
csábitó gyümölcsöt, s�t az utóbbihoz meg a gyümölcsszed� rudat is 
igénybeveszik és meglep� ügyességgel kezelik. 

Ett�l eltekintve, a kolthusi kisérletek teljességgel bebizonyitották, 
hogy az emberszabású majmoknál, amid�n mindezeket a képességeket 
elsajátitják, más agyközpontok működnek, mint az embernél. Tudott 
dolog, hogy az ember nevelésében a rendszeres beszéd valamely járu-
lékos formája igen jelent�s; ezzel szemben az él� vagy irott beszéd, 
mint a megkülönböztethet� jelképek gyűjteménye, egyáltalán nem 
található az emberszabású majomnál, amely kizárólag a közvetle-
nül szerzett benyomások segitségével tájékozódik. Ezt nevezik az elemi 
jeladás rendszerének. 

Milyen tényez�knek tulajdonithatók azok a hasonlóságok és kü-
lönbségek, amiket az ember és az emberszabású majom közt a munka-
eszközök tekintetében megfigyeltek? Melyek azok a dolgok, amikre egy 
majom képes és melyek azok, amikre nem képes? Milyen folyamatok 
mennek végbe az agyában? Ezekre a kérdésekre keres választ Pavlov 
professzor újabb kutatásaival. 

P, Frolov 

AZ A N G O L I N T E L L I G E N C I A . A fiatal Dimitrij Mirszky herceg a szov-
jethatalom ellen harcolt a Denikin�féle hadseregben. Az ellenforra-

dalom után Londonba került, ahol kés�bb az orosz irodalom tanára lett 
az egyetemen. Az orosz emigráns�intelligencia széls�bal mozgalma az 
ugynevezett „euráziai" mozgalom inditotta el Mirszkyt a marxizmus felé. 
Az utóbbi években elhagyta Angliát és visszaköltözött hazájába. E g y 
évtizedes angliai intellektuális tapasztalatainak eredménye nemrég meg-
jelent könyve a The Intelligentsia of Great Britain. 

Ez az érdekes könyv marxista szellemtörténeti kisérlet. Mirszky 
igyekszik megállapitani a X X . század angol polgárságának f�bb szellemi 
áramlatait. Az egyes irókban, tudósokban, irodalmi és tudományos isko-
lákban mindig tüneteket lát: az angol polgári osztály fejl�désének és 
visszafejl�désének, fellendülé~ének és válságainak szellemi lecsapódásait. 
Gollancz, a könyv angol kiadója a maga nevében néhány udvarias sort 
nyomatott a cimlapra, melyben bocsánatot kér különböz� barátaitól 
Mirszky birálataiért. Ez a mosakodás felesleges. Mirszky végeredmény-
ben semmi sért�t sem mond az angol intelligencia kimagasló egyéniségei-
r�l. Mindössze annyit állapit meg róluk, hogy jellegzetes polgári tünetek 
— még azok is, akik látszatra nem azok. A polgárságot meghaladók cél-
kitűzéseinek szemszögéb�l nézi a mai angol szellemi életet és ugy lát-
szik magáévá teszi Malraux egy regényh�sének álláspontját: „Tout ce 
qui n'est pas la révolution est pire que la révolution". 

Mirszky szerint a nyolcvanas években, az angol kapitalizmus els� ala-
posabb válság�korszakában az angol intelligencia két csoportja lázadozott 
a szabadversenyes kapitalizmus és ,,felépitménye", a viktoriánus nyárs�
polgár�erkölcs ellen. Az egyik az u. n. progresszivisták csoportja volt, 
ezekb�l indult ki a Fábiánus�mozgalom, mely szocialistának vallotta ma-
gát ugyan, de alapjában véve a haladó szellemű, felvilágosultabb polgár-
ság nyilatkot ott meg benne. A Fábiánusok okosabban, célszerűbben, 
mondjuk „higiénikusabban" akarták megszervezni a t�késrendi társa-
dalmat és kordába akarták szoritani a, szabadverseny tulkapásait. A másik 
csoport, a bohémek csoportja, a Wilde�szerű esztétáké, a polgári társada-
lom életének prózaisága és a rideg álerkölcsök ellen lázadozott és ezen 
keresztül minden fegyelem és társadalmi kötöttség ellen. Mirszky az an-
gol szellemiséget ma is két f�csoportra osztja: a tudományos�technikai 
irányú értelmiségi és az esztéta�értelmiségiek, a ,,highbrow''�k csoport�



jára. Sorra veszi ezeknek a csoportoknak és alcsoportoknak legkülönbö-
z�bb képvisel�it, foglalkozik Bernard Shaw�val, Wells�szel, Chestertonnal, 
Bertrand Rusellel, a másik oldalon pedig Lawrenceszel és Huxleyvel, az 
u. n. Bloomsbury csoporttal (Lyt ton Strachey, Virginia Woolf, Keynes 
és a független�munkáspárti Middleton Murrey), a klasszicisták és az uj�
romantikusok különböz� irányaival, a szociális�modernista papokkal és a 
vallási miszticizmus felé hajló természettudósokkal. Alaptétele, hogy 
ezeknek a különböz� szellemi irányoknak nagyrésze el�bb�utóbb a fasiz-
musba torkol, vagy legalább is akaratlanul a fasizmus számára késziti 
el� a szellemi talajt. Bernard Shaw az utóbbi id�ben nyiltan kacérkodik 
a fasizmussal, Wells pedig a technikai szakemberek és „felvilágosult" 
iparvezérek bölcs diktaturáját kivánja, mely a természettudomány el-
veinek mechanikus társadalmi alkalmazásával tenné boldoggá a tömege�
ket, akiknek nincs más teend�jük, mint az engedelmesség. Hasonlóan 
képzeli el a jöv�t Bertrand Rusell is, de �t legalább elszomoritja ez a ki-
látás. Az esztéták, ideológiai sikon, szintén a fasizmus felé közelednek. 
A T. S. Eliot és Wyndham Lewis�féle klasszicista irányzat nyiltan kö-
veteli a tekintélyuralmat, a hierarchiát és egyes képvisel�i aktiv támo-
gatói a Mosley�féle fasizmusnak. Sokan, a fegyelem utáni vágyódásuk-
ban a katholicizmus révébe jutnak, ami Mirszky szerint az angol szelle-
mi élet fasizálódásának egyik legjellemz�bb tünete. Csak odavetve érinti 
Mirszky a Lawrence�Huxley�szerű széls� individualista irányzatnak a 
fasizmus felé vezet� utját, pedig ezzel is érdemes volna behatóan foglal-
kozni. A céltudatos antiracionalizmus és antiintellektualizmus, az érzel-
meknek, az �si ösztönöknek és indulatoknak „dionizikus" tulértékelése 
könnyen a fasizmushoz vihet, melyhez, mint Mirszky helyesen megál-
lapitja, a legkülönböz�bb utakon lehet eljutni — gyakran meglep� ke�
rül�utakon.. Aldous Huxley a lawrencei ujpogányságtól az ujkatholiciz�
mus felé tolódott el, már Mirszky könyvének megjelenése után: a hie�
rarchiát elvet� individualizmustól a hierarchiát keres� individualizmu-
sig, mely ha politikában talán nem mindig, de lelkiekben nagyon közel 
áll a fasizmushoz. 

Mirszky könyve végén megállapitja, hogy a mai angol intellektuá-
lis ifjuság az empirizmus szellemi zürzavarából valamilyen átfogó és ha-
tározott ideológiai rendszer felé sóvárog. Az ifjúság felületesebb részét 
fasizálta ez a vágy, másrészüket viszont — f�leg a; gazdasági válság 
hatása alatt — a marxizmushoz vezette. A marxizmus kezdetben csak mint 
filozófiai rendszer vonzotta �ket, utóbb azonban, — mint John Strachey és 
sokan mások — eljutottak a gyakorlati marxizmushoz is. A válság ki-
élez�dése a közel jöv�ben valószinűleg fokozza; majd mindkét folyamatot. 

Gy�ry Sándor 

ORVOSTUDOMÁNY — V I S S Z A F E L É . Ellenmondásokkal telitett vilá-
gunkban lassan felesleges a csodálkozás. Ám az a cikk, ami az 

olasz orvosi szindikátusok hivatalos lapjának utolsó számában megje-
lent, alkalmas arra, hogy még a legcinikusabb embert is kihozza a sod-
rából. A tanulmányt egy tudományos munkáiról ismert olasz �rnagy�
orvos orta. A logika kényesebb és az emberiesség szenzibilisebb hivei már 
magát a katona�orvosi tudományos müködést is némi ellenmondásként 
tartják számon. Valóban: a katonai tudományok és az orvosi tudomá-
nyok céljaikat illet�leg éles ellentétben állnak egymással: az els� — 
akarva, nem akarva — egészséges fiatal egyénekb�l álló embertömegek 
minél gyorsabb és hatásosabb megsemmisitését célozza, a másik vi-
szont a beteg emberiségnek a haláltól való megmentését. A csodálko�
zást azonban ne kezdjük ilyen messzir�l, mert mit csinálunk akkor a 


