
csendbe. 
Joaquim már sok ezerszer látta igy �ket, de ez a látvány csak ma 

el�ször renditette meg lelke legmélyéig. 
Valami ismeretlen, végtelen meghatottság fojtogatta. Elgondolta, 

hogy ezek a fák itt álltak ezen a földön miel�tt még az ember feltűnt. 
és mintha beláthatatlan id�k óta csak erre a napra vártak volna. Nem, 
egyetlen ember, egyetlen kormány sem hagyhatja ily barbár módon el 
�ket. Ha elhagyják �ket, visszaesnének természetes vad állapotukba; 
az olajtól duzzadó gyümölcs, mely annyi emberi fáradozástól szépült és 
gömbölyödött meg, összefonnyadna és ujból rostos és keserű bogyóvá 
válna Nem, ez lehetetlen... 

G E O R G E S F R I E D M A N N : L A C R I S E D U P R O G R E S 
(N. R. P. Paris. 1936) 

A szerény cim ugyancsak eredeti, ujszerű gondolatokban és megálla-
pitásokban gazdag munkát rejt. Friedmann könyve a haladás gondola-
tának sorsát vázolja, a X X . század bölcsészetén, tudományán és irodal-
mán keresztül. Az emberiség általános haladásába vetett hit a Renais�
sance idején született, s azóta, a X I X . század második feléig állandóan 
mélyült, állandóan er�södött, bár megjelenései formái a legkülönböz�b-
bek voltak. Hittek az emberek a tudomány, az ész, az ipar, a demokrá-
cia, az igazság, az emberi nem boldogságának a fejl�désében. E számos 
„haladás" összefüggése nyilvánvaló. De már a mult század végén 
törés állott be ebben a fejl�désben. Ellenhatás jelenik meg a tudo-
mánnyal, az ésszel, a demokráciával szemben. Ekkor tűnik fel a haladás 
uj elmélete, mely a fejl�dést csupán a technikai vivmányokban, az 
ipari termelés mértéktelen növekedésében, a munka tudományos meg-
szervezésében kivánja és támogatja. Amerikából származik ez az elmé-
let s a legkiemelked�bb képvisel�i Ford és Taylor. S ellene irányul a 
haladás megvet�inek elkeseredett támadása, akik az ésszel az intuiciót, 
a tudománnyal a misztikát, az anyagi szükségletekkel a sziv és a ke-
dély jogát állitják szembe. Igy merülnek fel a misztikus, antiracionális 
tudomány� és demokrácia�ellenes szellemi áramlatok, amik elvetik az 
emberi haladás hitét is. De a szocializmusban ujból gy�zedelmeskedik 
a haladás gondolata. A szocializmus azonban már nemcsak a tudomány 
és az intézmények haladását akarja, hanem az emberét is: s megszületik 
az uj, a „szabad" ember követelése. Körülbelül ez lenne a haladás vál-
ságának az összefoglalása, ha azt a bölcsészet szokásos eszközeivel 
tanulmányoznánk. A gondolatok, ebben a beállitásban az emberi élet 
többi jelenségeit�l elszakadva jelennek meg, történetük önmagába zárt 
kör, s az ideológiák egymást váltják fe l , de mint Friedmann mondja, 
„ugyanazt a gondolatbeli és módszerbeli felszerelést hagyományozzák 
egymásra s azért egymás végtelen megismétlésére szoritkoznak." 

Maga Friedmann a materializmus módszerét alkalmazza s éppen ezért 
a „haladás válságát" is egészen más távlatokban mutatja be. Az � meg-
világitásában ez a válság nem egyéb, mint a t�kés rendszer X X . század 
elején bekövetkezett általános válságának a kifejezése eszmei sikon. 
Századunk nagy válságát a most bekövetkezett második ipari forrada-
lom váltotta ki, amit a XVIII. század „g�zgép�ipari forradalmával" 
ellentétben „az elektromos energia világviszonylatban való alkalmazása" 
jellemez. Igy kerül kapcsolatba az irracionalizmus, a „spirituális érté-
kekhez való visszatérés", a haladás elleni egész reakció s a különböz�, 
ma már egyáltalán nem ártatlan utópiák (a kézműipar, a céhrendszer, 
s az „új középkor" propagálása) a modern szabadalmakkal, az önmüköd� 



munkagépekkel és a racionalizálással. 
E g y igen elterjedt félreértésre kell itt reámutatnunk. A materialista 

történetiró nem tekinti az eszmék történetét valami leegyszerűsit� 
fatalizmussal, a termelési eszközök fejl�désének reflexeként, ami viszont 
független lenne az emberi akarattól. N e m állapit meg olyan egyértelmű 
gépies determinizmust, amely tagadná a gondolatok hatékonyságát a 
történelem összeségére nézve, különösen pedig a társadalmi és politikai 
fejl�désre gyakorolt ugyszólván visszaüt� befolyásukat. Az sem szán-
déka, hogy a technika és a termelési viszonyok fejl�désb�l részletesen 
levezesse az egyes ideológiákat s az egyéni gondolatrendszereket. V i -
szont a gondolkodókat nem lehet elvonatkoztatni társadalmuktól, ide-
jükt�l, osztályuktól, nevelésükt�l, életkörülményeikt�l. Bergson a X V I I . 
században nem irhatta volna meg a ,,Deux sources de la morale et de 
la religion" cimű könyvét. S az a fogadtatás, amire valamely mű talál, 
attól is függ, hogy mennyire van összhangban a pillanat szükségleteivel. 
Bergson valóban megirhatta volna idézett könyvét már 1900�ban, de 
egészen biztos, hogy akkor nem váltott volna ki oly mély hatást, mint 
1932�ben, a gazdasági válság mélypontján, az amerikai „prosperity" 
összeomlásának s az Egyesült Államok „superkapitalizmusába" vetett 
bizalom végeleges eltűnésének az id�pontjában. 

Friedmann, igen helyesen, nagy fontosságot tulajdonit a társadalmi 
tényez�k egymásra gyakorolt kölcsönhatásának. Az ideológiai felépit-
ményt befolyásolja a gazdasági alapszerkezet és viszont. Friedmann már 
behatóan foglalkozott ennek a kérdésnek elméleti részével az A la 
lumière du marxisme cimű tanulmánygyűjtemény egy kitün� fejezeté-
ben; most viszont saját elméleti eredményeit alkalmazza a történelem 
egy különösen zavaros korszakának ellentmondó és sokrétű tényeit 
elemezve. Munkájához tekintélyes mennyiségű anyagra, kutatásra és 
eszmélkedésre volt szüksége. Maga a szerz� jelenti ki el�szavában, 
hogy e témával csak az egyes kérdésekben specializált kutatók kollekt�v 
csoportja tudna alaposan megbirkózni. Világos, hogy ilyformán köny�
nyen rámutathatunk a könyv egyes hiányosságaira. Friedmann nem 
szentel elég figyelmet Alain�nek, aki pedig minden bizonnyal igen érde-
kes képvisel�je a X X . század radikális�racionalista ellentmondásainak, 
nem foglalkozik az angol�amerikai pragmatizmussal s az uj�katholikus 
szellemi mozgalmakkal. Viszont igazságosabb, ha most mindjárt meg-
mondjuk, hogy Friedmann számos igen fontos kérdésben ujszerű elem-
zést ad, s nagy biztonsággal tárja fel az utat a részletkutatások szá-
mára. Különösen kiemeljük a Taylorral és a Forddal foglalkozó fejeze-
teket, ahol Friedmann a technikai fejl�désr�l vallott felfogásaikat tár-
gyilagos elemzés alá veszi. Kimutatja, hogy ezeket, amikor tudományos 
módszereket akartak bevezetni az ipari termelésbe s a legmagasabb 
fokra akarták emelni a munka termelékenységét, egyrészt az ész és a 
tudomány teremt� erejébe vetett bizalom, az emberi haladás és er� érin-
tetlen hit, másrészt az �szinte emberszeretet s az a meggy�z�dés ve-
zette, hogy a munkabér és a munkás életszinvonal emelése által az em-
beriség boldogulását s a társadalmi viszályok végleges kiküszöbölését 
készitik el�. Ám ezek mögött a dicséretes szándékok mögött a valóság 
összetettségének meglep� félreismerése s a tudomány merev és hibás 
felfogása rejt�zik. A taylorizmus: nem egyéb, mint a matematikai elvek 
alkalmazása az emberi munkára, a fiziológia, a lélektan és a szociológia 
sajátos törvényeinek tekintetbe vétele nélkül. A Taylor, Ford�féle felfo-
gást s a t�kés racionalizálást, amely az 1929�es nagy válság kirobbanásá-
hoz vezetett, a munka emberi tényez�jének teljes félreismerése és elhanya�



golása jellemzi. Emberietlen s — mint Friedmann mondja — ugy kezeli 
a „dolgozó embert, mint a megmunkált fémet". Ezzel szemben a mate-
rialista filozófia éppen a valóság különböz� tényez�inek a megkülönböz-
tetésén alapszik, & nem téveszti össze az él� anyagot az élettelennel, az 
embert az állattal, az emberiség egyik korszakát a másikkal. Ezért ujit-
hatja fel a szocializmus a tudományos munkamegszervezés eszméit, 
anélkül, hogy a taylorizmus hibáiba esne, ezért alkalmazhatja a Szov�
unió az amerikai kisérleteket és tapasztalatokat, — a homlokegyenest 
ellenkez� eredményekkel. Ezért van az, hogy az elgépiesedés ellen a t�-
kés országokban jogosan intézett támadások értelmetlenekké válnak a 
szocializmus gépkulturájával szemben. 

Friedmann könyve kell�kép megmutatja, hogy az az uj fejl�dési 
fogalom, amely véget vethet a „haladás válságának" maga az ember 
fejl�désének a fogalma. Az ember változik, tulhaladja saját magát 
abban a mértékben, ahogy megismeri magát és a világot. André Maurois, 
egyik amerikai utjáról visszatérve azt irta, hogy ott „az ember lassab-
ban változott, mint a hatalma. Az ember megváltoztatja az anyagot, de 
nem ismeri a szellemet." Ez valóban igaz a hamis amerikai civilizációra 
vonatkozólag, amely nem ismeri és megveti a munkást. De érvényét 
veszti azzal a kivánatos civilizációval szemben, amely a tudományt és 
az észt a társadalom ellentmondásainak kiküszöbölésére, az összes em-
berek felszabaditására, az uj humanizmus megalkotására használja fel. 
(René Maublanc) 

R U D O L F B R U N N G R A B E R : R Á D I U M 

(Roman eines Elements. Rowohlt Verlag. Berlin 1936.) 

1898�ban Mária Sklodowska, a kés�bbi Curiené, egy Párisba vet�dött 
politikai menekült, ki eleinte edényeket mosogatott a Sorbonne fizikai 
intézetében, hosszas és h�si kisérletezés után felfedezi korunk legdrá-
gább és egyben legritkább természeti értékét: a rádiumot. A tudomá-
nyos világ ámulata érthet� az anyag uj és nem álmodott tulajdonságai 
láttán. Alapvet� különböz�sége az addig megismert anyagoktól, hogy 
az minden küls� behatás nélkül szakadatlanul energiát bocsát ki magá-
ból anélkül, hogy energiakészlete kimerülne. Az anyagról és energiáról 
való egész tudásunkat tökéletesen megcáfolta a rádium fölfedezése. 
E fémb�l nem készül pompaszeretetet szolgáló ékszer: az emberiség 
jótev�je ez, mondhatni az egyetlen lehet�ség a rákbetegség elleni küz-
delemben. A rádium felfedezése uj korszakot jelz� tudományt teremtett 
meg: a rádióaktivitásét, melyr�l találóan irja H. G. Wells, hogy „az 
emberi életben egy uj nap hajnalhasadása". 

R. Brunngraber megirta most a rádium regényét. A könyv, mely 
messze kimagaslik a Harmadik Birodalom „gleichschaltolt" irodalmi ter-
mékeinek tömegéb�l, szerencsés keveréke a regénynek, a tudományos 
irodalomnak és riportnak. — A regény h�se maga a csodálatos elem: 
a rádium. Mellékszerepl�i: az uj elem felfedez�i, továbbfejleszt�i, a kö-
rülötte marakodó pénzemberek, a rádiummal dolgozó és halálraitélt 
munkásn�k. A szinhely kaleidoszkopszerűen változik: a Sorbonne labo-
ratóriuma, a párisi Café Nicole terrassza, hol a lelkendez� Curiené el�-
ször közli mesterével, Becquerel tanárral felfedését, a cseh Érchegy-
ség uránérc bányafaluja, a belga�kongói Katanga�telep pokla, sinyl�d� 
és reményked� betegekkel teli kórtermek, a világháboru csataterei, a 
brüsszeli és amerikai konszernek párnásajtajú tanácstermei. 

A regény montázs�szerű pillanatfelvételekb�l összeállitott képekb�l tö-
mörül s plasztikusan szemlélteti azt a gigantikus meretű átalakulást, 


