
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 



és követőik számára hoz létre igazságot. A materialista felfogás a 
jelenségek valódi összefüggését kutatja és ha ezek az összefüggések 
nem egyszerűek, hanem bonyolultak, akkor tudomásul veszi bonyo
lultságukat és ebben a mivoltukban igyekszik megérteni őket. A 
„technicizmus" kérdésének a felvetését J. könyvével kapcsolatban ép¬ 
pen az indokolja, hogy a magyarnyelvű munkásmozgalomban ás gyak
ran (találkozunk, éppen különleges vonzóerejénél fogva, a „technicista" 
felfogással, amelyet J. könyvének legalább is a szövege szintén kép
visel. 

A tisztázandó kérdés az, hogy mi határozza meg elsősorban az 
állati és az emberi lét különbségét? J. erre a kérdésre úgy felel, hogy 
az általunk hivatkozott Kapital-szöveggel, amelyet per „közismert mé
hecskék" intéz el és közelebbről nem vizsgál, szembeállítja a Deutsche 
Ideologie és a Naturdialektik szövegeit, tehát egyéb Marx- és Engels-
szövegeket. Bocsássuk előre, hogy a kérdés természetesen nem Marx" 
és Engels-szövegeken döl el, hanem a természettudományosan tapasz
talt tényeken. De ez a körülmény persze Marx és Engels idevonatkozó 
tételeinek az igen nagy súlyát sem csökkenti. Marx és Engels min
den tétele tudományosan megállapított tényeken alapszik és ha a tu
domány az ő idejükben még kevesebb tényt bocsájtott is a kutató ren
delkezésére., a zseniális ember kevesebb tény alapján is helyesebben 
ismerheti fel a tények: összefüggését, mint szellemileg kisebb értékü 
utódja nagyobb számú tény alapján. Éppen ez az, amit nem akarnak 
megérteni azok a polgári ideológusok, akik, mint legutóbb is a Ko
runkban folyt disputában, a marxistákat „a betű képmutatóinak, té
telfacsaró teológusoknak és dogmáikkal ölő csörtetőknek" nevezik. Néz
zük tehát, hogy milyen választ adnak a feltett kérdésre a J. által 
idézett és különösen az á l t a l a n e m i d é z e t t Marx és Engels-szö¬ 
vegek? 

A kérdés eldöntésénél a Kapitalból kell kiindulni és pedig éppen 
abból a részéből, amelyben a J. által lefitymált „méhecske" szerepel. 
Marx a Kapitalnak ebben a részében, az I. kötetnek a munkafolya
matról szóló 5. fejezetében, a l a p v e t ő e n foglalkozik az ember és 
természet viszonyával. A munkafolyamat az anyagcsere, az anyagi 
élet termelésének a folyamata és a dialektikus materializmus természe
tesen az anyagcserének, az anyagi élet termelésének az alapvető fo
lyamatából meríti azokat a tényeket, amelyek alapján az állati és az 
emberi létet megkülönbözteti. Marx itt először is meghatározza a 
munka fogalmát. E szerint „a munka az ember és a természet közötti 
folyamat, amelyben az ember anyagcseréjét a természettel saját tet
tével közvetíti, szabályozza és ellenőrzi" akként, hogy „a természeti 
anyagot saját életére nézve használható formában elsajátítja" (140. o.), 
tehát a természeti anyag formáját megváltoztatja. De Marx nem
csak emberi munkát ismer J. felfogásával ellentétben, hanem állati 
munkát is. Tényleg állatok is közvetítik saját tettükkel anyagcseré
jüket a természettel és megváltoztatják eközben a természeti anyag 
formáját. Ennek megfelelően mondja azután Marx, hogy „itt nem a 
m u n k a első á l l a t i módon ösztönszerű f o r m á i v a l van dolgunk." 
(u. o.) Milyen természetű munkával találkozunk állatoknál? „A pók olyan 
műveleteket végez, amelyek hasonlítanak a takács munkájához, és a 
méh viaszsejtjeinek az építésével megszégyenít nem egy építőmestert." 
(u.o.) Azonban Marx nem az állati munkának az ösztönszerű formái
val foglalkozik, hanem ,„a munkának azzal a formájával, mely k i z á r ó 
l a g o s a n az embernél található meg." A munkának ez a formája pedig 
a céltudatos munka: „Ami azonban már eleve megkülönbözteti a leg
rosszabb építőmestert a legjobb méhtől, az, hogy az építőmester már 
előbb felépítette a sejtet fejében, mielőtt viaszban kidolgozná. A mun
kafolyamat végén oly eredmény jelenik meg, amely már kezdetén is 
adva volt a munkás képzetében, tehát i d e á l i s a n . Nemcsak megváltoz
tatja a természeti alakját; a természetiben megvalósítja egyben saját 
célját, amelyről tud. . ." (u. o.: az összes aláhuzások tőlünk származ
nak.) Tehát Marx szerint a munka az állat és az ember közös sajátos¬ 



sága, de míg az állati munka ösztönszerű, addig az emberi munka 
céltudatos és k i z á r ó l a g o s a n az emberi munka céltudatos. Munkájá
nak a céltudatossága tehát feltétlenül megkülönbözteti az embert az 
állattól, egymagában a munka azonban még nem. Hogy állunk most 
már a szerszámkészítő munkával? Ez ép' úgy k i z á r ó l a g o s a n emberi 
sajátosság volna, mint a céltudatos munka? Nem. J. felfogásiával 
ellentétben a szerszámkészítő munka Marx szerint nem kizárólagosan 
emberi sajátosság, ép' úgy, amint a munka egymagában nem az. Bár 
„a munkaeszközök használata és készítése a különleges emberi mun
kafolyamatot jellemzi", — „csirájában már meghatározott állatfajok
nál is feltalálható." (142. o.) Tehát, míg a munka céltudatossága k i z á r ó 
l a g o s a n jellemzi az emberi munkát az állati munkával szemben és 
így a céltudatosság az állati munkában c s i r á j á b a n sem található fel, 
addig a szerszámkészítő munka—ha annyiban k ü l ö n l e g e s ismérve 
is az emberi munkának az állati munkával szemben, hogy kialakult 
formájában csak az emberi munka sajátossága — n e m k i z á r ó l a g o s 
ismérve az emberi munkának, mert c s i r á j á b a n már meghatározott 
állatfajoknál is feltalálható. Következőleg az embert az állattól k i z á r ó ¬ 
l a g o s ismérvként, „eleve", nem a munka és még csak nem is a szer
számkészítő munka különbözteti meg, hanem a céltudatos munka, és 
a szerszámkészítő munka a különbségnek csupán másodlagos ismér
vét képezieti. Csak ezen az alapon érthetjük meg, hogy miért veti el 
Marx az embernek Franklin-féle meghatározását, amely szerint az 
ember szerszámkészítő állat. A Frankiam-féle meghatározás egyedüli 
lehetséges értelme az, hogy az ember abban különbözik az állattól, hogy 
szerszámokat készít. Amikor tehát Marx elveti ezt a meghatározást, 
azt a felfogást veti el, amely az embert és az állatot elsősorban a 
szerszámkészítés alapján különbözteti meg egymástól. Ez világos. 
Hogy pedig miért veti el Marx a Franklin-féle meghatározást, a r ra 
választ adnak az előbbiek. Azért, mert a szerszámkészítés csirájában 
már egyes állatfajoknál is fellelhető, tehát nem kizárólagosan emberi 
sajátosság, míg a céltudatos munka kizárólagosan emberi sajátosság, 
tehát az elsősorban figyelembe veendő alapja, a szerszámkészítéssel 
szemben, az ember és az állat megkülönböztetésének. 

J. azért sejt idealista elhajlásokat a kifejtett felfogásban, mert 
összezavarja a feltett kérdést egy más kérdéssel. I t t egyedül az a 
kérdés, hogy mi különbözteti meg elsősorban az embert az állattól? 
Erre az a felelet, hogy a céltudatos munka. Ettől teljesen független 
kérdés az, hogy miként jött létre a céltudatos munka előfeltétele: a 
céltudatos értelem, a fejlett emberi tudat, a szubjektiv tényező? Ter
mészetes, hogy objektiv materiális tényezők hatása alatt, az anyagi 
élet termelésében, a munka befolyása alatt jött 1ére. De a materiális 
tényezők csak az embernél hozták létre, az állatnál nem és ezért meg
különbözteti az embert az állattól. Elvégre a materializmus nem 
tagadja a szubjektív emberi tudat létezéséit, csupán, objektiv mate
riális erők müködésére vezeti vissza. Senki sem beszél itt arról, hogy 
az emberi értelem az ösztönös állati tudat autonóm fejlődésének a 
terméke, vagy pláne misztikus erőik műve. — Azután úgy látszik, hogy 
J. a céltudatos értelemben, az „ideális" tényezőben kizárólagosan, vagy 
főként ideológiai funkciók, holmi metafizikák forrását gyanitja. Azt 
hiszi, hogy ha az embert az ösztönös állattól a céltudatos értelem által 
különböztetjük meg, akkor itt „az erkölcsiség birodalmát" megteremtő 
hegeli ész vagy más hasonló metafizikai feltevés lappang. Pedig erről 
szó sincsen. Az ideális tényező, a tudat, egyben materiális tényező is. 
És pedig nemcsak annyiban, hogy a tudat is az anyagi fejlődés ter
méke és az anyag egyik megjelenési formája. Marx az egész kérdést 
az anyagi munkafolyamattal kapcsolatban tárgyalja és nyomban az
után, hogy a céltudatos munkában állapította meg az ember és az állat 
alapvető különbségét, kifejti, hogy „a munkafolyamat egyszerű momen
tumai a c é l s z e r ű tevékenység vagy maga a m u n k a , a munka tár
gya és a munka eszköze." (Kap. I. 141.) Ekként a céltudatos értelem 
alapvetően az a n y a g i é l e t t e r m e l é s é b e n különbözteti meg 



az embert az állattól és elsősorban az ember a n y a g i t e r 
m e l ő f o l y a m a t á n a k a tényezője. It t valószínűleg az J. ön
tudatlanul ható hibája, hogy nem dialektikusan, hanem mecha
nikusan kezeli az ideális és a materiális ellentétjét Nem 
veszi észre, hogy ezek az ellentétek is összefolynak, hogy az 
ideális nemcsak terméke és a megjelenési formája a materiálisnak, 
hanem a materiális termelő munkában momentuma is. Ugy látszik, 
hogy J. figyelmét az is elkerülte, hogy a marxizmus szerint a tudo
mány, ez az ideológiai erő is egyben materiális termelőerő. 

Amnt látjuk, a Kapital, amelyet J. ebben az összefüggésben kü
lönösképpen egészen elhanyagol, teljesen tisztázza a felvetett- kérdést 
és eldönti az általunk vitatott érteleniben. A térszüke nem engedi, 
meg, hogy megkíséreljük, — bármilyen csábító feladat volna is, — a 
Kapital vonatkozó tételeinek az összehasonlítását a természettudo
mány mai álláspontjával a szóbanforgó kérdésben. Ezért közvetlenül 
áttérünk annak a tisztázására, hogy milyen viszonyban állanak a 
Deutsche Ideologienak és a Naturdialektiknak J. által idézett szöveg
részei a Kapital felfogásával? 

Nézzük először a Deutsche Ideologiet. I t t egy módszertani meg
jegyzéssel kell kezdenünk. A Deutsche Ideologie igen fontos forrása 
a marxizmus ismeretének, többek között azért is, mert közvetlenül be
mutatja azt a dialektikus műhelyt, amelyben Marx és Engels gondo
latai kialakultak. Ha azonban egyes tételei ellentétben állnak Marx 
és Engels későbbi felfogásával, akkor az utóbbiban kell felismernünk 
Marx és Engels végleges álláspontjának a kifejezését és nem a 
Deutsche Ideologie tételeiben. Ennek igen egyszerü oka van. A 
Deutsche Ideologie kézirata 1845—6-ban jött létre, 20 évvel a Kapital 
megjelenése előtt, oly időben, amelyben, mint Engels a „Feuerbach" 
előszavában elmondja, Marx és Engels gazdaságtörténeti ismeretei 
még felette fogyatékosak voltak. Igy mindenképpen a marxizmus tör
téneti fejlődési vonalának a teljes félreismerését jelentené az, ha valaki 
meghatározott kérdésben a Deutsche Ideologieban keresné Marx és 
Engels végleges felfogásának a kifejezését a Kapitalban elfoglalt ál
lásponttal szemben oly esetben, amidőn a két munkában kifejezésre 
jutó felfogás nem fedi egymást. Már pedig a Kapital és a Deutsche 
Ideologie álláspontja éppen a bennünket most foglalkoztató kérdés
ben is eltér egymástól. A Deutsche Ideologieban (lásd: Marx-Engels 
Gesamtausgabe I. Abt. Bund 5. S. 10.) valóban azt olvashatjuk, amit 
J . — ugyan csak részlegesen, nem az egész lényeget átfogva, — idéz, 
hogy t. i.: „Az embereket és az állatokat a tudat vagy a vallás, vagy 
akármi más alapján meg lehet különböztetni. Ők maguk akkor kezde
nek különbözni az állatoktól, amikor elkezdik termein: élelmiszerei
ket. . ." Tehát a Deutsche Ideologie szerint az embert az állattól való
jában nem a tudat különbözteti meg, hanem a termelő munka, amely 
e szerint kizárólagosan emberi sajátosság volna, Mindez kétségtelenül 
ellentétben áll a Kapitalban elfoglalt állásponttal, de végeredmény
ben nem más, mint az ujonnan megszerzett materialista felfogásnak 
viszonylag még hiányos ismereteken alapuló szubjektiven radikális 
hangsulyozása az idealista felfogással szemben. Igy azután a Kapital
ban elfoglalt álláspontot lehet — bár megengedhetetlen — tudomásul 
nem venni, mint J. teszi, de ha egyszer eljutunk odáig, hogy szembe
állítjuk a Deutsche Ideologie ellentétes álláspontjával, akkor minden
keppen a Kapitalban kifejezésre jutó felfogást kéll irányadónak te
kintenünk. 

Hogy állunk most már a Naturdialektikkal? A Naturdialektikban 
összefoglalt anyagot (lásd: Marx-Engels-Archiv Band 2.) Engels 
1873 és 1892 között irta, tehát a Kapital megjelenése után. Itt tehát 
már nem lehet arról szó, hogy a Naturdialektik részben korai, utóbb 
módosított álláspontot képvisel. Ha tehát a Naturdialektik felfogása 
az adott kérdésben ellentétben állana a Kapital felfogásával, minden
esetre meg kellene annyit állapítani, hogy Engels szembehelyezkedett 
az adott kérdésben Marxszal. Az ilyen Engels contra Marx beállítást 



a revizionistát tudvalevőleg kedvelik is. És ha igaz volna az, amit 
J. állit, hogy t. i. Engels a Naturdialektikban „egyetlen gesztussal 
kivégzi azokat a nézeteket, amelyek az állatnál munkát, sőt csirájá
ban a szerszámok készitését és használatát is meg akarják állapítani", 
akikor mindenesetre nemcsak az bizonyulna valónak, hogy Engels ki
végzi az adott kérdésben általunk kifejtett mézeteket, hanem az is, 
hogy ezáltal, mint láttuk, egyben kivégzi magát Marxot is. Ez azután 
J . marxismeretének valóban egészen meglepő megnyilvánulása volna. 
De minderről természetesen szó sincsen. Ha sorra vesszük a J. által 
Naturdialektikból idézett szövegrészeket, azt látjuk, hogy azok rész
ben nem érintik a Kapital álláspontját az adott kérdésben, részben 
pedig megerősítik, a helyett hogy megcáfolnák. Hogy egyetlen ma
jomkéz sem készített még kőkést, teljesen igaz, de a Kapital sem 
állítja az ellenkezőjét, hanem éppen azt hangsúlyozza, hogy a munka
eszközök készítése csak csirájában található fel egyes állatfajoknál. 
Hogy a kéz nemcsak szerve a munkának, hanem produktuma is, szin
tén igaz, de nem látható be, hogy mennyiben érintené a felvetett 
kérdést. Hagy a munka a szerszámok keletkezésével kezdődik, csupán 
annyit jelent, hogy minden munka kapcsolatos szerszámhasználattal, 
azonban a Kapital nem állítja az ellenkezőjét ennek. Engelsnek az 
a megállapítása pedig, amely szerint a majomagy a munka hatása 
alatt alakult át emberi aggyá és amely szerint a szerszámkészítő 
munka újabb lépést jelent előre az emberré levésben, a Kapital állás
pontjának a kifejezett megismétlésével egyenesen megcáfolja J. fel
fogását. Mert e szerint már az ember létrejötte előtt is volt munka, 
sőt szerszámkészítő munka, tehát van állati munka, sőt állati szer
számkészítő munka is, mert éppen ezeknek a létezése volt az ember 
kialakulásának az előfeltétele. 

Ha már J. mindenáron Engels-idézetekkel akart alátámasztani 
az adott kérdésben egy az általunk kifejtettel, tehát a Kapital téte
leivel nem teljesen egyező felfogást, nem a fenti szövegrészekhez kel
lett volna folyamodnia, amelyek, mint látjuk, erre a célra a legke
vésbé sem alkalmasak, hanem a Naturdialektiknak azon tételéhez, 
amellyel Engels, nem persze „szembehelyezkedve" Marxszal, hanem újab
ban feltárt tények alapján t o v á b b f e j l e s z t v e a Kapitalban elfog
lal t közös álláspontjukat, megállapítja, hogy az állat is képes, fej
lettségének fokával növekvő mértékben, „ t e r v s z e r ű cselekvésre." 
(Lásd: „A munka szerepe a majom emberrélevésében." 67. o.) Ha ugyanis a 
természettudományos kutatás véglegesen beigazolná. Engelsnek ezt a 
tételét, abból az következnék, hogy nem kizárólagosan az emberi 
munka céltudatos vagy tervszerű, hanem csirájában az már az állati 
munka is. "Vagyis a munka céltudatossága területén is ugyanaz a 
helyzet állana elő, mint a szerszámkészités (és használás) területén. E 
szerint az emberi céltudatos munka és szerszámkészités egyaránt az 
állatnál már csirájában adott céltudatos munka és szerszámkészítés 
mennyiségi növekedésének minőségi ellentétbe való át csapását kép
viselnék vagyis k é t párhuzamos, egymással a munka meghatározó 
alapján kölcsönhatásban lévő dialektikus folyamat együttes eredmé
nyei volnának. És ebben az esetben azután nem volna lehetséges többé 
e l s ő s o r b a n az emberi munka tudatosságával meghatározni az állati 
és emberi lét különbségét, hanem ez a különbség az állati céltudatos 
munka és szerszámkészítés dialektikusan minőségi ellentétbe átcsapó 
mennyiségi ellentéte gyanánt jelenne meg. Jeszenszky Erik 

RIASZTÓ HIR: ,,A braziliai kávekészletek megsemmisítésé
nek meglassubbodása miatt tegnap riasztó hírek járták be a ke
reskedő világot. A nyugtalanságra az adott okot, hogy február 
első felében csak 46.000 zsák kávét semmisítettek meg, a mult esz
tendő második felében megsemmisített 1,290.000 zsákkal szemben. 
A kávé megsemmisítés azonban a régi tempóban folyik..." (New-
York Times, 1934. II. 23.) 


