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Ázsiáihoz. Van, aki hideg zsonglőrködéssel rögzit képet és van, aki han
gosan álmodik, mint Theodor Lessing, de Európa kinyul érte és ha kell, 
meg is öli. Nem véletlen, hogy Neubauer regényében a legvalóbb impe
rializmus hordozója, a német és japán dinamizmus kéme és provokátoré ,—< 
Hans Kámpfer lesz az egyetlen misztikus figura, a megfoghatatlan, 
a titok. A valóság a legnagyobb titok... 

Neubauer az iró szuverenitásával ugy tesz pontot, hogy a humaniz
mus kicsengését semmi se zavarja. A forma az ázsiai előjelet kivédhetet
lenül feloldotta, de a mondanivaló megrekedt Gandhinál. A problémakör 
teljessége azóta jóval1 tovább lendül és ez a teljesség >—• épp a regény tör
vényéből adódón megköveteli, hogy, aki Gandhit mond, az nocsak 
Tilakra gondoljon, mint antipódusra, de a szocialista Nehrura. De ezen a 
ponton az ázsiai előjel európai Írástudói csodálatos egyöntetűséggel dug
ják a homokba a fejüket. Lessing szegény, akit a gyilkos golyó, mint 
„marxistát" büntetett, rezignáltán irta: „Valamilyen módon Indiának 
is hasonulni kell majd a szocializmushoz és a szociális etikához- De ez a 
véget jelenti"... Neubauer pontot tesz Gandhinál, mert a szintézis illúzió
ja igy kivánja. A humanizmust az ázsiai előjel határozza meg és ez —. 
ha hihetünk a Zauberberg Naphtájának —• összeesik a humanizmus lénye
gével, mely pobszrhitás. A humanizmus i — akárcsak egy Buddha szobor 

. fölényes mosolyt asszociál, tisztító és melegítő fluidumot. Akt iv hu
manizmus nincs, de a humanizmus európai formája ma aktivitás nélkül 
elképzelhetetlen. Thomas Mann a humanizmus ideál lényegének megfele
lően beszélte Naiphtát, ma azonban ugyanez a Th. Mann militáns 
humanizmusról kénytelen beszélni. Neubauer pontot tesz 1923-nál, de ne 
felejtsük el, hogy 1938-ban élünk, egy mindennél sodróbb vízözön előesté-
lyén és igy a regény, mely a humanizmusán keresztül tudatosan 
etikai tett akart lenni, végeredményében mégis csak a menekülésnek 
egyik módja és lehetősége. Ez a megállapítás nem gáncs, de elkerülhetet
len következmény. Európa visszanyúlt Ázsiához, de a szintézis csak a re
gényvalóságot színezi. A valóság megfoghatatlanabb, titokzatosabb. Ha 
ezt a titok regényének tanulságaképp szögezhetjük le, akkor ez kivéd
hetetlen európai eredmény és megállapítás. 

Neubauer regénye: nagy kísérlet és igy több, mint a Halászó macska 
kerekded teljessége. Ha a helyét akarjuk kijelölni, akkor csak olyan •ne-
•vekre gondolhatunk, mint Brecht és Dublin, John dos Passos és Ehren-
burg, C. Einstein és Kafka, Meyrinck és Gide, Proust és Joyce- Ennél 
többet pedig mai regényről nem mondhatunk. (Fábry Zoltán) 

A HOLISTA BIOLÓGIA. Adolf Meyer német biológus pár évvel ezelőtt 
A biológiai megismerés 'elgondolását, és ideáljai1 címen könyvet 

adott ki, mely egyike az utolsó pár évben Németországban megjelent ke
vés elolvasásra érdemes munkának. A könyv a „holista biológia" körvo
nalait tartalmazza. 

A „hólizmus" olyan autonóm biológiai doktrína kiépítését célozza, 
mely a biológiai kutatást felszabadítja a fizika „terméketlen gyámkodá
sa alól", de anélkül, hogy a vitaiizmus ellenkező hibájába esve véglegesen 
lerombolna minden hidat a szerves és szervetlen természet között. 

Meyer a kontingencia fogalmából indul ki. Két tudományos tétel
rendszer háromféle módon viszonyulhat -egymáshoz; lehet egymásból le
vezethető, egymásnak ellentmondó vagy pedig egymástól független (kon
tingens). Ez utóbbi fogalomra alapítja filozófiáját Emilé Boutroux,2 aki 
szerint mogszüntethetetlen kontingencia áll fenn: 1. a logika és matema
tika; 2. a matematika és geometria; 3. a geometria és mechanika; 4. a 
mechanika és fizika; 5. a fizika és kémia; 6. a kémia és biológia; 7. a 
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biológia és pszichológia végül: 8. a pszichológia és szociológia között- K 
kontingeneiák nagy részét a Boutroux utáni kutatás megszüntette, és-
pedig •—• A . Meyer találó megjegyzése szerint —• ez a megszüntetés soha
sem „alulról" az egyszerűbb, hanem mindig „felülről", a komplexebb terü
let oldaláról történt. í gy pl. a logika és mathematika közötti kontin-
genciát a mathematikai irányzatú logisztika szüntette meg, a fizika és 
kémia közöttit pedig a modern elektrodynamika. Ezzel azonban felmerül 
a kérdés, vájjon nem jártak-e helytelen utakon a mechanisták, akik a fi-
zikekémia és biológia közötti kontingenciát mindenáron „alulról", a fizi-
kokémia oldaláról akarták' feloldani? Vájjon nem az ellenkező módszer-e 
a helyes itt is? A hólizmus e kérdésekre igennel válaszol. 

veg;unk egy példát. Ha egyidejűleg ledobunk egy tetőről egy követ, 
és egy macskát, ugy mindkét test enged a nehézkedés törvényének. A 
két esés mégsem"teljesen egyforma: a macska ugyanis talpára esik. 
Azok a mozdulatok, amikkel ezt eléri, nincsenek benne a gravitáció-
„anorganikus" egyenletében s igy a macska „organikus" esését az „an
organikus" szabadesésből nem lehet levezetni. Ezzel szemben, ha sikerül
ne (a dolog bonyolultsága következtétben ez természetesen csak elméleti 
lehetőség) a macska esésének teljességét törvénybe foglalni, ugy ebből 
az „organikus nehézkedési törvényből" a kő anorganikus esése minden, 
nehézség nélkül levezethető lenne, egyszerűen azáltal, hogy a macska bio
lógiai sajátságaira Vonatkozó változókat nullának vesszük. A biológiai 
törvényeket tehát nem lehet fizikó-kémiai törvényekből levezetni, hanem, 
ellenkezőleg, ez utóbbiak a biológiai törvények leegyszerűsített modell
jei. Kissé erőltetett az a mód ahogyan Meyer kimutatja, hogy pl. a fizi
kai relativitás elv nem egyéb, mint az általánosabb „organikus relativi
tás" leegyszerüsitett formája. A relativitás alaptétele szerint valamely 
fizikai rendszer ideje és tere a rendszer mozgásállapotától függ- A „moz
gásállapot" szónak azonban kizárólag egy, az első rendszerhez viszonyi--
tott második rendszerrel kapcsolatban van értelme. Nevezzük el (.bioló
giai kifejezéssel) ezt a második rendszert az első rendszer környezetének 
( „Umwel t " ) s akkor a következő törvényt kapjuk: „Valamely fizikai
rendszer idő és térélménye az illető rendszer környezetétől függ". „Eb
ben a formában azonban egy egészen általános biológiai elvvel állunk, 
szemben, mely minden biológiai rendszerre érvényes" 3 Végeredményben: 
„a biológiai törvények általánosabb érvényűek, mint a fizikaiak s igy az-
elméleti biológia legfontosabb feladata a biológiai törvényeket ugy fo
galmazni, hogy azokból a fizikai törvények egyszerűsítés utján levezethe
tők legyenek." 4 „ A fizikai rendszerek tulajdonképpen nem egyebek, mint 
az organikus rendszerek modellszerű leegyszerűsítései, ugy hogy bár a« 
fizikai törvényeket le lehet vezetni, az organikus törvényekből, az ellen
kező eljárás csak akkor lehetséges, ha az organikus rendszerből való le
vezetés már megelőzőleg megtörtént". 5 

Ezek nagyjában a holista biológia alapgondolatai. Ezekhez Meyer 
munkájában még számos érdekes elméleti levezetés járul, amelyek azon
ban nagyrészt arról tanúskodnak, hogy a szerzőjük nem képes a saját, 
maga által kitűzött programihoz („sem mechanizmus, sem vitaiizmus") 
hű maradni s számos helyen elhajlik, kifejezetten a vitaiizmus irányába. 
(Ilyen pl. az a különben nagyon érdekes fejezet, melyben a Heisenberg-
féle elvet alkalmazza a lélektanra) Könyvét különben a jelenkori német 
vitaiizmus két legmarkánsabb képviselőjének, Hans Drieschnek és Já
kob von Uexküllnek ajánlja. Maga a hólizmus alapgondolata viszont két
ségtelenül helyes, bár hozzátehetjük, hogy éppenséggel nem eredeti. Ere
detiségre különben a szerző maga sem tart számot, hiszen sajátmaga ki— 
emeU rendszerének a Bertalanffy-féle organicizmussal való kapcsolatát; a 
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biológiai hólizmus megalapitójának pedig a hires angol természettudóst 
J. S. Haláanet tartja. 6 Arról azonban nem ir, hogy rendszerének főbb 
gondolatai a dialektikus materializmus életszemléletében adottak. í gy 
pl. az egyszerűbb formáknak a komplexebbekből való levezetése lénye
gileg dialektikus gondolat- A Spencer-tféle evolucionistákkal szemben, 
akiik (ugy biológiai, mint szociológiai téren) a magasabb formák alacso
nyabb formákból való magyarázására törekedtek, a következőket olvas
suk a Közgazdaságban bírálatának bevezetésében. „ A z ember anatómiá
ja a majom anatómiájának a kulcsa. Az alacsonyabbrendű állatfajokban 
a magasabbra való utalások azonban csak akikor érthetők, ha a 
magasabbrendűek már maguk ismertek." E mondás zsenialitását csak 
a modern biológia eredményeinek világitásában lehet teljesen értékelni, 
különösen, ha meggondoljuk, hogy a 60-as években, tehát több, mint fél 
évszázaddal a Meyer-tféle könyv megjelenése előtt került papirra. A bio
lógiai kutatás autonóm, mechanizmustól és vitaiizmustól egyaránt füg
getlen voltát is kiemeli a dialektikus materialista biológia (Prenant), 
éspedig sokkal következetesebb módon, mint Meyer teszi. 

A könyv különben eredeti gondolatokban gazdag, érdekes munka. 
Szerzője indirekté arra is bizonyítékot szolgáltatott, hogy a dialektika 
nem valami „kívülről" az élettudományra húzott ráma, hanem az élő való
ság belső lényege. A Meyer-féle biológiai hólizmus tulajdonképpen nem 
egyéb, mint menekülési kisérlet a tradicionális biológiát nyomó mechaniz-
jmus-vitalizmus dilemma elől. Ez a dilemma csak a dialektikus szinté
zis formájában oldható meg. Meyert igy célkitűzésének belső logikája —• 
akarva, nem akarva — a dialektikus állásfoglalás felé vitte. S ebben a 
vonatkozásban érdemes megemliteni, mint szimbolikus tényt, hogy a 
szerzőnk által a holista biológia megalapitójának tekintett J. S. Haldane 
fia, J. B. Haldane a hólizmust logikusan végiggondolva eljutott a dialek
tikus materializmushoz s nem csupán elméleti téren- (Geröly Kálmán) 

i) Adolf Meyer: Ideen und Idieaie der biologischen Er.kenntnis. L/ei.pzig 
Barth 1937. —• 2) E. Boutroux: a természettörvény fogalma a jelenkor füozó-
fdájálban és tudományában, — ») Meyer: i. mű 74. o. — «) Meyer: i. mű 49. 
o. s) Meyer: i. mű 73. o. — « ) J. S. Haldane: „Semmi okunk nincs kétel
kedni aibban, hogy a biológia és fizika valaha egy pontban találkozni fognak. 
De azt is megjósolhatjuk, hogy ha ezt •« találkozó pontot megtalálják és a 
két tudomány közül az egyik elnyeli a másikat, ez a másik nem a biológia 
lesz." 

* |UGO VON HOFMANNSTHAL, ÉS VICTOB HUGO. A francia Victor 
" Hugo-alapitvány könyvtárának ötödik kötete ezt a cimet viseli: Es-
sai sur Victor Hugo. írója Hofmannsthal, fordítójául Dr. Maria Ley-
Deutsdh szerepel. „Maria L e y " álnév alatt a forditónő a Victor Hugo élet
művében fellelhető „rongyosok" alakját dolgozta fel ugyané sorozat ne
gyedik kötetében (Le „gueux" chez Victor Hugo), doktori értekezésként, 
miután egy kisebb, kiadatlan dolgozatban egyéb hasonló tárgyat dolgo
zott fe l : La camttille ddris ía Mttérature. 

Victor Hugo egészen különös okból érdekelte Hofmannsthalt, ahogy 
már H. felfedezője, Altemberg is kedvenc irói sorában első helyen emliti 
a Nyomorultak költőjét. A dekadens bécsi irók, a Café Gnienéteidl 1890.-
es törzsvendégei, a Jung-Wien csoport 1—1 Victor Hugo iránt (hogyan is 
tudott érdeklődni? Neurotica, irta egyik kötete fölébe címnek Félix Dör-
mann, és Sensatiowen c. kötetében adysan igy dalolt: Ich Uebe die hek-
tischen, schlankén Nah-zissen mit blutlosen 'Mund... Ich liebe, ims niemand 
erlesen, was keinem zu líeben gélang, Meíú eigemest urinnetstes Wesen, 


