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rasztok egymásközötti és a földesúrhoz való viszonyának, de az ideológiai 
következtetés már adott: „Ha minden bojár ilyen lett volna" — ha csak 
a többségük ilyen lett volna, ami történt, nem történt volna... 

Fogadjuk el, hogy igy is lehet irodalmat irni, hogy a múlt varázsa 
ellenállhatatlan erővel ilyen megoldásokhoz vezethet irót és a nagy te
hetség ezen a visszavezető uton is .teremthet hatásos, erős műveket esi €!* 
Petrescu könyve kétségtelenül ilyen. Minden téves beállitottsága mellett 
is a nagy művész varázsló biztonságával vezet bennünket végig azon a 
számunkra elmúlt világon és valószínű, hogy éppenolyan biztonsággal 
visz majd végig a paraszti poklon, a lázadás viharán. De történelmet 
nem lehet a mult nosztalgiájával és pártossággal irni, s az ilyen mű, mégj-
ha művészi is a formája, nem állja ki az idő próbáját. 

Bizonyos, hogy már az utánunk következő generáció, amelynek él
ményvilágából az 1907-es év teljesen kiesik, nem tudja majd magyará
zatok és kimagyarázások nélkül az ilyen könyvek hasznát venni. És jaj 
annak a műalkotásnak, amely magyarázatokra és mentségekre szorul. 

(Köves Miklós)t 

CARREL íaS A CIVILIZÁCIÓ VÁLSÁGA. Az utolsó évtizedek irodalmi 
termelése ugyancsak hozzászoktatta az olvasót a civilizáció ellenes 

támadásokhoz. Aleocis Carrel most magyarul 1 is megjelent könyve azon
ban még .Spengler, Bergson vagy KeyserMmg olvasása után is meglepően 
hat. Nem utolsósorban azért, mert e ragyogóan megirt könyv szerzője a 
jelenkori orvostudomány egyik legnagyobb képviselője, akinek tudomá
nyos nagyságát világnézeti ellenfelei sem vonhatják kétségbe. Carrel 
kutatásai a szövettenyészetek köréből korszakalkotó jelentőségűek s 
forradalmasították a biológia és orvostudomány számos területét, neve
zetesen a rákkutatást. 

A civilizáció jelenkori kritikusainak írásaiban gyakran visszatérő 
gondolat a technika állítólagos túlzott szerepe a modern életben. Berg
son szerint a technika az emberiség nagyranőtt teste, mellyel szemben 
a lélek kicsi maradt. Speng'er a nyugati civilizáció bukását jósolja, mert 
a fehér népek technikájukat átengedték a színes fajoknak. Hasonló gon
dolatokkal találkozunk íróknál, mint Georges Duhamel, filozófusoknál, 
mint Gína Lombroso vagy Keyserling. Carrel könyvének is ez a techni-
kaeillenes szempont az egyik vezérgondolata. A technika szerzőnk el
gondolásában az embertől független, természeti erő szerű jelenség, mi
nek következtében „az ember idegen lett a világban, amit megteremtett." 

A dialektikus materializmus ezt a jelenséget jól ismeri, s ebben a 
vonatkozásban az „eldologiasodás"-ról (Verdinglichung) beszél, mely 
szerint az emberek közötti kapcsolatok a tőkés társadalomban tárgyak
hoz (áru) tapadva dologias (dinghaftig) jelleget öltenek, A . tőkés társa
dalom emberi viszonyokon alapuló törvényszerűségei az uralkodó osztály 
szemében emberek felett álló objektív természettörvényeknek tűnnek. A z 
eldologiasodás fogalmát tehát csak az értheti meg, aki a társadalmat 
dialektikusan vizsgálja. Carrel erre természetesen nem képes; ezért érti 
félre a technika szerepét a modern társadalomban. 

Érveit a technika ellen nagyjában a következőkben lehet összefog
lalni: Egyrészt a technika megszünteti a létért való harcot, a kiválasz
tást s igy az elité kialakulását; másrészt a modern munka módszereivel 
i(taylorizmus) szétforgácsolja az ember egyéniségét. Ebben az érvelésben 
szembeötlő a dia'efctikus szempont hiánya. A technika fogalma — társadal
mi és gazdasági összefüggéseiből kiragadva — itt mintegy a levegőben 
lóg. „Technika" in abstracto nincs, csak konkrét, történelmi megjelenési 
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formájában, mint tőkés vagy kollektivista technika s kizárólag, mint 
ilyen lehet a tudományos vizsgálódás tárgya. Ez az alapvető módszertani 
hiba okozza, hogy Garrel a „technika" rovására ir olyan tényeket, me
lyekért valójában a tulajdonon alapuló világ felelős. í gy pl. a termé
szetes kiválasztás gyengülése civilizációnkban kétségtelen tény. Ennek 
azonban nem a technika az oka, hanem a tulajdon, mely azáltal, hogy a 
létért való harcba nem biológiai tényezőket vet, a természetes kiválasztás 
játékát meghamisítja. Egy kollektív világnak ezzel szemben módjában áll 
a természetes kiválasztást mesterséges kiválasztással pótolni pl. a psy-
chotechnika vívmányainak felhasználásával; pályaválasztási irányítás 
{megszervezésével, stb., míg pl. WatMom és más ismert psychotechnikusok 
szerint a pályaválasztási irátnyitás következetes megvalósítása a mi 
'összefüggéseinken belül utópia. Ugyanez a helyzet Garrel másik érvével. 
Kétségtelen, hogy ma a technika alkalmazása a munkás egyéniségének 
elnyomásához vezet. ( „ A munkás a gép kiegészítő részévé vál ik". ) Ezért 
azonban megint csak nem a technika a felelős, hanem az, hogy a termelő
eszközök (s igy a technika) egy kisebbségé. Kollektív összefüggések 
közt ezzel szemben a technika a munkanap megrövidítése révén eddig 
nem ismert kilátásokat nyujlt a munkás egyéniségéinek kifejlődésére. 
Egyik legnagyobb jelenkori kulturfilozófus szavai szerint ez a rend ugy 
jut el az élet demechanizálásához, hogy a termelést még erősebben me
chanizálja, amit a gép nem tőkés alkalmazása tesz lehetővé. Már Ar is 
toteles látta, hogy „ha minden eszköz önmagátul tudná elvégezni a mun
kát parancsra, ugy ahogy maguktól mozogtak egykor Daedalos szersza
mai, ugy a mesterembernek nem lenne többé szüksége segédre, sem a 
földbirtokosnak rabszolgára." 

E megoldáshoz (Garrel nem jut el. E helyett mást ajánl: az embe
riség felszabaditását a technika járma alól. Könyvében gyakran beszél 
forradalomról, melytől ezt a felszabadítást várja. E forradalom minemű-
ségét illetőleg nem ad pontosabb felvilágosítást, azonban a könyv egész 
alapbeállitottságából s számos meg jegyzésiből kitűnik, hogy Carrel forra
dalma a regresszió „forradalma". A regresszió ideológiájában kétségte
lenül vannak antitechnokratikus elemek. Thüringiában pl. egy 1933 jú
lius 8-án keit rendelettel megtiltották a gépek használatát az üvegfúvó-
iparban.2 Azonban aligha tévedünk, ha e ténynek inkább csak szimbolikus 
értéket tulajdonítunk. A technika tényleges leépítésére a szervezett reg
resszió már a fegyverkezési verseny miatt sem gondolhat. Carrel egyéb 
ideáljai s reményei iránt sem könyörületesebb a regresszív valóság. í g y 
pl. szerzőnk nagy értéket tulajdonit az emberi egyéniségnek. Szerinte 
ennek szabad fejlődése a civilizáció legfőbb célja. A szervezett-regresszió 
ezzel szemben bevallottan antiindividualista; semmi értéket a totális ál
lamon kívül nem ismer s „a tulajdonképpeni valóságnak nem az egyént, 
hanem a fajt, illetve népet tekinti." (Dietrich.) Végül, ami az „e l i té" sor
sát illeti: Einsteilnj-jFerrero-Th. Mamin és mások sorsa ép' eléggé gon
dolkozóba ejthetné Garrelt. 

E pár megjegyzéssel természetesen távolról sem merítettük ki mind
azt, amit Garrel könyvével kapcsolatban mondani lehet. A könyv — ta-
igadShatatlanul — nagyszabású mű s hibái és ellentmondásai ellenére is 
nagy tudós munkája. Számos fejezete — a szerző minden során átütő 
regresszív világnézet ellenére — élvezetes és hasznos olvasmány (ilyen 
pl. az egyéniségről vagy a fiziológiai időről szóló fejezet) , bár e fejezete
ket ellensúlyozza más fejezetek — természettudósnál meglepően ható >— 
idealista, sőt misztikus beállítottsága. Tudományos nézetei is sokszor (— 
legalább is — bírálhatók. Mindennek megítélése azonban a szakember 
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dolga. Minket a mű nem annyira, mint szakmunka érdekel, hanem, mint 
napjainkra jellemző szellemi megnyilvánulás. Nagy társadalmi változá
sokat megelőző időkben a hagyományos értékek ingadozni szoktak. A z 
Umwmrtung állér Werte e korszakaiban jellennek meg a civilizáció elle
nes irások. Gondoijunk Romseay,, vagy BernaTáJín de Saint Pierre vád
irataira koruk civilizációja ellen, melyek a francia forradalmat megelőz
ték. Bergson, Lombroso, Duhamel s mások irásai e szempontból jellem
zőek korunkra s Carrel könyve annak a bizonyítéka, hogy a változás sze
le a Rockefeller Institute for Medical Research falai közé is eljutott. 
Carrel. viszont képtelen kritikáját következetesen végig gondolni. Látja 
az ellentmondást civilizációnkban; osztálybeállitottsága azonban megaka
dályozza abban, hogy ez ellentmondás lényegét meglássa. Carrel még 
mindig a technika és az „emberi természet" közötti ellentétről beszél. Az 
„örök emberi természet" a 18. század francia filozófusainak e kedvenc 
fogalma .gyakran tér vissza érvelésében; a helyes kritikát, mely szerint 
ez az „emberi természet" tulajdonképpen a polgár természetének ideali
zálása (a hegeli terminológia szerint: elidegenülése) szerzőnk nem is
meri. Technikaellenes állásfoglalása mindebből logikusan következik. 
Abban a történelmi konfliktusban, mely szembeállítja egymással a civi
lizációt (s az annak egy részét kitevő technikát) és a magát túlélt ter
melési formát, Carrel az utóbbi pártjára áll; ez az állásfoglalása a 
szervezett-regresszió kulturfilozófusai közé sorozza. Nézetei a demokrá
ciáról, vallásról, miszticizmusról, stb. mind ebben az ideológiai vonal
ban mozognak. 

Civilizációnk hibája i — Carrel véleményével ellentétben —• nem 
az, hogy tul „technológiai", hanem, hogy nem eléggé következetesen az. A 
hires mondás: „ Ihr konnt die Phílosophie nicht aufheben ohne sie zu 
verwirklichen" a technikára is érvényes; a mai „technológiai civilizáció" 
visszásságait csak egy tényleg következetes technológiai civilizáció szün
tetheti meg, mely a technikát az egész társadalom szolgálatába állítja. 

(Geföly Kálmán) 
i—i—*—i 

1. Alexis Carrel: A ismeretlen ember. Révai kiadás. 1937. •— Georges 
IFriedtoann: La crise du progres 180. o. 

SCHöFFUN IRODALOMTÖRTÉNETE.* Sohöpflin Aladár nagyot vétett 
irodalomtörténetével — önmaga ellen. Kritikusainak jórésze ugyan 

az irodalom nevében tiltakozott, azt hangoztatván, hogy az irodalom és 
az irodalomtörténeti módszeresség ellen követett el merényletet, mert 
művéből hiányzik a hitelesség, tárgyilagosság, történetírói emelkedett
ség, bírói pártatlanság, elvonatkozó képesség és türelem. Legtürelmet
lenebb ujságkritíkusa igy foglalta össze lesújtó véleményét a műről: 
„ E z a könyv elképesztő példája a pártoskodásnak, egyoldalúságnak, 
igaztalanságnak." Stehöpflin könyvének lelkiismeretes elolvasása után ta
gadnunk kell azt, hogy a magyar irodalmat bántalom érte volna. A szer
ző, ismételjük, önmagának ártott és nem az irodalomnak. Mert ez az iro
dalomtörténeti munka remekmű lehetett volna, ha irója megtartja azt 
a nagyvonalú, teljes áttekintést nyújtó formát, amit a kötet első har
madában adott és nem bocsátkozik bele olyan részletező, aprólékos kidol
gozási módszerbe, amely már a mű alapját, sőt szerkezeti egységét is 

* Sohöpflin ;Ailadár: A magyar irodalom története a XX. szazadban. Grül 
Károly könyvkiadővállalata kiadása, Budapest, 1987. 


