
be. Pl. egy északi és el�ázsiai keverék husz éves koráig tulnyomóan el��
ázsiai, majd ett�l harminc éves korig tulnyomóan északi tulajdonságo-
kat mutathat. ( E z a megállapitás nagyon alkalmas arra, hogy a kevert 
fajúak teljesitményei valahogy mégis értékelhet�k legyenek.) Ezért aztán 
„a tuberkulózissal szemben való érzékenység az élet folyamán ki-
fejezetten változik, valószinűleg a fennálló tbc�t a mindenkori fajdomi�
náncia er�sen �befolyásolja, mert különben nem volna megmagyarázha-
tó, hogy a tbc�s megbetegedés: és halál miért olyan szigorúan bizonyos 
korhoz kötött." (91. o.) Viszértágulás, aranyér, s�t az aorta veleszüle-
tett szükülete is „alig magyarázható másként, mint faji alapon." (92. 
o.) Nem meglep� tehát Hildebrandt professzor „28 éves megfigyelésével" 
alátámasztott megállapitása a golyváról, amely szerint „endemiás goly-
va sohasem fordul el� a fajtiszta északi embernél" (97. o.) És igy to-
vább. Mit tegyünk azonban ennyi „orvosi", „tudományos" megállapitás 
után? Mindenekfelett fajtisztaságot ajánl s tájékoztatóul még a követ-
kez�ket mondja: „ A k i valamely terület faji viszonyairól tájékozódni 
akar, legjobb, ha el�ször is a legközelebbi bolondok házát keresi fel, 
mely ugyszólván bevezet� el�adásnak számit a helyi fajkeveredési vi-
szonyokról." (103. o.) S bár: „hiányzik még annak a bizonyitása, hogy 
endogén elmezavar fajtiszta embernél egyáltalán el�fordulhat�e, mégis 
saját tapasztalataim alapján kétségesnek tartom, hogy �skizofrénia tiszta 
fajúaknái létrejöhet." I t t azután a módszer és a tudományosság a! tet�fo�
kát éri el s végül is oda konkludáltat, hogy a tudomány is nem a tiszta 
fej, hanem a tiszta faj teljesitménye. Szeremlei László 

AZ É L E T T A N U J U T J A I . A Korunk már többször beszámolt arról az 
irodalmi és tudományos megujhodásról, ami a francia szellemi élet-

ben az utóbbi évek folyamán tapasztalható. A haladó francia tudomá-
nyosság ujabb értékes teljesitménye Marcel Prenant „Biologie et Mar-
xisme" ( E . S. I . , 1935) cimű könyve. 

Az A la lumiére du marxisme tanulmánykötet szerz�i — köztük 
Marcel Prenant — a tiszta tudomány és a technika viszonyából kiindul-
va, nagy vonalakban felvázolták a dialektikus materializmust és az egész 
marxista világnézetet. Kimutatta ez a tudományos gyűjtemény, hogy a 
marxizmus korántsem valami felkelési taktika, nem is történelemfilozó-
fiai rendszer vagy dogmatikus tanitás, amint azt nemismer�i el�szeretet-
tel hangoztatják, hanem „maga a tudomány, — a tudományos kisérleti 
módszer segitségével szakadatlanul el�retör� s a saját következtetéseit�l 
vissza nem riadó tudomány". Ennek a megállapitásnak a helyességét 
azok a szaktanulmányok igazolják, melyek a csillagászatban, a fizikai ké-
miában, az élettanban, lélektanban vagy a szociológiában oda konklu-
dálnak, hogy a marxista hipotézis összhangban áll a kisérleti kutatás leg-
ujabb eredményeivel, megegyezik a tudományos haladás irányával, kielé-
git� feleletet ad a felvetett kérdésekre s minden más elméletnél jobban 
el�segiti az ember gy�zelmét a természet felett. 

Ebben az irányban Marcel Prenant teszi meg az els� lépést a mar-
xizmus és az élettan viszonyának tanulmányozásával. Könyve egyszerű 
és közvetlen. Egyaránt hiányzik bel�le a tudományos „tolvajnyelv" és a 
hamis ékesszólás. Ennek ellenére azonban alaposan átgondolt és kitü-
n�en megirt munka. Bár a szakember számára nem akar semmi ujat 
mondani, a �biológusok mégis haszonnal olvashatják, mivel rendet teremt 
a kavargó vitákban és vezet� gondolata utat vág a kisérleti anyag töm-
kelegén s az elméletek zürzavarán. 

Prenant tanulmányának els�, �rövidebb részében „a marxizmus élet-
tani alapjait" tárgyalja. — Marx és Engels elméleteik nyersanyagát a 



legkülönböz�bb tudományokból vették, hol a számtanra, hol a fizikára, 
hol a szociológiára, hol a biológiára támaszkodtak. Ez utóbbi esetben 
különösen a fejl�dés elméletéb�l indultak ki, amit épp akkor ujitott meg 
és mélyitett ki Darwin. Darwin elméletéb�l kiindulva, hol birálva, hol to-
vábbfejlesztve azt, fogalmazták meg felfogásukat az ember eredetér�l, 
fejl�désér�l, az emberi és állati társadalmak közti különbségekr�l, (az 
ember szerintük az az egyetlen állat, amelyik el� tudja állitani létfenn-
tartási eszközeit) s az ember állandóan növekv� szerepér�l a természet 
saját hasznára való legy�zésében és megváltoztatásában. 

Ha az élettan fejl�dése lerombolta vagy akár csak meggyengitette 
volna Marx és Engels érintett felfogásait, ugy ma aligha lehetne véde-
lembe venni a marxizmust. Prenant azonban bebizonyitja, hogy ezekben 
a kérdésekben a marxista felfogás nemcsak általánosan elfogadott gon-
dolattá, hanem közhellyé, igen gyakran a kisérlet által bebizonyitott 
igazsággá lett. Az a fejl�dés, amin a tudomány a X I X . század közepe 
óta átment, teljes egészében igazolta azokat az élettani meggondoláso-
kat, amiket Marx és Engels elméletük alapjaivá tettek. 

A könyv második, jelent�sebb része az élettan jelenlegi kérdéseit 
vizsgálja a dialektikus materializmus szempontjából. Sorra veszi az él� 
anyag alkalmazkodásának, az átöröklés él� formáinak, a fejl�dés, végül 
az ösztön és az értelem lélektani és élettani problémáit. Ezek a fejtege-
tések kimutatják, hogy a marxizmus — a tudományok eredményeivei 
megegyez�en — magyarázza a jelenségeket, ugyanakkor azonban min-
den más doktrinánál termékenyebb és átfogóbb módszert, illetve munka-
hipotézist nyujt a kutatónak. 

Az élettan elég fiatal tudomány és elég közvetlenül összefügg az 
emberi érdekekkel ahhoz, hogy a különböz� filozófiai elméletek jelen-
tékeny szerepet játszhassanak benne. Az élettanban az idealizmus és a 
materializmus a vitalizmus és a mechanizmus formájában jelentkezik. A 
vitalisták az életmegnyilvánulások okát valami ismeretlen és titokzatos, 
magában a nyers anyagban ki nem mutatható, a fizikai�kémiai determi-
nizmusnak alá nem vetett, bizonyos célokat követ�, tehát finális élet�
principiumban keresik; a mechanisták viszont azt állitják, hogy a él� 
anyag közvetlenül és teljesen visszavezethet� az élettelen anyagra, mi-
nek következtében az élet törvényei azonosak a mechanika törvényeivel. 
Könnyen érthet� ebb�l, hogy a mechanisztikus feltevés miért alkalma-
sabb, mint a vitalisztikus felfogás arra, hogy a tudósokat a pontos ki-
sérletek és a tudomány gyakorlati alkalmazása felé irányitsa. A tudo-
mány haladása a X I X . század folymán ezért a mechanisztikus irányzat 
többé�kevésbé durva és határozott formáit látszott igazolni. Ám a mult 
század végén némi megtorpanás következett be, amit a bölcseleti, illet-
ve, vallásos irányzatu idealisták azonnal ki is használtak (lásd Bergsan 
l'Evolution Créatrice cimű könyvét) s ugy látszott, hogy ujból a vitaiiz-
mus ragadja magához a gy�zelmet. Emellett a biológusok egy része, felis-
merve a mechanisztikus materializmus elégtelenségét s ugyanakkor a 
tudomány szellemével és technikai szükségletével ellentétes idealista me-
tafizika veszélyeit, ugy akar ebb�l a dilemmából szabadulni, hogy kizá-
rólag a tényekre szoritkozik és gondosan kerül minden, a kisérletet meg-
haladó hipotézist. Ez az empirikus és agnosztikus felfogás azonban ön-
kényesen szűkiti a tudomány területét és akadályozza a kutatásokat, 
Prenant bebizonyitja, hogy a vitalizmus�mechanizmus ellenmondás igazi 
kiküszöbölése az ellenmondás materialista�dialektika által való tulhala�
dása. A mechanisztikus felfogásnak igaza van akkor, amkor azt álltja, 
hogy az él� anyag el�feltételét az élettelen anyagban kell keresni; az 



élettani determinizmus épp úgy létezik, mint a mechanikai; a véletlen 
valóiban nem egyéb, mint végtelenül összetett törvények ered�je; a lát-
szólagos célzatosság sem elérhetetlen a tudományos elemzés számára. 
Viszont igaz ezzel szemben az is, hogy minden él� anyagnak sajátos tör-
vényei vannak, hogy az él�lény természete ós szerkezete különleges, hogy 
szerkezete folytán vissza tud hatni saját elemeire s magasabb szintézis-
be tudja összefogni azokat, s mindaz a vitalisták ellenállását igazolja a 
mechanisták olykor túl egyszerű magyarázataival szemben. 

Az el�bbiek azonban csak gyors vázlata a marxista érvelésnek. Vi-
szont elégséges ahhoz, hogy rávezessen a Prenant könyvében vallott 
marxista biológia központi gondolatának megértésére, nevezetesen: az 
élet lényegesen „dialektikus" folyamat; ,,minden szerves lény — mond-
ja Engels — állandóan azonos s mégis mindig más"; a szerves lény csak 
az anyag állandó mozgása mellett él, folytonosan ki van téve a saját al-
kotó elemei s a környezete kölcsönhatásainak. Kivülr�l anyagokat vesz 
fel, amit magához hasonit s olyan anyagokat választ ki, amik viszont 
környezetét módositják. Igy amikor a már meglév� elemek sajátos ve�
gyüléséb�l származó élet megjelent az eddig élettelen világban, valóságos 
alkotás jelent meg a földön, mely visszahat az �t alkotó világra s meg-
változtatja azt. Ezért a föld történetét valamely adott pillanatban soha-
sem lehet teljesen megmagyarázni az elmult fejl�dési fokok megismétlé-
sével. Ezért nem találja a fels�bb forma teljes igazolását az alacsonyab-
ban. 

Világos, hogy ez a felfogás azáltal, hogy szétrobbantja a tul me-
rev meghatározásokat és megszünteti az önkényes ellentmondásokat, tel-
jesen meguj�tja a biológia problémafelvetéseit. 

Schmiedt Ferenc 

A T E L E V I Z I Ó F R A N C I A O R S Z Á G B A N . A televiziót rendszerint ÖSZ�
szetévesztik a telefotográfiával, holott a telefotográfia valamely 

mozdulatlan kép távolbavetitése ritkább�sűrűbb pontocskákban, amikor 
a vetités csak néhány percig tart, mig a televizió mozgó képek távol-
bavetitése. Az emlitett pontocskák hasonlók azokhoz a pontokhoz, ami-
ket figyelmes nézéssel bármelyik ujságfényképen felfedezünk. A fel-
vett képet ezek a különböz� er�sségű pontocskák adják vissza a fény 
és árnyék játéka révén. 

Valamely studióbeli közvetlen felvételt természetesen sokkal nehe-
zebb a távolba vetiteni, mint egy kész filmet. A ,,mechanikus�optikai" 
kamera másodpercenként egy millió pontocskát ad le. A kamera vilá-
gitása 15 ezer gyertyafény, ami kb. 55 fokos h�séget okozna, ha egy 
meglehet�sen bonyolult — mert okvetlenül hangtalan — légi hűt�ké-
szülék nem csökkentené szinte a megszokottra. Franciaországban 2 és 
félkilométer hosszú különleges kábel köti össze a Rue Grenelle�beli stu-
diót az Eifel�torony tövében lev� leadóval. Ez a leadó 8 méteres hul�
lámhosszon és 2.5 Kw.�tal dolgozik. Az antenna a torony tetején van és 
egy uj feeder köti össze a leadóval. Ez a „feeder" két egymásba illesz-
tett cs�b�l áll ,a küls� átmér�je 10 cm. és rézb�l készült, a bels� átmér�je 
18 mm. és minden méter hosszon szigetel�k övezik. 

A távolba vetitett el�adások új teret nyujtanak a rendez�k, disz�
letfest�k, szinészek és zenészek számára. Ezek az el�adások mindenek-
el�tt sajátos technikát követelnek, az egyszerű arcfestésben ugyanugy, 
mint a szinpadi tömeg mozgatásában. Uj és sajátos el�adások, szinda�
rabok és revük készülnek majd az új „néz��hallgatók" számára. 

Sok sz� esett róla, s nem csekély aggodalommal, hogy a távolba 
vetités majd elvonja az embereket a mozitól, a szinháztól és a music 


