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szót és helyet kér a biológiai kutatás számára. 
A könyv szerzője a háborúban — ahol mint tiszt vett részt •— so

kat foglalkozott a selbhegedés tanulmányozásával. Kutatásai arra a megle
pő eredményre vezettek, hogy a hegedés gyorsasága nagy mértékben füg
getlen a szervezet általános egészségi állapotától s elsősorban két ténye
zőtől: egyrészt a seb nagyságától (nagyobb seb aránytalanul lassabban 
heged be, mint egy kicsi), másrészt pedig a sebesült korától függ. Ezek
ének az összefüggéseiknek kifejezője az u. n. „hegedési index", mely az 
előbbi két tényezővel fordítottan arányos. Ha ezt a „hegedési indexet" 
megszorozzuk a sebfelület négyzetgyökével, ugy egy ujabb „ A " indexet 
kapunk, mely kizárólag a beteg korától függ, s igy kiválóan alkalmas 
a szervezet sajátos „fiziológiai idejének" a mérésére. Ez az index a kor
ral esik, viszont érdekes módon ez az esés sokkal erősebb a fiatal korban, 
mint az élet végén, mikor is „ A " állandó érték felé tendál. Ugy tűnik 
mintha — fizikai időben mérve — az ember gyorsabban öregedne fiatal 
korában, mint később. De vájjon van-e jogunk a fizikai időt az életjelen
ségekre alkalmazni? A fizikai időt mérő eszközeinket végeredményben a 
föld mozgása szabályozza. Nem logikusabb-e —, mindenesetre legalább is 
annyira jogosult >— az életjelenségek idejének mérésére egy élettani fo
lyamatot — pl. éppen a sebhegedés folyamatát i—> alkalmazni? Aminek 
logikus következménye viszont az, hogy különböző korú emberek ideje 
nem egyenlő értékű, hiszen egy 10 éves gyerek pl. hatszor olyan gyorsan 
hegeszt be egy sebet, mint a 60 éves felnőtt. „Öregek és fiatalok egymás 
mellett élnek ugyanazon térben és mégis egészen külön világokban, ahol 
az idő értéke más és más. Pedagógusok és psychológusok nem igen vetet
tek eddig számot e ténnyel." ( I . m. 253., o.) Végeredményben tehát két
fajta idő van: egyik a fiziológiai, valamennyiünknek saját, átélt személyes 
ideje, mely egy heterogén (bergsoni kifejezéssel élve: qualitativ) idő; más 
az élet elején, mint a végén, s a másik a homogén, fizikai idő, amit nem 
élünk át s mely nem egyéb, mint számtalan egyéni heterogén időnek a 
társadalmi tudatban lecsapódott dialektikus ellentétes egysége. (Szerző 
i tt a nagyon szuggesztív „temps d'enveloppe" kifejezést használja.) 

Lecomta de Noüy könyve érdekes biológiai szempontokat nyújt egy 
— még megírásra váró —< összefoglaló dialektikus időelmélet számára. 
Annál érdekesebb tény ez, mert szerző a regresszió nagy francia termg-
szettydósának, Carrelnek a tanítványa s így személyesen ugyancsak tá
vol áll a dialektikus világnézettől. Azonban >—< Hegel szavai szerint — : 
„ A dialektikát közönségesen külsőséges mesterfcedésnek tekintik, mely 
önkényesen bizonyos fogalmakban zavart s az ellenimondások látszatát 
kelti, holott a dialektika tulajdonképpeni rendeltetése a dolgok, általában 
a végességek észbeli határozmányainak igazi, tulajdon természete. (He
gel : Encyklopedie der philosophischen Wissenschaften 105. o.) 

n (Geröly Kálmán) 
*—»-r 

1. Ohlarlles Bloiudtel: Lia menltaláté primltlive. — 2. Lecomte d'e Noüy: Jje 
temps et la vie. Paris. GtaiEmard 1936. 

J£ AK/INTHY FRfRGYES tJJ REGÉNYE (Mennyei riport, Nova kiadás, 
Budapest, 1938) akkor hatna meglepően, ha nem volna jellegzetes 

Karinthy írás. Sajnos és szerencsére az. Karinthy összes (közismert) 
vonásai egyesülnek benne. Humor, szatíra, utópia, fantasztikum, mé
lyebb jelentés, mind több-kevesebb mértékben, többé-kevésbé sikerült 
elegyítésben, a hang ama félig értekező, félig regényes kimódolásában, 
amit ugyancsak megszoktunk nála és i — i iSwiftnél. A kialakítás drámai 
és detektivregényi mathematikája sem uj, valamint szerző elmé'kedő 
hajlama, mely .azonban itt többször követhetetlen. A z olvasó érdeklődé
se sűrűn elakad: talányokra és rejtvényekre bukkan, amiknek a meg-
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fejtése korántsem esztétikai öröm, miért is félő, hogy a könyvnek nem 
lesz sikere az olvasó felé, ki csak bonyodalmas agyturisztikai átkelések 
után jut el a könyv levegősebb távlatokat nyitó emelkedéseire, hol nem 
fenyeget semmiféle metafizikai álmeredély és spekulációs üreg... Az ol
vasó biz' ezek miatt a (gőz ) torlaszok miatt megáll s majd (tévesen) 
az egész könyvet hárítja el magától s bízza a jobb korra, egy majdani 
'elszánt filológusra 'talán', akinek viszont olyanféle kincsesbánya, lelő
hely és vonatkozásorgia lesz e mű, mint a mainak, teszem fel Dante 
vagy Madách... 

Bizony, Dante vagy Madách, mert a mű — a filológia és Karinthy 
szempontjából .— jelentős, majdnem pályalfoglalat. Dante és Madách 
műveivel (és Wells Világtörténetével) szemben u. i. ez Karinthy világ--
szintézise. Ahogy azok külön-külön a maguk módján adják az élet és 
mindeneik értelmét, ugy itt is Karinthy a legmélyebb kérdések és fele
letek körül farigcsál. Az ihlet távlatain kívül azoktól vesz némi szerkeze
ti elemet is s ahogy Dante Vergilius, majd Beatrice karján megy egyre 
tisztuló körökben fel a fény felé s Ádám Lucifer vezetésével a világtör
ténelmen s a várható jövendőkön át, ugy megy itt is (persze) egy új
ságíró, Merlinj Oldtime Diderot kalauzolása mellett a 4., 5., 6., 7., 8. és 
9. „kiterjedések" „képsikjain" keresztül alig kisebb célzattal, mint ama
zok. 

Az ihlet sugárpályája tehát nagyszerű; nagyszerű, ha nem is ere
deti, ezenkívül pedig igen bonyolult a szerepe. Mert ha Dantenál pl. a 
csupasz váz, vagyis Dante haladása egyre feljebb, a pokolból fel a meny-
nyekbe a tökéletesedés grafikonja s igy maga a fikció már elragadta
tott hasonlat, addig a megfelelő fikciót Karinthy ironizálja. Ami .pl. 
Madáchnál végig „költészet" vagy fátyol, amit nem szabad és értelmet
len is ellebbentem, az itt lépésről-lépésre tudatos masinéria mutogatás 
és leleplezés. Karinthy magát az érdekkeltő, szenzációs" fikciót, a tul-
vílágiság legendáját „vesézi". Az innenső világ, a valóság csodálatosabb 
—. vallja, s ezért Merlin vállalkozásának spirituális és spiritisztikuSi ka
landhelyeit, a fantasztikus „kiterjedéseket" és „köröket", bár látható 
erőfeszítéssel idézi fel azokat, leszállítja valóságos értelmükre. Az~ 
egész könyv igy a tulvilághit pozitivisztikus átvilágítása, de ugy, hogy 
azért el kell hinni túlvilágnak. Hűhó, fantasztikum és humor tehát, an
nál is inkább, mert e bonyolult csomagolásban mégis van lénlyeg s ez a 
lényeg egy történelmi miniatűr sorozat á la Francé és Strindberg, de per
sze made in Karinthy, Viszont Karinthy nem volna vérbeli szatirikus, 
azaz minden jelenséget a maga torzulatával együtt látó, ha minden to
vábbi nélkül szemet hunyna kompozíciós csinje felett. Nem, i— a mű 
végén előlép s mint valami ironikus, XX . századbeli bűvész és varázsló, 
aki már nem a mágia, hanem a technika korában él, a már eltündökölt 
mutatvány után, mintegy a tapsok közt meghajol és szétemeli a bűvölet 
vélt edényét: nem esodaszerszám: hanem-— techné, S a költészet tény
leg ez is: ám mégsem ily zsúfoltan csinált és lázasan agyonmagyará
zott, ennyire gépi, exakt és hokusz-pokusz. Bizony költészet csak az egy
szerű, háromkiterjedésű miniatűrökben lobog s a különböző kiterjedések 
közti utak benyomásairól és elmélkedéseiről szívesen lemondunk: a 
könyv a történelmi miniatűrök sorában eleven, bár a mélyebb értelem 
amit a miniatűrök közölnek, a legkevésbé sem friss. A z azonban szintén 
köztudomású, hogy Karinthy régesrég megállt s azóta mellébeszél. I gy 
történik itt is, hogy a szatíra után két kézzel kiabáló napokban Kar inthy 
szatírája még mindig csak az Ember tulajdonságainál tart s az egész, 
mai válság történetbölcseleti értelme annyi nála, hogy az egyéni értelem 
és faji ösztön valaha párhuzamos haladása megbomlott. A z ész hiába 
ordít, hogy megállítsa a végzetébe rohanó fajtát... Mi itt a menekvés, mi 
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itt a bizonyosság? Erre a 8. „kiterjedésben" jön rá : „nincs semmi, amit 
most mondhatnék, csak két bizonyosság. A z egyik az, hogy itt, a má
sik az, hogy vagyok." Majd pedig: „volt, tehát van, van, tehát lesz." 
Ilyesmik az egész nagy, világokat, köröket, fényeket, Eliziumot, Ábra
hám kebelét s az összes lehetséges „vetületeket" bejáró utas mondani 
valói. Denkspiel — ahogy a német expresszionisták mondták. Anno... Mi
kor is? Mintegy ötezer évvel ezelőtt, közvetlen a világháború utáni évek 
szalonjaiban. (G. G.) 

IIOKVATH BÉLA: TTTOLSö JELENÉSEK, .(CsOTépfalvi.) Félelmetes 
* víziókat lát Horváth Béla. Már mindjárt az első versében. Egy dús, 
fulladásig, telitett fojtott mozaikcsomóban olyan félelmetes hangorkánnal 
mutatkozik be, hogy a hideg fut az olvasó hátán. Pedig csak a gázról be
szél. Egy elvont gázról, amit az elkövetkező háborúban használhatnak. De 
éz a gáz, ez a tömény titokzatos vegyszer amelynél —• Az ember ordít, 
"mint a vad, de mMdenültt sötét gödörbe lép, i—i A kattogó gépfegyverek 
besöprik őt a süppedő romokba, —. És arcra bukva, fekszik ott, kilóg a 
nyelve és a körme kék. — Hasznosabb és olcsóbb pusztitóeszközök is lé
teznek, nem is a gázt jelenti, hanem magát a mai néma öldöklést, a „bé
kés " háborút, amelyben az emberiséig ránkeső része él, vegetál, fulladozik 
s húzza magát egyik napról a másikra. Horváth Béla jellegzetes megszál
lottja napjainknak. Mélyen vallásos, csáknem dogmatikus ruháját viseli 
a íkatiholikus egyháznak. De ezen a. tiszteletreméltó külsőségen tul, — ahol 
•a szentekhez való édes ragaszkodás éppoly sorsszerű, mint .az odaadó kö
nyörületesség minden élőlény iránt —, szélviharként jelentkezik a tébo
lyult nyugtalanság, a nyugtalanság kikiáltása, a földrengést messze vi
dékről megérző finom szeizmográf ingadozó botlása. Hazáját, népét, val
lását és mindennek szintetikus egybeolvasztásaként minden embertársá
nak vállaiba ragad, hogy megrázza és figyelmeztesse, ha ugyan van még 
kit és van miért. Egy ószövetségbei prófétának nyelvezetén egy mai vi
lágbeli lelkiismeret furdalás bőséges meleg forrása buzog. Ugy érezzük, 
"hogy vagy elfogadjuk vészjeleit vagy belepusztulunk. Ebből az követke
zik, hogy nem a szelíd szerelemről, a nyugalomról!, az élet puha, a terme-
özet mosolygó simogatásáról van több szó, ahogy azt a poéták nagyrészé
nél megszoktuk. Nem poéta doctus. Nyelve nem a versfaragók csiszoló-
maílmait, a rímek karcsú alkalmazkodását tartja szem előtt, hanem a 
mondanivalók nyers, vértforraló, .az igazság kimondására alapított erejét. 
A könyörgés és az ostorozás váltakozik verseiben. A nép lebeg szemei 
előtt, mint megváltandó tényező. A szegénység, a nyomor, a kitaszított
ság, az efelett való kétségbeesés s a bűnök megboesájtása iránti könyör
gés. A világ hatalmatskodói ellen állandó és vissza nem fojtható izzásban 
reszket. K i akarja csikarni tőlük azt, •amit a szegényektől megtagadtak 
s ami miatt ezek félájultan hevernek földön. De nem bizik túlságosan a 
jólétűek kegyében. <— Horváth Béla nagy dobbanésú verseiben korunk 
iminden lázas nyugtalansága benne él. Korhű poéta. (Pup Gábor) 

k C S E H S Z L O V Á K I A I M A G Y A R I F J Ú S Á G TTJ F O L Y Ó I R A T A . A pozso-
nyi magyar főiskolások Eötvös Józéef Köre április hónapban Forrás 

címmel ifjúsági folyóiratot adott ki. A lap hangja komoly és színvonalas, 
az első számban közölt irások legnagyobbrészt érteiket képviselnek. Öröm
mel lapoztuk át a Forrás első számát és jóleső érzéssel vettük tudomásul 
az Eötvös Kör fiataljainak uj munkavállalását. Nyugtalan napok sodrá
ban, társadalmi átalakulások és uj hitregék örvénylése közepette, ime, 
jelentkezik, egy tisztult látású, demokratikus magatartású, józan és. fele
lős ifjúsági gárda, mely Eötvös József szellemében kivan dolgozni: „Eöt
vös József nevét irták zászlójukra szimbólumnak i—i írja a folyóirat prog-


