetszetős kivitelben, gondos 
kiállításban kerül az olvasó kezébe. Joggal 
nyerte el az első helyet a könyvek kivitelé-
nek versenyében, amiért dicséret illet i a 
szerkesztőt és a kiadót egyaránt. 

SOMOGYI F.NNUN 

VLADIMIR J U R I K : 
Nagyblokkos és nagypanclos lakóházépítés 
Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1960. 191 1. 

A világszerte — és elsősorban a szocialis-
ta országokban — állandóan növekvő la-
kásépítés ú j technológiákat, új építési mód-
szereket, ú j építési eszközöket, új szerke-
zeteket kíván meg. Építőipari szakembe-
reinknek a szakmunkástól a mérnökig, fel 
kell készülniük erre a feladatra, meg kell 
ismerniük a hazai fejlődés lehetőségei mel-
lett a külföldi gyakorlatot is. Űgy véljük, 
jó szolgálatot tesz a Műszaki Kiadó, 
lm az ilyen tárgyú külföldi szakirodalmat, 
színvonalas fordításban és kiállításban 
hozzáférhetővé teszi a hazai szakemberek 
számúra. Ezt a célt szolgálja ennek a könyv-
nek magyar nyelvű megjelentetése is. Kár, 
hogy az. 1958-ban cseh nyelven megjelent 
szakkönyv csak a folyó év elején к fűlhe-
te t t a hazai szakemberek elé. 

Jur ik könyve a nagyblokkos és nagy-
panelos lakóházépítésre vonatkozó kísér-
leteket tárgyalja, és röviden kitér más 
országok, elsősorban a Szovjetunió tapasz-
talataira is. Természetesen a könyvben 
foglalt építési módszerek nem mindenben 

alkalmazhatók a hazai körülményekre, és 
különösen azok nem, amelyeket a szerző 
csehszlovákiai gyakorlatra sem javasol. 

A szerző helyesen az épületszerkezetek 
tipizálásának, egységesítésének és szabvá-
nyosításának taglalásával kezdi a kötetet, 
e kérdések a tömeges lakásépítés alapfel-
tételei. A „Blokképületek" című fejezetben 
a Szovjetunió, a népi demokratikus oiszú-
gok és a nyugat-európai gyakorlat rövid 
elemzése után részletesen tárgyalja a 
Csehszlovákiai gyakorlatot, éspedig az 
előrefalazott téglablokkos, а könnyűbeton 
falblokkos és belsővázas blokképületeket 
(III—IV. fejezet). А V—VII . fejezetben a 
panelos rendszerek elemzését adja, külön-
külön tárgyalva a vázas panelos, a nagy-
panelos és a keretezett panelos módszere-
ket. А VIII. fejezetben a hangszigetelés 
alapfogalmainak közlése után a blokk-és 
panelépületek sajátos hangszigetelési prob-
lémáit tárgyalja. А IX. fejezet a hőszigete-
lési kérdéseket tárgyalja. Végül а X. feje-
zetben a szerző gazdasági értékelést igyek 
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szik adni a blokk- és panel-épületekre 
vonatkozóan. 

A magyar kiadáshoz Benedek Frigyes 
írt előszót, amelyben helyesen fej t i ki, 
hogy a különféle falrendszerek közül azért 
kívánjuk elsősorban a nagyblokkost alkal-
mazni, mert az vezethető be nálunk leg-
hamarabb. El lentétben Csehszlovákiával, 
mi elsősorban kohóhabsalak blokkokat 
fogunk gyártani , ezért természetesen ez 
a fejezet kevésbé érdekelheti a magyar 
szakembereket. Különben a magyar és 
csehszlovák építőipari gyakorlat és a szük-
ségletek sok rokon vonást muta tnak . Mi 
is valljuk évek óta azt , amit szerző beveze-
tésében mond, hogy az építőiparban a kéz-
műves eszközökkel való termelést fej let t 
technológiai iparrá kell átalakítani. Ellen-
kező esetben az elmaradás „egyrészt fékezi 
más iparágak fejlődését, másrészt meg-
szegi a szocializmus alapvető gazdasági 
törvényét és a népgazdaság tervszerű, 
arányos fejlődésének törvényét" (idézet 
Jur ik könyvéből). A csehszlovák építőipar-
ban a célkitűzések százalékosan is csaknem 
egyezőek a hazai feladatokkal. A csehszlo-
vák második ötéves te rv szerint 85 száza-
lékkal kell növelni az építőipari termelés 
volumenét, de úgy, hogy a munkaerő 
felhasználása csak 20%-kal növekedjék. 
Reálisan veti fel a szerző azt, hogy a hagyo-
mányos építési mód tökéletesítése mellett 
kell az ú jaka t fejleszteni, hogy az előre-
gyártot t blokk- és panelépítés mind fej-
lettebb technológiája mielőbb nagyobb te-
ret kapjon a lakásépítésben. A csehszlovák 
típustervezés lényegcsen előbbre ta r t , mint 
a magyai-, A könyvben felvetett építési 
módszerek kísérleti jellege Csehszlovákiá-
ban fokozatosan megszűnik, a blokk és 
panel alkalmazásával a lakóházakon kívül, 
már középületek, mezőgazdasági és ipari 
épületek építésénél is számolnak. Az ele-
mek általános egységesítésére való törek-
vés és a kivitel példaképül szolgálhat ná-
lunk is. 

A könyvnek, a szerkezeti megoldás tag-
lalása mellett, nyi lván az is célja, hogy 
bebizonyítsa: a t ípustervek alapján készült 
nagyblokkos és panelos épületek esztéti-
kailag is megfelelőek. Sajnos, a könyv 
homlokzat-dokumentációja ehhez nem sok 
meggyőző érvet nyú j t . A kedvezőtlenül 
beállított felvételek (1., 54., 55., 56., 103. 
ábra), a nem teljesen kifogástalan nyomdai 
előállítás miatt kissé kiábrándítóan hatnak. 
Pedig tud juk , hogy az építész e rendsze-
rekkel is t á jba illő, tömeghatásaiban jó, 
esztétikus épületeket tervezhet. Ju r ik 
könyve alkalmas ar ra , liogy a szakember 

teljességében megismerje ezen építési 
módok szerkezeti részleteit. A szerkezeti 
ábrák alaposak, jók, érthetőek, a szükséges 
igényt kielégítik. Kár, liogy a szerkezeti 
felépítéseket, a csomópontokat dokumen-
táló fényképek ugyancsak sok kívánni 
valót hagynak maguk után. 

Hazai vonatkozásban nyilván nem kí-
vánjuk követni — legfeljebb szerény mé-
retben — a csehszlovák gyakorlatot az 
égetett agyagtéglából készített blokkok 
alkalmazásában. A téglablokkok alkalma-
zásánál felvetődik a vakolatlan, úgyneve-
zett „ feke te" blokkok vagy a vakolt blok-
kok használata. Ugy vélem, hogy a magyar 
építészek többsége, de a közönség sem 
szívesen venné a fekete blokkok alkalma-
zását, bár a Szovjetunióban lá t tuk , hogy 
az ilyen blokképületek, gondos munka 
mellett, esztétikus hatást keltenek. 

Dicsérendő, liogy a szerző, ezen rend-
szerek kísérleti építkezéseinek bemutatása 
mellett, az alaprajzi elrendezést, a szerke-
zetek részletes kialakítását, a beemelés 
helyes organizációját is közli. A könyv 
őszintén és kellő krit ikával t á r ja fel a kísér-
leti épületek és szerkezetek vitatl iató kér-
déseit és a megoldandó feladatokat . 

A panelos építés (vázas), melyet valójá-
ban a Szovjetunióban már 1944-ben ismer-
tek (Bcrezovigyár), fokozatos fejlesztése 
váznélküli nagypanelos szerkezetekké, ez 
a követendő ú t úgy nálunk, mint Cseh-
szlovákiában, s ennél a rendszernél alkal-
mazható szobafalnagyságú panelok (a kül-
ső falpanelek emeletmagasak, szélességük 
a két szomszédos válaszfal tengelytávol-
ságával egyenlő) adha t j ák a lehető leg-
gyorsabb és leggazdaságosabb építési mó-
dot. Az e kérdéssel foglalkozó fejezet (V.) 
a könyv legjobban felépített része. 

Kár , hogy az épületgépészeti munkák 
ismertetését (114. 1.) csak fél oldalon tár-
gyalja a szerző, s így nem ad elegendő 
ismeretet az épületgépészeti munka és 
a szerkezetek kapcsolatairól. 

A gazdasági értékelés befejezéseként 
helyes lett volna, lia a szerző határozottab-
ban foglal állást abban: melyik u ta t java-
solja a lakásépítésben. 

Jur ik könyve (bár megjelenése óta egyes 
szerkezeti részletek kialakítására jobb mód-
szereket is megismertünk) hasznos munka, 
helyes volt annak magyar nyelvű megje-
lentetése. Elismerés illeti a fordítók, 
Richter Károly és Zinez Péter munká já t , 
de a jövőben a dokumentálást jobban, gon-
dosabban kell végezni. 

RADOS K O R N É L 
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A Magyar Tudományos Akadémia együttes iilése 
oktatási rendszerünk továbbfejlesztésének 

irányelveiről 

A Magyar Tudományos Akadémia október 10-én együttes ülésen vitatta meg 
oktatási rendszerünk továbbfejlesztésének irányelveit. Az ülést, melyen részt vett 
Orbán László, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Központi Bizottság 
Tudományos és Kulturális Osztályának vezetője is, Rusznyák István az MTA el-
nöke nyitotta meg. Plan g súly ózta, hogy oktatási rendszerünk továbbfejlesztésének 
irányelvei közvetlenül érintik az Akadémia munkáját, hiszen az Akadémia egyik 
legfontosabb feladata a tudományos utánpótlásról, a jövő tudósgenerációjáról való 
gondoskodás, ami összefügg egész oktatási rendszerünkkel. 

A megnyitó után referátumok hangzottak el az irányelvek legfontosabb kér-
déseiről. 

A felsőoktatási intézmények magas színvonalú 
és korszerű oktatási munkájáról 

E R D E Y - G R Ú Z T I B O R a k a d é m i k u s 

A társadalmi gyakorlat és a tudomány rohamos fejlődése által a felsőok-
tatással szemben támasztott folyvást növekvő igények, és az oktatás eddigi 
módszereinek, valamint kereteinek természetszerű korlátai közötti ellentét 
világszerte nagy gondot okoz, és mélyreható viták tárgya. A kiképzési rendszer 
ezzel kapcsolatos problémái szinte felmérhetetlen jelentőségűek. Ma már min-
den kultúrállamban felismerték azt, hogy az országok jövő fejlődésének ütemét 
nagymértékb n az oktatási rendszer minősége és terjedelme szabja meg. 
E felismerésben oroszlánrésze van a Szovjetunió sikereinek, ahol a marxizmus 
szellemében, Lenin útmutatásai szerint mindjár t a szocialista forradalom győ-
zelme után hozzáfogtak az oktatás fejlesztéséhez, és ezt négy évtizeden át soha 
nem látott ütemben, semmi áldozattól vissza nem riadva folytatták. Az ered-
mények közismertek, nem hiszem, hogy szükséges volna ez alkalommal rész-
letezésükbe bocsátkozni. Áttekintve hazai felsőoktatásunk helyzetét és az e 
téren világszerte felmerült problémákat, annyit azonban mindenesetre meg kell 
állapítanunk, hogy nekünk is behatóan kell foglalkozni a felsőoktatás tovább-
fejlesztésével, ha nom akarunk lemaradni a társadalmi fejlődésben. 

Igaz, hogy e kérdéssel már sokszor foglalkoztunk, a felszabadulás óta 
sok reformot haj tot tunk végre, talán túlsókat is. E reformoknak volt is jelentős 
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eredménye, továbbfejlesztették a múlt haladó hagyományait, és a szocializmus 
szellemében sok vonatkozásban minőségileg ú ja t alkottak. A meglevő hibák és 
hiányosságok lekicsinylése nélkül joggal megállapíthatjuk, hogy felsőoktatá-
sunk nemzetközi viszonylatban is színvonalas: a legnagyobb kultúrállamok mel-
let t sem kell szégyenkeznünk e téren. És amikor arra a következtetésre jutunk, 
hogy mindezek ellenére mégsem kielégítőek az eddigi reformok eredményei, 
akkor ezt nem azért tesszük, mintha úgy vélnők, hogy nemzetközi viszonylat-
ban elmaradtunk, hanem azért, mert igényeink — mint minden szocialista 
társadalomé — nagyok. Népünk a meredeken felfelé ívelő fejlődés ú t jára lé-
pett , s az objektív lehetőségek által indokoltan kívánja a haladás ütemének 
további növelését. Ahhoz azonban, hogy e lehetőségekből valóság legyen, az 
eddiginél nagyobb mértékben kell az oktató-nevelő munkát továbbfejlesz-
teni. 

A felszabadulás utáni első felsőoktatási reformok gyökeres változások 
voltak, s lényeges haladást eredményeztek a szocializmust építeni kezdő tár-
sadalom igényeinek kielégítése felé. A későbbi reformok azonban inkább 
különféle konkrét hiányosságok kiküszöbölésére, részletnehézségek áthidalására 
irányultak. E téren jártak is rész-eredményekkel, felsőoktatásunk egésze 
azonban nem ta r to t t lépést a társadalom igényeivel. Annál is kevésbé tehette 
ezt, mert nem is volt kellőképpen kimunkálva, hogy fejlődésünk mai fokán 
mely igények reálisak és szolgálják nagy távlatban a szocialista haladást, és 
milyen igényeket kell elhárítanunk, mint a fejlődést helytelen irányba tere-
lőket, vagy túlzottakat, vagy prakticistákat, vagy egyéb szempontból idő-
szerűtleneket. Az oktatásügy most soronlevő továbbfejlesztése — előkészíté-
sének alapossága és a megvalósításra szánt idő kielégítő volta folytán — lehe-
tőséget ad, s egyben feladaturkká is teszi, hogy alaposan, tudományos elmélye-
déssel dolgozzuk ki felsőoktatásunk célkitűzéseit, megvalósításának módjait 
és eszközeit. Messze meghaladná hozzászólásom keretét e kérdések részletes 
taglalása, ezért legyen szabad csak néhányat érintenem. 

Az első — és a továbbiakban iránymutató — kérdés a felsőoktatás célja, 
mert csak ennek egyértelmű kitűzése után lehet tudományosan kidolgozni 
konkrét feladatait, tárgyát és módszereit. Figyelembe véve a társadalom indo-
kolt igényeit, valaminta jó képességű átlagén berek teljesítőképességét, a felső-
oktatás céljául olyan szakemberek képzését kell tekinteni, akik megismerked-
tek a választott szakma tudományának alapjaival, elsajátították a tudományos 
gondolkodás elemeit, megismerték a tevékenységi körükbe tartozó jelenségek 
főösszefüggéseit és ezek felhasználásának módjait, megtanulták a természet 
és társadalom eseményeinek megfigyelését és — legalább is szakmájuk egy-
szerűbb eseteiben — a megfigyelések általánosítását, valamint azt, hogy mi-
ként lehet az általános tételekből konkrét következtetéseket levonni. A kikép-
zés fontos feladata továbbá megismertetni a hallgatókat a szakma gyakorla-
tával oly mértékben, hogy tanulmányaik végeztével mint szakemberek, mér-
nökök, közgazdászok, orvosok, agronómusok, tanárok stb. kezdő fokon ellát-
hassák munkakörüket és megszerezték légyen a szilárd alapot szakmai tovább-
fejlődésükhöz, a specialistává, kutatóvá, tudóssá váláshoz. 

A kiképzésnek tudományosnak kell lenni, vagyis a természet és társada-
lom jelenségeit az objektív valóságot helyesen tükrözve, összefüggéseikben, 
fejlődésükben kell tárgyalnia, különös súllyal kidomborítva azon vonatkozá-
sokat, amelyek a választott szakma szempontjából a legjelentősebbek. Az ok-
ta tás tudományos jellegéből folyó legfontosabb feladat — a tudományos világ-
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nézet kialakítása mellett —a tudományos szemléleten alapuló önálló gondol-
kodásra nevelés, ami képessé teszi tanítványainkat arra, hogy egyrészt gyakor-
lati tevékenységüket a természet és a társadalom egyéb jelenségeivel és álta-
lános törvényszerűségeivel összefüggésben lássák, másrészt, hogy felhasznál-
hassák az utóbbiak adta iránymutatást szakmai munkájukhoz. 

Nem nélkülözhető természetesen bizonyos nnnnyiségű tény és részle-
tekbe menő elmélet ismerete sem. Nagyon kell azonban vigyázni, hogy a té-
nyek és részletekbe menő elméletek aránya az oktatásban túl ne tengjen a 
tudományos gondolkodás, az összefüggések észrevétele és felhasználása, a fej-
lődés főirányai felismerésének általános módjai elsajátításának rovására. 
Gondot kell fordítani arra is, hogy a szakma szempontjainak figyelembevéte-
lével, körültekintően és mértékletesen kiválasztott tananyag konkrét felhasz-
nálásában is kellő készségre tegyenek szert tanítványaink. 

Napjainkban az oktatás volumene nem kelhet versenyre a tudomány, 
a technika és a társadalmi gyakorlat egyéb ágai tényanyagának és elméletei-
nek szédületes fejlődésével. Hiába igyekeznénk hallgatóinkkal megismertetni 
szakmájuk tudományának minden fontosabb tényét és részletekre vonatkozó 
elír életét — alig hogy elhagyják az egyetemet, ezek egy része < lavul. Tanít-
ványainkat ezért képessé kell tenni arra, hogy tudják, mihez kezdjenek az 
életben eléjük táruló új dolgokkal, miként ítélhetik meg azok realitását, előre-
mutató vagy visszahúzó, hasznos vagy haszontalan voltát, hogyan segíthetik 
elo a haladó kibontakozását és gyakorlati felhasználását, és miként csökkent-
hetik a visszahúzó tényezők hatását. 

E célkitűzések megvalósítása nem egyszerű, és nem adódnak önként az 
egyes szakmák szerint nagyon különböző konkrét teendők. Alapos tudományos 
elemző és szintetizáló munkát igényel minden szakmában, hogy mely tudo-
mányágak, milyen szélességű és mélységű, a konkrét részletek ós általános el-
vek milyen arányú megtanításával érhetjük el az optimális hatást, tekintetbe 
véve a hallgatóság átlagának teherbíróképességét. Különös figyelmet igényel 
annak a kimunkálása, hogy az egyes szakmák alaptudományának mely részei 
a legfontosabbak a fejlődés jelen szakaszában, mert e részeket különösen 
szilárdan kell az oktatásban megalapozni, hogy biztos talajuk legyen tanítvá-
nyainknak továbbfejlődésük számára. Ez a kiemelés kétségtelenül a többi 
rész-terület rovására megy, ezért alapos tudományos vizsgálattal kell meg-
állapítani, hogy meddig mehetünk a szakmai igények kielégítésében anélkül, 
hogy feláldoznánk a szélesebbkörű összefüggések legalább nagy vonalakban 
való felvázolását. 

Felsőoktatásunk továbbfejlesztésében is szem előtt kell tartani azt, hogy 
kiképzési rendszerünk egyaránt szolgálja a közösség és az egyén érdekeit, 
mert e kettő a szocialista társadalomban nem választható el egymástól. 
Ebből következik, hogy az egyetemeken és főiskolákon nevelni is kell, és pedig 
elsősorban a szaktárgyak oktatásával kapcsolatban. Nem szakbarbárok kép-
zése a célunk, hanem olyan szakembereké, akik előtt nem idegenek a társa-
dalom fejlődésének legfontosabb törvényei és az emberiség kultúrájának legér-
tékesebb kincsei, akik tisztában vannak a társadalomban elfoglalt helyükkel, 
és tudják, hogy a szocialista társadalomban mindenki egyaránt szolgálhatja a 
közösség haladását és egyéni boldogulását. Ahhoz azonban, hogy ez a felisme-
rés kellőképpen érvényesüljön, tudományos világnézet szükséges, amely a ter-
mészetet és társadalmat olyannak tekinti, amilyen az a valóságban, és amely 
irányt mutat a valóságnak saját objektív törvényszerűségei alapján való mog-
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változtatására. Ez a világnézet a dialektikus materialaizmus világnézete, 
amely a tudományok összességéből következik, és amely elősegíti a társadalom, 
valamint ezen belül a tudomány továbbfejlődését. 

Vannak, akik úgy gondolják, bogy a világnézeti nevelés nem az egyete-
mek és főiskolák feladata, annál is kevésbé, mert a világnézet magánügy. 
Valóban: tiszteletben tar t juk mindenki világnézetét, ha egyébként állam-
polgári kötelezettségeit híven teljesíti. Az egyén és a társadalom közös érdeké-
ből azonban nem lehetünk közömbösek aziránt, hogy a fiatalság milyen világné-
zetet tesz magáévá, aminthogy nem lehetünk közömbösek aziránt som, milyen 
a testi egészsége, noha sok vonatkozásban a betegség is magánügy. Amint 
egészséges életkörülmények teremtésével és higiéniai neveléssel előmozdítjuk 
a fiatalság egészséges testi fejlődését, úgy elő kell segítnünk helyes világnézeté-
nek kialakítását is. 

A világnézet nem velünk született és változatlan, hanem ma már nagy-
részt tudatos nevelés és elmélkedés eredménye. A világnézet a dolog természete 
szerint nem közvetlenül észlelhető dolgokra vonatkozik — a tömegvonzás 
vagy az elektromágnesség törvényeinek elismerése nem világnézeti kérdés. 
A világnézet közvetlenül nem észlelhető dolgokra vonatkozik, amelyekre csak 
következtetni lehet. A tudományos világnézet tudományos tényeken és 
igazolt összefüggéseken, ill. kölcsönhatásokon nyugvó, tudományos módszerű 
következtetéseket használ fel arra, hogy képet kapjon és véleményt formáljon 
a közvetlenül nem észlelhető dolgokról. A tudományos gondolkodás jellegéből 
folyik, hogy következtetései közelítőleg híven tükrözik a valóságnak közvet-
lenül meg nem ismert részeit is. A kiképzés során nagy gondot kell fordítani a 
tudományos gondolkodás ezen oldalára is, és ki kell domborítani ama tényeket, 
összefüggéseket és következtetési módokat, amelyek alátámasztják és elősegí-
tik a tudományos világnézet kialakítását. 

Aligha kell hangsúlyozni, hogy korunkban, amikor igen nagy a tudomány 
társadalmi jelentősége, a tudományos világnézet mily nagy mértékben meg-
könnyíti a tájékozódást az életben, mennyire elősegíti a közösség és az egyén 
haladása szempontjából helyes nézetek kialakítását, az egyén tevékenységének 
beillesztését a társadalmi összefüggésekbe, és mily mértékben segíti elő a helyes 
cselekvés vezérfonalának megtalálását. A marxizmus—leninizmus tudományos 
világnézete nagymértékben hozzájárul ahhoz is, hogy az egyén élete tartal-
massá, munkája lendületessé és hivatásszerűvé váljék. Az egyetemi és főiskolai 
oktatóknak a hallgatók egyéni érdeke szempontjából is legalább olyan nagy a 
felelősségük a tudományos világnézet kialakítása szempontjából, mint a szak-
ismeretek oktatása vonatkozásában. Könnyebb a szakismeretek kisebb hiá-
nyosságait pótolni, mint megszabadulni a tudománytalan világnézettől. 

Befejezésül legyen szabad arra utalnom, hogy a felsőoktatás továbbfejlesz-
tése szempontjából fontos annak a leszögezése, hogy az egyetemek ós főiskolák 
legfeljebb 5—6 éves tanulmányi rendszerében nem lehet közvetlen célul ki-
tűzni specialisták és tudósok kiképzését. Egyes szakmákban megvalósítható 
ugyan, hogy a hallgató már egyetemi évei alatt egy szűk területen többé-ke-
vésbé önálló kutatást folytasson, és tudományos értekezéseket publikáljon. 
Ez azonban veszélyezteti a tudományos alapkiképzés szükséges mértékű széles-
ségét és alaposságát, könnyen egyoldalúsághoz vezet és szűk látókör lehet a kö-
vetkezménye. Az egyetemi évek ala t t meg kell elégedni avval, hogy a hallgató a 
diploma-munka, ill. a szakdolgozat kapcsán kezdő szinten megismerkedjék a 
tudományos módszerek alkalmazásának alapelveivel, új tudományos eredmé-
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nyek igénye nélkül. A hallgatóság zömére elviselhetetlen terhet róna az a köve-
telmény, hogy kiképzési ideje alatt, a szükséges széleskörű szakmai tudományos 
és gyakorlat" alapképzés mellett, egy területen specialistává, ill. tudóssá is 
váljék. Kivételesen nagy tehetségűek képesek lehetnek erre — s ezeket kellő 
módon támogatni is kell — de a hallgatóság zöme számára ez a célkitűzés 
irreális volna. 

A specialisták és tudósok képzése is nagyrészt az egyetemek és főiskolák 
feladata, de erre — kivételektől eltekintve — csak az egyetemi tanulmányok 
után kerülhet sor szakorvosi, szakmérnöki és egyéb specializált szakmákban 
való maeas színvonalú továbbképzésben, a kandidátusi fokozatra való előké-
szítés kapcsán, ill. általában az alkotó és kutatómunkában való részvétel során. 
Ily módon ugyan később fog a fiatal tudósjelölt első publikációja megjelenni, 
mintha már az egyetemi oktatást is a közvetlen tudósképzésre irányítanék, 
viszont a jól megalapozott és a választott szakma szükséglete szerint körül-
határolt széleskörű kiképzés révén kedvezőbb foltételeket biztosítunk további 
tudományos fejlődésüknek, és a közösség is a változó igényeknek jobban meg-
felelő szakemberekre támaszkodhat. 

A tudomány és a technika mai gyors fejlődése gyakran állítja a szakem-
bert, specialistát és tudóst ú j tények, váratlan összefüggések, gyökeresen ú j hely-
zetek elé. Kiképzési rendszerünknek ezért olyannak kell lenni, hogy szakmájuk 
terén tanítványaink alkalmazkodni tudjanak ú j helyzetekhez, megértsék az új 
dolgokat, és fel tudják azokat használni munkájukban. Ehhez pedig az egyes 
szakmák várható fejlődésének figyelembevételével kitűzött és elhatárolt szé-
leskörű kiképzés szükséges, amely következetesen nevel az új megértésére, 
jelentőségének felismerésére és gyakorlati felhasználására. Társadalmunk 
joggal elvárja, hogy ezzel a képességgel minden szakember rendelkezzék, a 
specialisták, valamint tudósok pedig alkotó munkával járuljanak hozzá a meg-
levő ismeretek bátor és önálló alkalmazásához, ill. továbbfejlesztéséhez, va-
lamint ú j ismeretek szerzéséhez. 

Az elmélet és a gyakorlat kapcsolata 
a műszaki oktatásban 

H E V E S I G Y U L A a k a d é m i k u s 

Oktatási rendszerünk továbbfejlesztési irányelveinek alapgondolata, 
amely vezérfonalként ha t ja á t az egész tervozotet, az oktatásnak a gyakorlat-
tal, a termeléssel való szorosabb összekapcsolása, az elméleti és a gyakorlati 
oktatás helyes arányainak a kialakítása. Ér the tő , hogy ez a kérdés különösen 
közelről érinti műszaki szakkáderképzésünk rendszerét. Az irányelveknek a 
MTESZ-ben lefolytatott rendkívül alapos, mondhatnám szenvedélyes megvi-
tatása is főleg с kérdés körül forgott, a v i tában sokan rámutat tak arra, hogy az 
irányelvek megvalósítása még sokoldalú további kidolgozást igényel, egyes 
részletkérdésben pedig elvi kiegészítések is szükségesek. A magam részéről a 
műszaki felsőoktatás néhány kérdésével kapcsolatban szeretném véloményemet 
kifejezésre juttatni . 

Az irányelvek egyik leglényegesebb javaslata, hogy a kiképzés ötéves 
keretében legalább tíz hónapi üzemi gyakorlatot kell biztosítani, azon 
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felül természetesen, hogy már az egyetemre való felvétel is csak egy, esetleg 
többévi üzemben töltött fizikai munka után történjék. Ez a követelmény az 
egész eddigi vi tában is általános helyeslésre talált. A tízhónapos gyakorlat be-
iktatása azonban azonnal felveti a tanterv kérdését, az elméleti oktatás, va-
lamint a laboratóriumi gyakorlatok tartalmának kérdését, mert kétség kívül 
az eddiginél jóval kisebb óraszám keretében kell biztosítani a hallgatók meg-
felelő elméleti kiképzését. Ha abból indulunk ki, hogy az elméleti kiképzés 
színvonalát nem szabad csökkenteni, sőt emelni kell — már pedig mindenkép-
pen ebből kell kiindulni —, akkor elsősorban a szakosítás kérdése merül fel. 
A magam részéről azoknak a véleményét osztom, akik az eddigi vitában amel-
lett foglaltak állást, hogy a műszaki egyetem a szakosításnak csak bizonyos 
első kezdeteit valósíthatja meg, az utolsó egy vagy két félévben. Sokkal fon-
tosabb feladata, hogy a tízhónapos üzemi gyakorlattal megfelelően összehan-
golt elméleti és laboratóriumi oktatással előkészítse a leendő mérnököket arra , 
hogy kellően ismerve az alapvető, általános technológiai elveket, módszereket 
és eljárásokat, könnyen elsajátítsák munkahelyükön azt a speciális szakmát, 
amelyben tevékenységük már állandósulni fog; képesek legyenek önképzés, 
valamint a műszaki továbbképzés szervezett tanfolyamain keresztül szakmai 
tudásuk tökéletesítésére. 

E tekintetben különösen fontos helyesen meghatározni az elvi alaptudo-
mányok és a technológiai jellegű tárgyak oktatásának arányait. Bár i t t az 
Akadémián vagyunk, mégis hangsúlyoznom kell, — hogy a műszaki egyetemek-
nek a leendő mérnököket és nem a leendő tudományos kutatókat kell elő-
készíteniük, mert bár a mérnökök egyrészéből kétségkívül tudományos ku ta tó is 
lesz, úgy ezt szintén olyan specializálódásnak kell tekinteni, mint valamely más 
szakmára való beállást az egyetem elvégzése után. Sajnálatos, hogy a tan torv 
ilyen értelmű kialakítása nem egészen magától értetődő a műszaki egyetemek 
egyes fakultásain. Éppen olyan tanszékeknél, amelyek akadémiai szinten fog-
lalkoznak bizonyos elvi kutatással, találkozunk olyan törekvésekkel, hogy a tan-
anyag elsősorban a tanszékvezető tudományos érdeklődésének feleljen meg, és 
e mellett háttérbe szorul az a szempont, hogy a szocialista építés műszaki gya-
korlata milyen elméleti felkészültséget kíván majd a leendő mérnöktől. A tan-
tervek kidolgozásánál határozottan le kell küzdeni az ilyen tanszéki soviniz-
must, ami egyáltalán nem zárja ki azt, hogy a tudományos kutató munka — 
amennyiben összhangban áll általános kutatási feladatainkkal — továbbra is 
a tanszékvezető sajátos kutatási területén folyjék. Nem akarom megismételni 
azt, amit az egész eddigi vita különösen hangsúlyozott, csak utalok rá, mert ma-
gam is rendkívül fontosnak tartom, hogy az elméleti oktatásban nem annyira 
a tárgyi ismeretek mennyiségére kell súlyt helyezni, mint inkább a tudományos 
és műszaki, dialektikus gondolkodásmód elsajátítására és az önálló iro-
dalmi kutatásban való jártasságra, ami a leendő mérnök számára megköny-
nyítheti, hogy bármilyen, számára új , szakmai feladatkörben gyorsan t u d j o n 
orientálódni és megtalálja a cselekvés helyes módját. 

A kisebb óraszám jobb kihasználását nagyon elősegítené a laboratóriumi 
és a tanműhelyi berendezések korszerűsítése mellett az oktatási módszerek 
tökéletesítése, a film, a televízió, a szétszedhető, összerakható és működésre 
képes modellek és egyéb szemléltető eszközök alkalmazása. Az oktatási meto-
dikai korszerűsítésének a biztosítására komoly anyagi eszközökkel is alátá-
masztott intézkedések szükségesek, és erre az irányelvek további kidolgozásá-
nál részletesebben kellene kitérni. Feltétlenül megvalósítandónak t a r tom 
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egyebek között a MTESZ-nek már régóta hangoztatott javaslatát egy műszaki 
pedagógiai tudományos intézet létesítésére. Ennek igen fontos feladatai len-
nének nemcsak a különböző szintű műszaki iskolák oktatómunkájának a 
tökéletesítésébon, hanem a dolgozóknak az üzemekben való tömeges oktatásá-
ban és továbbképzésében is. Ezzel kapcsolatban kívánok rátérni az üzemek 
szerepére és feladataira oktatási r ndszerünkbon. 

Az irányelvek szellemében az üzemek oktatási rendszerünk minden szint-
jén, az általános iskolától к zdv az egy< t mekig, bizonyos p dagógiai kapcso-
latba kerülnek iskoláinkkal, sokkal nagyobb mértékben és r ndsz res bben, 
mint eddig, nem is szólva az üzemen belüli oktatás fokozottabb kifejlesztéséről, 
amire röviden a dolgozók iskoláiról szóló fejezetben tér ki a tervezet. A hallga-
tók tízhónapos gyakorlatának a kiképzés szempontjából való hatásossága igen 
nagymértékben függ attól, hogy mennyiben tud és fog majd az üzem alkalmaz-
kodni az egyetemi oktatás pedagógiai követelményeihez. Ugyanekkor azonban 
az irányelvek úgyszólván semmit sem mondanak arról, hogy hogyan kell az 
üzomokben, amelyek vezetői természetszerűleg elsősorban termelési fela-
dataik végrehajtására törekszenek, intézményesen is megteremteni azokat a 
feltételeket, amelyek biztosítják az üzemektől elvárt pedagógiai jellegű funk-
ciók kifogástalan ellátását. 

Míg az iskolákat illetően az irányelvek minden részlet feladatra vonat-
kozóan kiterjednek az ahhoz szükséges tartalmi és szervezeti követelményekre, 
addig az üzemeket illetően mindössze annak az óhajnak a kifejezésére szorít-
koznak, amely szerint: „Üzemeinktől azt várjuk, hogy biztosítsák a tanulók 
rendszeres üzemi foglalkoztatását, bocsássák a képzés szolgálatára legjobb 
szakmunkásaikat, ösztönözzék dolgozóikat a továbbtanulásra és támogassák 
is őket. Jöjjön létre az iskolák és az üzemek között szervezett kapcsolat, hogy 
a tanulóifjúság megismerkedhessék az üzem és a munkások életével, barátsá-
got kössön az ifjúmunkásokkal, részt vállaljon az üzem kulturális életéből". 
Ügy gondolom azonban, hogy ennek az óhajnak bármily nyomatékos hangsú-
lyozása is még távolról sem elegendő ahhoz, hogy meg is valósuljon. Ehhez 
megfelelő szervezési és gazdasági intézkedések is kellenek. Erre vonat-
kozóan szeretnék néhány gondoiatot felvetni, hangsúlyozva, hogy ez a kérdés 
még igen beható és részletes kidolgozást igényel, miután az irányelvekből 
csaknem teljesen hiányzik. 

Nézetem szerint helyes lenne minden iparágban, (lsősorban a gazdasá-
gilag különösen fontosakban és azután a tapasztalatok alapján a többiekben 
is, egy-egy vezető üzemet, mintegy az iparág oktatási középpontjaként kije-
lölni. Ebben az üzemben mintaszerűen ki kell alakítani az üzemben lehetséges 
és szükséges szakképzés és továbbképzés minden fokozatát, kezdve a segéd-
munkások betanításától a technikusképzésig, sőt egyes, erre különösen alkal-
mas nagyüzemekben, a tervezett műszaki főiskoláknak megfelelő, „mérnök-
technikus" képzésig. Ezt az egész oktatási szervezetet egységes, egymással 
összefüggő és egymásra építhető rendszerré kell összefogni, ugyanúgy, ahogy 
az irányelvek a „hivatásos", vagyis az üzemeken kívüli oktatási rendszert 
elképzelik és tervezik. Ennek az üzemen belüli egész iskolaegységnek az 
adminisztrációját és a pénzügyi ellátását is, az üzemi termelés feladataitól 
ha nem is függetlenül, de mindenesetre elkülönítetten kell szervezni, célszerűen 
egy oktatási igazgatóhelyettesnek alárendelve, aki az üzem pedagógiai fela-
datainak gondját levenné az igazgató vállairól. Az üzemi iskola-„kombinát"-
nak — a Szovjetunióban így nevezik az ilyen iskolarendszert —, egyes fokozatai 
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^ennének a „hivatásos" iskolák megfelelő partnerei, a legalsóbb szinten az álta-
lános iskoláknak, a legmagasabb szinten pedig az egyetemeknek, és rájuk 
hárulna az üzemen belül a tízhónapos egyetemi gyakorlat negfelelő szervezése 
is. Az ilyen üzemi iskola oktatói túlnyomórészt az üzem szakembereiből ke-
rülnének ki, de nagy segítséget nyújthatnak nekik a hivatásos iskolák, mint 
ahogy általában e kétféle iskolarendszernek a kapcsolata a kölcsönös segítség-
nek és egymás kiegészítésének az elvén alakulhatna ki. Az ilyen iparági, 
üzemi iskola-központnak, vagy ha úgy tetszik, központi iskoláknak, a létesítése 
nemcsak arra lenne jó, hogy „minőségileg" is biztosítsa a hivatásos iskolarend-
szernek a gyakorlattal való kapcsolatát, hanem lényegesen meggyorsítaná a 
fennálló szakemberhiány fokozatos kielégítését, amit iskolarendszerünk egy-
oldalú fejlesztésével csak sokkal hosszabb idő után tudnánk elérni. Az üzemi 
iskoláknak ilyen szervezeti formában való kiépítését, és a megfelelő műszaki 
iskolákkal való kapcsolatát közvetlenül is ismerem a Szovjetunió régebbi gya-
korlatából, ahol az rendkívül hasznosnak bizonyult és amelyet jelenleg, bár 
azóta a hivatásos iskolarendszer óriási mértékben fejlődött, ismét nagymér-
tékben fejlesztenek. 

Befejezésül, mégegyszer hangsúlyozni kívánom, hogy nézetem szerint 
az irányelvek kiegészítésére, az üzemekre háruló oktatási jellegű feladatoknak 
az egyes iparágak különleges viszonyait is figyelembevevő részletes kidolgo-
zására van szükség, úgy metodikai, mint szervezeti szempontból. 

Végül még arra szeretnék rámutatni, hogy nemcsak az üzemek, hanem a 
kutatóintézetek is lényeges segítői lehetnének az oktatásnak. Mind az ipari, 
mind az akadémiai kutatóintézetek nagy laboratóriumi és egyéb tudományos 
kapacitással rendelkeznek, amelyet célszerű lenne az oktatás segítőeszközeként 
is felhasználni. A kutatóintézetek mind a laboratóriumi gyakorlatok, mind 
konzultációk ú t j án jelentős kiegészítői lehetnének a műszaki és egyéb főisko-
láknak. Nézetem szerint célszerű lenne, ha a Tudományos és Felsőoktatási 
Tanács ezt a kérdést külön megvizsgálná, és erre vonatkozóan megfelelő ja-
vaslatot tenne a reformtervezet végrehajtásával kapcsolatban. 

Az egyetemi tanszékek előtt álló tudományos 
és gyakorlati feladatok megoldása 

G E L E J I S Á N D O R a k a d é m i k u s 

Felszabadulásunk óta a technikai haladás kérdései hazánkban különö-
sen előtérbe kerültek. Hogy a legfejlettebb kapitalista államokat gazdasági 
szempontból, az egy főre eső termelés szempontjából elérjük, őket túlhaladjuk, 
hogy árubőséget teremtsünk, hogy új fontos lépéseket tegyünk a szocializmus 
felépítésében, országunkban új üzemeket, új gyárakat építünk, a termelést és 
a termelőeszközöket továbbfejlesztjük, a technikai haladás tempóját meggyor-
sítjuk. A technikai haladás legfontosabb célja, hogy a dolgozók részére a munka 
mind könnyebbé váljon, ugyanakkor a munka produktivitása rendszeresen 
növekedjék. A munka produktivitásának növelése a szocializmus győzelmének 
legfontosabb és legdöntőbb feltétele. Viszont a technikai haladás előfeltétele: 
a tudomány eredményeinek széleskörű alkalmazása. A műszaki tudomány, 
amely a termelés hatása alatt fejlődik, rendkívül erősen visszahat eredményei-
vel a technika, és így a termelés fejlődésére. 
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A termelési tevékenységben a szellemi munka és a tudományos eredmé-
nyek alkalmazása mind nagyobb jelentőségre tesz szert. A népgazdaság fejlő-
dése mindinkább megköveteli, hogy a termelésben foglalkoztatottak képesek 
legyenek az állandóan tökéletesedő technikát és technológiát uralni és fejlődé-
sükben alkotóan közreműködni. Oktatási reformunk egyik alapgondolata a 
politechnikai oktatás, az, hogy a jövő nemzedéke az oktatás révén közelebb 
kerüljön a műszaki gondolkodáshoz. Ez a feladat különösen elsődleges a mű-
szaki egyetemeken, ahol a fiatal mérnöknek fel kell készülnie arra, hogy később 
a gyakorlatban, a technika által feladott problémákkal eredményesen meg tud-
jon birkózni. Már az egyetemi hallgatóban fel kell ébrednie annak a törek-
vésnek, hogy a technika fejlődésén munkálkodni akarjon. 

A leendő mérnököknek már a főiskolán, a tudományos technikai kuta-
tás légkörében kell élniük. Éppen ezért elképzelhetetlen, hogy egy tanár sike-
resen nevelje hallgatóit, ha ő maga tudományának legalább egy kis területén 
nem működik, mint kutató. Csak a ku ta tás az az eszköz, amely egy tudo-
mánnyal foglalkozó embert kapcsolatban ta r t az élő jelennel, megóv az ella-
posodástól és a megmerevedéstől. Иа a műszaki főiskolák feladatukat be akar-
ják tölteni, akkor elengedhetetlenül szükséges, hogy a tanításnak és a kuta-
tásnak közös otthonai legyenek. Ez csak elősegíti azt, hogy a műszaki tudo-
mányok tanárai a gyakorlattól se szakadjanak el, és jó gyakorlati mérnö-
köket és jó kutatókat tudjanak nevelni. 

A mérnökképzés hazánkban három nagy műegyetemen történik. Ezek 
az intézmények nevelő és oktató munkájuk mellett a műszaki tudományos 
kutatásnak is otthonai. Az egyetemek tanszékein dolgozó mérnökképesítésű 
tanszemélyzet száma körülbelül azonos az összes ipari kuta tó intézetekben 
dolgozó mérnökök számával. A tanszékek felszereltsége igen sok helyen lehetővé 
teszi az eredményes kuta tó munkát, sok tanszék felszerelése kiegészíti az ipari 
kutató intézetek felszerelését, gyakran a tanszéki kéhez hasonló speciális felszere-
lés az ipari kutató intézetekben nincs is meg. Talán mondanom sem kell, hogy 
a tanszéki felszereléseket állandóan fejleszteni kell, hogy a haladással lépést 
tudjanak tartani. Ezt a nagy szellemi és laboratóriumi potenciált természetesen 
hasznosítani kell népgazdaságunk számára, mint ahogy az egész világon hasz-
nosítja az illető ország népgazdasága az egyetemi tanszékek kutatási kapaci-
tását. 

Ennek kápcsán tegyük fel a kérdést, milyen tudományos és gyakorlati 
feladatokat kell a tanszékeknek megoldaniuk? A tanszékeknek elsősorban 
oktató és nevelő feladatuk van. E munkájuk mellett foglalkoznak tudományos 
és gyakorlati feladatok megoldásával is. A tudományos munka a tanszékek 
tudományos témáinak kidolgozására és a kapcsolatos problémák megoldására 
irányul; a tanszéki kutatások egy részét a Magyar Tudományos Akadémia ún. 
célhitellel is támogatja. Ezenkívül a tanszékek számos olyan probléma kidol-
gozásával foglalkoznak, amelyekkel az ipar keresi fel őket. Ma már mind a tisz-
tán tanszéki tudományos kutatás, mind az akadémiai célhitellel támogatott 
tudományos kutatás be van építve az országos kutatási tervekbe. Az ipar vagy 
aktuális problémáival keresi fel a tanszékeket, vagy alapkutatási problémák-
kal, főleg olyanokkal, amelyekre vonatkozólag az ipari kutató intézetektől nem 
várhat megoldást. 

Az ipari kutató intézetek elsősorban célkutatással foglalkoznak, vagyis 
ismert tudományos eredmények alapján, meghatározott műszaki feladatokat 
oldanak meg. Ez a kutatás is szigorúan tudományos módszerekkel dolgozik. 
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A célkutatás azonban csak akkor lehet eredményes, ha a hozzá szükséges ter-
mészettudományos alapok fel vannak tárva. A célkutatás tudományos alap-
jainak feltárását az alapkutatás végzi. A technikai alapkutatás őshazája a 
technikai főiskola. Természetesen vannak csak műszaki alapkutatással fog-
lalkozó tudományos intézetek is, és folyhat célkutatás valamely egyetemi 
tanszéken is. Kis országban és ott, ahol a magas képzettségű kutatók viszony-
lagos száma alacsony, az alapkutatás legolcsóbban és legeredményesebben a 
műszaki főiskolákon végezhető. 

Mint már említettem, egyetemeink tudományos kapacitása igen jelentős, 
azonban azt egyáltalán nem állíthatom, hogy ennek kihasználása nagy hatás-
fokú. A tanszéki személyzet oktatási és egyéb feladatai legtöbbször olyan 
nagyok, hogy alig marad idejük tudományos munkára. Igen fontos lenne, 
hogy a tanszéki dolgozó munkanormájába, mint ahogy az például a Szovjet-
unióban is történik, minden tudományos vagy az ipar számára végzett mun-
kával töltött idő is beleszámíttassék. 

A jelenlegi helyzetben az egyetemeken a tudományos kutatás és a felső-
oktatás rendelkezésére álló létszám és anyagi keretek szűkek; nyilvánvaló 
tehát, hogy a Művelődésügyi Minisztérium a rendelkezésre álló személyi és 
anyagi kereteket elsősorban oktatási célra használja fel, mert az oktatásért őt 
terheli a felelősség. A jelenlegi helyzetben viszont a személyi és anyagi lehető-
ségek nem olyanok, hogy minden tudományterületen megfelelően felszerelt és 
megfelelő létszámmal ellátott, alapkutatással foglalkozó intézetet lehessen lét-
rehozni. Éppen ezért, liazai viszonylatban a tanszéki kutatásra nemcsak most, 
hanem perspektívában is nagy szükség van. 

Nem vizsgálhatjuk a tanszékek tudományos feladatainak megoldását 
anélkül, hogy Akadémiánk Műszaki Osztályához való kapcsolatukról ne be-
szélnénk. Az Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya tudományos bázisá-
nak döntő részét az adot t helyzetben a tanszéki kutatás kell, hogy jelentse. 
A Műszaki Osztály legfőbb lehetősége tudományos bázis megteremtésére a 
műszaki egyetemek tanszékeinek aktivizálása és — a lehetőséghez képest — 
támogatása. Eleinte az Akadémia válogatás nélkül támogatott minden tan-
széket, amely hajlandó volt résztvenni a tudományos kutató munkában. 
Ennek a módszernek kétségtelenül voltak pozitív eredményei, de voltak hibái is. 
Az elaprózott, gyakran csekély összegű támogatással egyes tanszékek nem is 
tudtak megfelelő munkát kifejteni, másrészt a nagyszámú támogatott tanszék 
munkájának összefogása rendkívül nehézkes volt. Az utóbbi időben egyre in-
kább az erők koncentrálása került előtérbe. A távlati főproblémák, kutatás i 
főirányok körvonalainak kibontakozásával kialakultak azok a fő témakörök, 
melyekre anyagi erőinket és szellemi kapacitásunkat koncentrálnunk kell. 
Ennek a célkitűzésnek megfelelően alakultak ki, vagy vannak kialakulóban 
azok az egyetemi tanszéki munkaközösségek, melyekre az Akadémia a főfela-
datok nagy részét bízni óhajtja. Eddig 9 ilyen munkaközösséget szervezett 
meg a Műszaki Tudományok Osztálya, melyek egyre inkább tudományos 
intézeti formában kezdenek működni, amennyiben tudományos terveiket 
együtt dolgozzák ki, és egyre gyakrabban fordul elő, hogy több tanszék egy 
közös téma részleteinek kidolgozásán munkálkodik. A Műszaki Tudományok 
Osztálya erőfeszítéseinek és az érdekelt egyetemek rektorai és rektori tanácsai 
megértő tudománypolitikájának eredményeképpen, úgy látszik, sikerült meg-
találni azt a formát, mely jelen viszonyaink között az egyetemi tudományos 
alapkutatás számára a legmegfelelőbb. Az elkövetkező időszak egyik fontos 
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feladata lesz, hogy a tanszéki munkaközösségek szervezetét teljesen kialakít-
suk, munkájukat minél eredményesebbé tegyük. 

A tanszékeknek, alapkutatással foglalkozó tudományos munkájuk mellett, 
igen fontos feladatuk, hogy közreműködjenek az ipar és termelés olyan prob-
lémáinak megoldásában, amelyekben az ipari kutató- és tervezőintézetek nem 
tudnak segítséget adni. Ahhoz, hogy az egyetemek ennek a feladatnak meg tud-
janak felelni, szükséges, hogy az ipar és az egyetemek között jó kapcsolatok 
épüljenek ki. Ezek a kapcsolatok tulajdonképpen eddig is megvoltak, legtöbb-
ször személyi kapcsolatok formájában. A műegyetemi tanárok túlnyomó része 
az iparból került a tanszékekre, viszont a gyakorlatban működő mérnökök a 
műegyetemekről kerültek az iparba. Tehát a gyakorlat és a tanszékek emberei 
könnyen egymásra találnak. Az ipar az egyetemnek ugyanúgy megrendelést 
ad egy-egy feladat megoldására, mint ahogy hasonló esetben ugyancsak meg-
rendeléssel keresné fel az ipari kutató intézetet. Az ipari megbízásoknak az 
egyetem által történő vállalása rendeletekkel van szabályozva azonban az 
ipar és az egyetem együttműködését szervezettebbé kellene és lehetne tenni. 
Erre többféle lehetőség volna. 

Be kell vonni a minisztériumok, gyárak tudományos tanácsaiba az egye-
tomek szaktanárait. Nagyüzemek és a szakmabeli egyetemi karok hozzanak 
létre közös tudományos tanácsadó testületet, amely a tudományos kuta tás t 
igénylő problémákat elemzi, megfogalmazza és a megfelelő kutatóhelyre irá-
nyítja. Szakminisztériumok fejlesztési részlegei egy-egy problémát kidolgo-
zásra, bírálatra, kiegészítésre adjanak ki egy vagy több tanszékn k. Ipari 
kutató intézetek vonjanak be tanszékvezetőket vagy más tanszéki munkatár-
sakat konzulensként a munkájukba. A tanszékek kössenek a gyakorlati prob-
lémák megoldására szocialista szerződést üzemekkel, termelőszövetkezetekkel, 
kutatóintézetekkel, a) hosszúlejárattal és azon belül, b) konkrét rövid lejárattal. 
Eddig mindez nem intézményesen történt . Egyes tanszékek túlzottan sc к ter-
helést kaptak, mások semmit.Természetesen, ha ilyen vagy hasonló módon meg-
szerveznék az üzemek és tanszékek kapcsolatát, meg kell szervezetten terem-
teni az egyetemi tanszékeken annak a lehetőségét is, hogy az oktatók tanítási 
főfeladataik, továbbá egyéb tudományos munkájuk mellett ezeket az ipari 
munkákat is el tudják végezni, éspedig valamennyit becsülettel. 

Rövid referátumomban a felvetett problémát távolról sem merítettem 
ki. Csak a műegyetemek munkájáról szóltam, mert azt ismerem. A vita kereté-
ben nyilván meg fogják világítani a kérdést nálam hozzáértőbbek más oldalról 
és más szempontokból is. 

A szakközépiskolák 
és a szakkáder-képzés kérdéséről 

E R D E I F E R E N C a k a d é m i k u s 

Bár mi — érthetően — elsősorban az egyetemi oktatással és a tudomá-
nyos képzéssel foglalkozunk az Akadémia vi tája keretében, én mégis a szak-
középiskolák és a szakkáder-képzés kérdéséhez szeretnék hozzászólni. Azt 
hiszem, nem szorul magyarázatra, hogy ez összefüggésben van a felső szintű 
képzéssel. Ha felsőoktatásunkról tárgyalunk, akkor mindig hozzáértjük a 
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megelőző, közbeeső fokozatokat és a felsőoktatásnak azokhoz való viszo-
nyát is. 

Az Irányelvekkel — mint oktatásügyünk nagyon jelentős dokumentu-
mával, amely oktatásügyünket valóban ú j alapokra helyezi — egészében és 
elveiben teljes mértékben egyetértek. Mégis egy módosításra szer? tnék javas-
latot tenni, ez azonban nem elvi változtatásra irányul, hanem az Irányelvekben 
kifejezett álláspont következetes érvényesítésére. 

Az irányelvekben nagy gonddal van felépítve az általános műveltség 
fokozatossága az általános iskolától a főiskolákig. Ugyanúgy a szakmai képzés-
ben is nagyon átgondolt következetességgel érvényesül ez a fokozatosság, 
abból az alapból kiindulva, hogy az ifjúság túlnyomó többsége tovább tanuljon, 
s az általános iskolai alapműveltségre és a politechnikai oktatásra építve vala-
milyen szinten szakmai képesítést nyerjen. 

Az Irányelvek terminológiájában tulajdonképpen csak a „középkáder" 
Szóban jut kifejezésre a középfokú szakképzés. Az alapfokú szakmai képzést 
jelenti a szakmunkásképzés, ahogyan az az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi 
tanulóiskolákra vonatkozóan a szövegben szerepel. A felsőfokú képzésben, az 
egyetemek és főiskolák rovatában ugyancsak nagyon világosan kifejezésre ju t 
az a koncepció, amit a felső szintű szakképzésben el akarunk érni. A közbeeső 
területen, a középkáderek, a technikusok tekintetében azonban már nem ilyen 
egybehangzó a megfogalmazás, és nincs teljes összhang egyfelől a szakiskolák, 
a szakközépiskolák, a felsőipari, mezőgazdasági, közgazdasági iskolák, másfelől 
a gimnáziumok között. Ugy ítélem, hogy ez nem az Irányelvek alapgondolatá-
ból ered, hanem arra vezethető vissza, hogy a középkádereket illetően az isko-
lai képzés és a termelésben vagy a gyakorlatban jelentkező igények összefüggé-
sében bizonyos problémák nem eléggé oldódnak meg az Irányelvek szövegében. 

Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy mi a középkáder, akkor az Irányelvek-
ből is kiderül, hogy az alapfokú szakmunkásképzés és a felsőbb szintű — egye-
temi, főiskolai — képzettséget igénylő munkahelyek között elhelyezkedő zó-
náról van szó. Az Irányelvek szövege e középterületekre vonatkozóan nem 
támaszt egységes követelményeket. Ez érthető, mert a gyakorlati követelmé-
nyek is eltérőek. Vannak olyan munkahelyek ezen a középszinten, amelyek 
egyszerűen csak kvalifikációt kívánnak, bizonyos tanultságot, képzettséget és 
semmi mást. Például az adminisztrációban, a könyvelésben, a technológia bi-
zonyos — főleg ellenőrző jellegű — területein. Az iskolában erre meg lehet 
tanítani a tanulót és utána be lehet állítani a gyakorlatba. Ez az eset például 
a közgazdasági szakközépiskoláknál vagy ma a közgazdasági technikumoknál. 
A munkahelyeknek másik, mégpedig nagyobb része azonban nemcsak bizonyos 
kvalifikációt követel, hanem szervezeti irányítómunkát, vezetőkészséget, ta-
pasztalatot, t ehá t olyan feltételeket, amelyeket bármennyire megalapozott 
középfokú kvalifikációt nyújtó oktatás sem adhat meg. Megítélésem szerint 
tehát az iskolai képzettség az esetek nagyobb részében nem elég ahhoz, hogy 
valaki, akár a termelésben, akár egyebütt középkáder legyen. 

Ez a különbség nem jut kifejezésre az Irányelvekben. Helyesen szèrepel 
a megfogalmazás a felsőfokú szakiskoláknál, de nem világos a középfokú szak-
iskolánál. I t t ugyanis a szakmunkásképzésnek kell az alapnak lenni, s ez 
után, általában többéves gyakorlat után, lehet valaki középfokú szakkáder. 
Ez annál indokoltabb, mert az Irányelvekben a gimnáziumoknál van utalás 
arra, hogy a gimnázium megrövidíti egy szakmában a szakmunkásképzettség 
megszerzéséhez szükséges időt. Az is valószínű, hogy a felsőipari és hasonló 
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iskolákba a technikumok nyomába lépő szakközépiskolákból kerülnek majd 
a legtöbben, bizonyos gyakorlat után. 

Az én módosító javaslatom tehát az, hogy a szakközépiskolákban egye-
nesen, határozottan, félreérthetetlenül legyen kimondva a szakmunkásképzés, 
mégpedig kvalifikált szakmunkásképzés, mint oktatási cél. Annál kevésbé 
maradjon benne a „szakember" szó, mert ez még az egyetemi képzettség 
szintjén is igen sok meggondolást és kr i t ikát váltott ki. 

Neveléstudományunk feladatai 
T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L I M R E a k a d é m i k u s 

Oktatási rendszerünk továbbfejlesztésének irányelvei méltán hangsú-
lyozzák, hogy a neveléstudomány művelőire is jelentős feladatok várnak 
szocialista közoktatásügyünk napirenden levő kérdéseinek megoldásában. 
Neveléstudományunk felelősségét már az MSZMP VII. kongresszusának az a 
megállapítása is kidomborítja, hogy „köznevelésünk feljesztése gondosan elő-
készített iskolareformot tesz szükségessé", hiszen a gondos előkészítés minde-
nekelőtt a tudományos megalapozottság követelményeit veti fel. S a tudomány 
ebben a vonatkozásban elsősorban a pedagógia tudományát jelenti, természe-
tesen nem egy olyan pedagógiát, amely absztrakt nevelési eszmények felé iga-
zodik és az iskola falain túl nem néz, hanem azt a marxista-leninista pedagó-
giát, amely népi demokráciánk politikai és gazdasági fejlődésének pedagógiai 
vetületét vizsgálja, mégpedig avval az előrelátással, amelyre a materialista 
tudományt dialektikus módszere képessé teszi. 

A neveléstudomány szerepének ilyen nagyigényű megfogalmazásával 
szemben két ellenvetés merülhet fel, egy általánosabb természetű, és egy, amely 
a magyar neveléstudomány jelenlegi helyzetét teszi mérlegre. Az első arra hi-
vatkozhat, hogy köznevelésünk átfogó reformja elsőrendű politikai kérdés, a 
győzelmes proletárforradalom soron következő, már Marx által előrelátott és 
Lenin által még konkrétabb formában meghatározott láncszeme; ehhez járul, 
hogy a reform kereteit gazdasági tényezők jelentősen befolyásolják, amennyi-
ben közoktatásügyünk tervezése csak abban az esetben lehet reális, ha népgaz-
daságunk teherbírását és a termelés szükségleteit egyaránt szem előtt t a r t ja . 
De ez a meggondolás sem csökkenti annak a neveléstudománynak az illeté-
kességét, amely a párt irányítását mint biztonsága forrását és hatásfoka meg-
sokszorozóját fogadja el, minden időszerű következtetést levonva abból a 
lenini tételből, amely a burzsoá képmutatás egyik példájaként jelöli meg azt a 
meggyőződést, hogy „az iskola független lehet a politikától." Természetes, 
hogy amikor ilyen értelemben neveléstudományunk illetékességéről és felelős-
ségéről beszélünk, nem gondolunk neveléstudományunk valamiféle képzelt 
autarkiájára, ellenkezőleg, elengedhetetlennek tart juk, hogy neveléstudomá-
nyunk szervezett kapcsolatokat építsen ki a népi demokráciánk fejlődésének 
és szükségleteinek egyéb vonatkozásait elemző tudományágakkal. 

A másik lehetséges ellenvetés ta lán abból indulhat ki, hogy neveléstudo-
mányunk fejlődése elmaradt népi demokráciánk általános fejlődésétől. Ez az 
elmaradás valóban több annál, mint ami t a tudat elmaradása a léttel szomben 
törvényszerűen megmagyaráz, hiszen neveléstudományunk fejlődése a tár-
sadalomtudományok több más, kedvezőbb feltételek között művelés alá vett 
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területéhez viszonyítva sem mondható kielégítőnek. Úgy gondolom mégis, 
hogy aki ebből a tényből arra következtetne, hogy neveléstudományunkat a 
közoktatásügyi reform részleteinek kidolgozásában és sikerre vitelében ráváró 
feladatok készületlenül érik, még túlságosan hatása alat t áll azoknak a bírá-
latoknak, amelyek évek során neveléstudományunkkal szemben többször 
és többnyire jogosan elhangzottak. Észre kell venni ugyanis, hogy neveléstudo-
mányunk munkásainak többsége helyesen fogta fel és hasznosítani tudta ezeket 
a bírálatokat, főleg azokat, amelyeket a pár t gyakorolt. Ma már el lehet mon-
dani, hogy az ellenforradalom ideológiai maradványainak a legyőzése során 
döntő for. ulat következett be neveléstudományunk fejlődésében, s ez minde-
nekelőtt annak köszönhető, hogy a párt iránymutatásának megfelelően a revi-
zionizmus ellen nem a dogmatizmus, hanem az alkotó marxizmus alapján 
vették fel a harcot. 

Az eredmény pedagógiai irodalmunk már is biztató fellendülése. Peda-
gógiai könyvkiadásunk — helyesen — folytat ja a korábbi évi к legpozitívabb 
irányát és továbbra is gonduskedik a szovjet padagógia alapvető műveinek 
lefordításáról és közzétételéről. De már — számos kisebb nagyobb eredeti 
monográfia mellett — 1959 ben és 1960 ban megjelent magyar szerzők tollá-
bol a neveléselmélet, illetőleg a didaktika egyetemi tankönyve, amely a szov-
jet pedagógia eredményeit értékesítve a hazai szükségletekből indul ki és a 
magyar pedagógia haladó hagyományait is tekintetbe veszi, megfelelően bí-
rálva azokat a reakciós irány.c kat, amelyek nálunk különösképpen éreztették 
hatásukat. A Pedagógiai Tudamányos Intézet mellett egyetemeink és főis-
koláink pc dagógiai tanszékei, a Központi Pedagógus Továbbképző Intézet, az 
Országos Pi dagógiai Könyvtár, a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium a peda-
gógus képzés, illetőleg továbbképzés gyakorlati feladatait több-kevesebb ered-
ménnyel tudják a pedagógiai elmélet továbbfejlesztésével összekapcsolni; 
a Magyar Tu ományos Akrdémia Gyermeklélektani Intézete neveléslélektani 
kutatásokkal illeszkc d к pedagógiai tudományos életünkbe. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Pedagógiai Bizottsága egyre hatékonyabb elvi irányítást 
tud nyújtani a szerteágazó munkálatoknak, 1958 óta immár harmadik nevelés-
tudományi tanulmány-gyűjteményét rendezi sajtó alá s egyre színvonalasabb 
vitákat folytat alapvető kéidésekről, mint a közelmúltban éppen közoktatás-
ügyünk és hazai pedagógiánk új feladatairól, vagy pedig — orvosok bevoná-
sával — a túlterhelési ől. 

Színes változatosságot tükröz folyóirataink szélesedő hálózata, bár nem 
hallgatható el velük kapcsolatban egyfelől az az aggály, hogy a szaktárgyi 
didaktika kérdései egyre inkább a Művelődésügyi Minisztérium specializált 
módszertani folyóirataiba („Magyartanítás," ,,A matematika tanítása" stb.) 
szorulnak, s így az egyes tárgyak oktatói szinte felmentve érezhetik magukat 
az alól, hogy más tárgyak probl matikájába betekintést nyerjenek, ez akadá-
lyozza az oktatás egységének a kialakulását, fokozza a szakmai sovinizmust és 
ezen keresztül a túlterhelést is. Másfelől pedig pedagógiai folyóirataink kritikai 
rovata szegényes és inkább csak ismertető jellegű, s így a nagy számban meg-
jelenő pedagógiai művek gyakran elvi bírálat nélkül maradnak. Mindkét ne-
hézségen segítenie kell az Akadémia pedagógiai folyóirata, a Magyar Pedagógia 
tervbevett megindításának; ez hivatva lesz a t ud imány egészséges fejlődéséhez 
nélkülözhetetlen kritikát rendszeresíteni s azáltal, hogy elsősorban a pedagógiai 
elmélet 1 gáltalánosabb kérdései és a neveléstörténet számára fog fórumot 
nyitni, a Pedagógiai Szemlét oly mértékben tehermentesítheti, hogy ez utóbbi, 
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mint a Pedagógiai Tudományos Intézet gyakorlatibb irányú folyóirata, a 
szaktárgyak egymáshoz való kapcsolatát, a koncentráció és didaktikai egység 
sajnos oly ' gyakran háttérbe szoruló kérdéseit megvilágító kutatásoknak a 
jövőben bővebb teret biztosíthat majd, amivel természetesen nem teszi feles-
legessé, hanem csak kiegészíti és összehangolja a szakdidaktikai folyóiratok 
munkáját . 

Mint pedagógiai életünk örvendetes tünete érdemel említést, hogy az 
ifjúsági mozgalom öntevékenyen vet fel, sőt old meg — gyakorló pedagógusok 
széles, bár még bátran szélesíthető körére támaszkodva — újszerű pe dagógiai 
kérdéseket. Ilyen vonatkozásban említhetők pl. a KISZ Központi Bizottságá-
nak irányelvei az ifjúság eszmei-politikai neveléséhez, valamint a KISZ és az 
Üttörőszövetség különböző fokú próbakönyvei; ez utóbbiak gyakorlati tudni-
valók mllett egy nevelési követelmény-rendszer felállítására is törekszenek 
s e tekintetben megelőzték a Pedagógiai Tudományos Intézeti t, melynek neve-
léselméleti csoportja néhány hónappal ezelőtt tet te közzé nevelési terv-javas-
latát a magyar általános és középiskolák számára. Ez a terv-javaslat távolról 
sem mentes minden formalizmustól, de ha a bevallottan kísérleti jellegű doku-
mentum minden figyelmes olvasója eleget tesz a közrebocsátók felszólításának 
és észrevételeit közli velük, remélhető, hogy a figyelemre méltó kezdeménye-
zés, melynek előmunkálataiban máris több, mint 60 gyakorló pedagógus vett 
részt az ország minden részéből, iskoláink nevelőmunkájának tudatosabbá és 
így hatékonyabbá tételéhez fog hozzájárulni, bár természetesen a nevelés oly 
mértékig időre beütemezett részfeladatokra elvileg sem bontható, mint azt az 
oktatásra nézve az országosan kötelező tanterv és tanmenet szükségképpen 
megteszi. 

De i t t és most nem lehet a feladatom sem neveléstudományunk törekvé-
seinek kimerítő ismertetése, sem neveléstudományi irodalmunk még meglevő 
fogyatékosságainak általános vagy éppen részletekbemenő bírálata. Elég, ha 
megállapíthatjuk, hogy van végre szocialista neveléstudományunk, amelyre a 
közoktatásügyi reform megvalósításában a pár t és a kormány számíthat és 
amelyet továbbfejlődésébon semmi sem befolyásolhat kedvezőbben, mint az 
új, minden eddiginél nagyobb és felelősségteljesebb feladatok. 

Az „Irányelvek oktatási rendszerünk továbbfejlesztésére" címen I960, 
szeptember 4-én közzétett és nyilvános vitára bocsátott dokumentum ezeket 
a feladatokat a következőképpen határozza meg: ,,A neveléstudományi kuta-
tások tematikája, témaválasztása terjedjen ki azokra a kérdésekre, amelyek közok-
tatási feladataink homlokterében állnak, különösen az iskola és az élet, az oktatás 
és a termelőmunka, az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása által felvetett kérdésekre, 
a nevelés és az oktatás társadalmi és módszertani problémáira, a világnézeti, er-
kölcsi és közösségi nevelés témáira." Valóban, a neveléstudomány főfeladatai-
nak ilyetén csoportosítása logikusan következik az Irányelvek három főköve-
telményéből: 

1. Tegyük szorosabbá iskoláink kapcsolatát az élettel, a gyakorlattal, a 
termeléssel. 

2. Emeljük az általános és szakmai műveltség színvonalát. 
3. Az oktató-nevelő munka tervszerűen szolgálja a szocialista világnézet 

és erkölcs kialakítását. 
Ez alapvető követelményekhez mérve legfeljebb egy tétel mutatkozik 

mindjárt első tekintetre olyannak, amivel az irányelvek által a neveléstudo-
mányi kutatások számára kijelölt tematika feltétlenül kiegészítendő, és ez 
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a korszerű általános műveltség meghatározása, amely nélkül a második főköve-
telmény megvalósítása nélkülözné a szilárd tudományos alapot. És i t t mindjár t 
rá kell muta tnunk arra, hogy ezt a feladatot is tekintetbe veszik azok az 
„Irányelvek", amelyeket mintegy fél esztendővel korábban a Tudományos és 
Felsőoktatási Tanács adott ki az országos távlati tudományos kutatási torvet 
előkészítő bizottságok munkájához és a tervtanulmányok elkészítéséhez. Ez a 
dokumentum ,,A szocialista nev< léselmélet és nevelési rendszer problémái" 
című 85. főfeladatot következőképpen részletezi: 

1. A nevelőmunka társadalmi meghatározottsága, tartalma és kommu-
nista eszmeisége. 

2. Az iskolai és az iskolán kívüli oktatás és nevelés (műveltség) tartal-
mának új, szocialista (a humanista és természettudományos elemek megfelelő 
arányait és egységét megteremtő) meghatározása. 

3. Az if júság problémája a szocialista átalakulás időszakában. 
4. A szocialista iskolarendszer kifejlesztése. 
5. A felnőtt nevelés társadalmi, pedagógiai és lélektani problémái. 
Neveléstudományunk főfeladatainak ezt az ugyancsak irányadó meghatá-

rozását egybe kell vetnünk az oktatási rendszerünk továbbfejlesztésére kiadott 
irányelvekben a neveléstudomány elé kitűzött feladatokkal. Megállapítható 
mindenekelőtt, hogy a 2. témacsoport magában foglalja a korszerű általános 
műveltség meghatározásának a követelményét, az 5. csoport pedig — ha a 
nevelést értelemszerűen az oktatással kiegészítjük — oktatási rendszerünk 
továbbfejlesztésének a dolgozók iskoláira, valamint az egyetemek és főiskolák 
esti és levelező oktatására vonatkozó célkitűzéseit szolgálja közvetelenül. A 4. 
és részben az 1. témacsoportba az iskola és az élet, az oktatás és a termelő-
munka, az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása és a kommunista eszmeiség 
által felvetett követelmények jórészt besorolhatók ugyan — s tudomásom sze-
rint a bizottság, amely a 85. főfeladatot 108 témára bontotta, lényegében így 
is járt el —, mégis, e kérdések középponti jelentőségének jobban felel meg az a 
csoportosítás, amelyet az „Irányelvek oktatási rendszerünk továbbfejleszté-
sére" című dokumentum nyújt . 

A távlati kutatási terv készítéséhez kiadott irányelvek magától értető-
dően szélesebb kört ölelnek fel, mint a közoktatásügyi reform által közvetlenül 
felvetett problematika, s a tervező bizottságnak ezt is jogában állt kiegészí-
tenie, aminthogy szükségképpen ki is egészítette pl. a neveléstörténeti temati-
kával. Mégis, a közvetlenül előttünk álló évekre nézve neveléstudományunk 
aligha tervezne helyesen, ha nem állítaná a középpontba éppen az oktatási 
rendszerünk továbbfejlesztése érdekében elsősorban megoldandó tudományos 
feladatokat. És ezt annál inkább megteheti, mert az Irányelvek egyetlen vo-
natkozásban sem választja el az oktatást a neveléstől s így valójában szinte az 
egész pedagógiai problematikát mozgósítja, az iskolai nevelés kérdéseit min-
denesetre teljes egészükben felöleli s ezekhez kapcsolva a KISZ és az Úttörő-
szövetség feladatait is legalább részben érinti. Persze, a neveléstudomány nem 
zárkózhatik el a családi nevelés vagy az óvodai nevelés kérdéso.től sem, annál 
kevésbé, mert az átmeneti korszakban az előbbi elhanyagolása a kettős neve-
lés veszélyeit rej theti magában, az utóbbi pedig neveléstudományunknak 
valóságos mostohagyermeke. De még ezek a problémák is a központi kérdés 
körül csoportosíthatók, mégpedig egyszerre több vonatkozásban is: a kommu-
nista nevelés felé a család megnyerésén, a nevelő testületek és a szülői munka-
közösségek jó együttműködésén keresztül vezet a legrövidebb út, s az óvoda és 
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az iskola közötti átmenet kérdése pl. már a munkára nevelés első lépcsőfokán 
felmerül. 

Nem vállalkozhatom természetesen a neveléstudományunk előtt álló 
részfeladatok taxatív felsorolására, rendszerbe foglalásukra sem kívánok elha-
markodott kísérletet tenni. Csupán néhány következtetést kívánok fűzni még 
ahhoz a tényhez, hogy előttünk két, neveléstudományunk számára egyaránt 
kötelező erejű dokumentum áll, az egyik a tudományok egész összefüggésében 
jelöli ki hosszabb távra, a másik a köznevelésünk előtt álló feladatok rendszeré-
ben jelöli ki a közvetlen jövőre nézve a neveléstudomány helyét. Elvi ellentét 
természetesen nincs a két dokumentum között, annál inkább lehet az első sé-
relme nélkül a neveléstudomány távlati terve kidolgozása során különösen az 
ötéves terv első éveire nézve a második dokumentum által kitűzött feladatokat 
is fokozottabban érvényesíteni. 

Az 1. témacsoport keretében széleskörű összehasonlító pedagógiai vizs-
gálatok mutassák meg, hogy az oktatási reform kérdése, elsősorban a természet-
tudományok és a technika rendkívül gyors ütemű fejlődése következtében, 
az egész világon napirendre került. Még az oktatás és a termelő munka össze-
kapcsolására is történnek kísérletek a kapitalista államokban is, de szűkkörü, 
praktieista, a nevelés humanisztikus célkitűzésével gyakran ellentétes formák 
között. A Szovjetunióban és a népi demokráciákban viszont az oktatás és a 
termelő munka összekapcsolása — éppen azért, mert nemcsak a technika, ha-
nem a társadalom forradalmi fejlődése is posztulálja — az ember integritásá-
nak helyreállítását, a szocialista humanizmus tökéletes kibontakozását szol-
gálja a kommunizmus felépítésének perspektívájában. Ezért üdvözölhették 
szovjet költők, Rilszkij és Bazsan már 1958 decemberében a Szovjetunió 
Kommunista Párt jának és a Szovjetunió Legfelső Tanácsának vonatkozó liatá-
tozatát, mint a görög filozófusok és költők által kidolgozott bumanitas-eszmény 
magasabb fokon való megvalósítását. 

A 2. témacsoport központi kérdése a korszerű általános műveltség meg-
határozása, ezen belül a humán és a természettudományi tárgyak, az elméleti 
ismeretek és a gyakorlati készségek helyes arányának a kialakítása. Ez az a 
témacsoport, amely előreláthatóan a legszenvedélyesebb vitákat fogja kivál-
tani az egyes szaktárgyak képviselői között; mindenfajta szaksovinizmussal 
szemben a szocialista világnézet, a kommunista embernevelés szempontja 
dönti el, hogy mi tartozik az általános műveltségbe, s a tanulók életkori sajá-
tosságait, természetes befogadó képességét, harmonikus testi-lelki fejlődését, a 
fokozatosság meg a koncentráció elvét, s az alapvető nevelési célokat szem előtt 
tartó szocialista pedagógia határozza meg, hogy ebből mit, mennyit és melyik 
iskola-típus melyik osztályában kell a tanulóknak elsajátítaniuk, illetőleg 
mi marad az iskolánkívüli, nem tantervszerűen kötelező foglalkozásokra. 
A non multa sed multum elvének gyakorlati vonatkozásait egyébként, a megér-
tés, a begyakorlás, valamint az önálló alkalmazás optimális feltételeinek meg-
határozását részben a pedagógiai kísérletekre kell bízni. I t t már a további 
témacsoportok feladatait érintem; a korszerű általános műveltség kérdései 
átvezetnek a tantervelmélethez, amely már ,,A szocialista iskolarendszer 
kifejlesztése" című témacsoport egyik fontos problémájaként jelentkezik. De 
előbb engedtessék meg még egy példa a korszerű általános műveltség tartal-
mának változékonyságára, a társadalmi formák fejlődési fokához kötöt t jel-
legére nézve, mégha ez a példa olyan természetű is, hogy talán magam vonom 
a szaksovinizmus vádját a fejemre általa. Mégis, e példának illusztratív érté-

2 Magyar Tudomány 10(10/12 727 



kén felül az az előnye is megvan, hogy egyes aggodalmaskodókat figyelmeztet-
het arra: ne féltsék Lenin tanítványaitól a humanisztikus műveltséget, hiszen 
ő, aki a politechnikai nevelés célkitűzéseit megszabta, egyben arra is taní tot ta 
a szovjet ifjúságot, hogy „proletárkultúrát csak akkor lehet építeni, ha ponto-
san ismerjük az emberiség egész fejlődése által létrehozott kultúrát", kommu-
nizmust csak úgy építhetünk, „kommunistákká esak úgy lehetünk, ha elmén-
ket mindazoknak a kincseknek ismeretével gazdagítjuk, amelyeket az embe-
riség felhalmozott." De természetesen az a kritikai átdolgozás, amelyet Lenin 
a művelődési örökséggel kapcsolatban Marxnál megfigyel, egy határozott 
szelekciót is jelent, olyan szelekciót, amit különben a humanisztikus műveltség 
története során a változó társadalmi formák mindig a maguk ideológiai szük-
ségleteinek megfelelően haj tot tak végre. Elég arra utalni, hogy a klasszikus ókor 
hagyatékának egészen más elemei tartoznak a virágzó feudalizmus általános 
műveltségéhez, mint a polgárság első felemelkedését tükröző ren szánsz 
vagy éppen a polgári forradalmak ideológiáját kifejező újhumanizmus antik-
vitás-képéhez, aminthogy az sem véletlen, hogy a szocialista regényirodalom 
antik hősei a rabszolgaháborúk vezérei, Aristonikos és Spartacus, s a materia-
lista Lucretius is csak a szocialista iskolában nyerte el az őt megillető helyet. 
Indokolt az is, ha a görög filozófiának a polgári-idealista szemléletben túlhang-
súlyozott Sókratés—Platón-vonalával szemben előtérbe lépnek a szofisztikának 
azok a haladó képviselői, akik — mint az élisi Hippias — kéz és fej fejleszté-
sének összhangját követelték a nevelésben, s ha pl. a római rabszolgatársa-
dalomnak az a kritikája is megbeszélésre kerül, amelyet Seneca úgy fogal-
mazott meg, hogy a rabszolgamunka ugyanúgy megfosztja emberi méltó-
ságától a kizsákmányoltakat, mint a fizikai munka teljes hiánya a rab-
szolgatartókat. Es a hasonlójellegű példák könnyű szerrel volnának szapo-
ríthatok. 

A szocialista iskolarendszer kereteit az oktatásügyi Irányelvek pontosan 
meghatározzák már s ezek a keretek — mint már Kádár elvtárs bejelentése a 
VII. pártkongresszuson — a pedagógusok és a szülők túlnyomó többsége kö-
rében helyesléssel találkoztak. így ehhez nincs is mit hozzátennem. Ámde 
éppen a távlati terv irányelveinek erre vonatkozó témacsoportját kell gazda-
gítanunk az oktatási rendszerünk továbbfejlesztésére vonatkozó irányelvek 
szempontjaival s ennek keretében, a tantervelmélet hagyományos, egyoldalúan 
intellektuális célkitűzéseit kitágítva kell jórészt azokat a problémákat kidol-
gozni, melyeket az iskola és az élet, az oktatás és a termelőmunka, az elmélet 
és a gyakorlat összekapcsolása s a világnézeti, erkölcsi és közösségi nevelés 
iskolai megvalósítása felvet. Minthogy oktatás és nevelés a szocialista munka-
iskolában elválaszthatatlan kapcsolatba lép s a politechnikai képzés az álta-
lános, a szakmai képzés a középiskolában a pályaválasztás kérdését is meg-
könnyíti vagy éppen megoldja, továbbá, minthogy a tankötelezettség kor-
határának a felemelésére történik intézkedés és az a célkitűzés is fokozatosan 
érvényesül, hogy az általános iskolát végzett ifjúság túlnyomó többsége vala-
milyen formában továbbtanuljon, „Az ifjúság problémája a szocialista átalaku-
lás időszakában" témacsoport nem jelentőségében, de az alája sorolható kér-
dések száma tekintetében bizonyos mértékig leszűkül, amennyiben ezek egy 
része is átkerül a szocialista iskolarendszer problémakörébe. De it t maradnak 
mindenesetre az olyan fontos problémák, mint az ifjúsági mozgalom és az 
ifjúság iskolánkívüli nevelésének egyéb tényezői, ifjúsági irodalom, öntevékeny 
művészet, sport, valamint az ifjúságvédelem nevelési problémái, a családi 
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nevelés egyes kérdései és általában az iskolába már nem járó fiatalok helyzete, 
továbbképzése, nevelő jellegű foglalkoztatása. 

Az 5. témacsoport fontosságát a dolgozók iskolájával, az egyetemek és 
főiskolák esti, valamint levelező oktatásával kapcsolatban kiemeltem már: ide-
tartoznak a népművelés egyes kérdései is, amennyibén a 86. főfeladat kereté-
ben (,,A közművelődés hazai története, elméleti és gyakorlati kérdései a szocia-
lista társadalomban") nem kerülnek kidolgozásra. A tervezés során az a véle-
mény érvényesült, hogy idetartoznak az egyetemi és főiskolai oktatás és nevelés 
kérdései is. Megvallom, nem tudok evvel teljesen egyetérteni, mégpedig egy-
részt azért nem, mert egyetemeink és főiskoláink nappali tagozatának hall-
gatói — legalább is nia még — túlnyomóan a középiskolából közvetlenül kerül-
nek felsőoktatási intézményekbe, valójában csak i t t érnek meg minden tekin-
tetben felnőtté, és mindenesetre hiányzanak azok a gyakorlati életben szerzett 
tapasztalataik, amelyek éppen a felnőttek oktatásának különleges feltételeit 
megszabják. De főleg azért nem kapcsolnám össze a felnőttek oktatásának ál-
talános probl matikájávai, mert ennek sok tekintetben más jellege mellett 
nem domborodna ki eléggé a felsőoktatás pedagógiájának sajátossága, egy 
idáig elhanyagolt, de a kommunista szakemberképzés szempontjából döntő 
fontosságú terület felszántásának szükségessége. Vagy ,,a szocialista iskola-
rendszer" összefüggéseiben, vagy még inkább mint önálló témacsoport kaphat 
megfelelő hangsúlyt. Hiszen még annak az elvnek az érvényesüléséért is küz-
denünk kell, hogy az egyetemeken nemcsak szakembereket képezünk, lianem 
embereket, kommunista világnézetű szakembereket nevelünk; elmélet és gya-
korlat egysége, a tudományos kutató munka, mint az egyetemi oktatásnak 
nem csupán egyik, csak bizonyos korlátok között érvényesülő célja, hanem az 
egyetemi nevelésnek egyben általánosan kötelező eszköze is, és még egy sor 
neveléselméleti és módszertani kérdés vár kidolgozásra. De a részletekbe bele-
menni i t t sem áll módomban, még a pedagógusképzést illetően is meg kell 
ezúttal annyival elégi dnem, hogy kiemeljem: a nevelő, aki politechnikai mű-
veltséget nyúj tó iskolában tanít, maga sem maradhat olyan kétbalkezesnek és 
nem állhat olyan tájékozatlanul a termelés kérdéseivel szemben, mint az egy 
hajdani filozopternél ta lán természetes dolognak számított. 

Neveléstudományunk feladatai egyébként nemcsak témacsoportok, ha-
nem hatókörök szerint is csoportosíthatók. Vannak feladatok, amelyek megol-
dásával közvetlenül a köznevelést irányító vezető szervek munkájába kapcsoló-
dik, ilyen pl. a tanterv és más, a köznevelést érintő általánosan kötelező erejű 
dokumentumok és intézkedések kidolgozása, illetőleg pedagógiai előkészítése, 
sőt a tankönyvek elkészítésének irányítása, a kísérleti tankönyvek kipróbálása 
is, ami különösen felelősségteljes és nehéz feladat, ha meggondoljuk, hogy a 
tanulók túlterheltségének nem utolsósorban a tankönyvek didaktikai hiányos-
sága az oka. Ez pedig nagyrészt abból adódik, hogy — éppen mert az iskolát 
közelebb akarjuk vinni az élethez, de a tudomány meggyorsult ütemű fejlő-
dése és a tudományos eredményeknek a felfedezésüket gyakran szinte haladék-
talanul követő gyakorlati alkalmazása következtében is — megrövidült az út 
a tudomány alkotó műhelyei és az iskola között. A tankönyvírónak tehát nem 
egyszer magának kell elvégeznie azt az ú j anyagot a tanuló készültségéhez és 
értelmi fejlettségéhez hozzáidomító műveletet, amelyet régebben nemzedékek 
didaktikai pelikánjai végeztek el már jóelőre. Neveléstudományunk más fela-
datai teljesítésével a gyakorló pedagógusokat segíti, pedagógiai tudatosságuk 
fokozásával, módszereik helyes kialakításában. De nem feledkezlietik meg a 
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szülők pedagógiai felvilágosításáról sem, amit nagy pedagógiai korszakok ki-
emelkedő képviselői, Pestalozzi csakúgy, mint Makarenko elsőrendű felada-
taik közé számítottak. Éppen az iskola közelebb vitele az élethez, a tanulás ösz-
szekapcsolása a termelő munkával hivatásos pedagógusaink közvetlen munka-
társaivá avat ja egyre nagyobb számban az ipari üzemek és állami gazdaságok 
munkásait, akikkel osztoznak tanulóink oktatásában— nevelésében. Világos, 
hogy bova-tovább az ő szívesen, sőt gyakran példamutató odaadással vállalt 
nevelő-munkájukat is megfelelő irodalommal, esetleg e munkásnevelők előtt 
tar tandó előadások kidolgozásával kell segíteni. És i t t sem csak pedagógiai 
ismeretek népszerűsítéséről, hanem a nevelés újszerű feltételeinek és teendői-
nek tudományos elemzéséről is szó van. 

Feladat van tehát bőven, készség is e feladatok lelkiismeretes ellátására. 
Érthető viszont, hogy a megnövekedett feladatok láttán a neveléstudományi 
elméleti munka legfontosabb központjai káderfejlesztési igényt is bejelentenek, 
azaz ú j tudományos munkatársak számára státusokat kérnek. Érthető, sőt 
jogosnak is mondható. Egy elvi szempontot mégis megfontolásra ajánlanék. 
A legjobb pedagógiai laboratórium maga az iskola. Az lesz most különösképpen, 
ahol nagyszerű és a tudományos kutató intézetben meg sem ismételhető kísér-
letek egész sorozata folyik le. Nem az lenne-e természetes, ha kutató intézeteink 
munkatársai maguk is minél több időt az iskolában szeretnének tölteni? De az 
iskolai munka természete hozza magával azt is, hogy aki csak mint megfigyelő 
vesz részt benne, szükségképpen többé-kevésbé torzított képet kap róla, hi-
szen már puszta jelenléte is bizonyos mértékig megbontja a természetes felté-
teleket. l ia az iskolát közelebb akarjuk vinni az élethez, neveléstudományunkat 
is közelebb kell vinnünk hozzá. Az iskola életéhez is. Ezért azt javaslom, hogy 
ne emeljünk ki a múlhatatlanul szükségesnél nagyobb számban az iskolából el-
méleti munkára pedagógusokat, hanem az arra legalkalmasabbaknak a jogos-
nak talált káderigényeket kielégítő mértékben az iskolán belül biztosítson a 
kormányzat órakedvezményt, hogy gyakorlati tapasztalataik tudományos fel-
dolgozására, elméleti általánosítására és ehhez szükséges rendszeres önképzé-
sükre kellő szabad idő álljon rendelkezésükre. A Pedagógiai Tudományos 
Intézetnek pl. jelenleg 34 belső munkatársa van, de — a hozzátartozó négy 
kísérleti iskolán kívül — kb. kétszázra tehető azoknak a gyakorló pedagógu-
soknak a száma, akik állandó adatszolgáltatással segítik munkáját . Ez az a 
kádcrtartalék, ahonnét elsősorban meríteni kell, de nem úgy, hogy kiemeljük 
őket abból a környezetből, amely pedagógiai gondolkodásukat állandó tapasz-
talatokkal táplálja, ellenkezőleg, úgy, hogy e tapasztalatok rendszeresebb 
gyűjtésére és elmélyültebb feldolgozására kedvezőbb feltételek biztosítását 
ajánljuk feletteseiknek. Mert jó és hasznos dolog az Akadémia Pedagógiai 
Bizottsága, az a Pedagógiai Tudományos Intézet is, de a magyar neveléstudo-
mány sokoldalú és az élet friss színeiben gazdag virágzását annál jobban fog-
ják elősegíteni, minél jobban osztják meg munkájukat a gyakorló pedagógu-
sokkal és minél több segítséget nyúj tanak nekik, minél több ösztönzésben ré-
szesítik őket. Mint ahogy oktatási rendszerünk továbbfejlesztésének irányelveit 
is jórészt a gyakorló pedagógusok napról napra odaadóan végzett aprómun-
kája fogja sikerre vinni. 

* * * 

Még a vita előtt hangzott el Szigeti György referátuma a tudományos 
utánpótlás perspektivikus tervéről. Előadásában hangsúlyozta: fel kell mérni 
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milyen területeken van szükség kutatásra és ehhez előreláthatóan hány emberre 
lesz szükség. A megfelelő szakemberek kiválasztásának feladata, az egyetemek 
és tudományos egyesületek mellett, elsősorban az Akadémiára hárul. E prob-
lémára az előadó külön tanulmányban kíván visszatérni. 

A referátumok után vita következett. Számos felszólaló foglalkozott az 
irányelvekkel kapcsolatban felmerülő problémákkal és terjesztett elő javasla-
tokat. 

Kardos Tibor beküldött hozzászólásában az önálló gondolkodásra, 
ítéletalkotásra való nevelés jelentőségére hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, 
hogy a humanizmus pedagógiája mindig az ember harmonikus nevelésére töre-
kedett és ebbe a gyakorlati oktatást, a természettudományokat is bevonta. 
Comenivs például éppen egy magasabb értelemben vett közérdekű humaniz-
mus, „publica humanitas" érdekében akarta felállítani az iskolai műhelyeket 
és vált a politechnikai oktatás egyik úttörőjévé. 

Szalai Sándor felszólalásában arról beszélt, hogy gimnáziumaink és egye-
temeink tantervéből hiányoznak az elemi közgazdasági, közigazgatási, admi-
nisztratív alapismeretek. Javasolta, liogy a középiskoláktól a felsőoktatás 
összes ágaira kiterjedően a gyakorlati közigazgatási, jogi, szervezési és admi-
nisztratív alapismereteknek, általában a termelési gyakorlat szervezeti elemei 
oktatásának tulajdonítsanak nagyobb jelentőséget. 

Ernst Jenő a fiatalok hivatástudatának fejlesztésével és a felsőiskolai 
oktató utánpótlás kérdéseivel foglalkozott. A társadalom és a tudomány ál-
landó fejlődése, a korszerű oktatás követelménye szükségessé teszi az oktatók 
állandó továbbképzését. Ezt még egyetemi szinten is biztosítani, időnként 
ellenőrizni kell. 

Korach Mór a mérnökképzés problémáiról szólva a helyes térszemlélet 
kialakításának szükségességét hangsúlyozta, és szükségesnek tar tot ta , hogy 
a rajzolást és makettezést nagyobb mértékben használják fel az oktatómun-
kában. 

Kovács K. Pál a középfokú mérnöki oktatás bevezetésének jelentőségét 
fejtegette, s javasolta, liogy a rendkívül fontos egyéves üzemi gyakorlatot a 
harmadik és negyedik év között tegyék kötelezővé a műszaki egyetemen. 

Kalmár László a matematikai oktatás módszertanának jelentőségével, a 
hivatástudatra nevelés kérdésével, az egyetemi oktató-nevelőmunka és a ter-
melőmunka kapcsolatával foglalkozott. A helyes oktatási módszerek kialakí-
tása érdekében javasolta : jelöljenek ki az illetékes szervek egy kutatóintézetet, 
amely alkalmas arra, hogy a mainál eredményesebb oktatási módszereket 
dolgozzon ki és ezeket a tanárokkal elfogadtassa. 

Fodor Gábor az iparban dolgozó kiváló szakemberek tudományos tovább-
fejlődésének biztosítását sürgette. 

lssekvtz Péla javasolta, hogy azok a fiatalok, akik a felvételi vizsga után 
egy-két évvel kerülnek az egyetemre, ez idő alatt szakmájukhoz közelálló 
fizikai munkát végezzenek, rendezzenek részükre esti tanfolyamot. 

Kovács István beszámolt arról, liogy a Műszaki Egyetemen már ebben az 
évben üzemi munkára küldték azokat, akik jövőre nyernek felvételt, s részükre 
esti tanfolyamokat rendeztek. 

Az ülésen felszólalt Orbán László, az MSZMP Központi Bizottságának 
tagja, a Tudományos és Kulturális Osztály vezetője. Rámutatot t arra, hogy 
oktatási rendszerünk továbbfejlesztése irányelveinek különös jelentőséget 
kölcsönöz az a tény, hogy nem egy vagy más részletkérdésről, hanem az egész 
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oktatásügy fejlesztéséről van szó. Rendszerünk demokratizmusát muta t ja , 
hogy a párt és a kormány az irányelveket széleskörű vitára bocsátotta, és a 
vitákban már eddig mintegy 20 000-en vettek részt. Az országos vita célja, 
hogy a szakemberek, munkások, a ,,nép kollektív bölcsessége" segítsen a ki-
dolgozásra kerülő feladatok minél alaposabb megtárgyalásában. Az eddigi 
jelek arra muta tnak , hogy ezt a célját a vita eléri. Nagy tömegben látnak nap-
világot olyan hasznos javaslatok, amelyek az irányelvek alapvető vonalán 
belül egyes kérdéseket jobban, célszerűbben fogalmaznak meg. 

A vita másik célja, hogy segítsen az oktatásügyet nemzeti, társadalmi 
üggyé tenni. Oktatásunk rendszerének továbbfejlesztése feloldja iskoláink 
eddigi zárt keretét. A feladatok megoldása egyszerűen lehetetlen csak az isko-
lán belül. Ha realizálni akarjuk az irányelveket, elengedhetetlenül szükséges 
a szűkebb értelemben vett iskolai oktatógárdán kívül a társadalom széles ré-
tegeinek részvétele. Példaként hivatkozott az 5 + 1 -es rendszerre, s az egyetemi 
szakmai jellegű gyakorlatokra, amelyek problémáit az iskolák csak az üzemek 
tevékeny hozzájárulásával tudják megoldani. 

Oktatási rendszerünk továbbfejlesztésére nem azért került sor, mintha 
iskolarendszerünk rossz volna, vagy alapvető hibában szenvedne, s ezért 
„meg kell reformálni". Oktatási rendszerünk óriási előrehaladást jelent a 
múlthoz képest. Társadalmunk gyors fejlődése azonban olyan új igényeket vet 
fel, amelyekkel összhangban kell hogy legyen az oktatás egész rendszere. Egyes 
oktatási intézményeknek ma más céllal kell tanítani, mint korábban. Ma az 
általános iskolát végzettek nagy többsége, mintegy 80%-a továbbtanul. Az ál-
talános iskola nyoic osztályában ezért nem kell teljesen lezárt műveltségi 
anyagot adni. A középiskolákban négyszer annyi diák tanul, mint a kapitalista 
Magyarországon. Bár az egyetemre felvehetők száma nagyon megnőtt, nagy 
többségük mégsem ide, hanem a termelőmunkába kerül. Nem elégséges tehát, 
hogy a középiskola csak az egyetemre készítsen elő, elő kell készítenie a termelő 
munkára is. Az élet, a szülők, a társadalom abba az irányba igényli közép-
iskoláink rendszerének továbbfejlesztését, hogy valami szakirányú képzettsé-
get kapjanak a diákok. 

Egyesek a színvonalat féltik a reformtól. Alaptalan ez a félelem, hiszen 
nem véletlen, hogy az irányelvek három alapelve között szerepel az általános 
műveltség színvonalának további emelése. Óriási fejlődést jelent pl., hogy a 
jövőben középiskolai végzettségre épülő hároméves felsőfokú intézményben 
képezik a taní tókat . Műszaki fejlesztésünket igen nagy mértékben fogja előre 
vinni az a tény, hogy a technikusképzést ezentúl nem közép, hanem felsőfokon 
fogjuk megvalósítani. 

Befejezésül hangsúlyozta, hogy a gyakorlati végrehajtás előtt, még sok 
elvi kérdést kell tisztázni az irányelvek szellemében. Ehhez kéri a párt és a kor-
mány az Akadémia segítségét. 

Az együttes ülés Busznyák István elnök zárszavaival ért véget. Az egyes 
felszólalásokat méltatva hangsúlyozta: a felsőoktatásban a felveendők számát 
sokkal tervszerűbben kell megállapítani, mint ahogy eddig történt. Helyes 
kooperációra van szükség azok között a fórumok között, amelyek ebben a kér-
désben döntenek. A felsőoktatás céljáról szólva elmondotta, hogy az orvosi 
egyetemeken pl. olyan szakembereket kell kiképezni, akik a betegek 90—92 
százalékát el t ud ják látni. Rusznyák István végül bejelentette: az elhangzott 
észrevételeket továbbít ják az illetékes kormánybizottságnak azzal a javaslattal, 
hogy az Irányelvek végső kidolgozása előtt mérlegeljék ezeket. 
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A finnugor kutatások nemzetközi jelentősége* 
O R T U T A Y G Y U L A a k a d é m i k u s 

f \ Nemzetközi Finnugor Kongresszus tervezése során arra töreked-
tünk, hogy az előző finnugor kongresszusok értékes hagyományait kövessük 
ugyan, de határozottan szakítsunk néhány vonásával. Öt finnugor kongresz-
szusról tehetünk említést. Vannak közöttünk több n, akik visszaemlékez-
hetnek e régi kongresszusok sok szép élményére, tudományos és emberi 
kapcsolataira. 1921-ben, 39 évvel ezelőtt Helsinkiben volt az első, 1924-ben 
Tallinban a második, majd 1928-ban Budapesten volt a harmadik kongresz-
szus, a negyedik éppen 30 éve ismét Helsinkiben, s végül az utolsó 1936 ban 
Tartuban. Fzeken a kongresszusokon voltak ugyan tudományos előadások is, 
de igen sokszor csak általános művelődéspolitikai problémákról szóltak, s tu-
dunk olyan kongresszusról is, amelyen egyetlen nyelvészeti előadás sem hang-
zott el, holott tán ez a L gkiművéltebb ága összehasonlító stúdiumainknak. 
Inkább amolyan baráti találkozók, kulturális seregszemlék voltak ezek, nem-
egyszer túrista jelleggel, amelyek — ismétlem — nyúj tot tak számos szép emlé-
ket, alkalmasak voltak bizonyos nemzetközi kapcsolatokra s közelebb hozták 
egymáshoz a finnugorság kutatóit. 

De volt két kártékony vonásuk: naívul romantikus nacionalizmusuk és 
a Szovjetunió kutatóinak távolmaradása. Hogy ez a romantikus nacionalizmus 
hazánkban nem elégedett meg a finnugor kérdések vizsgálatával, hanem 
ezt az ún. turáni komplexus részének tekintette, nem is említem, csak egy 
hangját idézem ennek a nacionalizmusnak M. Pesonen egyik beszédéből, 
aki a kongresszus állandó bizottságának elnöke volt: ,,Mi a finn-ugor népek 
[e] fényes jövője felé haladunk, mint Pékár Gyula buzdítja nemzetét: egyik ke-
zünkben karddal, másikban a kereszttel!" (Túrán, VII : 41.) Függetlenül attól, 
hogy irodalmi köztudatunk Pekárt az egyik leggyengébb magyar írónak tar-
to t ta már akkoriban is, mi a finnugor családból eredett és különböző társadalmi 
rendszerekbon élő népek jövőjét nem ilyen harcias és klerikális nacionalizmus 
szellemében képzeljük el. S mi örömmel üdvözöljük körünkben a különböző 
népek, finnugor és szláv népek közül származó szovjet kutatókat , neves tudó-
sokat, akik finn, német, magyar és más kutatókkal együtt részt vesznek a mi 
munkánkban. Azt hisszük ez a kettő együtt lényeges változást jelent. 

Mi tudjuk, hogy hazánkba e kongresszusra különböző társadalmi rend-
szerekben élő kutatók érkeznek, különböző filozófiai, politikai nézetekkel. S mi 
a kongresszus egyik s nem jelentéktelen érdemének azt tekintjük, hogy e kü-

* Részlet a Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi Finnugor Kongresszu-
sán elhangzott megnyitó előadásból. 
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lönböző politikai-társadalmi rendszerben élő kutatók közös tudományos mun-
kára vállalkoznak, a maguk szakterületén az igazságot akarják feltárni, azt a 
részigazságot, amely előbbre viszi az emberi önmegismerés nagy ügyét. Közös 
humánus, tudós cél hozott össze bennünket: a finnugor népek múltját , törté-
neti fejlődését, a régi rokonvonásokat éppen úgy kutat juk, mint a történeti 
divergenciákat. De ez a kutatás nem nacionalista elkülönülést kíván szolgálni, 
más népekkel, nemzetekkel való szembefordulást, primitív gőgöt. A magunk 
szerényebb célkitűzése szerint mi is az egyetemes emberi összefogás, együttmű-
ködés példáját akarjuk adui, múltunk feltárását a közös emberi történet, mű-
velődés jobb megismerésének igénye vezeti. Azt hisszük ez olyan tudományos 
igény, melynek politikai ta r ta lmát is mindnyájan vállalhatjuk. 

Természetes az is, hogy kongresszusunk jelentőségét nemcsak ebben kí-
vánjuk meghatározni. Amikor két évvel ezelőtt, 1958 telén Helsinkiben fel-
vetettük a kongresszus gondolatát, magunk sem reméltük, hogy javaslatunk 
ily visszhangra, ily megértésre talál. Őszintén örülünk ennek. Jobbnak találtuk, 
ha az általánosságba vesző ún. „kultúrkongresszusok" szervezése helyett 
(így nevezték a régi kongresszusainkat) szabatosan meghatározott tudományos 
célokat követünk. Hogy erre milyen szükség van, azt a többi közt olyan éles, 
bátor problémafelvetés mutat ta , mint csak nemrégiben is K. Vilkuna akadé-
mikus tanulmánya, amelyben a finnugor néprajz jogosultságának, útkeresésé-
nek kérdéseire világított rá. S hogy ezen a területen mennyi anyag gyűlt már 
össze, azt eléggé igazolhatja Korompay Bertalan kis bibliográfiája (ALing. 
X : 131 — 180). S hogy néprajz, nyelvtudomány, népköltészeti s népzenei vizs-
gálódás mennyire komplex módon összefonedhatik egyetlen részletkérdés 
megoldására, azt megfigyelhetni egy napokban megjelent tanulmány közre-
adott első részéből is, amely a finnugor népi verselés tipológiáját igyekszik át-' 
tekinteni. (Gáldi László : A finnugor népi verselés tipológiai áttekintése, 
Irodalomtörténet, XLV1II : 149—175). Ha a K. Vilkuna által felvetett kérdé-
sekre megnyugtató választ keresünk, nem is fordulhatunk más módszerhez, 
mint a szovjet kutatók által annyira sürgetett komplex kutatási módszerhez. 
S azt hisszük jelképes is, hogy kongresszusunkon — bizonyos szépirodalmi, 
irodalomtörténeti témák mellett — három tudomány: a nyelvészet, néprajz és 
régészet együtt ülésezik, hogy elvi kérdéseken és részletfeladatok megoldásán 
keresztül ennek a komplex módszernek a fejlődését szolgálja. 

Másrészt, ha a finnugor kutatásokat az egyetemes etnogenetikai kutatá-
sok gyümölcsöző részévé kívánjuk tenni, akkor válaszolnunk kell mind az 
elemi nyelvi jelenségek, mind a bonyolultabb kulturális alkotások elemzésén 
keresztül arra, hogy az eltérő történeti-társadalmi fejlődés során milyen elemi, 
milyen nagyobb egységek maradtak meg a közös ősi hagyatékból, illetőleg a 
divergenciának milyen törvényszerű fokozatait figyelhetjük meg. Egyik 
klasszikus tanulmányában K. B. Wiklund t szi fel a kérdést: finnugor ősro-
konsági emlékkel vagy finnugor-indogermán egyezéssel van-e dolgunk? 
(Finnisch-ugorisch und indogermanisch.) Ez a kérdés népeink kul túráját 
illotően, mindegyre s nemcsak indogermán vonatkozásokban, feltámad. Hi-
szen a magyar etnogenezis meg sem érthető a szlavisztikai, a turkológiai kuta-
tások legbehatóbb ismerete nélkül s mutatis mutandis vonatkozik ez a finn-
ugor eredetű népek mind gyikére. A történeti konvergenciák és divergenciák 
folyamatait, az ősi finnugor vagy ugor hagyomány és az újabb ráhatások 
egymáshoz való viszonyát, arányait gondos összehasonlító elemzés nélkül meg 
nem érthetjük. 
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Két alapvető módszertani szemléletről, a komplex kutatásokról és az 
összehasonlító földrajz-történeti módszerről szólottam. A komplex módszer 
igénye, mint említettem a szovjet kutatás éidcme, s az összehasonlító földrajz-
történeti módszer kidolgozása a finn tudományt dicséri. Mindkét módszernek 
megvannak a tudománytörténeti előzményei, s az sem titok, hogy nyugati és 
szovjet részről sokan ellenzik a finn módszer bizonyos vonásait. Azt remél-
jük, hogy ez a mi kongresszusunk elősegíti mind a komplex kutatási mód-
szer általánosabbá válását, mind pedig az összehasonlítás helyes történeti-
társadalmi módszertani elveinek kidolgozását. Egy időben szokás volt az össze-
hasonlítás módszerének elvetése köreinkben. Azt hisszük ez éppoly hiba volt, 
mint a szerves összefüggésükből kiszakított elemek mechanikus összehasonlít-
gatása. Nem kétséges, hogy a finn összehasonlító földrajz-történeti módszert * 
gazdagítani, korrigálni fogja az i t t kibontakozó vita. Azt hisszük, e két 
mcdszer termékenyítő vitája (s nem valaminő elvtelen kompromisszum) ér-
tékes további eredményeket hozhat nemcsak a finnugorság történeti alaku-
lásának, kulturális egyezéseinek, eltéréseinek jobb megértésében, hanem álta-
lános tudományelméleti szempontból. 

* 

Engedjék meg, hogy munkánk kezdetének ünnepi pillanataiban bizonyos 
javaslatokat tegyek a kongresszusnak, hogy e jayaslatok megfontolására idő 
íegyen, s a záróülésen megfelelő határozatokat hozhassunk.1 E javaslatokat — 
Hajdú Péter igen tisztelt kollégánk indítványára — a kongresszust előkészítő 
magyar bizottság megbízásából terjesztem elő. Javasoljuk, hogy a jövőben öt-
évenként rendezzük meg a tudományos célú Nemzetközi Finnugor Kongresz-
szust. Azt hisszük, hogy Magyarország, Szovjetunió és Finnország elsősorban 
vállalhatja, hogy váltakozva ötévenként megrendezi kongresszusunkat. Tud-
juk, hogy a finnugor kutatások már régóta nemcsak ezekre az országokra 
korlátozódnak s ezért könnyen lehetséges, hogy más nemzetek is felajánlják 
egy-egy kongreszszus megrendezését. A kongresszusok liolyes előkészítésére 
és tervszerű munkájára válasszon a kongresszus záróülése elnökséget, illetőleg 
bizottságot, amely két kongresszus között működik s minden kongresszuson 
újraválasztandó. Javasoljuk, hogy a központ n indig a következő kongresszus 
székhelye legyen. Javasoljuk végül azt is, hogy az elnökség 'létesítsen 1. 
nyelvészeti, 2. néprajzi és folklór, 3. antropológiai és régészeti, valamint 4. 
irodalmi szakosztályt. A kongresszus anyagát adjuk ki több nyelven, s ha lehe-
tőség van rá, az elnökség gondoskodjék állandó kiadványok biztosításáról is. 

A másik két javaslatunk az első elfogadásából következik, illetve csak 
annak elfogadása után realizálható. 

A kongresszus állandó elnöksége vagy bizottsága vegye fel a kapcsolatot 
az UNESCO illetékes szerveivel, valamint a hasonló nagy nemzetközi kutatások 
organizációival, amilyenek a szlavisztikai kutatások, az orientalisztikai kuta-
tások, a Nemzetközi Néprajzi és Antropológiai kongresszus stb. 

Végül javasoljuk ÍV. Steinitz professzorral együtt a finnugor népekre s 
nyelvekre vonatkozó közös, komplex kutatások megszervezését. A finnugor 
népek és nyelvek kutatásának színvonala nagymértékben függ attól, hogy mi-
lyen vizsgálati anyag áll a kutatók rendelkezésére. A megelőző gyűjtő nemzedé-
kek jóvoltából ma általában nem szűkölködünk a finnugorságra vonatkozó 

1 A javaslatokat a kongresszus záróülése elfogadta. 
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nyelvi és néprajzi anyagban. Bármennyire értékes számunkra ez a régebben 
megszerzett anyag, nem elégedhetünk meg vele. Világszerte jelentkezik az az 
igény, hogy a finnugor nyelv- és néprajztudománynak (valamint a többi érde-
kelt tudományágnak is) újonnan gyűj töt t anyaggal kell felfrissülnie. Űj anyagra 
nemcsak azért van szükség, mert egyes nyelvek, nyelvjárások, népek, nép-
csoportok kutatásában még mindig vannak fehér foltok, melyeknek a megisme-
résére kell törekednünk, hanem azért is, mert kutatóinknak még közelebb kell 
kerülniök a valósághoz. Nem elég pl. egy nyelvet pusztán nyelvtanokból, 
szótárakból, holt szövegekből ismerni, fontos annak gyakorlati ismerete is, 
melyet csak a helyszínen saját í thatunk el. Azonkívül csak így kerülhetünk a 
legközvetlenebb kapcsolatba a ku ta to t t nyelvvel és néppel, csak így tud juk 
regisztrálni a fejlődés ú j társadalmi jelenségeit, az élő nyelvi és etnikai valósá-
got, s az ismételt gyűjtés azon a területen, ahol előttünk egy évszázada vagy 
40—50 éve gyűjtöttek, ú j általános elméleti tanulságokat is kínál a konkrét ú j 
anyaggyűjtés mellett. 

Ezért azt javasoljuk, hogy több érdekelt ország (Szovjetunió, Finnország, 
Német Demokratikus Köztársaság, Magyarország) részvételével készüljön 
terv a finnugor népek és nyelvek közötti terepmunka folyamatos végzésére. 
A finnugor nyelvészet szempontjából szükségesnek látszik, hogy egyes finn-
ugor népek közé legalább kétévenként 3—3, illetőleg 6—6 hónapi időtartamra 
küldjünk kutatókat . A kutatómunka ilyen ütemezése a néprajztudomány, 
antropológia és régészet érdekeinek is megfelel. 

A mi nemzedékünknek elodázhatatlan kötelessége az, hogy új anyagot 
gyűjtsön a kutatás számára. Azt hiszem, kongresszusunk sikere akkor lenne 
teljes, lia ebben az ügyben az első, kezdeményező lépéseket megtehetnénk. 
Tudjuk, hogy az ilyen közös expedíciók jó megszervezése mennyi feltételtől 
függ, de hízunk abban is, hogy akadémiáink ezeknek a feltételeknek megterem-
téséről gondoskodni tudnak. Ha ezeket a javaslatainkat a kongresszus záró-
ülése elfogadja és főként ha sikerül javaslatainkat sikerre vinnünk, tudomány-
szakaink új felvirágzását jogosan várhatjuk, s a magunk területén példát 
adunk a békés együttműködés szellemére, megvalósulására. 

* 

190 évvel ezelőtt jelent meg egy magyar kutató, Sajnovics János műve, a 
Demonstratio Kopenhágában, amely az ismeretes előzmények után határozott 
irányba terelte a finnugor összehasonlítás munkáját. E közel kétszáz esztendő 
ala t t a finnugor népekre vonatkozó tudományok kibontakoztak, egyre gazda-
gabbá váltak s ha a két világháború, különösen a második hosszú időre, év-
tizedekre széttépte termékeny kapcsolatainkat, ezek a tudományok tovább-
fejlődtek, nem sorvadtak el. Nem lenne illendő, ha én most befejezésük Saj-
novicstól, Éliás Lönnrottól kezdve felsorolnám azokat a nagyokat, akik a 
finnugor népek történetének, kultúrájának feltárására szentelték életüket. 
Sokan voltak s büszkék vagyunk rá, hogy szerény utódaik lehetünk, követ-
het jük áldozatos munkájukat . Mielőtt munkába kezdenénk hajtsuk meg fejün-
ket emlékezetük előtt. 
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Egy 80 éves intézet munkájáról 
ÜBRIZSY GÁBOR, a biológiai tudományok doktora 

A növényvédelem a múlt század második felében vált intézményessé, 
amikor a különböző világrészekből, a megindult nagyarányú forgalom révén, 
számtalan járványszerűen terjedő kártevőt és kórokozót behurcoltak Euró-
pába. A magyar földművelésügyi kormányzat szinte a legelsők között figyelt 
fel a mezőgazdasági termelést a kártevők részéről fenyegető jelentékeny 
veszélyre. 1880-ban, sok más külföldi államot megelőzve Kemény Gábor, 
akkori földművelésügyi miniszter előterjesztésére Országos Phylloxera Kísérleti 
Állomás léti sült, amely működésének és hatáskörének kiterjesztésével 1890-
ben Állami Rovartani Állomássá alakult át. A korszerű munkaprogrammal 
megindított kísérleti állomás — mely a legrégibb mezőgazdasági kisérletügyi 
intézményünknek tekintendő — kezdettől fogva értékes munkásságot fe j te t t 
ki. A rendszertani kutatásairól közismert világhírű rovartan tudós Horváth 
Géza (1847 —1937) vezetésével számos kiváló kuta tó működött közre a filoxéra, 
a keleti vándorsáska és marokkói sáska, a cukorrépa állati kártevői, a pocok-
és patkány veszedelem, s más igen jelentékeny növényvédelmi kérdések 
eredményes megoldásában. I t t csak néhány nemzetközileg is elismert ku ta tó 
nevét említem, mint az Uj-Guinea-i kutatásairól ismert Bíró Lajosét, a bio-
lógiai védekezés gondolatát szinte az egész világon elsőnek népszerűsítő Sajó 
Károlyét, Tömösváry Ödönét, Vellay Imréét, Pásztor Istvánét stb. 

1897-ben a gyakorlati igények nyomására, a kiváló gazda és zseniális 
nüvénykórtanász Linhart György vezetésével, Magyaróváron, megalakult a 
Vetőmag vizsgáló-, Növényélet- és Kórtani Állomás, amely kezdetben még 
vetőmagvizsgáló kérdésekkel is foglalkozott. Később az országos feladatok 
jobb ellátása érdekében Budapestre került az intézmény és 1906-tól mint 
Növényélet- és Kórtani Állomás működik. 

1932-ben három intézmény, a Rovartani Állomás, Növénybiokémiai 
Intézi t és a Növényélet- és Kórtani Állomás, Növényvédelmi Kuta tó Intézet 
néven egyesült. Nem lehetett ugyanis a gyakorlatban rendkívül szorosan 
összetartozó kérdéseket külön intézmények keretében kutatni. Az egységes 
intézet a Rómában 1929 ben megtartott nemzetközi kongresszus szellemé-
ben, széles felületen kezdte meg munkájá t és a gyakorlattal való kapcsolatát 
elmélyítette. Az új intézménynek előbb Bakó Gábor, utána Kadocs'i Gyula 
Kossuth«díjas profeszszor, majd Husz Béla (1893—1954) egyetemi tanár 
volt avatot t vezetője. 
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Az 1949-ben átszervezett és feladatkörében kibővült intézet kutatási 
bázisát kiszélesítve és kapcsolatát a gyakorlattal megerősítve, a múltnál 
lényegesen szélesebb területen fogott hozzá a kutatómunkához. A Budapes-
ten működő központi intézet osztályai: mezőgazdasági állattani, növény-
kórtani, analitikai és preparatív kémiai és mezőgazdasági madártani, 2 kuta tó 
csoportja (toxikológiai és biokémiai-kórélettani), valamint az előbbi osztá-
lyok keretében szervezett speciális laboratóriumok (virus-biológiai, bio-
kémiai, bakteriológiai, parazitológiai, radioaktív izotópos), valamint a vidéki 
kutató-laboratórium (Burgonyabogár Kuta tó Laboratórium, Keszthely) lehe-
tővé tették azt, hogy fiatal kutatók bevonásával, az elpusztult műszerek, a 
könyvtár és a gyűjteménytár legszükségesebb pótlásával eredményesen kap-
csolódjék bele intézetünk abba a nagy átalakulási folyamatba, amelyen 
világszerte átmegy mind a gyakorlati növényvédelem, mind a növényvédelmi 
kutatás. Az újjáalakult intézmény alkalmazott tudományos jellegénél fogva 
mindig arra törekedett, hogy a legszorosabb kapcsolatba kerüljön a termelő-
munkával. Évek óta hazánk valamennyi tájegységén, mintegy 150—200 
helyen folytat ja kutatásait és szabadföldi kísérleteit. 

Jelenleg az intézetben folyó hazai növényvédelmi kutatások a szak-
terület egészét felölelik : mezőgazdasági rovartani, parazitclcgiai, prognosztikai, 
bakteriológiai, mikrobiológiai, biológiai, mikológiái és általános növénykór-
tani, továbbá analitikai kémiai, preparatív kén iai, illetve a növényvédősze-
rek hatásmechanizmusának fiziológiai és radioaktív izotópos vizsgálatai, a 
rezisztencia élettani alapjainak biokémiai jellegű kutatásai vonalán, végül 
mezőgazasági madártani és növényvédelmi üzemtani vonatkozásban. A 
kutatómunka megüti az általános nemzetközi szinvonalat, sőt egyes terüle-
teken (pl. az amerikai fehér szövőlepke biológiája, antibiotikum- és fitoncid-
kutatások, a baktériumos növénybetegségek és bakteriofágok kutatása, 
egyes állati kártevők monografikus feldolgozása, biokémiai kórélettani vizs-
gálatok, fémhumátok alkalmazása növényvédőszerekként stb.) még adatokat 
is nyúj t hasonló jellegű külföldi kutatások számára. Kutatásaink során ú j 
növényvédőszerek születtek, mint pl. a szerves higanytartalm.ú Iligosan 
nedves és porcsávázószer, DDT ásványolajemulzió, DDT—HCH kombinált 
szerek, mikrokristályos DDT (Pernit), parathion, malathion, DNRB rézgálic-
pótszer, 2,4-D hormonos gyomirtó (Dikonirt), takácsatka-ölőszer (Atkol), 
MCP A-hatóanyagú Krenoxin, a trichothecin antibiotikum (Tricin) és a 
gibberellin. 

Új védekezési eljárásokat dolgoztak ki a kutatók, tömegesen jelent-
kező kártevők és betegségek ellen. Bevezették a gyakorlatban is az 1949 — 50 
években a bagolypillék elleni melaszos DDT-s csalétkes védekezést, amellyel 
többmillió forint megtakarítást értünk el, valamint a mezeipocok elleni 
nyári melaszos-cinkfoszfidos csalétkes, ill. újabban a Toxaphen porozásos 
védekezést. Az amerikai fehér szövőlepke ellen, amely karantén kártevő az 
országban, korszerű védekezési rendszert kísérleteztek ki a kutatók, ennek 
eredményeit külföldi államok is átvették. Hasonlóan sikerült az amerikai 
burgonyabogár, a babzsizsik, a magtári zsizsikek, a répaaknázómoly, a csere-
bogár pajorok ellen, a lucerna és lóhere Ion bkártevői, ill. magkártevői, a 
bimbólikasztó, a takácsatkák és más kártevők ellen eredményes védekezési 
rendszert kidolgozni. Megindult, növénykórtani alapon, széleskörű kórélet-
tani és biokémiai kísérletekben a rezisztencia-jelenségek elvi alapjainak a 
tisztázása is. Vírusellenálló paprika és paradicsom-fajtákat és egyes vírus-
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betegségekkel szemben (Y-vírus) rezisztens burgonyatörzseket szelektáltak. 
Új kutatási módszerek honosodtak meg, amelyek közül kiemeljük pl. a fuzik-
ládiumok és a peronoszpóra előrejelzését szolgáló prognózis módszert, a 
bruzone-rezisztencia üvegházi és szabadföldi gyors meghatározási eljárását, 
a gyümölcsösökben és a szőlőkbon a nagymértékben termelékeny nedves 
porozásos eljárást stb. Az alkalmazott madártani kutatások is jelentős ered-
ménnyel jártak, különösen a mesterséges madártelepítés, egyes madarak táp-
lálkozásvizsgálata, ill. a biológiai védekezésben való alkalmazása és a madár-
hangok vizsgálata, az ún. ornithomuzikológia terén. 

A megbízható kártevőprognózisok tudományos alapjainak kimunkálása 
érdekében jól bevált módszert dolgoztak ki kutatóink, pl. az éjjeli rovarok és 
a bagolypillék rajzás-dinamikájának vizsgálatára automatikus, ölőszerke-
zettel ellátott fénycsapdákkal. Szükségessé vált a kártevődulások és gradációk 
populáció viszonyainak, illetve valószinű ökológiai és cönológiai körülményei-
nek feltárása és azoknak a tudományos összefüggéseknek kidolgozása, amelyek 
révén az egyes mezőgazdasági kultúrákban, mint agro-biocönózisokban, az 
élelmiláncok és synbiológiai kapcsolatok révén kialakulhat egy-egy kártevő 
veszélyességi létszáma, illetve tömeges kártétele. Cönológiai kutatásaink, 
amelyeket őszi és tavaszi gabonavetésekben, lucernaföldeken, kukorica-
és mák vetésekben, burgonyaföldeken stb. folytatunk, s amelyeknek részlet-
eredményeit nagyrészt már közöltük (Szelényi, Jermy, Nagy В., Reichart G., 
Ubrizsy és újabban V. Deseő Katalin), nemcsak a kártevődulások, illetve 
egyes epid miák és a gyomok tömeges elszaporodásának valószínű okaira 
mutatnak rá, hanem egyben mogjelölik azokat a nagyobb távlatokat is, 
amelyek felé hal dniuk kell a korszerű növényvédelmi biológiai kutatásoknak. 

Az eddigi biotechnikai jellegű növényvédelem ugyanis hovatovább 
világszerte válsággal küzd, mert egyoldalú tüneti kezelésekkel, kizárólag 
direkt kémiai védekezésekkel a gyakorlati növényvédelem problémáit vég-
legesen megoldani nem lehet. A növényvédelmi kutatástól ma már nemcsak 
azt kell elvárni, hogy egy-egy kártevőnek felismert élő szervezet életmódját, 
szaporodási és-elterjedési viszonyait részletesen feltárja, illetve bogy a kár-
tevő korlátozására vagy esetleges megsemmisítésére gyors hatású, de csak 
rövid időre szóló módszert dolgozzon ki, hanem előzőleg olyan fokig kell kifej-
lesztenie a tudományos előrelátást, hogy helyesen Ítélhesse meg minden eset-
ben a káreset kialakulásához vezető biológiai, ökológiai és cönológiai faktorok 
bonyolult kölcsönhatásait és ezek ismeretéb n olyan eljárásokat vezessen be 
a gyakorlatba, amelyek tartós hatású védelmet biztosítanak. Ennek az új 
szemléletű és biocönológiai jellegű növényvédelmi irányzatnak még csak az 
alapjait munkálják külföldön és hazánkban is, e szaktudomány legkiválóbb-
jai — mégis nagy jelentőségűeknok kell tar tanunk az e téren elért hazai 
eredményeket, amelyekre a külföld is számot tart , s amelyeket külföldi szer-
zők is érdemlegesen méltatnak. 

A növényvédelmi kutatásnak alapvető törekvése a rendszeresen ismét-
lődő kártevések és járványok törvényszerűségeinek, és általában a tömeges 
kártevők életjclenségeinek megvilágításán keresztül a biocönológiai, tehát 
életközösségi alapon nyugvó korszerű yédekezési eljárások kidolgozása. Ugyan-
akkor hangsúlyozzuk a rezisztencianemesítésben és a fejlett agrotechnikai 
módszerek alkalmazásában rejlő hatalmas, még kiaknázatlan lehetőségeket 
is. A kémiai kutatás a felszívódó és a növényeknek mintegy belső védettséget 
nyúj tó szisztematikus gombaölő — és rovarölő, ill. herbicid készítmények -
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ben, az antibiotikumok és fitoncidok terjedő használatában jelöli meg a fej-
lődés út já t . A repülőgép, különböző atomizőrök, a mechanikai és thermo-
mechanikai aeroszol gépek alkalmazása viszont a növényvédelmi technikát 
forradalmasítja. A mezőgazdasági munka végzésére alkalmas napok számá-
nak megállapításán, az éjszakai növényvédelmi munka kidolgozásán, az egy 
holdra eső költségtényező meghatározásán keresztül a növényvédelmi üzem-
tani vizsgálódást fektettük szilárd és korszerű alapokra. 

Folyamatosan bevezettük a szerológiai módszereket a növénykórtanba, 
s így sikerült a gyapotbakteri ózis, kölesbakteriózis, a burgonyavírusok gyors 
kimutatására agglutinációs módszert kidolgoznunk. Fejlődtek toxikológiai 
eljárásaink is, amelyek közül a fungicid szerek és a porozószerelt minősítésére 
korszerű és gyors metódust munkáltak ki kutatóink. A csávázott vetőmagvak 
csávázottságának kimutatására biológiai módszert sikerült kidolgozni ( Be-
rendl.J. A gyakorlatba is bevezettük a korszerű szelektív vegyszeres gyomirtást, 
amellyel gabonavetésekben kat . holdanként 2,2 q terméstöbbletet, orszá-
gosan legalább 200 millió forint értékű termésnövekedést lehet elérni. Kidol-
goztuk továbbá a legelők, a rizsvetések, a kukorica, a szőlő és gyümölcsö-
sök, a len, a hagyma, borsóvetések gyomjai, illetve a pillangós takarmány-
növények arankái elleni hatásos vegyi gyomirtást (TJbrizsy). A len gomba-
betegségei elleni védekezési eljárást kidolgoztuk. Jelentősek a rovarok diapauza 
viszonyaira, ezek okaira (fotoperiodizmus) és a rovarok táplálék választására 
(chemorecepció) vonatkozó vizsgálatok is. 

Az agrobiocönózis hasznos tagjai t kimélő, szelektív védekezési módszer 
kidolgozása érdekében részletesen vizsgáltuk a burgonyabogár tápnövény-
választását az alábbi meggondolások alapján. Valamely kultúrnövény-állo-
mány életközösségében kialakult élelmi láncok tagjait sajátos reflex-mecha-
nizmusok kötik össze, ezért meg van a lehetősége annak, hogy pl. a burgonya-
bogárnak a burgonyanövényekhez való kapcsolatát, tehát a táplálkozását 
olyan különleges módszerekkel akadályozzuk meg, amelyek egyáltalában 
nem érintik az életközösség többi, hasznos tagjainak tevékenységét. Ilyen 
irányú kutatásaink révén megállapítottuk, hogy a burgonyabogár táplálko-
zását, riasztó hatású anyagok kipermetezésével is meg lehet akadályozni. Ha 
réztartalmú bordóilevet permetezünk a burgonyára, azon a fiatal bogarak 
nem táplálkoznak. Ez a védelem egyelőre csak a fiatal lárvák és bogarak ellen 
nyú j t védelmet, s ezért még tovább kell fejleszteni (Jermy-Sáringer). 

A biológiai védekezés lehetőségeinek kutatása során megkezdtük a kár-
tevő őshazájában honos természetes ellenségek betelepítését. A darmstadti 
intézettől kapott amerikai ragadozó poloska (Perillus bioculatus) tömeges 
tenyésztését kezdtük meg. Az első csoportok számóföldi kibocsátására már 
1960 nyarán sor került. Az eddigi tenyésztés során szerzett tapasztalatok 
alapján tudjuk, hogy a poloska lárváinak és kifejlődött alakjainak nagy a 
falánksága, a nőstények nagy tömegben szaporítanak s így hatékony ellen 
ségévé válhatnak a burgonyabogárnak. Egyetlen kedvezőtlen tényező, hogy 
nem ragaszkodnak a burgonyához, hanem más növényeken is tevékenyked-
nek (Jermy). 

A növények betegségekkel szembeni ellenállósága a legbiztosabb és a 
legolcsóbb védekezés. Ahhoz, hogy növénynemesítőink ellenálló fa j tákat tud-
janak kinemesíteni, szükség van a rezisztencia elméleti, élettani biokémiai 
alapjainak tudományos feltárására. Intézetünk kórélettani laboratóriumá-
ban foglalkozunk a búza rozsdabetegségekkel szembeni, a,burgonya fi toftóra 
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betegségekkel szembeni ellenállóságával, valamint a vírusfertőzésekkel szem-
beni ellenállósággal. Megállapítottuk, hogy az ellenálló növények fenol vegyü-
letei fertőzés után igen erős oxidációt szenvednek, ennek folytán a fenolokból 
mérgező kinonok keletkeznek. A kinonok a növény szöveteiben elhalásokat 
idéznek elő, amelyek megakadályozzák a kórokozó további terjedését. Ez a 
reakció tulajdonképpen túlérzékenységet jelent, mert a növény túlérzékeny 
szövetei a kinonok hatására halnak el. A növényi rezisztencia tehát az állat-
világban megismert fertőzési allergiához hasonlít. Bizonyos vegyületek, pl. a 
streptomycin fokozni képesek a növény fcnoloxidációs enzimjét, és így a 
streptomycin a burgonya ellenállóképességét növeli a fitoftórával szemben. 
A búza és menta rozsdabetegségei ellen sikerült elméleti alapokon hatásos 
kémiai védelmet is kidolgozni, amely elsősorban nikkelsókra támaszkodik 
(Farkas—Király ). 

Remény van arra, hogy a rezisztencia elméleti alapjainak megismerése 
után antibiotikumokkal és más módon is befolyásolni tudjuk a növények 
reakcióit a fertőző megbetegedésekkel szemben. 

A növényvédelmi kutatás területén dolgozók megírták ,,A növényvé-
delem kézikönyvé"-t (3. kiadás 1960-ban), amelyben határozottan kifejtet-
ték a korszerű növényvédelem jellemvonásait, bemutatták annak teljes rend-
szerét, amely komplex növényvédelmet jelent és nem választható el a növény-
termesztés, növénynemesítés, agrotechnika és általában a terméshozam eme-
lését célzó más ténykedések rendszerétől. Ezt a munkát követte a több mint 
1000 oldal terjedelmű „Növénykórtan" című munkának a kiadása, az orosz-
ból lefordított és magyar vonatkozásokkal kiegészített Scsegolev: „Mezőgaz-
dasági rovartan" című mű megjelenése, valamint Ubrizsy : „Vegyszeres 
gyomirtás" és Ubrizsy—Reichart : „Termesztett növényeink védelme" ú j 
szempontokat tartalmazó munkája. Megélénkült a tudományos eredmények 
irodalmi publikációja, és az egyes fontos kártevőkre vonatkozó szakismerete-
ket a kutatók a gyakorlati érdekekre való tekintettel monográfikusan dol-

, gozzák fel (pl. a mintaszerűen megírt és külföldön is ismert monográfia az 
„Amerikai fehér szövőlepke Magyarországon", Budapest, 1953., és „A burgonya-
bogár", Budapest, 1955. stb., továbbiakban pl. Nagy B. lloplocampa monog-
ráfiája stb. előkészületben). 

Intézetünk dolgozói közül három Kossuth-díjas, három a tudományok 
doktora és 19 a tudományok kandidátusa. 

Elkészítettük a növényvédelem fejlesztésének 15 éves tervét. Ez a 
100 oldalas előterjesztés, — úgy érezzük — alapvető a tudományos és gya-
korlati növényvédelem eddigi munkája és további feladatai tekintetében, 
nyugodtan építhetjük rá 15 éves fejlődésünk terveit. 

Röviden áttekintvén az utóbbi 10 év folyamán végzett sokoldalú kuta-
tómunkánkat, legyen szabad azok gyakorlati jelentőségére is futólag rámutat-
nom. A mezőgazdasági termelés biztonságának megszilárdításában, jövedel-
mezőségének, illetve terméseredményeinek fokozásában komoly szerepet ját-
szik az agrotechnika egészébe beépülő és rendszeressé váló növényvédelem. 
Ennek elméleti alapjait, de gyakorlati módszereit is, nagyrészt intézetünk 
munkálta ki. Működésünk nemcsak a hirtelen és váratlanul fellépett kárte-
vők kártételének elfojtására vagy elszigetelésére irányult, hanem az újon-
nan behurcolt és meghonosodó karantén és egyéb kártevő rovarok és növény-
betegségek életmódjának feltárásával és a védekezés módjainak megjelölésé-
vel gyakorlati növényegészségügyünk segítségére sietett. Igen nagy londü-
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letet adott a gyakorlatiasabb irányú kutatómunkáknak intézetünk újító-
mozgalma, amely nemcsak új növényvédőszerek preparálását, hanem ú j 
védekezési módszerek kidolgozását is lehetővé tette. Az általunk kidolgozott 
s már a gyakorlatba bevezetett és folyamatosan alkalmazott új védekezési 
metódusok (16 témában) beleértve az ú j növény védőszereket is, szerényen 
számítva évi 250 millió forint megtakarítást, ill. többlettermést jelentenek. 
Ezenfelül a gabonavetések vegyszeres gyomirtásával évente 150—200 millió 
forint többlet-értéket biztosítunk, mert kh-ként, 2,2 q-ás terméstöbbletet 
sikerült elérni. Széleskörű kutatások alapján kidolgozott, de a gyakorlatban 
eddig még fel nem használt, vagy csak szórványosan kipróbált újabb, egy-
egy termelési ágban a növényvédelem egész komplexumát felölelő védekezési 
rendszerek (mint pl. a gyümölcstermesztés, a burgonyatermesztés komplex 
növényvédelme, a lucerna és más takarmánynövények korszerű megvédése, a 
különböző kultúrák szelektív és szuperszelektív gyomirtása, a kukorica kár-
tevői és betegségei leküzdésére alkalmas eljárások stb.) általános alkalma-
zása újabb évi sok száz millió forint többletjövedelmet biztosíthat a szántó-
földeken és gyümölcstermelés területén. 

A sürgős befejezést kívánó, azonnali bevezetésre szánt kutatások mellett 
nem szabad megfeledkeznünk a jövőben a távlatosabb, invenciózusabb, 
alapvetően ú ja t hozó kutatásokról sem. Egész szakterületünk további fej-
lődésének lenne akadálya, ha lemondanánk a napi feladatok ellátásán túl a 
perspektivikusabb témák vizsgálatáról és az alapkutatásokról. 

Visszapillantva az 1949-től eltelt 11 esztendőre, nyugodtan megálla-
pí that juk, hogy az a lendület, amelyet nagy elődeink: Horváth Géza, Jablo-
nowski József, Linhart György, Kadocsa Gyula, Husz Béla, Bodnár János 
meghonosított e tudomány területén, semmivel sem lankadt, mert a jelen-
legi fiatal kutatógárda lelkes és termékeny kutatótevékenységével sikerült 
továbbfejleszteni tudományos haladó hagyományainkat. 
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Megemlékezés Winkler Lajosról 
S C H U L E K E L E M É R a k a d é m i k u s 

K ö z e l öt évtized távlatában régi emlékeim között önmagamat kere-
sem. Magam elé szeretném varázsolni f iatal jómagam első találkozását Wink-
ler professzorral, aki akkor első izben vizsgáztatta a gyógyszerész-gyakorno-
kokat. Elismerő szavait, a tőle kapott értékes jutalmat. Ez a találkozás elha-
tározó jelentőségű volt számomra, Magam elé idézem az egyetemre való 
visszatértemet az első világháború vérzivatarában. Л harctérre — behívó 
parancsra történő — újbóli visszatérést. Milyen megnyugtató volt véletlen 
találkozásunk alkalmával mondott pár búcsúszava: „Kegyednek akkor is 
aláírom az indexét, ha egyetlen előadásomon sem lesz jelen". Mily magabiz-
tosan térhettem vissza intézetébe, hol erélyes utasítására kisebb nagyobb 
hányedás után — 1919 elején munkahelyet kaptam. A későéjszakába nyúló 
együttdolgozás napjait , a tudományos munkára buzdító lelkes szavait. Hány-
szor kisért haza a késő éjszakai órákban lakásomra. Milyen elgondolkozva és 
milyen nehezen bocsájtott el új munkahelyemre. Csak az nyugtatta meg, 
hogy új munkahelyemre osztályvezetőként távoztam. Fülembe csengnek 
szavai: „Hát jó, menjen el! Kegyed úgyis vissza fog jönni az egyetemre . . ." 

1939. április 14-én halt meg Winkler Lajos, a budapesti Tudomány-
egyetem I. sz. Kémiai Intézetének igazgatója, az analitikai és gyógyszerészi 
kémiának első ny. r. tanára. Winkler Lajos Than Károlynak, a magyar tudo-
mányos kémia megalapítója iskolájának egyik legkimagaslóbb képviselője, 
kinek neve Than Károly közvetlen taní tványai közül a nemzetközi kémiai 
irodalomban a legjobb csengésű, leggyakrabban idézett, a legismertebb név 
volt, s az ma is. Mindezt annak köszönhette, hogy hű maradt azokhoz az esz-
mékhez — ma már hagyományokhoz — melyeket Than Károly a nagy Bunsen-
tanítvány hozott magával Heidelbergből, s továbbfejlesztve meghonosított 
nálunk. Ezek az eszmék a tudomány odaadó és feltétlen szolgálata, az empí-
riára legnagyobb mértékbon támaszkodó, gyakran a szkepszisig, de addig a 

, határig vit t kritikai szellem, mely az alkotó géniuszt még nem bénítja meg. 
Г Külföldi hírére, nevére jellemző, hogy német tanártársa a neves vízkémikus 

Klüt ivóvízanalitikai könyvének egy példányát „Dom Altmeister der analy-
tischen Chemie" ajánlással küldte meg Winklernok; vagy Antropovnak a 
neves fizikokémikusnak hivatkozása a Winkler-féle, még 2—3 évtizeddel 
előbb mért abszorpció- és oldhatósági koofficionsekre, melyeket a sajátjaival 
megegyezőnek találva, az utóbbiakat megnyugtatónak tekintette. Alig talá-
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lünk olyan külföldi és belföldi anabtikai tankönyvet vagy kézikönyvet, mely-
ben Winkler Lajos valamelyik módszerével, vagy arra való hivatkozással ne 
találkoznánk. Miként az általános és szervetlen kémiában az eltelt hosszú évti-
zedek miatt ma már csak közvetve ugyan, de Than Károly tanítványainak 
vallhatjuk magunkat, úgy a kémiai analízisben Winkler Lajost valljuk még 
számosan közvetlen tanítónknak és mesterünknek, kinek ötletessége és utol-
érhetetlen experimentális készsége bennünket, tanítványait bámulatba ej-
te t t . 

A tudós hatását korára, korának tudományára elért eredményei alap-
ján szokás lemérni. A Winkler Lajos halála óta eltelt több mint 20 esztendő 
már bőségesen elegendő e hatás lemérésére, különösen akkor, ha az eredmé-
nyek megszületésének, publikálásának, tehát a tudományos világ elé tárásá-
nak időpontját is figyelembe vesszük. Winkler Lajos — mint a múlt század 
annyi kiváló vegyész tudósa — köztudomásúlag a gyógyszerészi pályáról 
indult el, hogy tudományos karrierjót mint az analitikai kémia európai h í rű 
müvelője fussa be. Than Károly, felismerve kiváló képességeit, diplomájá-
nak 1885-ben való megszerzése u tán röviddel munkatársául nyerte meg. 
Than Károly intézetében akkortá j t a hazai ásványvizek elemzésével igen 
behatóan foglalkoztak. Különösen az ásványvizekben oldott gázok állottak 
az érdeklődés homlokterében, miután Than Károly 1867-ben a szénoxiszul-
fidot a harkányi gyógyforrás gázaiban felfedezte. Különben is Robert Bun-
sen gazometriás vizsgálatai ezekben az időkben a gázok fizikai kémiája és 
analitikája felé irányították az érdeklődést. A fiatal, abg 23 éves Winkler a 
vízben oldott oxigén meghatározása felé fordult, mert tudatában volt, milyen 
nagy fontossága van az élet szempontjából a vízben oldott oxigénnek. E 
tárgyról írt német és magyar nyelven 1888-ban megjelent dolgozata elindí-
tója Winkler tudományos hírnevének és annak a hatalmas tudományos mun-
kásságnak, mely a magyar analitikai kémiának külföldön is általános meg-
becsülést szerzett. Ennek a dolgozatnak az eredménye, hogy L. W. Winklert 
a külföldi tudományos szakkörök Sauerstoff—Winkler néven emlegették és 
emlegetik ma is, hogy megkülönböztessék Clemens Winklertől a germánium 
nagynevű felfedezőjétől, és szintén kiváló gazanalitikustól.1 A vízben oldott 
oxigén Winkler-íéle jodometriás meghatározása klasszikussá vált, mort 
70 év gyakorlatát és tudományos kri t ikáját — pedig ilyen szép számmal 
akadt — fényesen kiállotta. Nem tévedek, ha azt állítom, hogy a vízben 
oldott oxigénről és annak meghatározásáról Winklerrel kapcsolatban meg-
jelent dolgozatok száma néhány százra tehető. E hatalmas siker — a doktori 
dolgozatot Than Károly a Magyar Tudományos Akadémián is bemutat ta — 
Winklert arra ösztönzi, hogy a gázok vízben és különböző folyadékokban 
való oldékonyságával behatóan foglalkozzék. Rövidesen kiderült, hogy a 
gázok Bunsen és tanítványai által meghatározott abszorpció koefficiensei 
pontatlanok. Ez a metodikai hibáktól eltekintve abban leli magyarázatát , 
hogy Bunsen az abszorpciókoefficiens fogalmát nem egyértelműen definiálta. 
Winkler éppen ezért két új fogalmat vezetett be. Abszorpciómetriás mérései-
hez szellemes készüléket is szerkesztett, mely egyszerűségével és tetszetős-
ségével, esztétikai arányaival tűnik ki. Ez minden Winkler szerkesztette 
készülékre egyaránt vonatkozik. A gázok oldhatóságának, illetőleg abszorp-
ciókoefficiensének különböző oldószerekben való meghatározása igen nagy 

1 Ezért szerepel Winkler Lajos L. W. Winkler néven a külföldi szakirodalomban. 
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munkaprogramot jelentett különösen akkor, mikor Winkler vizsgálatait a 
bróm, továbbá organikus éterek és észterek, illetőleg ezek gőzeinek vízben való 
oldékonyságára is kiterjesztette. Winkler kereken két évtizedig elhúzódó gáz-
vizsgálatának eredményei számos dolgozatban láttak napvilágot, s a nemzet-
közi tudomány közkincsévé váltak, amikor a Landolt—-Börnstein-féle hatal-
mas munkába bekerülve a Bunson adata i t kiszorították, s megbízhatóbb, 
pontosabb adatokkal félszázad elteltével sem voltak helyettesíthetők. 

Winklernek e munkálatai során természetszerűleg foglalkoznia kellett 
a gázok és gőzök sűrűségének meghatározásával is. A Dum as-féle meghatáro-
zást körülményesnek találta. Olyan módszert eszelt ki tehát, mely a problé-
mát leegyszerűsíti, s az eljárás során a barométerállás gondos észlelését is 
feleslegessé teszi, ha ismert sűrűségű gáz (C02) azonos térfogatának azonos 
nyomáson mért tömegét a levegő, majd az ismeretlen gáz vagy gőz azonos körül-
mények között mért tömegével hasonlítja össze. Ezt az eljárást hazánkban min-
den vegyész ismeri, miután kezdő főiskolai gyakorlatainkon ezt mindnyájan el 
is végeztük. A fizikai műveletek hibáinak kompenzációval való kiküszöbölése 
s ezzel a számítások leegyszerűsítése egész munkásságának sokszor visszatérő 
alapgondolata. Ez a vezérlő motivum gázanalitikai készülékeinek megszer-
kesztésében és használatában is. Klasszikusak azok a vizsgálatai is, melyek-
ben kimutatta, hogy az eredeti Bunsen-félo adatokkal ellentétben, a vízben 
oldott levegő oxigéntartalma a hőmérséklet emelésével csökken. 

A század harmadik évtizedében Winkler gázproblémákkal egyre rit-
kábban foglalkozik. Mint fiatal tanársegéd többször előhozakodtam egy 
kéréssel: foglalkozzunk régi kedvenc témájával, a gázok abszorpciójával, s 
általában azok precíziós analitikájával. Csak biztatgatott: majd később. 
Szavaiból úgy vettem ki, bántotta, hogy a gázok oldhatóságának azok belső 
súrlódásával való összefüggését tárgyaló dolgozatát nem méltányolták elég-
gé, bár nagy példaképe és professzora, Than Károly kisérleti kémiájának első 
kötetébon (169. 1.) a Winkler-féle összefüggést behatóan tárgyalja. A gázok 
kémiája és analitikája gondolatban mégis sokat foglalkoztatta. Ezt bizonyítja 
a 73 éves tudós könyvén« k: Unt« rsuchungsverfahren für das ohemische Labora-
torium, F. Enko Stuttpart , 1936. 52-ik oldalán olvasható megjegyzése: „Ver-
fasser gedenkt die Untersuchungen bezüglich der Löslichkeit von Gasen 
fortzusetzen und die Erg«bnisse zu veröffentlichen." E megjegyzés a pá-
ratlan kísérletezőnek és éles megfigy« lőnek a további, még mélyebb kuta-
tást óhajtó vágyakozása, melyet a vízzel nem minden arányban elegyedő 
folyadékok oldhatóságának vizsgálata során te t t megfigy« lése, illetőleg az 
abból levonható következtetés váltot t ki b lőle. Vissza-visszatér ked-
venc munkaterületére, s régi precíziós eljárásait inkább gyors, a gya-
korlat igényeit kielégítő módszerrel egészíti ki. A gyakorlat igényeit t a r t j a 
szemelőtt, amikor a legfontosabb fizikai állandók: a sűrűség,a forráspont, az 
olvadáspont meghatározásáról fejti ki nézeteit, s dolgoz ki a gyakorlat szá-
mára új, egyszerű eszközök bevezetésével gyors, a számításokat is kiküszöbölő 
djárásokat (sűrűségmeghatározás). 

Ugyanakkor megmutatja, hogy egyszerű eszközei segítségével milyen 
pontosságot érhetünk el tudományos célok elérésére végzett kísérleteinkben. 
A forráspont meghatározását nemcsak az azonosítás egyik módjának tar t ja , 
de rámutat arra is, hogy megfelelő módon elvégezve — a hőmérő higanytartó-
ját a vizsgálandó folyadékba merítve — anyagunk tisztaságáról is tájékozó-
dunk. — A gyakorlat szempontjai főként két témakört érintenek. E két témakör 
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egyike az ivóvizek és ásványvizek kémiája, a második a gyógyszervizs-
gálat. Mindkettőnek intézeti múltja és háttere van. Winkler a vízben oldott 
gázok (02, N2 ,H2S stb.) beható vizsgálata után a vízben oldott egyéb alkotó-
részek meghatározása felé fordul — talán azért is, mert ezek egészségügyi 
vonatkozásokkal is kapcsolatosak. Vizsgálati eljárásaival külföldön is olyan 
nevet szerez magának, hogy a Lunge—Berl-féle többkötetes, elterjedt műszaki 
kémiai analitikai gyűjteményes munka ivóvíz fejezetének írására őt kérik 
fel. Vízvizsgálati módszerei közül a legtöbbet még ma is használják. Igen 
szellemesek a víz esetleges nehézfém-szennyezéseinek: a vasnak, ólomnak, 
a réznek, továbbá az ammóniának, kénhidrogénnek, kovasavnak stb. ún. 
színre való titrálást alkalmazó eljárásai. Ásványvizek vizsgálatával kapcso-
latosak a halogénekre vonatkozó vizsgálatai, melyekből általános vizsgálati 
módszerek voltak kifejleszthetők. A legnagyobb sikert jodid és bromid-meg-
határozásaival érte el. Jodidmeghatározó eljárását sokan módosították, de a 
meghatározás alapelvét mindenki megtartotta. Nem hallgathatjuk el, hogy 
éppen Winkler halogénmeghatározásai sikerének tudható be, hogy a halogé-
nek analitikája szinte magyar téma lett, mert a problémával tanítványai közül 
sokan foglalkoztak. A halogének egymás mellett való meghatározása egyes 
vonatkozásaiban ma is megoldatlan probléma. így a kismennyiségű klorid-
nak nagy mennyiségű bromidban való meghatározása még ma sem kielégítő. 
Véleményem szerint ma is Winkler eljárásán keresztül közelíthető meg a 
kérdés legjobban. 

Halogénvizsgálatai során Winkler érdeklődéssel fordult a tengervíz 
jódtartalmának és brómtartalmának meghatározása felé. A tengervíz jód-
tartalmának meghatározását Winkler vizsgálataiban a jódnak kvalitatív 
kimutatásával kezdte meg. Analitikai kritikai szemlélete e kérdésben is meg-
nyilatkozott. Sokszorozó eljárása már akkor készen volt, s ő mégis izolálásos 
módszert használt, mert a tengervíz jódját széndiszulfidban oldva kívánta 
először látni. Messze vezetne, hogy e klasszikus vizsgálatát részleteibon ismer-
tessem, csupán azt említem meg, hogy a vizsgálatok során eredményeit az azok 
alapján összeállított „mesterséges tengervízzel" is ellenőrizte. Vizsgálatai 
szerint az Adria vize literenként kereken 0,05 mg jódot tartalmaz, főként 
jodát-ion formájában. (Az Adria vizéből előállított jódot széndiszulfidban 
oldva kincsként őrizte, s látogatóinak szívesen megmutatta.) Hasonló gond-
dal többször is átvizsgálta a strassfurti kálisók jód- és brómtartalmát, mert 
ezek jódtartalmát illetően szakkörök részéről (Kubierschky) kételyek merültek 
fel. E vizsgálatokat évek múlva e sorok Írójával is elvégeztette. Módszerének 
fontosságát talán azzal jellemezhetem legtalálóbban, hogy 1926-ban az Egye-
sült Államokban te t t tanulmányutam során módszere bemutatásával nagy 
sikert arat tam. 

Winkler eljárásainak azonban nemcsak az ivóvíz analízise terén voltak 
átütő sikerei. Gyógyszervizsgálatokkal is szívesen foglalkozott, hiszen a gyógy-
szerészi pályáról indult el, de ettől függetlenül a gyógyszerek vizsgálatának 
intézeti tradíciói is voltak. Az I. és II. kiadású gyógyszerkönyvek főszerkesz-
tője Than Károly volt. Természetes, bogy Winklernek az 1888-ban megjelent 
II. kiadású gyógyszerkönyv vizsgálati módszereinek kidolgozásába be kellett 
kapcsolódnia,2 hogy a III. majd IV. kiadású gyógyszerkönyvek kémiai részét 
ő dolgozta ki. A gyógyszerkönyv kémiai része lebegett a szeme előtt, amikor 

2 A II. kiadású Gyógyszerkönyv kémiai részének kommentár já t Kar lovszkynak, 
Than volt tanársegédjének társaságában Winkler dolgozta ki. 
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olyan módszerek kidolgozásába kezdett, melyek egészen egyszerű laborató-
riumi körülmények között is elvégezhetők. A „minél egyszerűbb eljárás" 
elvét lényegében ma is valljuk, de ma a fejlett gyógyszervegyészeti ipar nem 
nélkülözheti a modern eljárásokat. A ma gyógyszerkönyve nemcsak a gyógy-
szerészt, de az egész gyógyszervegyészeti ipart érdeklő szabványgyűjtemény. 
Winkler csodálatos gyakorlati érzéke és éles kritikai szelleme e téren is sok 
maradandót alkotott. Praktikus érzéke az anabtikus kémikus mindennapi 
kémszerének, a kénhidrogénes víznek kérdését gyökerében oldotta meg, a 
gbcerines nátriumszulfid-oldat bevezetésével. Ötletét számos gyógyszerkönyv 
átvette, s igen sok laboratórium használja ezt az oldatot a könnyen bomló 
kénhidrogénes víz helyett. Az olajok és zsírok jellemzésére bevezetett „jód-
brómszám" meghatározó módszerét nemcsak nálunk, de külföldön is szélté-
ben használják. A szappanszám meghatározásának n-propilalkoholos káli-
lugot használó módszerével e sorok írója Leidonben aratott sikert, mikor a 
lanolin alapanyagú kenőcsöt, helyesebben annak lanolinját két óra alatt el-
szappa nosította. 

Külön kell megemlékeznem Winkler súlyanalitikai kémiai munkásságá-
ról, mert munkái nagyban hozzájárultak egy új , ma már természetesnek tar-
to t t kémiai szemlélet kialakításához. 

A meghatározni kívánt komponensek oldhatatlan csapadékok alakjá-
ban való leválasztása és súlyszerint való meghatározása a kémiai analízis 
legrégibb formája. A csapadékok szárítása, majd izzítása azt a célt szolgálta, 
hogy azok megbízhatóan mérhetők legyenek. E módszerek még Klaproth 
(1743—1817) nevéhez fűződnek. A leválasztás mikéntjének módszeres felül-
vizsgálatát Winkler kezdte meg. Ehhez azonban elsősorban a mérés tech-
nikáját, a lemérendő anyag méréshez való előkészítését, másszóval a súly-
szerinti analízis alapműveleteit kellett tisztázni. Rendszerében a szűrőt vagy 
tégelyt jól zárható mérőedényben, esetleg előzetesen azzal együtt helyez-
zük a szárítóedénybe és kihűlés után mérjük, ügyelve, hogy a csapadék 
nélküli szűrő vagy tégely azonos módon, azonos idő eltelte után kerüljön a 
mérlegre. Ezzel az eljárással a mérések reprodukálhatósága a közhasználatú 
analitikai mérlegen ± 0 , 1 mg. A mérlegből természetesen a szárítókat el kell 
távolítani, s arra kell törekedni, hogy a mérleg állapota a mérloghelységgel 
egyensúlyba jusson. Ma ezek az elvek természetesek, s a mikroanalízis eljá-
rásaiban a legteljesebb mértékben érvényesülnek. A leírt elv a jelen megem-
lékezésben már többször hangsúlyozott kompenzációs elv. És mily különös! 
Az alapjában véve helyes kompenzációs elv a kémiai műveletekben milyen 
eltorzultan jelentkezett. Abban a hiszemben, hogy a komponensek említett 
leválasztása sztöchiometriás, az észlelt hibákat ismeretlen hibával eltorzított 
lecsapási eljárásokkal igyekeztek kiküszöbölni. Ma már Winkler eljárásai 
meggyőző bizonyítékai, hogy a reprodukálható eljárások a kisérleti viszonyok 
legszigorúbb betartását kívánják. Másszóval a természettudományi kutatás 
legfontosabb alaptételének, a reprodukálhatóság, a megismételhetőség elvének 
az analitikai kémiai kutatásban is érvényesülnie kell. Ennek az alapelvnek a 
kémiai analitikai kutatásban való következetes érvényesítése Winkler egyik 
legnagyobb érdeme. Ez tette lehetővé, hogy az általa megszabott kisérleti 
feltételek mellett elvégzett analízisek eredményeit az általa megadott javító-

'számok felhasználásával korrigálhattuk. Kár, hogy Winklor a „javítószá-
mok" meghatározásánál megállott, s azok, illetőlog az ezekkel javított hibák 
feltárását, magyarázatát elhagyta. 
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Ma úgy érezzük, hogy a Winkler-féle súlyanalitika a legjobbak egyike. 
Azóta a tények — javítószámai nem mindig lineárisak — arra utalnak, hogy 
a kémiai folyamatok irányítása még mindig nem tökéletes. Ezirányban még 
sok elméleti és experimentális kutatásra van szükség. 

Volt szeretett professzorom munkásságát e rövid megemlékezés kere-
tében pontról pontra követni, az azokban elrejtett gondolatok mélységét, a 
megoldások eredetiségét, ötletességét értékük szerint egyenként méltatni 
lehetetlen volt. Kétszázat meghaladó publikációinak és könyveinek jegyzé-
két azóta elhúnyt kiváló tanítványa, Szebellédy László összeállította és pub-
likálta. így e kötelesség alól mentesültem. 

Megemlékezésem bevezetőjében Winkler Lajosnak, mint embernek csak 
egy-két igen szubjektív ecsetvonással vázoltam fel portréját. A kép kiegé-
szítésre szorul. Talán nem lépem túl az illendőség határát, ha magánéletébe 
is bepillantok. Winkler a maga tudós életét, megértő feleség mellett, önállóan 
élő gyengéd családapa, ki kisfiához egy saját rajzaival illusztrált német, s 
nagy gyengédséget eláruló angol verset is írt. A zenét kedveli. Egy általa szer-
vezett vonósnégyesben csellista. Barkácsoló, teleszkópot építő ezermester. 
Önmagát egy életen át művelő polihisztor. Winkler egész életét a Trefort-
kerti egyetemi telepen élte. Mi, akkori fiatalok, a telep életét jellegzetes alakja 
nélkül el sem tudtuk képzelni. Már fiatal tanársegéd korában vezetőszerepet 
játszik a telep tanársegédei között, tudományos vitaestéket szervez. 1896-ban 
állandó jellegű összejövetelekre hívja fel negyedmagával (Winkler Lajos, 
Buchböck Gusztáv, Tangl Károly és Pékár Dezső) tanársegédtársait. Társa-
ságukat az első meghívón Egyetemi Asztaltársaságnak nevezték, s hetenként, 
hétfőn esténként tartották összejöveteleiket, melyeknek célja tudományos 
előadások tartása, így önképzés. Eötvös Loránd nagy szeretettol karolta fel 
e hétfői vitaestéket. О maga is t a r to t t ezeken előadást, s így patrónusa lett a 
„Hétfői Társaságnak", melyet Eötvös nevezett el kis Akadémiának. Ez az 
alapszabály nélkül működő baráti társaság egyre terebélyesedett. Tagjai 
neves egyetemi tanárok, akadémikusok lettek; már ezernél több tagot szám-
lált, kiadványai voltak,^ azután meg kellett szűnnie. Winkler e társasághoz 
mindvégig hű maradt. Érzékeny lélek volt, könnyen sértődött. Mindenünnen 
visszavonult, csak munkájának élt. 33 éves korában, 1896 ban lett a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező, 1922-ben pedig rendes tagja, de ennek ülésein 
csak ritkán vet t részt. Csak laboratóriumában érezte magát jól. Éjjel dolgo-
zott, a napkelte szinte rendszeresen munkaasztalánál találta. Szerette a tanu-
lóifjúságot; órája megtartását soha másra nem bízta, de igazán elemében 
akkor érezte magát, ha saját kutatásairól adott elő speciális előadásain. Néhai 
tanítómesterét, Than Károlyt határ ta lan tisztelettel és szeretettel emlegette. 
Tudományos munkásságát összefoglaló két kis kötetét (Untersuchungsvor-
fahron für das chemische Laboratorium) a felejthetetlen professzor emléké-
nek ajánlotta. Az egykori Than-féle kémiai intézet (ma: Szervetlen és Anali-
tikai Kémiai Intézet és Szerves Kémiai Intézet) lépcsőházában saját költségén 
márványtáblát helyeztetett el „Than Károlynak, (1834—1908) a magyar 
tudományos kémia megalapítójának emlékezetére". E márványtábla jobb 
és bal oldalán helyezték el a Kis Akadémia alapító tagjainak, a két nagy Than-
tanítványnak: Winkler Lajosnak (1863 — 1939) és Buchböck Gusztávnak 
(1869 — 1935) a két kémia-professzornak márványtáblára erősített bronz 
reliefjét. A Winkler-reliefet állandóan babérkoszorú diszíti, melyet meg-
megújít a vissza-visszatérő tanítványok szeretetteljes emlékezése és kegyelete. 
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S Z E M L E 

A Magyar Tudományos Akadémia életéből 

Az Elnökség foglalkozott az Akadémia 
tagjai és az akadémiai intézmények tudo-
mányos dolgozói körében végzett ideoló-
giai propaganda munkával és megállapí-
to t t a : u különféle előadások, vi ták hozzá-
járultak a tudományos dolgozók politikai, 
szakmai fejlődéséhez, segí tet ték az élén-
kebb kritikái és vitaszellem kialakulását. 
Az Elnökség megfelelő határozatokat ho-
zott az ideológiai propagandamunka to-
vábbi fejlesztése érdekében. 

Az Elnökség megvi ta t ta a távlat i tudo-
mányos kutatási terv előkészítésével kap-
csolatos eddigi munkát , és e munkálatok 
befejezésére további ha tározatokat hozott. * 

Az Elnökségi Tanács a tudományos osz-
tályok javaslatai a lapján 1961-re 21 kong-
resszus, illetve konferencia, kollokvium és 
sympozium rendezését hagy ta jóvá. 

Az Elnökségi Tanács megvi ta t t a а П. Ma-
gyar Matematikai Kongresszus zárójelenté-
sét és megállapította, hogy a kongresszus tu-
dománypolitikai és tudományos szempont-
ból is eredményes volt. A szervezőmun-
kában résztvevőket példaadó munkájukér t 
dicséretben részesítette. 

* 

Az Elnökség egyetért ,,A Magyar Bio-
fizikai Társaság" alapításával. 

• 

Az Akadémia Elnöksége megtárgyalta 
az Akadémiai Könyvtá r tá jékozta tó jelen-
tését az akadémikusok munkásságáról ké-
szülő bibliográfiáról és a munkálatok to-
vábbfolytatása érdekében határozatokat 
hozott. 

* v. 

Az Elnökség határozat okat hozott a TFT 
által rendelkezésére bocsátott összeg fel-
használásáról. 

* 

Az Akadémia Elnökségének vendégeként 
hazánkban tartózkodó Andrej Sirácky aka-
démikus, a Szlovák Tudományos Akadémia 
elnöke október 17-én előadást t a r to t t az 
Akadémián a tuda t szocialista formálá-
sának néhány kérdéséről. 

* 

A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 
vendégeként október hó folyamán négy 
hétig Magyarországon tartózkodott Olga 
Mnlkiewicz, a lengyel Állami Népművé-
szeti Intézet krakkói munkatársa . Ez idő 
a la t t tanulmányozta a magyar népmű-
vészet anyagát , megtekintet t több vidéki 
népművészeti jellegű gyűj teményt . * 

Az Irodalomtörténeti Intézetet október 
25-én meglátogatta Lilly Becher, Johannes 
R. Becher özvegye és Ű. Hunold asszony, 
az N D K .Művelődésügyi Minisztériumának 
munkatársa . Az eszmecserén szó került az 
ú j abb német és magyar irodalom problé-
máira, Joliannes R. Becher és a magyar 
irodalom kapcsolatára, a proletárirodalom 
közös kutatási problémáira, Intézetünk és 
a Johannes R. Becher Archívum kiépí-
tendő kapcsolataira és más kulturális kér-
désekre. 

Október 27-én az Intézet vendége volt 
Friedel Krause, a berlini Staatsbibliothek 
vezető munkatársa , akivel tárgyalást foly-
t a t t a k a németországi magyar proletár-
irodalom készülő bibliográfiája ügyében. * 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
ez évi őszi vándorgyűlését október 21—23 
között rendezte meg Pécsett , a pécsi Peda-
gógiai Főiskola dísztermében. 

A Társaság három kérdésről rendezett vi-
t á t . Október 21-én du. Klaniczay Tibor : 
A magyar irodalom reneszánsz korszaka 
és október 22-én de. Barla János ; Kemény 
Zsigmond a szépíró című előadására ke-
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r ü l t sor. A mai magyar irodalom prob-
lémáit ankét fo rmá jában beszélte meg a 
vándorgyűlés, ezt Király István vezette be. * 

A Matematikai és Fizikai Tudományok 
Osztályának vezetősége október 13-án tar-
t o t t ülésén foglalkozott a Számítástech-
nikai Központ 1960. évi tevékenységével 
és megjelölte azokat a feladatokat , ame-
lyekkel a Központnak a jövőben foglal-
koznia kell. 

Megtárgyalta az osztályvezetőség az 
1961-ben megrendezésre kerülő konferen-
ciák és kollokviumok tervét . Összesen 9 
konferenciára, illetve kollokviumra kerül 
sor, mellyeket az Osztály a Bolyai János 
Matematikai Társulat ta l , illetve az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat ta l közösen kíván 
megrendezni, külföldi tudósok részvéte-
lével. 

Az osztályvezetőség bizottságot küld ki 
az Osztályhoz ta r tozó intézetekbe annak 
ellenőrzésére, hogyan és milyen mértékben 
ha j to t t ák végre az 1959. évi elnökségi felül-
vizsgálat határozata i t . 

* 

A Csillagászati Bizottság október 3-i 
ülésén az egyetemi csillagász képzés beve-
zetésének fontosahh feltételeit v i ta t ta meg 
és javaslatot dolgozott ki, amelyet a Mű-
velődésügyi Minisztérium illetékes szervei 
elé terjesztenek. 

* 

Az Agrártudományok Osztályának ren-
dezéséhen szeptember 20—23 között tar-
t o t t á k meg a KGST államok állategész-
ségügy' kutatóintézeteinek képviselői első 
értekezletüket Budapesten. A munkaér te-
kezleten a moszkvai I l i . koordinációs érte-
kezleten kijelölt betegségekkel (a brucel-
lózis, sertéspestis, malacrippe és baromfi-
ná tha ) kapcsolatos eddigi kutatási ered-
ményekkel és a jövőbeni közös ku ta tá -
sokkal foglalkoztak. 

Az értekezleten a KGST országok állat-
egészségügyi kutatóintézeteinek képvise-
lőin kívül, ldnai és mongol állategészség-
ügyi szakemberek is részt vettek. A szín-
vonalas beszámolók alapján konkrét és 
hasznos határozatok születtek — többek 
közöt t — az eddig használatos oltóanyagok 
és diagnosztikumok összehasonlítására, 
átvételére, valamint több kutatási t émában 
közös kutatások végzésére. 

A szeptember 26—29 között rendezet t 
Állathigiéniai Symposion célja az volt , 
hogy a szarvasmarha-, sertés- és baromfi-
istállók építésének ú j irányait és az e téren 
m á r rendelkezésre álló tapasztala tokat ér-
tékel jék a résztvevő államok küldöttei . 

A Symposion résztvevői állatorvosok, ál-
lattenyésztők, üzemgazdák és tervező épí-
tészek közül kerül tek ki, úgyszintén az 
átlagosan 200 főnyi hallgatóság is. 

Az elhangzott előadásokból, beszámo-
lókból megállapítható, hogy a Symposion 
elérte célját. Altalánossá vált az a véle-
mény, hogy a korszerű istálló tervezésében 
és építésében a barát i országok közölt szo-
ros kooperációra van szükség. Erősen meg-
nyilvánult az az igény is, hogy felül kell 
vizsgálni az állatok bő- és páratermelésére 
vonatkozó régebbi ada tokat , mivel ezek 
nagy része igen problematikus értékű. * 

A Biológiai és Orvosi Tudományok Osz-
tálya október 17—22 között rendezte meg 
„A spermiumok mozgásképességének prob-
lémái" című symposiont, melyen több kül-
földi professzor is részt vet t , 

* 

A Kémiai Tudományok Osztályának Szi-
likát Kémiai Albizottsága ez év októbe-
rében ülést t a r t o t t . Az ülés Knapp Oszkár 
összeállítása a lapján megvi ta t ta a leg-
utóbbi jénai kongresszuson előadott ú j abb 
elméleteket az üveg szerkezetéről. A vi ta 
összefoglalása a lapján megállapítható, 
hogy bár az üvegek anyagszerkezetének 
ismeretéhez az ú j abb kutatások érdekes 
adalékot jelentenek, még mindig számos 
kérdés eldöntetlen maradt a jelenleg érvé-
nyes elméletekkel kapcsolatban. 

* 

A Szervetlen Kémiai Technológiai Bi-
zottság októberben t a r to t t a meg első mű-
szaki kémiai anké t j á t . Korach Mór aka-
démikus, bizottsági elnök az ankét meg-
nyi tójában előadta, liogy a Bizottság a 
műszaki kémia jelenlegi állásának felmé-
résére, valamint a kutatás i munkák szé-
lesebb körben való megismertetése céljából 
ankét-sorozatot k íván rendezni. E sorozat 
első témája a Veszprémi Nehézvegyipari 
K u t a t ó Intézet műszaki kémiai jellegű ku-
ta tás i munkáinak ismertetése volt. Korányi 
György, a kémiai tudományok doktora, az 
intézet igazgatójának bevezető előadása 
„A műszaki kémiai kutatások módszerei 
és ezek fejlődése" címmel hangzott el. 
Utána az intezet munkatársai a következő 
előadásokat t a r t o t t á k : Almásy Andor, a 
kémiai tudományok kandidátusa : „Ioncse-
rélő oszlop teljesítményének vizsgálata rá-
dióaktív izotópos indikációval"; Nádasy 
Miklós : „Kát rány-víz emulzió előállítá-
sának és megbontásának gyártásműveloti 
vizsgálata"; Balla Béla, a kémiai tudomá-
nyok kandidát usa — Tancsa András : 
„ Ú j eljárás kidolgozása aluminium-flu-
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orid kalcinálására"; Varga Sándor: „Di-
ciklopentadién előállítási el járásának kidol-
gozása"; Andriska Viktor : „ Ú j gombaölő-
szer adalékolási el járásának kialakítása". 
Az elhangzott előadások hű képet ad tak 
a műszaki kémiai kuta tások jelenlegi hazai 
helyzetéről. Az elhangzott előadások alap-
ján a műszaki kémiai kuta tások terén az 
elkövetkező években jelentős eredmények 
várhatók. 

* 

Szeptember folyamán az Akadémia ven-
dégeként Magyarországon tar tózkodott 
A. I. Brodszkij akadémikus, az Ukrán 
Tudományos Akadémia Fizikai Kémiai In-
tézetének igazgatója. Szeptember 28-án 
„Izotópok felhasználása szerkezetek és 
mechanizmusok vizsgálatában" címmel 
előadást t a r t o t t az Akadémián. 

* 

Prof. Dr. H. Novotny, a becsi egyetem 
Szervetlen és Fizikai Kémiai Intézetének 

igazgatója szeptember 30-án „Kristallche-
mie von Legierungen" címmel előadást 
t a r to t t . 

A Biológiai Csoport október 20-án „A 
biológiai tudomány hazai helyzete" címmel 
országos ankétot rendezett . Az ankét beve-
zető előadását Ernst Jenő akadémikus, a 
Biológiai Csoport t i tkára t a r to t t a . 

* 

Szeptember—október folyamán a tudo-
mányos együtt működési egyezmény kere-
tében a Biológiai Csoport vendegeként 
Magyarországon tar tózkodot t M. Gro-
chowska lengyel növényfiziológus, Sz. A. 
Acev bolgár hisztológus, H. Zaluska len-
gyel biokémikus, M. A. _ Voinsztvenszkij 
szovjet zoológus, a kijevi Állatélettani In-
tézet h. igazgatója és M. Deleanu román 
hisztokémikus. 

Nemzetközi Finnugor Kongresszus Budapesten 

19G0. szeptember 20. és 24. között a 
Magyar Tudományos Akadémia Nemzet-
közi Finnugor Kongresszust rendezett Bu-
dapesten. A kongresszus sorrendben a ha-
todik volt, de jellegében és ta r ta lmában 
annyira elütöt t az előzőktől, bogy az elő-
készítés során fel sem merült annak a gon-
dolata, liogy ez a sorszám a kongresszus 
neve elé kerüljön. 

Az első f innugor kongresszus 1921-ben 
volt Helsinkiben magyarok, finnek, észtek 
részvételével. A kongresszus napirendjén 
tanügyi kérdések megbeszélése szerepelt. 
A későbbi kongresszusok, amelyeket fel-
vál tva rendeztek a f inn, észt és a magyar 
fővárosban, ún. kultúrkongresszusok vol-
tak, minden különösebb tudományos prog-
ram és jelleg nélkül. A f innugor kongresz-
szusok rendezésének a gondolata tudomá-
sunk szerint a nemrég elhunyt jeles mű-
fordí tónak, Bán Aladárnak, a nevéhez 
fűződik. 

Csaknem negyedszázad múl tán követte 
az utolsó, 1936-ban Észtországban meg-
rendezett f innugor kongresszust az idei 
budapesti . Ez a kongresszus volt az első, 
amelynek csak tudományos célkitűzései 
voltak, és amelyre a világ minden tá já ró l 
jöt tek szakomberek. Ennek a kongresszus-
nak a programjában kapo t t helyet először 
minden fimiugor tudományág: a f innugor 
nyelvészet, régészet, antropológia, nép-

rajz , sőt az irodalomtudomány is. Ez volt 
az első alkalom, amikor csaknem minden 
f innugor nép képviselői megjelentek a kon-
gresszuson. Elsősorban a Szovjetunióban 
élő kisebb rokonnépeinkre, a zürjénekre, 
vot jákokra, cseremiszekre, mordvinokra 
stb. gondolunk i t t , akiknek f innugor ku-
tatói nemcsak részt vet tek a kongresszu-
son,hanem számos előadással gazdagítot-
t ák annak tudományos programját . 

A kongresszus négy tudományos szak-
osztályában (1. nyelvészeti, 2. etnogene-
tikai és antropológiai, 3. néprajzi , 4. iro-
dalmi) több mint 50 előadás hangzott el, 
köztük egy nyelvészeti, egy régészeti és 
egy néprajzi főelőadás. 

À nyelvészeti főelőadást Bárczi Géza 
akadémikus ta r to t ta „Az ősmagyar kor 
nyelvi eseményeihez" címmel. A magyar 
és külföldi szakemberek között nagy vissz-
hangot keltő előadás annak a — Bárczi 
akadémikus szerint — kb. 2000 esztendőt 
felölelő időszaknak a nyelvi fejlődésével 
foglalkozik, amely az ugor rokonaitól elvált 
magyar nyelv szerkezetében az első írásos 
magyar nyelvemlékek megjelenéséig vég-
bement . A magyar nyelv tör ténetének ez 
a legjelentősebb korszaka, amelynek fo-
lyamán az örökölt f innugor és ugor nyelvi 
építőanyag felhasználásával lényegében ki-
alakult a magyar nyelv név- és igeragozása. 

Az ősmagyar kor elején alakultuk ki a 
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magyar nyelvben a birtokos személyragok 
a személyes névmásokból, ugyanúgy, mint 
a többi f innugor nyelvben, de tő lük füg-
getlenül. Ekkor fej lődött ki az egyesszám 
második személyű birtokos személyragból, 
vagy esetleg a megfelelő személyes név-
másból a -í t á rgyrag . Ebben az időben 
jelennek meg az eleddig jeltelen igéken a 
személyragok és fejlődik ki fokozatosan a 
mai magyar nyelvre annyira jellemző ala-
nyi ős tárgyas igeragozás. Megjelennek a 
fel-, le-, be-, igekötők. Kialakul az össze-
te t t mondat számos f a j t á j a is. Bárczi aka-
démikus előadása az első olyan igénnyel 
fellépő kísérlet, amely teljes képet kíván 
festeni az ősmagyar kor nyelvi folyama-
tairól. 

A nyelvészeti előadások zöme két kérdés 
körül csoportosult. Ezek közül az egyik a 
finn-ugor nyelvek magánhangzó rendsze-
rével kapcsolat os problémákat ölelte fel. A 
finn-ugor nyelvek mássalhangzó megfelelé-
seinek törvényszerűségei lényegükben már 
több mint egy félévszázada t isztázottak, a 
magánhangzó megfelelések viszont hosszú 
ideig fehér fo l tként szerepeltek a f innugor 
nyelvtudomány térképén. Az utóbbi 15 év 
folyamán a magánbagzók kutatása a f inn-
ugor nyelv tudománynak központi kérdé-
sévé vált . Különösen Erkki Itkonen, a hel-
sinki egyetem t a n á r a és Wolfgang Steinilz 
német akadémikus foglalnak el kimagasló 
helyet ezen a területen, akik mindket ten 
ot t voltak a kongresszus előadói között 
is. A másik kérdés, amely láthatólag sok 
finnugor nyelvészt foglalkoztat, a külön-
böző finnugor nyelvek igonovei keletke-
zésének a kérdése. A szókinccsel kapcso-
latos problémákkal az előadásoknak csak 
egy igen kis h á n y a d a foglalkozott. 

A finnugor nyelv tudomány sürgős fela-
dataival foglalkozott Веке Ödön akadé-
mikus előadása. Rámuta to t t , hogy a ki-
sebb rokonnyelvek közül csak az osztják-
nak , zürjénnek és egyes lapp nyelvjárá-
soknak van ú j a b b terjedelmes szótára. 
A többieknek vagy kicsi, vagy igen régi 
gyűjtésen alapuló szótáraik vannak. Még 
rosszabb a helyzet a tudományos nyelvta-
nok dolgában. Az ú j törtéheti magyar 
nyelvtan anyagának gyűjtése folyik, de 
kiadásának idejéről még nincs szó. A f innek 
és észtnek pedig még egyáltalán nincs tör-
téneti nyelvtana. Sürgős szükség volna 
egy újabb cseremisz, mordvin, vo t ják , 
zűrjén, osztják és vogul nyelvtanra, mer t 
a nyomtatásban megjelentek m á r régiek 
és általában nem az egyes nyelvjárások 
összehasonlító feldolgozása alapján ké-
szültek. 

A nyelvész előadók között nem hagy-
ha t juk említés nélkül B. A. Szerebrennyi-
kov szovjet akadémikust , aki a permi 

nyelvek eset végződéseiben fellépő magán-
hangzó váltakozásokról beszélt előadá-
sában. A permi nyelvek másik kiváló szov-
jet ku ta tó ja a zűrjén származású V. I. 
Lltkin „Néhány magánhangzó megfelelés-
ről a f innugor nyelvekben" című előadásá-
ban a f innugor szófejtés szempontjából 
fontos liangmegfelelésekot tisztáz a permi 
nyelvekben. V. I. Litkin előadását magya-
rul t a r to t t a . Magyarul a húszas évek végén 
tanul t meg, amikor ösztöndíjasként egy 
évet tö l tö t t Magyarországon. V. I. Li tkin 
nemcsak kiváló nyelvész, lmnem Uja Vász 
néven népének köztiszteletben álló köl-
tője is. Több versét magyarra is lefordí-
to t ták . Rendkívül hasznos és érdekes volt 
К. E. Majt y in -s zka já mik, a Szovjet, Tudo-
mányos Akadémia Nyelvtudományi In-
tézete f innugor osztálya vezetőjének „A 
f innugor összetett szók és szószerkezetok 
megkülönböztetéséről" című előadása. K . 
E. Majtyinszkaja , a Szovjetunióban nem-
rég megjelent háromkötetes orosz nyelvű 
leíró nyelvtan szerzője, előadásában finn-
ugor szempontból világította meg, töb-
bek között a magyar szóösszetétel bonyo-
lult kérdését. 

A kongresszus egyik legnagyobb érdek-
lődést keltett nyelvészeti előadása P. Ra-
vila akadémikus nevéhez fűződik, aki ál-
talános nyelvészeti fontosságú kérdést, a 
f innugor nomen—verbum kérdését válasz-
to t t a vizsgálata tárgyául. Ezt a t émát 
érintet te több pontban Fokos Dávid elő-
adása is. 

A régészeti előadások közül László Gyula 
professzor előadása érdemel leginkább em-
lítést a maga nemében egészen eredeti 
őshaza-elmélete folytán. László professzor 
az uráli népek őshazáját Észak-kelet Euró-
pa helyett , nyelvföldrajzi, régészeti és 
növényzet-történeti adatokra támaszkod-
va, Riga és az Oka folyó között elterülő 
vidékre helyezi. A magyarok elődei a Vol-
gakönyök tá jékán elterülő erdős sztyeppén 
éltek már az i. e. 2000 t á j án obiugor és 
permi rokonaik szomszédságában. Ott , 
ahol a honfoglalás előtt néhány évszázad-
dal az első írásos források is említik lakó-
helyüket . László professzor elméletének az 
a része, amelyben arról szól, hogy a ma-
gyarok elődei m á r az i. e. 2000 t á j án meg-
kezdték önálló életüket (tehát egy évez-
reddel előbb, mint a hagyományos fel-
fogás t a r t j a ) megerősíti azt '.z utóbbi 
években mindinkább térthódító álláspon-
tot , hogy a f innugor népek szétválása jó-
val korábbi időpontban ment végbe, mint 
azt régebben feltételezték. 

A néprajzi főelőadást Kustaa Vilkuna 
f inn akadémikus t a r to t t a ,.A finnugor nép-
l a j z " címen. Vilkuna akadémikus a r ra а 
vitás kérdésre ad választ előadásában : 
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van-e létjogosultsága önálló f innugor nép-
ra jz tudománynak? Minthogy a f innugor 
nyelveken beszélő népek oly szétszórtan 
élnek, egymástól távol és más-más föld-
rajzi adottságok közepette, m á r önmagá-
ban ez a körülmény is kétséget ébreszt az 
i ránt , bogy valami önálló ós éppen finn-
ugor műveltségi rokonság feltételezhető-e, 
s ha foltehető ez csak az élet legprimití-
vebb és egyúttal legvékonyabb rétegéhez 
ta r tozhat ik , amelynek elterjedése viszont 
nem korlátozódik kizárólag a f innugor 
népekre. Mégis a f innugor népra jz tiszte-
letet kellő hagyománya, az összegyűjtött 
értékes anyag és anyagközlés, amely a 
f innugor ku ta tónak gazdagabban és érté-
kesebben szólal meg, m i n t távolabb álló 
szakembernek, mert nemcsak a közelség, 
hanem a rokontudományok af innugornyel -
vészet, ós régészet is őket támogat ja , a r ra 
késztet ik Vilkuna akadémikust , hogy hatá-
rozott igennel válaszoljon a f e l t e t t kérdésre. 

A. N. Belicer szovjet k u t a t ó a Szovjet-
unió f innugor népei között végzett nép-

rajzi kuta tásokról számolt be. Az elmúlt 
10 év fo lyamán a ku ta tás elsősorban az 
egyes népek etnogenezisének a felderíté-
sére, továbbá a néphit és népszokások 
gyűjtésére i rányult . Az utóbbi években 
erősen fellendült a gyűj tőmunka az egyes 
autonóm köztársaságok területén. Gyakran 
szerveznek ún. komplex expedíciókat nép-
rajzosok, régészek, antropológusok és nyel-
vészek részvételével. 

A kongresszus egyik legjelentősebb ered-
ménye, hogy sikerült létrehozni a f innugor 
tudományok nemzetközi szervezetét, amely 
Acta Uraliea néven folyóiratot indít. 
Emiek első számában kerül publikálásra 
a budapesti kongresszus anyaga. Hatá-
rozat született a r ra nézve is, hogy ötéven-
ként nemzetközi fimiugor kongresszusok 
kerüljenek megrendezésre a f innugor ku-
tatások különböző centrumaiban. A kö-
vetkező kongresszus helye a f inn főváros, 
Helsinki lesz. 

BERECZKI GÁBOR 

A járványos gyermekbénulás kérdése 
a Magyar—Szovjet orvosi napokon 

A Magyar—Szovjet Baráti Társaság és 
az Egészségügyi Minisztérium 1960. okt . 
29—30-án rendezte meg a hagyományos 
magyar — szovjet orvosi napokat , amit az 
idén még a szokottnál is nagyobb érdek-
lődés előzött meg. 

A nagy érdeklődést teljes mórt ékben 
indokolta az a körülmény, hogy a 3 napos 
konferencia hivatott volt minden vonat-
kozásban megtárgyalni a járványos gyer-
mekbénulás kérdéseit, amelyek nálunk és 
világszerte nemcsak a mikrobiológusokat, 
nemcsak az epidémiológusoliat, a kliniku-
sokat., hanem a lakosság legszélesebb kö-
reit is élénken foglalkoztat ják. 

Különös jelentőséget ado t t az idei kon-
ferenciának, hogy szovjet vendégeink elő-
adásaiból megismerhettük azt a méretei-
ben egyedülálló és eredményeiben gazdag 
munkálkodást , amely mind a tudományos 
kutatás , mind a gyakorlati epidemiológia 
és gyógyítás terén folyik a Szovjetunió-
hun a poliomyelitis végleges leküzdése 
érdekében. 

Zcjtlenok professzor előadásában hang-
súlyozta : az a lehetőség, liogy a polio- 
myelitis felszámolásának kérdése napi-
rendre kerülhetett , két körülménynek kö-
szönhető: a tudósok nemzetközi együtt-

működésének és az egészségügy szocialista 
szervezésének. A Sabin-féle törzsekből ké-
szült vakcinát tömeges méretekben először 
a Szovjetunióban használták fel Csumakov 
professzor és n Szovjetunió Orvostudomá-
nyi Akadémiája Poliomyelitis Intézetének 
vezetésével. Ä Szovjetunióban, és segít-
sége folytán a szocialista országokban ed-
dig kb. 90 millió fogékony egyént oltot-
t a k be. A védőoltások hatására a meg-
betegedések száma már az előzetes ada-
tok szerint is alacsony és elmaradt a 
szokásos nyári emelkedés. 

Csumakov professzor felolvasásra került 
előadásából részletesen megismertük a 
Szovjetunió területén 1959-ben elért ered-
ményeket, valamint az 1960-ra tervezett 
feladatokat és abból a már eddig elvég-
zetteket. A távolabbi tervek segítséget 
adnak számunkra is annak meghatározá-
sához, liogy mi a teendő a jövőben a 
poliomyelitis teljes felszámolása érdeké-
ben. 

A konferencia jelentőségéhez hozzájárult, 
az is, liogy a gyermekbénulás megelőzé-
sére szolgáló, jelenleg kétségtelenül leg-
hatásosabb és ná lunk is igen eredményes-
nek bizonyult preventív eljárás kidolgo-
zója, Sabin professzor is megjelent kö-
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rünkben és előadásában ismertette az új-
szülöttek poliovakcinálásával kapcsolatos 
kutatásai során leszűrt értékes tapaszta-
la tokat . 

Bátran elmondhat juk, bogy a konferen-
cia teljes mértékben igazolta: az az ér-
deklődés, az a várakozás, amely az idei 
magyar—szovjet orvosnapokat megelőzte, 
feltétlenül jogos volt. Több vitás kérdés 
t isztázódott , számos igen fontos megálla-
pí tás tör tént , ami döntően befolyásol-
h a t j a a jövőben a poliomyelitis elleni küz-
delem irányát és módszereit. 

Az elhangzott beszámolók gazdag anya-
gából, az értékes tapasztalatok és fontos 
megállapítások közül csak a leglényege-
sebbeket kívánom kiragadni. 

Epidémiológiai szempontból a legfonto-
sabb megállapítás kétségtelenül az, hogy 
súlyos járványokkal terhelt évek sorozata 
u tán , hazánk egész gyermeklakosságának 
szelíd élő vírussal elvégzett peiorális vak-
cinálását követően, 1900-ban olyan ked-
vező járványügyi helyzet alakult ki, amely 
egyedülál ló a poliomyelitis magyarországi 
történetében. 

Figyelmet érdemel az a körülmény, 
hogy polio-virust kimutatni nem sikerült 
anná l a pár esetnél sem, amely az utóbbi 
hónapokban a klinikai tünetek a lapján 
gyermekbénulásnak van elkönyvelve. Igen 
valószínű tehát , hogy a poliomyelitises 
megbetegedések idei kedvező alakulása az 
elmúlt télen tömegméretekben alkalma-
zott perorális immunizációval van össze-
függésben. 

Belian professzor a Német Demokrati-
kus Köztársaságban folyó év tavaszán 
megkezdett élő vakcinával végzett tömeg-
oltások jó eredményéről t a r t o t t rövid be-
számolót, amelyben szintén liangsúlyozta 
a Sabin-féle oltásoknak igen jó ha tásá t . 
Az élő vakcina hatásosságát bizonyítot-
t á k a hazai laboratóriumi vizsgálatok 
eredményei is. 

Rendkívül érdekesek és értékesek azok 
a megállapítások, amelyek az élő vakcina 
alkalmazása során felmerülő kérdésekkel 
kapcsolatban elhangzottak. Ebben a vo-
natkozásban főleg a szelíd vírus szerveze-
ten belüli szaporodásával, a környezetben 
való szóródásával kapcsolatos kérdések 
beha tó elemzése, az élő vakcina hatás-
mechanizmusának taglalása és az ebből 
levezetett gyakorlati következtetések bír-
n a k különös jelentőséggel. 

Érdekes gondolatokat és fejtegetéseket 
ta r ta lmazot t Bakáts Tibor, a poliomy-
clitis-probléma kommunáihigiénés vonat-
kozásaival foglalkozó előadása. A beteg-
ség teljes felszámolása érdekében, a vírus-
n a k a szervezeten belüli viselkedésén 
kívül, az élettelen környezetben való sor-

sát és a poliomyelitis szoeiálhigiénés vo-
natkozásait is tanulmányozni kell. 

A gyermekbénulás kl inikumúnak tár-
gyalásából Oegesi Kiss Pál akadémikusnak 
azt a következtetését kell aláhúznunk, 
hogy a beteg további sorsa szempont-
jából annyira fontos gyógykezelés eredmé-
nyes vezetésében elengedhetetlen a pato-
lógiai, a patomorfológiai folyamat meneté-
nek ismerete, annak pontos megállapítása, 
hogy a beteg az adot t időpont ban a pato-
lógiai folyamat melyik szakában van. 
Csak így lehetséges a gyógyeljárások kö-
zül mindig azt kiválasztani, amelytől az 
adot t szakban eredményt várliatunk. A 
beteg szempont jából egyaránt káros lehet 
a terápiás nihilizmus, vagy az összes 
ajánlot t gyógyeljárások sematikus alkal-
mazása. 

Barlosevics professzorasszony a Salk-, 
illetve a Sabin-féle vakcinával oltott gyer-
mekeknél észlelt poliomyelitises megbete-
gedések klinikumáról szólva elmondotta, 
hogy a Salk-vakcinával ol tot t gyermek-
nél a betegség tünetszegény volt, többsé-
gükben enyhe, illetve közepesen súlyos 
lefolyású, melyek u tán leginkább csak egy 
végtag bénulása m a r a d t vissza és azok 
rehabilitációja is kevesebb időt igényelt. 
Az élő vakcinával oltott betegeknél még 
nagyobbfokú volt a javulás, a betegek 
82 %-a teljesen meggyógyult . 

Rendkívül értékes volt a légzésbénulá-
sos és léguti-szövődményes betegek keze-
lése során elért kedvező gyógyeredmé-
nyek ismertetése (Boda Domonkos). Az e 
téren elért sikerek szinte ugrásszerűen 
megjaví to t ták a poliomyelitis heveny sza-
kában a betegek életkilátásait. A respiráci-
ós therápia tökéletesítésében, egyes gyógy-
eljárások korai bevezetésében Magyaror-
szág számos más európai államot megelőzve 
az elsők között volt. A helyes és ered-
ményes gyógyeljárások bevezetésének és 
alkalmazásának előfeltétele azonban -— 
természetesen a korszerű gépi berendezé-
sek beszerzésén kívül -— a ventillációs 
zavarok patomechanizmusának tanulmá-
nyozása volt, ami ú jabban a C0 2 anyag-
csere változásainak döntő jelentőségére 
terelte a figyelmet. 

Nem lett volna teljes a konferencia 
programja, ha nem tárgyal t volna a gyer-
mekbénuláson áteset t betegek rehabilitá-
ciójáról (Simon Lajos). A betegek életé-
nek megmentése u tán a bénulásos esetek-
ben nem lehet befejezettnek tekinteni 
a gyógyító munká t : a beteget társadalmi-
lag is meg kell gyógyítani. Gondoskodni 
kell egyrészt a beteg testi funkcióinak le-
hető legtökéletesebb helyreállításáról, de 
ezzel párhuzamosan a társadalomban olyan 
élet- és munkakörülményeket kell számára 
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biztosítani, hogy megmaradt munkaképes-
ségének megfelelő hasznos munkát tud jon 
végezni. A rehabilitáció t ehá t komplex 
fogalom, nem jelent pusztán csak utóke-
zelést. 

A magyar—szovjet orvosnapok, a két-
ségbevonhatatlan szakmai eredményeken 
túlmenően, ú jabb bizonyítékát ad ták , 
mennyire gyümölcsöző az orvostudomány 
és az egészségügy számára is a magyar—-
szovjet baráti együttműködés. A szovjet 
orvostudomány a poliomyelitis elleni küz-
delemben kiváló eredményeket ért el. A 
kutatások gazdag és értékes anyagát kész-
séggel bocsátotta rendelkezésünkre és oltó-
anyagjut ta tással is segítségünkre sietet t . 

A Sabin professzor által kidolgozott élő 
vakcina tanulmányozásában az Egyesült 
Államok és a Szovjetunió tudósai kar-
öltve dolgoztak, bebizonyítva, hogy a nem-
zetek közötti baráti együttműködés tudo-
mányos síkon is csuk javára válhat az 
emberiségnek. 

A gyermekbénulás felszámolása érdeké-
ben indítot t küzdelemben felsorakozott a 
magyar orvostudomány és a magyar egész-
ségügyi szervezet is. Alapos kuta tómun-
kával, gyors és rugalmas gyakorlati intéz-
kedésekkel olyan eredményeket é r tünk el, 
amelyek nyilván világviszonylatban is fi-
gyelmet érdemelnek. 

B A B I C S A N T A L 

Európai kiadvány csere-kon ferenda Budapesten 

A tudományos munka irodalommal való 
ellátottságának világszerte egyik legfon-
tosabb forrása a tudományos könyvtárak 
hagyományos kiadványcseréje, ideértve a 
nemzetközi kölesönzést és a mikrofi lmek 
cseréjét. A csereszolgáltatások előnyei kö-
zül megemlítem a gyorsaságot (sokszor a ke-
reskedelmi utat megelőzve ju tnak el kölcsö-
nösen a kiadványok a cserepartnerekhez), 
a könyvkereskedelmi forgalomba nem ke-
rülő publikációk hozzáférhetőségét, a gyors 
bibliográfiái tá jékoztatást . Ezeken kívül 
nem csekély a nemzetközi kiadványcsere 
tudomány- és kultúrpolitikai jelentősége 
sem. A kiadványcserén keresztül válnak 
nem kis mértékben az egyes országok ki-
adványai , az illető ország „tudományos 
követeivé". A csere jelentőségét jól illusz-
trál ja az Akadémiai Könyv tá r példája is. 
A Könyvtá r immár több mint 80 ország, 
több mint 1800 t udományos intézményével 
folytat cserét, könyvbeszerzésének 40%-a, 
folyóiratbeszerzésének (évi 4000 féle fo-
lyóirat) pedig több mint 80%-a adódik 
cseréből. 

1960. szeptember 13—19. között tanács-
kozott az UNESCO égisze a la t t a Magyar 
UNESCO Bizottság rendezésében, az Aka-
démia épületében, az európai kiadvány-
csere-konferencia. A konferencián részt 
vettek az UNESCO párizsi központ jának 
illetékes vezető munkatársai , 19 európai 
ország küldöttei (Magyarországot négytagú 
küldöttség képviselte), továbbá megfigye-
lői minőségben a F IAB (Nemzetközi 
Könyvtáros Szövetség) képviselője és a 
F I D (Nemzetközi Dokumentációs Szövet-
ség) egyik alelnöke. 

A konferencia tanácskozásainak közép-
pont jában a nemzetközi kiadványcsero 

előmozdítására hivatott intézkedések meg-
vitatása állt, a kiadványcsero elvi, mód-
szerbeli és technikai kérdéseinek tisztá-
zása a nemzetközi tudományos, és kul tú-
rális együttműködés szellemében. A kon-
ferencia egyik jelentős eredménye, hogy 
az együttműködésnek a szelleme érvénye-
sült mind a benyúj to t t referá tumokban, 
mind a hozzászólásokban. 

A tanácskozás előadói és hozzászólói, 
az európai tudományos nagykönyvtárak 
(pl. Lenin Könyvtár , Bibliothèque Natio-
nale, Österreichische Nationalbibliothek) 
és a nemzeti csere központ ok (pl. British 
National Book Centre, Deutsehe For-
schungsgemeinschaft) vezető munkatársai-
nak beszámolói á t fogták a nemzetközi 
kiadványcsere minden fontos kérdését, 
így megvitatásra került a nemzetközi 
kiadványcsero tendenciája és fejlődési 
perspektívája, a eseretevékenység koor-
dinálása, a tudományos és egyetemi ki-
adványok cseréje, a esereszolgálat ok de-
centralizálása, a hivatalos kiadványok cse-
réje, a csere akadályainak leküzdése — 
hogy csak a legfontosabb kérdéseket emel-
jem ki. Mind a szocialista, mind a nyu-
gati országok küldöttei, mind az UNESCO 
képviselői pozitív megoldásokra törekedve 
foglaltak állást az említett kérdésekben. 

Ezt tükrözte a konferencia zárójelentése 
és határozati javaslati anyaga. A kon-
ferencia köszönetét fejezte ki a magyar 
kormánynak a tanácskozás megrendezé-
sében nyú j to t t segítségért, továbbá a 
rendező Magyar UNESCO Bizottságnak, 
a közreműködő magyar tudományos köny v-
tá raknak , valamint az UNESCÖ központ-
jának. A legfontosabb határozatok közül 
ket tőt emelek ki : a nemzetközi csereegyez-
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mények rat i f ikálására vonatkozó ajánlást , 
és a kétoldali közvetlen csere — mint a 
csere leghatározottabb formája — melletti 
állásfoglalást. 

A konferenciának a szakmai eredménye-
ken túlmenően volt még egy sajátos je-
lentősége is. Nevezetesen ez volt az első 
UNESCO konferencia Magyarországon, 
az ENSZ egyik szakosított szerve első 
ízben rendezett ez alkalommal nemzet-
közi értekezletet Magyarországon. A kon-
ferencia külföldi résztvevőinek alkalmuk 

volt megtekinteni a magyar tudományos 
könyvtárakat , megismerkedni a magyar 
könyvtárüggyel , személyes kapcsolatokat 
te remte t tek a magyar könyvtárak mun-
katársaival — és mindez alkalmas volt 
arra , hogy a vezető európai tudományos 
könyvtá rak képviselői megfelelő képet 
kap janak könyvtárkul túránkról és ezen 
keresztül bizonyos közvetlen át tekintést 
nyer jenek a magyar tudomány- és kultúr-
politikáról is. 

RÓZSA GYÖRGY 
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NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET 

A stockholmi történészkongresszus 

Ötven ország képviseletében több mint 
2000 tudós jött el Stockholmba, hogy 
meghallgassa a Comité International des 
Sciences Historiques X I . kongresszusának 
előadásait, és résztvegyen azok megvita-
tásában. Nemesak e nagyszabású tudomá-
nyos összejövetel vál tot t ki nagy érdek-
lődést, de már az ezt megelőző I. Nem-
zetközi Gazdaságtörténeti Konferencia is 
közel félezer tudós részvételével folyt le. 

A már kialakult szokásoknak megfele-
lően a kongresszus t öbb szekcióban — 
módszertani, ókori, középkori, újkori s 
legújabbkori — t a r t o t t a meg vi tá já t . 
Közvetlenül a kongresszus előtt pedig a 
С. I. S. H. különböző albizottságai gyűltek 
össze, hogy felmérjék tudományterüle tek 
legújabb eredményeit. Ezek közül különös 
figyelemmel tek in te t tünk a Comission 
Internationales des Études Slaves uppsa-
lai megbeszélései elé. Elsősorban azért, 
mert míg a nagy kongresszuson a polgári 
történészek előadásai — a néhány héttel 
korábban kézhezkapott , nyomta to t t anyag 
bizonysága szerint — mind kitűzött témá-
juk, mind tárgyalási módszerük szempont-
jából, ha a burzsoá ideológiát tükrözik 
is, a tudományos formák keretén belül 
maradtak , addig a Szláv Bizottságban 
áprilisban váratlanul ú j , zömmel emig-
ráns orosz és lengyel történészek, nem 
egy esetben provokatív jellegű előadá-
sait vet ték fel a programba. Emellett ki-
tűzték Johan Weidleinnek, a magyar-
országi Volksbund iskola volt igazgató-
jának előadását ,,A magyar nacionaliz-
mus és a németek kiűzése Magyarország-
ról" címmel. Magyar részről — amellett , 
hogy az előadás ellen t i l takozásunkat je-
lentet tük be — felkészültünk a vitára. 
Erre azonban nem kerül t sor. Weidlein-
nek teljesen a német fajelméleten nyugvó 
referátuma kihívta nemcsak a jelenlevő 
szovjet és népi demokrat ikus országok tör-
ténészeinek a t i l takozását, de nyugati tör-
ténészek rosszalását is. Felszólalása alat t 

tünte tően eltávozott a nyugatnémet dele-
gáció is. (Weidlein a kérdésről alkotott 
hivatalos nyugatnémet állásponttól jobbra 
áll.) Leo Stern (NDK) — a szovjet dele-
gációnak az értekezlet elnökségénél t e t t 
előzetes tiltakozása u t á n — az előadás 
közben felszólalt, és a konferencia színe 
előtt kérte, hogy vonják meg a szót 
Wcidleintől. A svéd elnök ezt meg is 
te t te , nem engedte meg az előadás befe-
jezését, sőt vi tát sem nyi tot t felette. 

Más jellegű volt az I . Nemzetközi 
Gazdaságtörténeti Konferencia. A konfe-
rencia napirendjén két tudományos t éma 
szerepelt : 1 Az iparosodás, mint a gaz-
dasági fejlődés tényezője 1700 u tán (K. 
Berrel, Cambridge); 2. A mezőgazdasági 
nagyüzemek összehasonlító vizsgálata a 
középkor végén (F. F. Lütge, München). 

Az első téma v i tá ja nem annyira az 
előadás — mely a röviddel azelőtt meg-
jelent gyűjteményes kötet problémáit ve-
tet te fel —, hanem Roslow amerikai gaz-
daságtörténész 1859-ben felállított fejlődés-
elmélete körül forgott . Rostow elméletén 
— melyre itt' részletesen nem térünk ki — 
kétségtelenül erősen érezhető a marxizmus 
hatása, a szerző is elismeri, hogy nézetei 
számos ponton érintkeznek a marxizmus-
sal, bár élesen el is határolja magát tőle. 
A vita elsősorban akörül forgott, lehet-e 
ál talában a gazdasági fejlődés törvénysze-
rű folyamatéról beszélni, lehetséges-e ezt 
a fejlődést, meghatározott , s n világ vala-
mennyi országára érvényes fejlődési stádi-
umokra beosztani. Bár a törvényszerű fej-
lődést s az általánosítás lehetőségét számos 
nyugati burzsoá gazdaságtörténész vi ta t ta , 
a többség szemmel láthatóan magáévá 
te t te Rostow nézeteit A vita egyébként 
inkább közgazdasági, mint gazdaságtörté-
neti volt, és a keynesizmus erős hatása volt 
érezhető a nyugati tudósokon. 

Az agrártörténeti téma sokkal inkább 
történeti problémákat tárgyalt . A XVI— 
XVIII . századi gazdasági fejlődés egyik 
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központi problémája, a mezőgazdasági 
nagyüzem kialakulásának okai és módo-
zatai képezték a vi ta tárgyát. A marxis ta 
felszólalók, köz tük magyar részről Pach 
Zsigmond Pál professzor, az előadást abból 
a szempontból bírálta, hogy a paraszt-
gazdaságokból sar jadó tőkés üzemet, illet-
ve a mezőgazdasági árutermelés paraszt i 
tendenciáját teljesen figyelmen kívül hagy-
ja. 

A gazdaságtörténeti kongresszus egyéb-
ként , az egyes kérdésekben muta tkozó 
éles felfogásbeli különbségek ellenére is, 
a nemzetközi tudományos együt tműködés 
széles lehetőségeit t á r t a fel. 

A nagy kongresszus 30 előadásából, t ö b b 
mint 200 korreferátumából, s minimális 
becsléssel is kb. ezerre tehető hozzászó-
lásából csupán néhány előadást szeretnénk 
kiemelni, melyek körül különösen éles v i ta 
bontakozott ki , vagy pedig t é m á j u k n á l 
fogva leginkább t a r tha tnak Magyarorszá-
gon érdeklődésre számot. 

A módszertani szekcióban Erich Rothac-
ker ,,A történetfilozófia hatása az ú j a b b 
tö r téne t tudományokra" című előadása 
nem sok ú ja t ado t t a szellemtörténet pro-
minens — s fasiszta múl t ja mia t t hír-
hed t — képviselőjének korábbi fej tegeté-
seihez képest. Szubjektívista és dual is ta 
történetfelfogás, az objektív történeti tör-
vényszerűség tagadása jellemezte a referá-
tumot . Nézeteit (így többek között a 
marxizmust a „messianisztikus" világné-
zetek közé sorolta) a Szovjetunió és a 
népi demokrat ikus országok történészei 
alapos bírálatban részesítették. Meglepő 
volt viszont, hogy a nyugati országok tör-
ténészei alig kapcsolódtak a vi tába — s 
egy-két orosz s más emigráns, filozófiai 
tudás t alig tükröző provokatív jellegű fel-
szólalása mellett — csupán Gerhardt Ritter, 
ismert konzervatív német történész igye-
kezett az előadás egyes tételeit védelmezni. 

Zsukov neves szovjet professzor ,,A 
világtörténet periodizációja" című előadá-
sát a nyugati történészek egy része erősen 
v i ta t ta . Ellenérvcikkel szemben— melyben 
elsősorban az ált alánosítás lehetőségeit von-
t á k kétségbe, s a társadalmi-gazdasági 
folyamat kölcsönös összefüggésének s egy-
másrahatásának marxis ta felfogását tagad-
t á k — az előadó hangoztat ta , hogy a marx-
ista történetfelfogást az egyetemes tö r téne t 
periodizációjában a gazdasági fo lyamat 
szabályossága és összehasonlíthatósága ve-
zeti, mely megnyilvánul a különböző tá r -
sadalmi-gazdasági formációk sorozatában. 
Ugyanakkor a marxizmus hangsúlyozza, 
hogy ha fenn is áll egy általános i rányzat 
valamennyi társadalmi-gazdasági formáci-
óknak valamennyi nemzetre k i ter jedő 
egymásutánisága tekintetében, egyes nem-

zetek meghatározott feltételek között meg-
kerülhetik az emberiség általános fejlő-
désének bizonyos s tádiumát . 

Az újkori szekcióban a számunkra leg-
érdekesebb előadást Klima és Maurek 
csehszlovák történészek t a r to t t ák ,,A feu-
dalizmusból a kapitalizmusba való átme-
net sajátosságai Közép-Európában" cím-
mel. A szerzők Csehszlovákiára vonatkozó 
speciális kutatásaikon kívül, az egyes or-
szágok e kérdésre vonatkozó irodaimát is 
feldolgozták. Álláspontjuk szerint a kapi-
talizmus keletkezésének igen változatos 
formáit t apasz ta lha t juk a különböző or-
szágokban, ez azonban nem zárja ki 
bizonyos általános vonások megállapítását 
a kelet-, illetve nyugat-európai országokra 
nézve. Ami a közép-, illetve kelet-európai 
országokat illeti, i t t ezek a közös voná-
sok a fejlődés viszonylagos lassúságában, 
a mezőgazdaság túlsúlyában, a második 
jobbágyság rendszerének kialakulásában, 
s a feudalizmus meghosszabbodásában 
összegezhetők. A referá tum szerzői ugyan-
akkor hangsúlyozták, hogy a fejlődés las-
súsága és nehézkessége ellenére ezt a 
korszakot mégis а kapitalizmusra való 
átmenet időszakának fogják fel, mivel már 
а XVI. században megjelennek a közép-
európai országok gazdasági életében, nem-
csak az iparban, de a mezőgazdaságban 
is a kapitalizmus elemei. 

Magyar részről Paeh Zsigmond Pál 
vitába szállt a re ferá tum egyes állításai-
val, korainak t a r t va a feudalizmusból a 
kapitalizmusba való á tmenet kérdését a 
XVI—XVII. században felvetni. Nézete 
szerint ebben az időben még csak a tőkés 
termelés bizonyos feltételeiről, kezdeti 
formáiról beszélhetünk, a XVIlI . század, 
még inkább а X I X . század első fele a 
feudalizmusból a kapitalizmusba való át-
menet időszaka Közép-Európában. Ezt a 
felfogást egyébként a szovjet történészek 
is helyeselték, r ámuta tva , bogy a máso-
dik jobbágyság ál tal jellemzett agrárfej-
lődés— mint az a referátumból ki tűnik — 
nemcsak a közép-európai országok sa já t ja , 
de a kelet-európai országoké is. A tőkés 
országok történészei közül Brunner volt 
bécsi, jelenleg hamburgi professzor a kér-
déshez szólva kétségbevonta olyan általá-
nos fogalmak, mint feudalizmus, kapita-
lizmus használatának létjogosultságát, s a 
második jobbágyság kérdéseinek nem any-
nyira gazdasági, mint jogi oldalát ku ta t ta . 

A szekció másik marxis ta előadását 
Porsnyev szovjet professzor t a r t o t t a ,,A 
harmincéves háború Nyugat-Keleti kap-
csolatai" címmel. Ez az előadás nagymér-
tékben érintette a svéd történelmet is, 
így vi tá já t a svéd napisaj tó is tárgyal ta . 
Porsnyev professzor gazdag, eddig isme-
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retlen forrásanyagra támaszkodó előadá-
sában ,— melynek dokumentumai t egyéb-
ként mikrofilmen magával hozta, és 
a kongresszusnak át nyú j to t t a — a korabeli 
európai állumrcndszer szerkezetéről és 
összefüggéseiről beszélve, az Oroszországot 
a Nyugattól elszigetelő svéd-lengyel-török 
„keleti g á t " szerepét elemezte. Előadásá-
nak különösen Gusztáv Adolf külpolitiká-
jának orosz orientációjára vonatkozó ré-
szei vál to t tak ki nagy érdeklődést. A svéd 
napisaj tó természet csen t ámadta a fel-
fogást, érdekes módon azonban az elő-
adáshoz korreferátumot t a r tó svéd ku ta tó 
megerősítette azt. A polgári történészek 
közül ugyan néhányan azon nézetüknek 
ad tak kifejezést, hogy Porsnyev túlbecsüli 
Oroszország szerepét a lxarmineéves hábo-
rúban, az előadás értékeit azonban így 
is elismerték, sőt a kongresszus legjobb 
teljesítményei közé sorolták. 

A legujabbkori szekció előadásai közül 
jónéhány igen éles v i tá t váltott ki, hi-
szen nem egy előadás, illetve korreferá-
t um a mai ideológiai harc szempontjából 
rendkívül jelentós problémákut vetett fel. 
Haag belga történésznek „Az első világ-
háború és a német szociáldemokrácia" 
című előadása, a munkásmozgalomnak a 
háborúval kapcsolatos álláspontját te t te 
vita tárgyává. A referá tum a kérdés tör-
téneti feldolgozásainak alapos elemzését 
tar ta lmazta . Végigkíséri objektív módon a 
különböző történeti i rányzatokat , különö-
sen éles b í rá la tban részesíti a konzervatív 
imperialista i rányzatokat , s bár a marxista 
felfogással sem ért jónéhány kérdésben 
egyet, mégis leszögezi, hogy „legösszefüg-
gőbben, mélyen és kr i t ikusan" az közelíti 
meg a kérdést. 

A referá tum magas tudományos szín-
vonalával ellentétben a vi ta során számos 
nyugati , főleg nyugatnémet hozzászóló, a 
német szociáldemokrácia háborús felelőssé-
gének eltussolására törekedet té Az egyes 
történeti periódusok különbözőségének 
mellőzésével Marxnak a cári Oroszország 
európai szerepével kapcsolatban a X I X . 
század közepén kife j te t t nézeteit k ívánták 
mechanikusan az első világháború idősza-
kára alkalmazni, s a bolsevik párt állás-
pontjánakhelyességét kétségbevonni. Anyu-
gati integráció gondolatának történeti iga-
zolása volt Droz francia történész „A Nau-
mann-féle Mitteleurópa-terv és a szocia-
lista p á r t o k " című korreferátumának 
vezérmotivuma. Droz azt akar ta bemu-
ta tn i , hogy a Mitteleurópa-terv a szocia-
lista megoldás elemét jelentette volna. 
Sajnálkozását fejezte ki, amiért a nemze-
tek és államok fölötti elv nem győzedel-
meskedhetet t . Jellemző, hogy a Mittel-
curópa koncepciónak Droz által k i fe j te t t 

változata megértésre talált a nyugatnéme-
teknél és másoknál, amint ál talában a 
nyugat i tör ténet írás harcosabb képviselői 
az ún. „nemzetek és államok felett iség" 
gondolatát igyekeztek terjeszteni. 

A „nemzetek felettiség" Nyugaton mos-
tanában oly gyakran hangoztatot t gondo-
lata egyébként Zwitter—Bogdanov—Sidak 
jugoszláv történészek „A Habsburg Monar-
chia nemzetiségi problémái" című elő-
adásának v i tá jában is felszínre tör t . A 
gazdag anyagra támaszkodó és a nemzeti-
ségi kérdésnek kellő jelentőséget tulajdo-
nító előadás érdemeit -— jónéhány vi tat-
ha tó ál láspontja ellenére — mind a magyar , 
mind a többi népi demokrat ikus ország 
történészei erősen hangsúlyozták. Az ideo-
lógiai harc elsősorban a Monarchiát idea-
bzáló, a nemzeti elnyomás tényét kétségbe-
vonó történeti irányzat ellen folyt, melyet 
elsősorban az osztrák klerikális történész 
H. Hantsch képviselt. 

A marxis ta hozzászólók természetesen 
mindezen kérdésekre reagáltak, s nem egy-
szer éles v i tában bizonyították a polgári 
nézetek tar thata t lanságát . 

A kongresszus legérdekesebb előadásai-
nak át tekintése, bizonyos értelemben ké-
pet ad a polgári történészek különböző 
irányzatairól. A kongresszus teljes anya-
gának tanulmányozása bizonyára árnyal-
tabbá , megalapozottabbá tenné felfogá-
sunkat , mégis már a jelen át tekintésből 
is levonhat juk azt a következtetést, hogy 
a polgári történetírásban továbbra is a 
szellemtörténet és a pozitívizmus az ural-
kodó. Ugyanakkor bizonyos jelek arra mu-
ta tnak , hogy a társadalmi és gazdasági 
folyamatok törvényszerűségeinek elisme-
rése, a gazdasági tényezők jelentőségének 
bizonyos fokú elfogadása ma szélesebb kö-
rökben te r jed el mint korábban. A szel-
lemtörténet idealista történetfelfogása a 
törvényszerűségek, a haladás gondolatának 
nyílt tagadása elsősorban a nyugatnémet 
történeti irányzatot jellemzi. 

Az előadások s viták színvonala termé-
szetesen egyenlőtlen volt, egészében azon-
ban így is fontos tudományos esemény-
ként ér tékelhet jük a kongresszust. A svéd 
rendező bizottság jól és nagy figyelmesség-
gel oldotta meg rendkívül nehéz felada-
tá t , s maga is hozzájárult ahhoz, hogy a 
kongresszus helyenként éles ideológiai és 
tudományos vitái ellenérc, a tudományos 
együtműködés szelleme érvényesüljön. 
Kétségtelenül voltak zavaró momentu-
mok, provokatív felszólalások, elsősor-
ban néhány ukrán emigráns részéről, ezt 
azonban nem lehet a kongresszus általá-
nos vonásának tekinteni. 

Ügy véljük, hogy a kongresszuson kiala-
kult — az 1955-ös kongresszusnál egész-
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ségesebb — légkör a szocialista országok 
n a g y eredménye volt. Ezen túlmenően a 
tudományos v i t ákban való részvétel, tu -
dományos színvonal, valamint szervezeti 
befolyás szempontjából egyaránt a szo-
cialista országok növekvő szerepéről be-
szélhetünk. Az eszmei színvonal a szo-
cialista országok történészeinek előadásá-
ban á l ta lában alapos tárgyi tudással , 
széleskörű ismeretekkel, s az anyag mély 
elemzésével párosult , tükrözve az 1955 ó ta 
is végbement komoly tudományos fejlő-
dést, és ez kétségtelenül növelte a marxis ta 
tör ténet í rás megbecsülését a nyugati tör-
ténészek körében. Ez a megbecsülés bizo-
nyos fokig szervezeti formában is jelent-
kezett , amennyiben a közgyűlés az ú j 
vezetőségben H. Schmied, osztrák profesz-
szor elnöksége mellett , A. Goubernak, az 
ismert szovjet történésznek ju t t a t t a az 
egyik alelnöki t isztet . A tárgyilagos hang-
nemben lefolyt megbeszélés néhány más , 
a szocialista országok által benyúj to t t ja-
vaslatot is magáévá t e t t , mint pl. a Mongol 
Népköztársaság felvételét a szervezetbe. 

Végezetül a magyar történészek kong-
resszusi részvételéről szeretnék számot 
adni . Részben az Akadémia, részben a Mű-
velődésügyi Minisztérium támogatásával 
14 magyar történész vet t részt a kongresz-
szus munká jában . A vi ták során bárom 
magyar korreferá tum hangzott el. Molnár 
Erik akadémikus „Hegel történetfilozófi-
á j ának hatása a marxis ta tör ténet í rásra" , 
Makkal László kandidátus „Az abszolu-
t izmus kibontakozásának szociális alapjai 
a Habsburg ta r tományokban a harminc-
éves háború idején" és Pach Zsigmond Pál 
egyetemi t aná r „ A magyar agrárfejlődés 
elkanyarodása a nyugat-európaitól" c ímű 
színvonalas és komoly tudományos vissz-
hangot kivál tó előadásai. A magyar tudó-
sok akt ívan részt vet tek a vitákban. A m á r 
emlí te t t felszólalások mellett Zsigmond 
László Droz francia történésznek a Mittel-
európáról, és Rothfelsnek a közép-európai 

határok kérdéséről szóló korreferátumához 
szólt hozzá. Mérei Gyula és Arató Endre 
Zwitter nemzetiségi kérdésről szóló elő-
adásának v i tá jában vet t részt. Makkai 
László a technikatör ténete kérdéseihez szólt 
hozzá a módszertani szekcióban. Ránki 
György Landes amerikai professzornak a 
XIX. század német és angol iparvállalati for-
máiról t a r t o t t előadásának v i tá jába kap-
csolódott be. Felszólalásaik tör ténet í rásunk 
a kérdéses területen elért ú j a b b eredmé-
nyeiről ad t ak számot, illetve a kérdés 
marxista ál láspontját f e j t e t t ék ki sa já t 
kuta tásaikra alapozva. A magyar történé-
szek a kongresszusra külön tanulmány-
kötetet bocsátot tak ki. A gazdag t a r t a lmú, 
mintegy 30 tanulmányt , s a felszabadulás 
utáni magyar történetírás bibliográfiáját 
ta r ta lmazó kötet a kongresszus nagy si-
kerei közé tar tozot t . A magyar delegáció 
által Stockholmba kivi t t 150 példányt egy 
n a p ala t t szinte elkapkodták. Több száz 
további , elsősorban nyugati tudós jelen-
te t t e be igényét a kötetre, melyet a hely-
színen már nem tud tunk kielégíteni. 

Egészében tehát a magyar történészek 
kongresszusi részvétele is sikeresnek mond-
ható, tükrözi a fejlődést, melyet az utóbbi 
években marxista tö r téne t tudományunk 
megtet t . 

Várható, hogy történészeink a jövőben 
még akt ívabban kapcsolódnak be a G.I.S.H. 
munkájába . Ez nem csekély fe ladatokat 
ró ránk. így mindenekelőtt elméleti kép-
zettségünk fokozását, melyet a polgári tör-
ténészekkel való érintkezés s a velük foly-
t a to t t ideológiai harc elengedhetetlen szük-
ségességének tekintünk. Á marxis ta elmé-
leti képzettség mellett magasfokú tárgyi 
tudás, az egyetemes történet i összefüg-
gések elmélyült ismerete, végül — de nem 
utolsósorban — minél több idegen nyelv 
ak t ív elsajátí tása biztosí that ja történet-
tudományunk további eredményes nem-
zetközi szereplését. 

R Á N K I GYÖRGY 
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TÖRTÉNELMI ADATTÁR 

Mikszáth Kálmán akadémiai tagsága 

Mikszáth Kálmán 1889. tavasza elején Szász Károlytól , a Magyar Tudományos 
Akadémia igazgató tanácsa tagjától a következő levelet kap t a : 

Kedves Barátom! 
Tegnap d.e. kerestelek a Házban, de ot t azt mondták , beteg vagy s o t thon 

maradtál . Szándékom volt ma fölkeresni téged, de mára meg én lettem beteg, s néhány 
nap nem mohetek ki a házból. A 9 nap ta r to t t conventi üléseket kibír tam, de annyi ra 
á thül t , rekedt , lázas s köhögős let tem, hogy orvosom a szobába invertál t . 

Pedig jobb lett volna szóval mondani el, amit akarok mint írásban. At t en tá tumot 
akarok elkövetni ellened. Akadémiai tagnak akarlak ajánlani . Osztályom értekezlete 
egyhangú helyesléssel fogadta e szándékot, csak azon kétkedtek némelyek, váj jon 
magad nem kicsinyled, veted-e meg, vagy nem utasí tanád-e épen vissza e „megtisz-
tel tetésedet" (?) —, aminek az akadémiát ki tennünk mégsem szabad. 

Magamra vállaltam, hogy ez iránt interview-ollnk: de 9 napig a konvent mia t t , 
most meg a torkom miat t nem mozdulhatva, ily úton kerüllek meg: mivel tovább halasz-
tanom nem lehet, mert holnap délben az ajánlások ha tá rnap ja lejár. 

Kérlek, nyugtass meg ez irányban néhány sorral. S egyúttal küldd nekem — 
munkáid egy jegyzékét, nehogy valami főbbet kifelejtsek, szabály kívánván az a ján-
lásnál a főbb müvek elősorolását. 

(A Tisztelt Ház. — A Tekint. Vármegye. — Nem tudom mi gyűj tő címe a többi-
nek, ami össze szedve is megjelent.) 

Is ten áldjon; gyógyulást kíván 
Budapest, 889. III . 29. 

őszinte barátod 
Szász Károly 1 

Mikszáth a levélre, amelyet Szász Károly nyilván kéztől küldött , a dá tumok 
tanúsága szerint még aznap, s feltehetően ugyancsak kéztől küldve válaszolt. A válasz 
a következő: 

Méltóságos u ram! 
Kedves Bá tyám ! 
Személyesen keresnélek fel rögtön, bogy i rán tam tanúsí to t t jóindulatodat, melyet 

többízben is tapaszta l tam, s melyet soha semmi sem zavart meg, személyesen megkö-
szönjem, olyan melegen, amint érzem —, de épen a beszélő szerveim vannak meg-
romolva, a torkom fá j . 

A dologra térve, nagy örömet okoz, hogy ti, a jók java, érdemesnek találtok maga-
tok közé. Nem kerestem soha ezt a dolgot, s épen azért esik jól, hogy megindulni készül, 
s épen Te ál talad! 

1 A levél eredetije I960 augusztuséban került elé i f j . Mikszáth Kálmánná levelesládájából. Jelenleg is az ő 
tulajdonában. 
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Képmuta tó volnék, ha azt mondanám, hogy nem örülnék a megválasztásnak, 
de őszinte vagyok, midőn azt mondom, hogy a ti jelöléstek is már olyan erkölcsi elösmerés 
nekem, aminőt ta lán meg sem érdemlek. 

J o b b könyveim a ,,Tót Atyafiak" (elbeszélések), A jó palócok (rajzok), Nemzetes 
uraimck (regény), Tekintetes vármegye (elbeszélések), Urak és parasztok, ,,T. Ház", 
,,Fészek regényei", ,,Lohinai fú". Az apró gentry és a nép, Club és folyosó s tb . 

Meg lehet ta lán említeni, ha nem használ, legalább nem ár t , hogy némelyek 
németül , angolul, sőt dán nyelven is megjelentek, így pl. 

Die guten Hochländer I. kötet Lipcse. 
Zwischen eins und jetzt I. köt . 
Novelletter f r a Ungarn I . k. Koppenhága stb. 

Még egyszer köszönöm, kedves bá tyám, nagy szívességedet, hozzám való jóságodat. 
Addig is, míg legközelebb személyesen tehetném tiszteletemet, t a r t sd meg nagybecsű 
jóindulatodban 

mélyen tisztelő hívedet és szolgádat 
Budapest , márc. 29. 1889. Mikszáth Kálmánt . 2 

Mikszáthtal egyidőben a ján l ják levelező tagságra J a k a b Eleket, Nyáry Jenőt és 
Vajkai Károly ítélőtáblai elnököt.3 Minthogy a tagajánlás csak az Akadémia belső 
használatára szánt kis példányszámú nyomta tvány gyanánt jelent meg annak idején, 
érdemesnek t a r t j u k ezt is közölni. 

,,Az I. osztály részéről. 1. Mikszáth Ká lmán országgyűlési képviselőt levelező 
tagul a ján l ja Szász Károly rendes tag. 

Van szerencsém Mikszáth Ká lmán t levelező tagul ajánlani az Akadémia I. osztá-
tályába. 

Mikszáth az érzelmes és egyszersmind komoly, a megkapó s egyszersmind meg-
ható kisebb elbeszélések, a faj- és genrekép, a kiválóan úgynevezett , , r a jz" — e mai 
napság egyik legfelkapottabb m ű f a j terén, mondhatni páratlanul, legalább senki által 
felül nem múlva, áll i rodalmunkban. Senki köztünk a falu népét, a kisebb nemességet, 
a vármegye tekintetes ura i t , a régi táblabírót és a modern gentryt — annyira meg nem 
figyelte, mindeniknek sajá tságát oly élesen el nem leste s oly igazán és élethíven nem 
rajzolja, min t ő. S a „Tisztelt Ház"-ról annyi eleven fotográfiát , egyes alakokban s 
csoportozatokban, nem rajzolt — közel sem. Kis elbeszélései s rajzai igazság, bensőség, 
az előadás melege, életteljessége, zamatos magyarossága, tőrül metszet t eredetisége 
ál tal : a Jólkai régibb novellái s életképei bá jáva l és erejével versenyeznek; a mivel 
sok van mondva. Az amerikai Bret Har tehoz sokban hasonló, s abban is: hogy nagyobb 
alkotásban, pl. a regényben, a hol a compositió egységével s a jellemek következetes 
fejlesztésével kellene hatni , nem bír oly sikert muta tn i fel, mint abol egy helyzetet, vagy 
alakot, egynehány élethű és erőteljes vonással kell — félreismerhetetlenül s egyúttal 
kitörölhetetlenül is papírra vetni s lelkünkbe nyomni. Ez csaknem kivétel nélkül sikerül 
neki, legyen tárgya egy kis adomaszerü, vagy egy mélyebb kedélyi mozzanat , a humor 
sírva-kaczagtató —, sőt a t ragikus mélyen megrázó színezetéig. 

Mikszáth irodalmi működésének egyik kiváló tu la jdona: kimerí thetet lennek 
látszó termékenysége. Sikerült rajzai százakra mennek. „A jó palóezok" (rajzok) s a 
„Tót a t y a f i a k " (elbeszélések) — ez első művei, melyekkel először fe l tűnt s egyszerre 
meghódítot ta , úgyszólván ostrommal vet te be, a magyar olvasó közönséget ; a „Nem-
zetes uraimék"(regény) és a „Tekintetes vármegye" (elbeszélések) -— ismét: a „Fészek 
regényei" és a „Lohinai f ü " , nagyobb elbeszélés, melyek minden lapja a nép és az urak , 
a parasztok és a középnemesség hű karczolataival van telerajzolva: végre a „Tisztelt 
Ház" , a clubb és a folyosó, a pár tok és a szónokok, a parlament s azonkívül tevékeny-
ségöknek, épp oly elmés, mint igaz képét fe l tünte tő tárczacsevegések: mind ez együtt 
ad ja nekünk a magyar Bret Har te képét Mikszáth Kálmánban. 

Népszerűsége, mely ma pára t lan i rodalmunkban, kihatot t a haza ha tá ra in túl is. 
Számos kisebb rajza van németre, angolra, sőt dánra is lefordítva, s a mit felölök onnan 
hal lot tunk és olvastunk, a magyar irodalomnak ot t is becsületére vá lnak ." 

2 Szász Károly hagyatékából . OSZK Kézirattár. .Telz. 1946/8/32. 
• Cd. Tagajánlás 1889. Az Akadémia belső használatára. Bp. Horny. 1—2. 1. 
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A választás 1889. május 3-án megtör tént , de az író neve 1902-ig, t izenhárom éven 
á t csak a „megválasztot t levelező tagok" , de nem a székfoglalót mér t a r t o t t „levelező 
t agok" csoport jában szerepel. 

Biztos ada tunk van arra, hogy Mikszáth 1893 decemberében készült székfoglalója 
megtar tására . Bizonyítja azt a következő levél, amelyet Beöthy Zsoltnak, a Kisfaludy 
Társaság akkori fő t i tkárának írt,. 

Szövege a következő: 
[Budapest ] 1893. december 10. [ Ik ta tás dá tuma. ] 

Kedves Barátom! 
Szegény vagyok, mint a templom egere, azonfelül az akadémiai székfoglalóra 

készülök. Nem olvashatok fel szerdán. Nagy örömmel látom becses leveleden, hogy hála 
Istennek, m á r felgyógyultál. 

Tisztelő híved: 
Mikszáth Ká lmán 1 

Mikszáth 1894 január jában szándékozott akadémiai székfoglalóját megtartani . 
De már a Beöthy Zsoltnak küldött fenti levél kelte u t án hat nappal Gyulai Pálnak, 
az Akadémia első osztálya t i tká iának is hasonló levelet küld. Szövege a következő: 

Méltóságos Uram! 
1893. december 16. 

A karácsonyra összetorlódott hírlapi kötelezettségeim miat t nyugodtan , méltón 
az Akadémiához el nem készülhetek felolvasásomra, mely Az utolsó várúr címet fogja 
viselni, — kérem tehá t Méltóságodat, méltóztassék engem a februári ülésre hagyni. 

Alázatos szolgája® 
Mikszáth Kálmán 

Mikszáth, aki 1882 óta tüneményes pályát fu to t t meg, éppen ez év elején súlyos 
bírálatot kapot t Gyulaitól Galamb a kalitkában c. elbeszélésére.6 Az írót más okok mellett 
ez a bírálat is hosszú időre el távolí tot ta az Akadémiától. írásaiban is, ahol teheti , tesz 
egy-egy oldalvágást az Akadémia felé. Az akadémiai ülések jegyzőkönyveinek tanúsága 
szerint 1894-ben egyszer sem jelent meg az üléseken, 1895-ben is csak egyszer, a novem-
ber 11-i ülésen, hogy meghallgassa Pulszky Polyxena férjének, Hampel Józsefnek „Újabb 
tanulmányok a rézkorról" c. t a r to t t előadását. (Mikszáthot Pulszky Ferenchez és család-
jához meleg baráti szálak fűzték.) 

Az akadémiai székfoglalónak indul t Az utolsó várúr 1894-ben, a Pesti Hír lap 
hasábjain7 Beszterce ostroma címen regénnyé kerekedett.8 

Hat év telt el anélkül, hogy Mikszáth székfoglalóját megtar to t ta volna. Ekkor, 
1901 márciusában a következő levelet intézte Gyulai Pálhoz: 

Tisztelt osztálytitkár úr! 
A jövő májusban „Szökevények" című kis novellámmal be akarván az Akadémiába 

köszönteni, van szerencsém erről a körülményről Méltóságodat tisztelettel értesíteni. 

Budapest , múrez. 12. 1901. 
Mikszáth Kálmán» 

Mikszáth 1901. má jus 12-én valóban felolvasta a levélben jelzett elbeszélését az 
Akadémia nagygyűlésének keretében.10 Igv a következő évben (1902.) az író az Akadémia 

•Kisfaludy Társaság Iratai . 1893. dec. (Érk. dec. 10.) 
' O S Z K Kézirattára. Jelz. 1911/18. 
• Budapesti Szemle, 1892. 71. kőt. 478—480. I. (1893.) 
' P H 1894. febr. 4—máj. 8. 
' Ld. Bisztray Oxyula jegyzetei, MK. K r K . 0. kőt. 204. 1. 
• MTA Kézirattára. Jelz.: Levelestár. (Vétel I960, okt. 12.) 

" Ld. Akadémiai Értesítő, 1901. 12. köt. 138—139. fűz. 299—337. I. 
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Almanachjában m á r a rendes levelező tagok sorában szerepel, és marad is egész élete 
folyamán. 

1908-ban Mikszáth megkapja az Akadémia nagydí já t . A díj odaítélésének indo-
kolása „egész életének érdemes munkásságára" utal.1 1 

Mikszáth negyvenéves írói jubileuma alkalmával az Akadémia is megmozdul, 
és az immár 21 éve levelező tagot tiszteleti tag címmel ruházza fel. Ez a U azonban már 
csak az 1911. évi Almanachban kerül t neve mellé az e lhal tak rovatában. 

Az író temetése a MTA csarnokából tör tént 1910. m á j u s 31-én. A gyászbeszédet 
az Akadémia részéről Beöthy Zsolt t a r to t t a . 

Emlékbeszéd, érthetet len módon, halála u t án csak 18 évvel hangzik el felette 
1928. május 28-án.12 A nagy író egész életművének mél ta tására Herczeg Ferenc tolla 
nem volt alkalmas. Elegáns közhelyeit csiszolt mondatokban adta vissza némi lírai 
érzelmességgel, de nem a nagy író szellemének visszatükrözésével. Herczeg Ferenc mél-
t a tása nem szárnyal t fel a nagy író géniuszáig. 

Közli: МиREINÚ JUHÁSZ MABGIT 

11 Ld. Akadémiai Értesítő, 1908. 12. köt. 221. filz. 260—265. 1. Jelentés az 1908. évi nagy "jutalomról és 
a Marczibányi-mellékjutalomról. 

11 Ld. Emlékbeszédek. 20. köt. 6. sz. 1—21. 1. Mikszáth Kálmán t. tag emlékezete. 
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K Ö N Y V S Z E M L E 

Schiller Magyarországon 

Összeállította: Albert Gábor, D. Sz<mző Piroska és Vizkolcty András 
A bevezető tanulmányt ír ta: Turóczi-Ti ostler József 

Az Országos Széchényi Könyvtár kiadása. Budapest, 1959. 277 1. 
Ü j bibliográfiai füzetek III. Szerkeszti: Bélley Pál 

Schiller születésének 200. évíordúlója 
fellendítette a Schiller-kutatást szerte a 
világon. Megünnepelte az évfordulót az 
angol, az amerikai, a francia tudományos 
és irodalmi élet. Ű j szövegkiadások jelen-
tek meg ebből az alkalomból, cikkek és 
tanulmányok egész sora foglalkozott a fo-
lyóiratok hasábjain lírájával, drámáival, 
amelyeknek egyike-másika a filológiai 
munka pontosságával közeledik egy-egy 
részletkérdés felé, toldja meg egy-egy ú j 
adattal Schiller világirodalmi recepcióját. 
(Összegező kritikai értékelésüket lásd a 
Deutsche Literaturzeitung 1960 júniusi 
számában.) Nyugat-Németországban, a 
költő születési helyén, Marbaehban tartot-
tak tudományos konferenciával egybe-
kötött ünnepségeket. Az itt elhangzott 
előadásokat, valamint az ez alkalomból 
megjelent nyugatnémet publikációkat a 
Jénai (NDK) Friedrich Schiller Egyetem 
Germanisztikai Int ézetében alakult munka-
közösség összegezi a Neue Deutsche Lite-
ra tur hasábjain (1960. évf. 8. sz.). Értéke-
lésük nyomán világosan látható, hogy 
Schiller igazi képe ezekből a kutatásokból 
nem bontakozhatott ki. Esztétikai nézetei-
vel kapcsolatban unnak a nyomait kutat-
ták, mennyiben tekinlhctő az exisztencia-
lizmus előfutárának, drámáiban klerikális 
elemeket kerestek, történetszemléletének 
legjellemzőbb vonásaként pesszimizmusát 
domborították ki. Nem esett szó viszont 
szabadságszeretetéről, s a szabadságeszme 
középponti szerepéről, sem tudományos 
munkáival, sem drámáival kapcsolatban, 
ami nélkül pedig Schillerről beszélni elkép-
zelhetetlen, hiszen Schiller neve éppen a 
szabadság fogalmával kapcsolódott össze 
a népek tuda tában . 

A történeti vulóságnak megfelelő, új , 
reális Schiller-kép alakult ki a marxista iro-
dalomtudomány művelői között. Ez tük-
röződött az évforduló alkalmából rende-
zett weimari konferencián, valamint a 
Német Demokratikus Köztársaságban, a 

Szovjetunióban, a népi demokratikus or-
szágokban megjelent monográfiákban, ta-
nú. mányokban, cikkekben, amelyek sok 
új vonással gazdagították ezt a képet. Fel-
vetődtok mindazok a problémakörök, ame-
lyek lényegében a Schiller-kutatás közép-
ponti kérdéseinek tekinthetők: Schiller 
drámáinak történeti előzményei és világ-
irodalmi hatásuk, Schiller a színpadon, 
Schiller mint lírikus,mint történetíró,Schil-
ler irodalomelmélete stb. (A weimari Schil-
ler-konferencia anyaga megjelent a Wei-
marer Beiträge für deutsche Literatur-
geschichte 1959-os külön számában.) 

A magyar tudomány is kivette részét 
ebből a munkából. A napilapok és folyó-
iratok megemlékezésein és cikkein, Schil-
ler-drámák felújításán, a Реп-klub rendezte 
ünnepi ülésen túlmenően olyan művet t e t t 
le a weimari Schiller-konferencia asztalára, 
amely fontos állomást jelent a magyar 
Schiller-kutatás, a magyar germanisztika 
történetében: az Országos Széchényi Könyv-
tár kiadásában megjelent a teljesség igé-
nyével fellépő első magyar Schiller-bibliog-
ráfia. 

A kötet létrejöttét tanácsaival segítette 
s az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Német Intézetének Schillerre vonatkozó 
bibliográfiai anyagát a szerzők rendelkezé-
sére bocsátotta a német tanszék vezet ője, 
Turóczi-Trostler József akadémikus, aki-
nek elvi jelentőségű bevezető tanulmánya 
(Zur Wirkungsgesehiehte Schillcrs in Un-
garn) nyomán nemcsak a bibliográfia ada-
tai, címei, nevei, évszámai nyerik cl igazi 
értelmüket, hanem új , marxista szempontú 
magyar Schiller-kép bontakozik ki az ol-
vasó előtt . 

A bibliográfia több oldalról közelíti meg 
a gazdag magyar Schiller-anyagot. Az első 
fejezet Schiller müveinek magyar kiadását, 
a magyar fordításokat rendszerezi a kezde-
tektől a bibliográfia lezárásának időpont-
jáig, az 1957-es év végéig. A fordításokhoz 
mindenütt szervesen kapcsolódnak a napi-
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saj tóban, folyóiratokban megjelent ismer-
tetések, kr i t ikák. A H. fejezetben a Schil-
lerről szóló magyar , német vagy más nyel-
ven Magyarországon megjelent irodalom 
összeállítását kap juk . Külön fejezet foglal-
kozik a költeményekkel, s nem, véletlen, 
hogy ez a legterjedelmesebb (közel száz 
oldal), hiszen Schiller versei nemcsak az 
antológiákban té r tek állandóan vissza, ha-
nem a német tankönyvek, a középiskolai 
világirodalmi okta tás során vál tak igazán 
közismertekké és népszerűekké. (Ezzel kap-
csolatban megjegyzendő: a tankönyviro-
dalom feldolgozása nem let t volna érdek-
telen.) Egyes bal ladáknak tíznél is több 
magyar fordí tását t a r t h a t j u k számon; 
sok fordítása van a Das Lied, von der Glocke-
nak , amely egyébként szintén kötelező 
tananyag volt nálunk. Érdekes adalék, 
bogy meg is zenésítették, s előadták a bu-
dai és a pesti német színházban. Az An die 
Freude magyar fordításai viszont az anto-
lógiákon és a tankönyveken tú l Beethoven 
I X . szimfóniájának kórusában élnek to-
vább, s válnak egyre nagyobb tömegek 
közös kincsévé napja inkban. 

A bibliográfia utolsó nagy fejezete Schil-
ler drámáival foglalkozik. Schiller darab-
jainak magyarországi előadásaival kapcso-
la tban a szerkesztők nem törekedtek teljes-
ségre; ehelyett a következő főszemponto-
ka t vet ték f igyelembe: az első magyaror-
szági előadásokat, az ú j fordítások első be-
muta tó já t ; ezenkívül teljes az összeállítás 
a Nemzeti Színházban bemuta to t t darabok 
tekintetében. 

Az egyes fejezetek végén kéziratos anya-
got is találunk. Ezek értéke nagyobb lenne, 
ha bővebb felvilágosítással szolgáltak volna 
a szerkesztők a r ra vonatkozólag, milyen 
könyvtárak anyagát dolgozták fel, hogyan 
érvényesült a teljesség szempontja s tb . 

(Bölöni Farkas Sándor kéziratos Don 
Carlos-fordítását pl. nem talál juk az egyéb-
ként nagyszámú kéziratos drámafordítások 
között, pedig bővebben szól róla Turóczi-
Trostler József bevezető tanulmánya.) 

A bibliográfia szerkesztői a maguk esz-
közeivel meglehetősen sok oldalról igye-
keztek Schiller magyarországi hatását érzé-
keltetni. Mindazt azonban, ami ezek mö-
göt t a szerteágazó elemek mögött van, 
t ehá t egyfelől magá t az élő Schillert , más-
felől az utolsó másfélszázad magyar szel-
lemi életét, amely hatását befogadta, 
Turóczi-Trostler József jeleníti meg és 
szembesíti egymással, aki több évtizedes 
eredményekben gazdag magyar irodalmi 
és világirodalmi kuta tásai során már nem 
egyszer ér t intet te ezt a problémakört. 

Bevezető t anu lmánya elöljáróban egy 
fontos elvi kérdést tisztáz, a ha táskuta tás 
problémáját , s egyút ta l kitűzi azt az ú j 

szempontot, amclv fejtegetéseinek alapjáúl 
szolgál. Az irodalmi hatást Turóczi-Trostler 
József nem szűkíti le elszigetelt tá rgyak, 
képek, motívumok, helyzetek átvételének 
kereteire. A külső hatások és a belső szük-
ségletek dialektikus egységéből indul ki, 
az ezek eredőjeként létrejövő szellemi élet 
egészét teszi vizsgálat tárgyává. Ez a szem-
pont világítja be Schiller magyarországi 
recepciójának egész ú t j á t . 

Az i f j ú Schillerrel olyan időpontban is-
merkednek meg Magyarországon, amikor 
mindenki forradalmi változásokat vár és 
remél, amikor a magyar társadalmi, politi-
kai és kulturális élet erői egyaránt forr-
ponton vannak. Schiller szenvedélyes sza-
badságszeretete és kérlelhetetlen zsarnok-
gyűlölete felszabadítólag ha to t t ezekre az 
erőkre, felszabadította azokat az írókat és 
köl tőket is, akikben ugyanezek a gondo-
la tok érlelődtek, s így az idegen hatások 
segítségükre voltak abban, hogy ráeszmél-
j e n e k a maguk küldetésére ideológiai, poli-
t ikai és művészi szempontból egyaránt . 
Ezért volt olyan mérhetetlen ha tása Schil-
ler i f júkori drámáinak, ez a magyaráza ta 
annak , hogy ezeknek a magyar bemuta tó ja 
rendszerint hamarosan követi az ősbemu-
t a tó t , hogy a Räuber, a Fiesko, a Kabale 
und Liebe olyan sokszor kerül t színre ná-
lunk a századforduló t á j án , úgy hogy el-
mondha tó : Schiller a magyar hallgatóságot, 
az írókat, s a krit ikusokat egyaránt nevelte 
a francia forradalom körüli években. Drá-
mái mellett a színházról írott elméleti mun-
kái is jelentősok voltak, mert alátámasz-
t o t t á k az állandó színház igényét. Iroda-
lomelméleti és történetfilozófiai tanulmá-
nyai közvetve és közvetlenül egyaránt ha-
t o t t ak . 

Turóczi-Trostler József t anu lmánya két 
példán m u t a t j a be és érzékelteti ennek a 
ha tásnak a szerepét és emberformáló jelen-
tőségét; az egyik Lakfalvy Eduárd soproni 
katonatiszté, (Schillerhez írott igen érde kes 
és megható levelének szöveg' t teljes egé-
szében olvashatjuk), a másik Kis Jánosé, 
aki t Kazinczy nem ok nélkül nevezett a 
magyar Schillernek. Kazinczyval kapcso-
la tban különösen a Don Carlos szerepét 
emeli ki a tanulmány, s megállapí t ja : 
Don Carlos tiltakozása a zsarnokság ellen, 
az elnyomás ellen, harca a gondolat szabad-
ságáért a francia forradalom előestéjén 
különösen fontos szerepet töl t be a magyar 
felvilágosodás történetében. 

1848 az a másik időpont, amellyel kap-
csolatban olyan termékenynek és meggyő-
zőnek bizonyul a ha táskuta tásnak Turóczi-
Trostler József által követet t ú j szem-
pont ja . A középpontban természetszerű-
leg Petőfi a lakja áll. Petőfi t belső rokonság 
fűz te kora if júsága óta Schillerhez, akinek 
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kétségtelenül része volt abban, hogy tuda-
tos forradalmárrá érett. Mindennek vissz-
hangját megtalálhatjuk Petőfi költészeté-
ben. Fordított Schillerből (Der Jüngling 
am Bache), többször visszatér nála a Don 
Carlos gondolat szabadság eszméje, s hogy 
Wilhelm Telit a maga ősei közé sorolta, 
szintén Schiller drámájának közvetítése. 
(A Wilhelm Telit egyébként éppen néhány 
hónappal a negyvennyolcas forradalom ki-
törése u tán ad ták elő a Nemzeti Színház-
ban.) 

A szabadságharc leverése a magyar 
Schiller-hatások történetében is állomást 
jelent. A szabadságeszme nyilt hirdetésére 
alig kerülhetett sor a színpadon: a Schiller-
drámák előadása 48 után feltűnően ritkul. 
De hogy ez csak az elnyomásnak, a válto-
zott politikai körülményeknek te t t kény-
szerű engedmény volt, muta t ja , hogy a 
nyomtatot t betű erejével viszont egyre 
nagyobb tért hódít. Versei, különösen balla-
dái ott szerepelnek az antológiákban, s ké-
sőbb a tankönyvekben, kötelező olvasmány 

lett a középiskolában a Don Carlos, a 
Wilhelm Tell. 

A magyarországi Schiller-recepció törté-
netének új fejezete az, amely napjainkba 
vezet. Eredményesen zárultak nálunk is az 
1056. évi Schiller-ünnepségek. Megjelent 
Schiller válogatott munkáinak kétkötetes 
kiadása Turóczi-Trost 1er József előszavá-
val, aki ugyanekkor a nemzetközi Schiller-
kutatásba is bekapcsolódott. Die Anfänge 
der Schillerverehrimg in Ungarn című cikke 
(Schiller in unserer Zeit. Weimar, 1955.) 
bizonyos értelemben a most ismertetett 
munka előzményének tekinthető. A „Schil-
ler Magyarországon" bevezető tanulmánya 
továbbmegy, de egyben átfogja a magyar-
országi Schiller-kultusz egész másfélszáza-
dát, s ezáltal a bibliográfiával együtt nem-
csak a magyar Schiller-kutat óknak szolgál 
nélkülözhetetlen forrásul, hanem új , eddig 
ismeretlen anyaga Schiller világirodalmi 
jelentőségéről alkotott képünket is telje-
sebbé teszi. 

KOMOR ILONA 

Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából 1914-1918 

Összeállította: Iványi Emma. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1960. 581 1. 

Már több mint egy évtizede, hogy az 
Országos Levéltár „Forráskiadványok" 
rímmel megindította a történelmünk leg-
fontosabb kérdéseiről, sorsfordulót jelentő 
időszakairól fennmaradt és általa őrzött 
i ratanyag publikálását. E nagyszabású 
vállalkozás nem alkalomszerű, esetleg 
egyes kuta tók kedvtelésétől függő publi-
kálás a levéltár óriási anyagából, hanem 
tervszerű munka, melynek során történel-
mi fejlődésünk kulcskérdéseinek és a múlt-
ban tudatosan elhallgatott vagy ferde meg-
világításba állított problémáinak az írásos 
emlékeit teszi hozzáférhetővé. A sorozat 
eddig megjelent kötetei — ha a gondos válo-
gatások nem is pótolják a monografikus 
feldolgozásokat — történelmünk sok feliér 
fol t jára vetnek fényt, s főként nagyban 
elősegítik az átfogó marxista szintézis el-
készítését. 

E tervszerű, sok fáradozást, gondos for-
j ráskritikát és aprómunkát követelő mun-
I kálatnak az eredményeként, mint a soro-
! zat nyolcadik kötete jelent meg a „Magyar 
í minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első 

világháború korából" c. kiadvány. A több 
mint ötven ív terjedelmű munka elsősor-
ban azzal az igénnyel készült, hogy a tudo-
mány művelői számára könnyen hozzá-
férhetővé tegye e jelentós történelmi idő-
szak legfont osabb forrásait. A tudományos 

kutatás igényeinek a kielégítésére való 
messzemenő törekvés mellett azonban a 
könyv azt igazolja, hogy egy magas tudo-
mányos szinten elkészített forráskiadvány 
kiváló segítője lehet a népszerűsítő mun-
kának is. 

A kiadvány természetesen nem közli az 
első világliáború alatt t a r to t t miniszter-
tanácsi ülések teljes jegyzőkönyvi anyagát , 
hiszen a minisztertanács sok olyan apró-
cseprő, elsősorban adminisztratív jellegű 
ügyeket, kinevezéseket, előléptetéseket és 
nyugdíjazásokat is tárgyalt , melyeknek 
alig van történelmi forrásértéke. De kima-
radtak a kötetből olyan fontos kérdésekre 
világító részek is, mint például a Monarchiá-
nak a Szarajevói merénylet u tán Szerbiához 
intézett jegyzéke, mert ez már korábban 
közlésre került, vagy a hadi állapottal szo-
rosan összefüggő törvények miniszteri in-
doklása, vagy fontos rendeletek, mivel 
ezek a Magyar Törvénytárban, illetve a 
Rendeletek Tárában könnyen megtalál-
hatók. Röviden összefoglalva úgy mondliat-
nók, hogy a kötet a minisztertanácsi jegy-
zőkönyveknek mindazon anyagát tar tal-
mazza, melyek eddig nyomtatásban nem 
láttak napvilágot és jellemző adatokat 
nyúj tanak az első világháború történeté-
hez. 

Ezek után joggal merül fel a kérdés, hogy 
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milyen ügyek kerü l tek a minisztertanács 
elé, mi volt a n n a k pontos hatásköre, hisz 
csak ennek ismeretében tudha t j a a ku ta tó , 
hogy milyen tárgykörökre vonatkozóan 
találhat anyagot a terjedelmes kötet lap-
jaiban. Kielégítő választ erre a kérdésre 
bajosan lehetne találni a dualizmus korá-
val foglalkozó tör ténet i irodalomban, s az 
egykorú közigazgatási szakkönyvek is csak 
némi tá jékozta tás t nyú j t anak . A kötet be-
vezető t anu lmánya e tekintetben hézag-
pótlónak tek in the tő , mer t először kísérli 
meg a magyar minisztertanács hatásköré-
nek és általában a miniszteriális kormány-
zati formák fejlődésének az összefoglalá-
sát . Rámuta t a r ra , hogy a magyar minisz-
tér iumok hatáskörét a közös minisztériu-
mok intézménye, illetve a közös ügyeket 
előíró kiegyezési törvény, továbbá az ural-
kodói abszolutizmus marad ványaiuak 
erős továbbélése jelentő=en korlátozta. 
A magyar minisztériumok feladatai még ki 
sem alakultak 1867-ben, midőn a kormány-
n a k már össze kellett állítania a királyi 
döntés elé ter jesztendő ügyek részletes 
szabályzatát. Ez azonban nem jelenti azt , 
hogy közös, vagy királj-i döntés alá tar-
tozó ügyekkel nem foglalkozott a minisz-
tertanács. Az előbbiekben is véleményt 
mondhatot t , az utóbbiak esetén pedig a 
szakminiszterek javaslataikat rendszerint 
a minisztertanács állásfoglalása u t á n ter-
jesztették az ura lkodó elé. A miniszter-
tanács elé ter jesztendő ügyeket esak 1897-
ben szabályozták. 

Az ügyintézés bonyolult rendszerének a 
kibogozásával nemcsak a minisztertanács 
hatásköréről ad képet Irányi Emma beve-
zető tanulmánya az olvasónak, hanem 
arról is, hogy egy-egy minisztertanácsban 
tárgyalt ügy előzményeiről milyen minisz-
tériumok anyagában szerezhet további 
tájékozódást a ku ta tó . Erre annál is inkább 
szükség van, mer t egyes minisztériumok 
iratai teljesen elpusztul tán, az ál taluk inté-
zett ügyek egy részére azonban, az ügyin-
tézés ismeretében ta lá lha tunk forrásanya-
got a miniszterelnöki, vagy más minisz-
tériumi levél tárakban. 

A kötet anyaga végigvezeti az olvasót a 
hadüzenet első napjá tó l , a mozgósítás rész-
letein, a kivételes intézkedéseken, a poli-
t ikai szempontból megbízhatat lanoknak 
tek in te t t személyek internálása elrende-
lésén át mindazokon a rendelkezéseken, 
melyeket a ko rmány a háború sikere érde-
kében hozott. Az időrendben közölt jegyző-
könyvi kivonatokból plasztikusan dombo-
rodik ki, bogy a magyar nép érdekeivel tel-
jesen ellentétes imperialista háború hogyan 
sodorja teljes válságba a dualista Magyar-
országnak már évtizedek óta bomladozó 
társadalmi és kormányzat i rendszerét. 

Az első nehézségek gazdasági téren je-
lentkeztek. A haditermelés zavartalan 
folytatásához szükséges munkaerő bizto-
sítása, az ország közélelmezése és a liáborús 
kiadások pénzügyi fedezése egyre inkább 
megoldhatat lan feladatok elé állí totta 
Tisza I s tván kormányát . A munkásosztály 
és a parasztság életkörülményeinek foko-
zatos romlása, és az alapvető politikai sza-
badságjogok teljes hiánya mia t t egyre szé-
lesedő sztrájkmozgalmak szükségszerűen 
vezettek egy általános forradalmi helyzet 
kialakulásához. 

A kötet dokumentumanyaga nem csu-
pán történelmi források gyűjteménye, ha-
nem egyben váaira t is a magyar uralkodó-
osztályok bűnös, népellenes, országvesztő 
politikájáról. Vádirat, mely az egykorú és 
az uralkodóosztály vezetői ál tal megfogal-
mazot t iratokon keresztül m u t a t j a be, 
liogy amikor az imperialista háború céljaira 
az ország népének vér és anyagi áldozatát 
a Monarchia másik részénél is nagyobb 
mértékben szolgáltatták ki, a széles néo-
rétegek demokrat ikus jogainak a meg-
adásától gőgös konoksággal zárkóztak 
el. Amikor a munkásság sztrájkmozgal-
mai már a hadigépezet el látását veszé-
lyeztették, a kormány intézkedései akkor 
is elsősorban a karhatalom igénybevételé-
nek pontos szabályozására és ál talában a 
megtorló rendszabályok előírására irányul-
t ak , nem pedig a sztrájkolok nyomorú-
ságos bérezésének és élelmezésének a meg-
javítására. Ha ez utóbbi vonatkozásban 
hoztak is némi rendszabályokat , a kormány 
m á r legtöbb esetben nyugodtan szemet 
h u n y t afölött , hogy a hata lmas háborús 
prof i tokat zsebrevágó vállalatok kijátszot-
t á k ezeket az intézkedéseket. Bár a kor-
mány már a hadüzenet első napjaiban min-
den téren szigorú takarékosságot rendelt 
el, mégis 1917 közepén — amikor az egyre 
gyakrabban megismétlődő sztrájkmozgal-
mak világosan jelezték, hogy a munkásság 
helyzetének javítása ha tha tós szociális 
rendszabályokat követel — fontosabb volt 
számára a bonvédelmi miniszter évi 
24 ezer korona fizetésének 20 ezerrel való 
felemelése, min t a zsilvölgyi bányamunká-
sok háborús kára inak a megtérítése. 

Tisza Is tván kormánya még a választó-
jognak azokra a fegyverrel harcoló kato-
nákra való kiterjesztése elől is mereven el-
zárkózott, akik a korábbi reakciós törvé-
nyek a lapján abban nem reszesültek. 
A Tisza kabinetet 1917-ben követő Eszter-
liázy- illetve Wckerle-kormány választójogi 
reformjavasla ta is — bár az még szemfény-
vesztésnek is kevés volt — puszta tervezet 
marad t . A földbirtokreform, vagy a nem-
zetiségi kérdés demokrat ikus rendezésének 
a gondolata pedig teljesen távol állt a veze-
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tést kezében tar tó magyar uralkodó osz-
tálytól. 1918 őszén, amikor a teljes kato-
nai összeomlástól már csak pár lépés távol-
ság volt, a Monarchia fegyverszünetet kért 
és kísérletet te t t a föderatív átalakulás 
megszervezésére, de az elkésett és felemás 
tervek már nem menthették meg az össze-
omlástól. A Wekerle-kormány 1918. októ-
ber 20-i minisztertanácsi ülésen egy sebté-
ben összecsapott törvényjavaslatot tárgyalt 
az osztrák—magyar perszonálunióról, de 
nem látta szükségesnek a magyarországi 
nemzetiségek demokratikus jogainak biz-
tosítását. 

A kötet gazdag anyagát az 1918. októ-
ber 25-én ta r to t t minisztertanács jegyző-
könyve zárja, mivel a Károlyi-kormány 
jegyzőkönyvei már külön kötetbe valók, 
mint más történelmi korszak forrásai. 
Végül meg kell említeni a részletes személy-
névmutatót , valamint a helynév- és tárgy-
muta tó t , melyek a kuta tók és a történe-
lem iránt érdeklődők számára megkönnyí-
tik az értékes kötetnek a nyilvánosság elől 
évtizedeken át elzárt anyagában való tájé-
kozódást. 

VÖRÖS A N T A L 

OTTO BENEDIKT: 

Die nom ographische Methode der Berechnung komplizierter und stark 
gesättigter magnetischer Kreise elektrischer Maschinen 

Akadémiai Kiadó. Budapest, 1960. 288 1. 35 táblázat, 86 ábra, 3 melléklet 

Erősen telített ferromágneses rész k f t 
tartalmazó mágneses körök számítása az 
eddigi felfogás szerint nehéz feladat . Ezzel 
szemben egy villamos áramkörben a követ-
kező feladatok, ha a feszültség és az áram 
között lineáris összefüggés van, egyszerűen 
megoldhatók: 

1. a feszültség-eloszlások megállapítása 
adott ellenállások és áramok esetében; 

2. az áramviszonyok megállapítása, 1ш 
a feszültségek és az ellenállások adva van-
nak; 

3. az ellenállások méreteinek és alakjai-
nak megállapítása, lia azokban adott fe-
szültségek ismert árumeloszlást idéznek elő. 

, Erősen telített mágneses körökben az 
analóg mennyiségek, vagyis a mágneses 
feszültség és a mágneses fluxus közötti 
összefüggés bonyolult, úgy, hogy csak az 
első feladat oldható meg aránylag egyszerű 
módon, de ez is — amint azt a szerző bebi-
zonyította — elégtelen pontossággal. A má-
sodik feladat megoldása már lényeges 
nehézségekkel jár, míg a harmadik eddig 
megoldhatatlannak bizonyult. 

Mindez már régen ismeretes és a számit ó-
j mérnök bizonyos lemondással vette tudo-
! másul, hogy ezeken a tényeken nem lehet 
) változtatni. 
.' Benedikt professzor egy általa „nomo-
I grafikus"-nak nevezett módszerrel bebizo-
' nyitot ta , hogy mind a három feladat bo-
, nyolult viszonyok között is megoldható, 

) éspedig pontosabban, mint az eddig hasz-
( nált módszerekkel. 
; Benedikt professzor egy ék alakú ferro-
; mágneses testből indul ki —- nyilván azért, 

mert egy egyenáramú gép fogainak ilyen 
a lakjuk van — és ezt egy hasonlóan ala-
kított egységtesttel helyettesíti, melynek 
magassága, hossza és legnagyobb széles-
sége az egyseggel egyenlő. 

Egy g-tényező bevezetésével, mely min-
dent jellemez, ami a test geometriai alak-
jára vonatkozik, az egységtestet ezután 
egy egyenértékű egységtesttel helyette-
síti. Ilyen módon a gyakorlatban előforduló 
legkülönbözőbb alakú testek a számítás 
szempontjából hozzáférhetőkké válnak. 
A nomogrammok különböző (/-értékekre 
megadják az összefüggést a B0 legkisebb 
és Ú/a, az egységnyi hosszra eső mágneses 
feszültség között. 

A könyv tíz fejezetre oszlik, amelyek 
közül az első rámuta t a klasszikus eljárás 
pontatlanságaira; a második megmagya-
rázza a nomografikus eljárás előbb említett 
alapgondolatát. A harmadik fejezet meg-
muta t j a , hogy sorbakötött ferromágneses 
testek eredő mágneses ellenállását nomogra-
f ikus úton hogyan lehet megállapítani, 
függetlenül a f luxus nagyságától. A negye-
dik fejezet a fog-horony-tartomány mág-
neses viszonyaival foglalkozik és a villa-
mos gépekben előforduló inmden változatra 
kiterjed. 

Az ötödik fejezetben a fog-horony-tar-
tomány sorbakötését vizsgálja és ezzel a 
félig-zárt és lépcsős hornyok, valamint az 
aszinkron motorok kótkaliokás forgórészei-
ben Íjásznált horony-és fogalakok számítá-
sát is muta t ja . 

A hatodik fejezet nomografikus úton 
tárgyalja a fog-horony-légréstartomány 
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mágneses viszonyait, figyelembe véve az 
egyenlőtlen légrést és az armatúrvissza-
batást is. 

A hetedik fejezet a pólussaruk telítésé-
nek hatását tárgyal ja , összefüggésben a 
fog-horony-légrés-tartomány mágneses vi-
szonyaival. 

A nyolcadik fejezetben a szerző az ú j el-
járás szerint kiszámítja a fogtelítés által 
előidézett horony-keresztfluxust. 

A kilencedikben megmutat ja , miképpen 
lehet a forgó villamos gépeken fellépő vas-
veszteségeket, továbbá a vezetőkben kelet-
kező örvényáram-veszteségeket a nomogra-
f ikus módszer segítségével pontosan, va-
gyis a valóságos fluxuseloszlás figyelembe-
vételével megállapítani. 

A tizedik, zárófejezetben a szerző né-
hány további területet említ, amelyekben 
az ú j eljárást sikerrel lehetne használni, 
mint pl. olyan rendszerek pontosabb szá-
mítása, amelyekben permanens mágnesek 
vannak, a vastelítésnek a kommutációra 
gyakorolt befolyása stb. 

Az elmélet gyakorlati alkalmazását több 
mint száz számpélda muta t ja . A szerző 
minden fejezet végén megadja az illető 
feladat megoldásának eljárását. így lénye-
gesen könnyebb azoknak az olvasóknak a 
munkája, akik nem akarnak a matematikai 
levezetésekben elmélyedni. 

Néhány számpélda eredményeit a szerző 
kísérletekkel is ellenőrzi. Különösen figye-
lemreméltók a 100. számpéldával kapcso-
latban a mért horonykeresztfluxusra vo-
natkozó adatok. A számítás és a mérés 
eredményei gyakorlatilag pontosan meg-
egyeznek! Ezek a kísérletek ezért az egész 
nomografikus eljárás igazolásának tekint-
hatők. 

Benedikt professzor érdeme azonban 
nemcsak ennek az ú j eljárásnak a kidolgozá-
sa, hanem az is, hogy megmutatta, miképpen 
lehet egy olyan területen, amelyet eddig 
teljesen kiaknázottnak t e k i n t e t t ü n k — ú j 
gondolatokkal, ú j eredményeket elérni. 

L I S K A JÓZSEF 

VADÁSZ E L E M É R : 

Magyarország földtana 

Akadémiai Kiadó. Budapest, 1960. 646 1. 61 tábla, 211 ábra, 2 színes melléklet 
П. átdolgozott és bővített kiadás 

Vadász Elemér több földtani rr unká ja 
közül legnagyobb jelentőségű „Magyar-
ország földtana" kiváló és első szintézise 
a magyar geológusok évszázados tudomá-
nyos munkálkodásának. A l i . kiadás terje-
delme több mint másfélszerese a hét esz-
tendővel ezelőtt megjelent első kiadásnak. 
Ez a különbség nemcsak a szerző adat-
gyűj tő és következtető tevékenységének 
megnövekedesét, hanem e tudományos 
munka növekvő jelentőségét is mu ta t j a . 

Tudvalévő, hogy Vadász Elemér mun-
ká ja egy tudományos korszakot lezáró 
és ú j korszakot indító mű volt földtani 
kutatásainkban. Az első kiadás egész föld-
tan i tevékenységünkre döntő hatással 
volt és a szerző а fi. kiadásban már a maga-
megindította munkafolyamat széleskörű 
eredményét is felhasználta. E szemléleti 
és anyagközlő fejlődés szép példája többek 
között a Mecsek-hegység idősebb ókori 
vonulatainak, vagy a Dunántúl új-paleo-
zóos képződményeinek sok vonatkozásban 
már a szerző tanítványai által tovább-
fejlesztett leírása. Ugyanilyen értelemben 
gazdagabb a Vértes és Gerecse, a Buda-Pilisi 
hegység mezozóos rétegsorainak ismer-

tetése, a Pilis és Budai hegységek f ia ta . 
képződményeinek részletesebb taglalásai 

A könyvnek fontos szerepe van hazánk 
ásványi nyersanyag kincseinek felkutatá-
sában. A népgazdaságilag jelentős sok ú j 
megállapítás közül ki kell emelni a felső . 
bauxit-szint kérdésének ismertetését, a 
Dunántúli Középhegység harmadkori kép-
ződményeinek bővebb tárgyalását, a Hi-
das—Várpalota—Herend környéki kőszén 
készletek összehasonlítását, vagy a nógrádi 
kőszénterület rétegsorának részletesebb 
ismertetését. ] 

Jelentősen bővült a medence-üledékek 
kifejlődésérc vonatkozó rész, — szerző fel-
használhatta itt az utóbbi évtized gazdag j 
mélyfúrási tevékenységének új adattömegét j 
s ugyanez a tevékenység lehetőséget adott I 
a medence-aljzat részletesebb tárgyalására | 
is. Talán erre a részre vonatkozik légin- < 
kább szerzőnek az a megállapítása is, hogy i 
egy mozgásban-fejlődésben levő világ, ( 
ezúttal egy tudományos épület emelke-
dése közben készült, egy állapotot feltün- i 
tető pillanatkép van előttünk. Gyakorlat * 
és tudomány folyamatos és elválaszthatat- / 
lan egymásra-hatását muta t j a ez a rész í 
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olyan éles formában, ahogyan ipar és tudo-
mány között az r i tkán látható. 

Elsősorban Szádeczky-Kardoss Elemér 
munkáinak felhasználásával vált gazda-
gabbá a mű magmatikus képződményekre 
vonatkozó része. Világos át tekintést nyú j t 
neogén vulkánosságunkról és a hegyképző 
mozgások összefüggéséről közölt ú j táb-
lázat. 

Érdekesen gazdagítja a művet a részle-
tesebb ősföldrajzi összefoglalás és annak 
harmadkori részére vonatkozó Szentes-féle 
térkép-sorozat. Kár , hogy a mezozóos kép-
ződmények vonatkozásában nem készült 
ugyanilyen jellegű ősföldrajzi összesítés, 
holott éppen ez az a terület, ahol Vadász 
Elemérés taní tványai nemzetközileg is a leg-
jelentőségteljesebb eredményeket ér ték el. 

A magyar föld nagyszerkezeti jellegére 
vonatkozóan a mű első kiadásában Vadász 
Elemér úgy zárta eszmefut ta tását , hogy: 
„A problémalátásig már e l ju to t tunk" . Hét 
esztendő ala t t már sok vonatkozásban a 

problémák megoldása is megéret t . Egyes 
hegységeink szerkezeti a lka tá t is világosan 
meghatározva az egész terület jellegére 
vonatkozóan kimondható, hogy. alpi kap-
csolata ellenére, szerkezetileg lényegcsen 
különbözik az Alpoktól. A magyar terület 
nem egységes „ internid" , amint azt főleg 
Kober ál l í tot ta, hanem eltérő szerkezeti-
sorsú részletekből áll. 

A m ű nemcsak régi és ú j a b b földtani 
tudományunk nagy számadása (aminek 
nemzetközi visszhangját a koppenhágai 
X X I . földtani világkongresszuson való be-
muta tása is igazolta), hanem a népgazda-
ság szempontjából is döntő jelentőségű 
ásványi nyersanyag k u t a t á s kézikönyv-
szerű alapműve is. Ezt a feladatot támaszt-
ja alá a gazdag őslénytani táblaanyag és a 
ki tűnő tárgy- és névmuta tók . Említésre-
méltó végül az a tény is, hogy a II. kiadás 
ábraanyaga túlnyomórészben ú j , így a két 
kötet egymás mellett is értékes darab ja 
lesz könyvtára inknak. 
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