
D I S P U T A 
TECHNIKA ÉS KULTURA 

Szemle vagy kritika? Ez a kérdés vetődött fel bennem, amikor 
Jeszenszky kollégám, nemrégiben megjelent igénytelen füzetecském¬ 
mel kapcsolatban írt sorait a Korunk márciusi számában elolvastam. 

Mert, ha szemlének szánta, akkor a könyv anyagát is ismertetnie kel
le t t volna. Ha pedig bírálat volt a célja, akkor alaposabban kellett 
volna munkához látnia. De hasonló kritikába bocsájtkozni az idevágó 
Marx-Engels irások alapos ismerete nélkül, mindenképpen meggondo
landó vállalkozás. 

J kollegám egy mély tévedés áldozata. Elfelejti, hogy nekünk 
nem holt formulákra, szépen összeeszkábált idézetmontázsokra van 
szükségünk, hanem az „élő életre". Azt hiszi, hogy el akarom lopni a 
materializmusból a dialektikát. Hogy közben a dialektikából a hátsó 
ajtón ő maga a materializmust akarja kihurcolni, az elkerüli a figyel
mét. Sorainak leírása előtt meg kellett volna szívlelnie Schopenhauer 
tanácsát, aki minden könyv kétszeri elolvasását ajánlotta. Csak így 
domborodhat ki annak szoros kapcsolata az „élő élettel", amely vég
telen, míg a könyvnek szükségszerűen eleje és vége van. Meglátta 
volna, hogy brosurám induktív bizonyításának adathalmazából éppen 
az ellenkezője domborodik ki annak, amit ő a kiragadott szavakból ki
hámozni akar. 

J. kollegám könyv „szemléje" három momentumot ragad ki bro
surámból. Az elsővel kapcsolatban az emberrélevés kritériumát tag
lalja. A másodikban a technika és termelőerők viszonyáról mond ma
gától értetődő dolgokat!. Végül a harmadikban kritika helyett magya
rázó bővitésre szorítkozik. Megvallom, hogy sorainak átolvasása köz
ben ámulatból bámulatba és bámulatból ámulatba estem. Nem akar
tam hinni a szemeimnek. J. ugyanis egyetlen rövid sort idéz mind
össze, de ennek sincs tulajdonképpeni kapcsolata a vitatott kérdések
kel. Ugyan miért? Azért, mert) akkor kiderülne, hogy a nézetek, me
lyek alapján engemet technicistának minősít, a brosurámban sehol sem 
találhatók. Azt ugyanis ő maga sem állítja, hogy a technika és kul
tura viszonyának tárgyalása magában véve már kimerítené a techni¬ 
cizmus fogalmát. Ez csak abban az esetben állana fenn, ha (közben a 
„termelőerők" és termelési viszonyok területét valóban a technikára 
akarnám korlátozni. Ez azonban sehol sem fordul elő. Mert J. sem 
tagadhatja, hogy a technika fejlődése alapját képezi, bár nem egyet
len oka a termelőerők és termelési mód fejlődéséneik. Ennél pedig a 
brosura sem mond többet egyetlen helyen sem. Ez az oka annak, hogy 
J . brosurámból egyetlen, a kérdést alig ériintő mondatocskát mutat be. 

De még nagyobb malör az, hogy a fejtegetései merőben helyte
lenek és Marx-Engels vonatkozó irásainak teljes nem ismerését árul
ják el. Én természetesen nem tehetek arról, hogy J. kollegám annyi 
sok mással együtt viszonyai következtében nem ismerheti alaposan a 
marxista irodalmat. A füzetem éppen azért íródott, hogy „egy korty 
italt nyujtson a szomjas vándornak addig is, míg az a forráshoz ér
kezik. (Előszó.) Arról sem tehetek, hogy amikor a Tőke I. kötetének 
közismert méhecskéjét bemutatja, nem tudhatja, hogy Marx-Engels 
a Nemei Ideológiában, Engels pedig a Természetdialektikában kime
rítően tárgyalják az emberrélevés problémáját. 

Nézzük rövidesen, mit mondanak a dialektikus materializmus 
megalapozói ebben a kérdésben. Miben különbözik egymástól állat és 
ember? A Deutsche Ideologie szerint „az emberek akkor kezdtek az 
állatoktól különbözni, amikor hozzákezdtek élelmiszereiket ők maguk 
előállítani. Azáltal, hogy az emberek élelmiszereiket előállítják, köz
vetve saját anyagi életüket is kitermelik". Mert: „Az embereknek meg
élhetéssel kell birniok ahhoz, hogy történelmet csinálhassanak. Az 
élethez azonban evés, ivás, lakás, ruházat és még néhány egyéb do
log szükséges. Nem misztikus „az emberi létig céltudatos értelemmé 



való fejlődés", hanem a t e r m e l é s az, ami az embert az állattól 
megkülönbözteti. Forduljunk most a 80-as évek végének Engelséhez és 
nézzük meg, mit ért ő termelés, „munka" alatt. Engels mindenekelőtt 
egyetlen gesztussal azokat a nézeteket végzi ki, amelyek az állatnál 
„munkát, sőt csirájában a szerszámok készítését; és használatát is meg 
akarják állapítani. Mondja pedig a következőket: „Egyetlen majomkéz 
sem készített még kőkést, akár a legdurvább kivitelben." (Naturdial, 
2. l.) Ebből nemcsak az derül ki, hogy a „kőkésnek" van valamicske 
köze az emberrélevéshez, hanem az is, hogy az emberi „kéz" több sze
repet játszik ennél, mint J. koll. „emberi létig céltudatos értelemmé 
fejlődő", a „szubjektívtől" „durvám" e1 nem „vonatkoztató" szellemi 
tevékenysége. Veszélyes területeken jár itt J., amelyen a szép szavak 
halmozása közben nagyon kisiklik alóla a „durván" materiális talaj. 
De Engels még részletesebben megy bele a kérdés taglalásába. A kö
vetkező 3. oldalon már kijelenti, hogy „a kéz nemcsak szerve a mun
kának, hanem a produktuma is. Természetesen ma ez már nem új do
log többé. Jól tudja mindenki, aki a népszerűsítő természettudomá¬ 
nyos irodalmat ismeri, hogy az egyenes járás, a kéz és az agy kifej
lődése egymással nagyjából párhuzamos folyamatok. A szerszámok 
használata közben fejlődik ki a kéz és értelem. J. semmiképpen alá 
nem támasztható nézetével szemben éppen az emberi fejlődés útjára 
lépett Pithecantropus erectus „gondolatvilága" az, ami lényegileg 
nem különbözik a legfejlettebb állatrokonok ösztönvilágától. Kezdet
ben itt is a tett volt. És az emberrélevés objektiv előfeltételeinek csu
pán folyománya, tehát már eleve másodlagos folyamat volt, a „céltu
datos értelem" kibontakozása. Az 5. oldalon Engels ezt így foglalja 
össze: „Mindenekelőtt a munka, ezután és emellett pedig a beszéd volt 
az a két leglényegesebb indítóok, melynek befolyása alatt a majom
agy, lassan emberi aggyá alakult át." És a munka alatt i t t nem holmi 
magasan „céltudatos" előrelátáson felépülő tevékenységet kell érteni. 
A céltudatosság maga is egy hosszu fejlődés eredménye, mely más
fokon áll Marx jólismert ácsánál, ismét más fokon a neandertáli em
bernél, vagy a lábszárcsontot átfúró jávai majdnemembernél. De két
ségtelen, hogy a „munka a szerszámkészítéssel kezdődik." (Engels i. m. 
6. 1.) Ez a szerszám, mely egyuttal fegyver is volt, a halászat és va
dászat céljait szolgálta és „egy ujabb lépést jelent előre az emberréle
vésben." (u. o.) Ezen keresztül jut el az ember a természet uralásához, 
amely végleges határvonalat von közte és az állat között. 

Mindezekből kiderül, hogy brosurám vonala helyes, bár fölösle
gesnek tartottam azt ezekkel és még egy sereg más, rendelkezésemre 
álló idézettel kibővíteni. Természetesen nem ismerhetem el sajátomnak 
azokat a nézeteket, amelyeket J. akar rámeröltetni. A bírálat magától 
döl össze brosurám egy két sorának idézése után. A 9. oldalán pl. ki
derül, hogy én nem fogadom el az emberrélevés franklini formulázá¬ 
sát, hanem módosítom azt. „Ha Franklin Benjámin úgy határozza meg 
az embert, hogy az egy szerszámkészítő állat, akikor ezt a nézetet mó
dosítanunk kell. Az ember azáltal, hogy szerszámot készített, egyszer 
s mindenkorra kilépett az állatvilág ösztönösségéből. Az állat a ter
mészethez tartozik. A szerszámkészítővé lett állat kilépett: a természet
ből és módosítólag szembehelyezkedett azzal." Nyilvánvaló, hogy ezzel 
J. minden kifogása szárazon reked. De hogy ne csak mások, hanem ő 
is belássa pergőtüzének teljesen fölösleges voltát, álljon i t t a kultu
ráról adott definicióm: „A kultura azon anyagi és szellemi (ideoló
giai) javak összessége, melyet az emberiség évszázezredes fejlődése 
folyamán, a természet megismeréséért és uralmáért folytatott harc 
közben felhalmozott." De már az első oldalon is a következőket mon
dom: „Az emberiség életének folyton változó anyagi előfeltételeit kell 
megvizsgálnunk, hogy azokból az emberek és nagy emberek cseleke
deteit megmagyarázhassuk." Hogyan lehet ilyen állítások után a 
„technika és termelőerők azonosításának vádját emelni ellenem? Hol
lehet szó „technicizmusról"? Mit jelent egyes helyeken a technika szó 
használata termelési viszonyok helyett, mikor az egész fűzet éppen 



annak a bizonyítására szolgál, hogy a mindenkori termelőviszonyok 
s az ennek alapját képező technika mellett, az ideológia, osztályharc 
stb. is visszahat a gazdasági alapra s a kulturfejlődés valamennyi ok 
kölcsönhatásának eredménye. Nem idézetben, hanem saját szavaim
mal teszem az első fejezet 20. oldalán azt a kijelentést, hogy: „az embe
rek történelmileg fejlődő társadalmi léte az, ami tudatukat végső fo¬ 
kon meghatározza." Saját szavaimmal azért, hogy a „történelmileg 
fejlődő" szavak beszurásával Marx ezután következő gyönyörű megha
tározását még jobban elmélyítsem. 

Ezzel be is fejeztem volna a kritika két első pontjának taglalá
sát. A harmadik pont csupán bővítő interpretálás brosurám kérdéses 
részének. Hiszen J. sem állítja, hogy én a szabadság és szükségszerű
ség kérdésében mechanikus ellentéteket konstruálnék. Csupán felveti 
ennek a lehetőségét. Helyesen. És helyes a megoldása is. Csupán arra 
utalok, hogy a formális logika és dialektikus felfogás ilyen szembe
állítása könnyen vezethet megtévesztésre. Nyilvánvaló, hogy a logi
kában ugyanúgy érvényesül a dialektika, mint a gazdasági és társa
dalmi életben, melyeknek az csak visszatükröződése. Formális logika-
-contra-dialektikus felfogás helyett alkalmasabb a minden félreértést 
kizáró marxi metafizikai-contra-dialektikus felfogás. 

Zárólag még annyit, hogy nem akartam új dolgokat teremteni 
előadásaimmal. Előszavamban is kijelentem, hogy: „a témakör, ame
lyet feldolgoztam nagy mestereink műveiben elszórtan teljes egészé
ben feltalálható." De hamisítást sem követtem el. Nem mondhattam 
meg mindent, amit tudtam és szerettem volna. De amit megmondtam, 
abban, nem követtem el hitszegést. 

És ezt alapos átdolgozás után Jeszenszky kollegámnak is el kell 
ismernie. 

(Prága) F. J. Jaroszlav 
VÁLASZ AZ ELŐBBIEKRE 

Intézzük el előbb a két mellékes kérdést. Ha J. nem azonosítja 
magát azzal az állásponttal, amely a termelőerőket a technikára kor
látozza, könyvének szövege mindenesetre ezt az álláspontot juttatja 
kifejezésre és pedig nemcsak „egyes helyeken", hanem alapvetően. A 
„Technika és Kultura" című előadás abból indul ki, hogy „a polgári 
művelődéstörténelem... tagadja a t e c h n i k a i f e j l ő d é s elsőd¬ 
l e g e s s é g é t . " (7. o.) és a „Marxizmus és Öntudat" cimű előadás, ösz¬ 
szefoglalva a megelőző előadás tartalmát,, azt állapítja meg, hogy 
„ m i n d e n e m b e r i k u l t u r á n a k a l a p j á t a t e c h n i k a és az 
e r re felépülő termelési mód h a t á r o z z a m e g." (25. o.) Ha tehát J. 
nem azonosítja magát a „technicizmussal, akkor nyilván a saját 
könyve szövegével sem azonosítja magát. 

A másik (itt mellékes) kérdés a helyes terminológia kérdése 
(amire egyébként J. nem igen helyezhet különösebb súlyt, abból kö
vetkeztetve, ahogyan a termelőerők és a technika viszonyának a kér
dését kezelj, könyvében). Szembeállíthatjuk egymással a dialektikus 
gondolkodásmódot és a metafizikus gondolkodásmódot és szembeállít¬ 
hatjuk alapjukat, a dialektikus logikát, röviden a dialektikát és a for
mális logikát. Az adott esetben a logikai igazságkritériumról volt 
szó, tehát a dialektikával a formális logikát kellett szembeállítani. 

Ezek után rátérhetünk a főkérdésre. Kétségtelenül van valami 
csábító dolog abban, amikor az emberi létet az emberi szerszámké
szítés, a munkaeszközök megjelenése, tehát a technika által különböz
tetik meg az állati léttől és ugyanakkor az emberi társadalom fejlő
dését ugyancsak a munkaeszközök, tehát a technika fejlődésére veze
tik vissza. Ez a felfogás egységesen és egyszerűen magyarázza mate¬ 
rialisztikusan, a technika közös alapjáról az állati és az emberi lét 
különbségét és az egyes emberi társadalmak különbségét, és így meg
felel a jelenségek egységes és minél egyszerűbb magyarázatára irá
nyuló szellemi törekvésnek. Ez a törekvés azonban csak Poincaré, Mach 


