
KUITURKRÓIMIKA 
AZ „IDŐFÉLELEPI" FOGAIMÁHOZ 

Ismertem spanyol anarchistát, aki az Állammal, a hadsereggel 
és a rendőrséggel egyetemiben egyúttal az — órát is el szerette vol
na törülni, mint az emberi szolgaság jelképét és eszközét. Bolond
ság! vágja rá a nem anarchista elveken nevelkedett ember, ahogy 
általában, manapság ugyancsak nehéz volna az anarchista utópiá
ban hinni. Valójában azonban az Idő, és jelképe, az óra, igen nagy 
jelentőséggel bírnak napjainkban az emberi lélek számára, és így 
érdemes az idő fogalmával nemcsak bölcseleti, de lélektani szem
pontból is foglalkozni. A klasszikus lélektan megállapította, hogy 
van szubjektív idő és objektív idő; a ibergsoniánus Minfcovski meg
vizsgálta az idő problémáját a psziichopathológiában, és jól tudjuk, 
milyen fontos szerepe van az időnek a modern psziiohoteohnikában 
is. A sportban az „idő" a rekord képében jelenik meg előttünk, és 
a modern életben általában a „gyorsaság" egyike a legtúlértékel-
tebb fogalmaknak. A lélektani idő fogalma azonban igen gyakran 
már nem is a lélektanba tartozik, hanem a szociológiába. A bioló
giai, a pszichológiai és a filozófiai idő mellett van egy társadalmi 
időfogalom is, amelyre érdemes lenne már egyszer behatóbban ki
térni. 

J'ai mai á mon temps, — mondják iPaul Valéry egy kis, igen 
éleselméjü dialógusában. Fáj az időm! — s ez a mondat ma még 
majdnem olyan komikusan hangzik, mintha gyermekkorom vitéz-
lászló-báJbjátékában hallanám: „fáj a hajam!" . Pedig az idő-fájás 
gondolata nem is mai keletű, hanem legalább a német romantika 
óta ismeretes Európában. Még a mai bölcselők jórésze szerint is az 
in-der-Welt-sein mellett ott áll az in-der-Zeitsein szorongató prob
lémája; eddig azonban még senki sem igyekezett rendszerezni 
mindazt az újdonságot, amit korunk az idő és a társadalomban élő 
ember viszonyának ujjáértékelése terén kitermelt. 

A kisgyermek nem ismeri az időt, „elfelejtkezik az időről". De 
amint fokozatosan belenő a felnőttek társadalmába, úgy szokik 
hozzá lassanként az időhöz is, annak valamennyi kisérő követelmé
nyével együtt, s a felnőttekkel együtt csakhamar ő is túlértékeli áz 
idő fontosságát. Itt az ontogenezis valóban ismételni látszik a filo-
genézist: az európai ember is icsak riagykorúsodása folyamán nőtt 
bele a mai időfogalomba, amelyet valaha ő is ismert; Szokták 
mondani, hogy a Kelet nem ismeri az időt, és már Marx megfigyel
te, hogy Spanyolországban például az Idő malmai lassabban őröl
nek, mint egyebütt Európáiban. (íSzemélyes tapasztalatom alapján 
ezt valóban meg kell erősítenem; de vajion mi ennek az óka, ha 
nem a „keleti" befolyás, amely azonban legalább olyan mértékben 
a különlegesen vegyes spanyoi gazdasági élet,' mint ahogy a „vér
ségi" hatás folyománya). 
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A z időfogalom változása párhiuzarnosan. halad az eliparosodás 
folyamatával Európában. A z Idő rendkívül fontos faktor a gyár
tasi, az eladási, a konkurenciával való vetélkedési folyamatokban, 
és Amerika diktálja az uj törvényt: Time is Money! — az Idő: 
Pénz! A Diesseits egyre jobban háttéribe szorítja a Jenseits-ot, s 
bizonyára nem véletlen, hogy mig a „túlvilág"-ra vonatkozó dolgo
kat spirituális dolgoknak nevezzük, az „evilágiak" nevét pedig a 
„temporális" szó jelzi. „Evilág", a „túlvilág"-gal szemben, az 
„elidősitett" világ, ha ugyan szabad ezt a németből fordított termi-
must használnom. A középkori szentéletű ember még joggal lenézte 
a temporális-„világi" dolgokat: quid hoc ad aeternwm? — kérdezte 
gúnyosan. A szellem örökkévaló volt, a Világot pedig, öntudatlanul 
(de az etimológia elárulja!) egyszerűen azonosította az Idővel. 

A kezdődő indüsztrializálódáis korában lép fel Franz von Baja
dér német romantikus filozófus, és csodák-csodája, „az elidősitett 
ember keserveiről" beszél (die Leiden des verzeitlichten Menschen). 
A z idő olybá tűnik neki, mint az az ásványvízforrás, amelynek vi
zébe helyezve sétapálcánkat, az rnegkövesedik. A z Idő korroziv ha
tása az emberre egészen ilyen: kicserzi, megkeményíti, törékennyé, 
durvává és mégis porhanyóvá teszi. A z Idő az ember uj ellenlábasa, 
s már nem az ördög, vagy az isten. A z Idő az uij Isten (s csak nem
régiben vettem kézhez Georges-PMlippe Dhas francia költő Satanas 
cimű eposzát, amelynek körülbelül ez a „gondolati" tartalma). 
E g y érdekes és különc spanyol gondolkodó, Diego RMÍZ századunk 
elején egész bölcseleti rendszert akart arra az axiómára felépíteni, 
amelyet így fejezett ki: tempm est dolor, „az idő azonos a fájda
lommal" (irtam is erről a Revue Mondiaíe 1932. májusi számában: 
Diego Ruis, le philosophe de la révolution espagnöle cimen). S vá j 
jon ki ne gondolna itt azonnal Márcel Proust hatalmas regénycik
lusára, amelynek tulajdonképpen ugyanez az alapgondolata: A la 
Recherche du Temps perdu, „Az elveszett idő nyomában"? A cim, 
valamint az egész mű csak akkor nyeri el értelmét, amikor a befe
jező két kötethez érünk, ahhoz a részhez, amely „ A megtalált Idő", 
a Temps retrouvé közös címét viseli. A z elegáns élettől (amelyet a 
francia „világ"-nafc, monde-nak nevez, ugy hogy az előbbi világ
idő egyenlet itt kibővül egy uj taggal : világ-Mő-„nagyvilági élet' :, 
azaz „társadalom", miután csak az előkelő társaság, a société és 
csak az előkelő világ számit raorafe-nak!) hosszú ideig visszavonult 
elbeszélő ismét visszatér a „világba", és megjelenik egy előkelő fo
gadáson. Itt megtalálja az „elveszett" embereket, akik azonban 
mind megszenvedték az idő korroziv hatását, elhervadtak, önma
guk kicsinyített habkőmásává zsugorodtak össze... A z Idő változá
sai és a Társaság változásai egybeesnek: az egyetlen, aki nem vál 
tozott, az a megfigyelő, az elbeszélő, aki (Babitssal szólva) „elma
radt korától". 

Az Idő tehát a modern ember számára állandó „fwnkciónöveke-
dést" mutat. A modern technika nemcsak a térrel, hanem az idővel 
való súrlódásunkat is egyre (csökkenti, ha teljesen eltüntetni soha
sem is lesz képes. 
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De az ember érzékszervei, az ember lelke még nem idomultak 
hozzá a technika által megreformált Időhöz. Az idegesség, amit 
amerikai szerző ir le a 19. század elején, mint éppen az anyagilag 
jobban szituált osztályban gyakrabban előforduló betegséget ( ! ) ; 
az idegesség, amely ma tömegbajjá vált már, nagyrészt erre vezet
hető vissza. „ A neurotikus legkérlelhetetlenebb ellensége: az Idő ! " — 
vallotta Alfréd Adler, és az „én és a te", valamint az „én és a má
sik nem" problémája mellé felvette harmadiknak az „én és a fog
lalkozásom" kérdését is, amelyet akár mindjárt az „én és az idő" 
problémájának is nevezhetett volna el. 

S itt találkozunk egy új, sajátságos neurózissal, amely ugyan
csak el van terjedve napjainkban. Ez az uj betegség: az idő-félelem, 
vagy tudákosabban, a kronofóbia. Párhuzamos baj a tér-iszonnyal, 
csak sokkalta gyakoribb annál. Abban áll, hogy a betegnek külön
leges iszonya van üres időMfázisokat szelni át, összekülönbözik az 
idővel. Ahogy a tériszonyos beteg fél a szabad terektől, ugy resz
ket az idő-iszonyos az „üres" időtől. Ezért csinál állandóan „prog-
rammot", amit sokszorosan túlterhel, s amit úgysem valósit meg 
soha. „Nincs ideje", „nem ér rá" , „rettenetesen el van foglalva"; 
na azonban valójában közelebbről vizsgáljuk idő-beosztását, kide
rül, hogy mindez csak kifogás, és hogy látszólagos nagy aktivitása 
egyszerűen — tunyaság! A z időiszonyos beteg megfut az idő elől, 
de elfelejti, hogy az idő mindenütt jelenvaló, új istenség, amely 
elől csak látszólag lehet elrejtőzni, de nem a valóságban.* 

Proust nagy regényének elbeszélője is elmondhatná Valéry fi
gurájával : fáj az időm! Több ügyes módszerrel harcol az idő ellen, 
mert az időt ideig-óráig fel lehet függeszteni: zenével, alvással és 
álommal, méreggel, de legfőképpen az ember legerőseibb elmúlás-
elleni fegyverével: az emlékezéssel. Végül is azonban az Tdő betör 
jólvédett rejtekünkbe és diadalt arat. S Thomas Mann Varázshe
gyén a betep-sépgel is hiába küzdenek az Idő ellen... 

Nincs elveszett idő! — dalolja Kelet poétája, Rabindranath Ta-
gore. De a Nvugat. emberének az idő: pénz, s a Nyugat embere a 
pénz után lohol lélekszakadva. A Gyorsaság, vagyis tulajdonkép-
tpen az Tdő igájában nyögünk, s nem a gyorsaság maga teszi az 
embert Istenhez hasonlóvá, ahogy Adler vélte, hanem az Időtlen
ség. Az „álomtalan alvás", a Nirvána. 

A jó. békebeli, kényelmes, nolgári Időt mindörökre eltemettük. 
Akkor éjjel, akkor éjjel az órák össze-vissza vertek: a legnagyobb 
biztonság, az Idő biztonsága is leomlott, a Pénz biztonságával 
együtt. A z Idő megmiffadt. és most agyonnyomással fenyegeti az 
embert. Korunk ügyetlen társadalmi félcserjéi egyelőre még hiába 
kísérleteznek a dopőlavoro-val, a „szabadidőbeosztással", egyszó
val: a, társadalmi idő rendezésének kérdésével. Mindezekre az idő
problémákra talán az ezévi, Mexikóban összeülő városrendészeti 

* Az ,.idö-félelem" kórképét, több példával, leimi igyekeztem I x a , cronofo-
tiirs oomo K i n t o r n a nervioso c. tanulmányomban (Revista Médica de Barcelona, 
1932. novemberi szám). 
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kongresszus, amelynek programmján i lyen kérdések is szerepelnek, 
új válaszokat, új megoldási kísérleteket igyekszik majd hozni. 
Mindenesetre feltűnő, mi lyen kevéssé méltattuk eddig f igye lemre 
az egyéni és a kol lekt ív „ idő-iszony", a kronofóbia napjainkban 
o lyan végtelenül fontos kérdését. (Brachfeld Olivér.) 

A MAI ííJETTAN. A „biológia" kifejezést Lamarck vezette be a múlt 
század elején. Ez a szó tulajdonképpen az életre vonatkozó isme

retek összességét jelenti. Mi azonban itt a biológiáról abban a szűkebb 
értelemben beszélünk, amit Yves Delage meghatározása óta általában 
használnak, amikor is: a biológia az élet nagy megnyilvánulásainak ta
nulmányozása a sejtben, az egyéniben és a fajban. 

Sejt, egyén, faj — ime három lépcsőfoka annak a szintézisnek, 
amire a'biológus törekszik. A felismerésiből, ahogy a sejt alapvető egy
sége minden élőszerkezetnek, fakad az a követelés, hogy tanulmányo
zása szükséges a többi élettani tanulmányok előkészitésére és megala
pozására. A sejt mikroszkopikus eleme az élőlényeknek. Elképesztően 
összetett és bonyolult v a l t a i a sejt; tanulmányozására a tudósok a leg
különfélébb módszereket dolgozták ki. Sokezres nagyítással figyelik élő, 
élettelen, természetes állapotában vagy színező anyagok által megfest
ve. Végtelenül finom operációknak vetik alá. Ma már mikroviviszekció 
(a sejtek éhe való boncolása) és sejtsebészet is létezik; műszerek jegy
zik a sejtben lefolyó fizikai és kémiai jelenségeket; a protoplazmát ap
rólékos vizsgálatnak vetik alá, kutatják szerkezete rejtelmeit, ha szü
letésének titkát egyelőre még nem is tudják. 

Omne vivum ex ovo — i mondotta már a XV I I . században Her-
vey, aki azonban az ovurni szónak korántsem tulajdonította azt a értel
met, amivel mi használjuk. Hogyan alakul ki az egyén, amely az első 
sejttől indul. Milyen eseménysorozaton keresztül jut el a különböző 
szervek és szövetek amaz egyesülése, amit szervezetnek nevezünk, teljes 
kifejlődéséhez attól a petétől kezdve, melyről nem hinnőnk, hogy ilyen 
fejlődésre képes. Az élőlény kialakulásának érdekfeszit5 kérdésére mu
tattunk nőst rá s meg kell mondanunk, hogy ez a kérdés, a modern 
élettan hatalmas fejlődésének ellenére még igen távol áll attól, hogy 
véglegesen elintézettnek tekinthessük. 

A z egyén kialakult: most már csak növekednie kell, érnie kell ah
hoz, hogy tökéletesen megfeleljen elődjeinek. A növekedés kérdése majd 
olyan nehéz, mint a születésé. A vita szakadatlanul folyik körülötte 
és ebben a pillanatban csupán annyit tudunk biztosan, hogy a növeke
dés döntő tényezőinek bizonyos kémiai anyagokat, a hormonokat kell 
tekintenünk, amiket az u. n. belső kiválasztó mirigyek juttatnak el a 
szervezetbe a véren keresztül. Amellett, hogy ezek a hormonok ilyen 
fontos tényezői a növekedésnek, még a táplálkozást is irányítják, be
folyást gyakorolnak a test formáira és az értelem élénkségére épp ugy, 
veinek együttműködését. A hormonok koordinálják a test különböző szer
veinek együttműködését. A hormonok ismerete nemcsak az élettan 
számára felniéi-hetetlen jelentőségű, hanem az orvostudomány számá
ra is. Gyakran megtörténik pl. hogy az emberi szervezet nem termel 
'kellő mennyiségű hormont vagy pedig a hormon minőségében van hi
ba. Ha a hormonok szigorúan specifikusok lennének, vagyis, ha az em
ber által termelt hormonok csupán az emberi testben működnének, az 
allatoké pedig csak az állatiban, ugy a hormonokat csak igen szűk te
rületen lehetne gyógyításra felhasználni. Az orvostudomány és a szen-


