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sához. Az Ulenspiegel tanulmány ( 1 9 2 6 ) a belga Charles de Coster 
könyvének igazi jelentését hámozza ki. A többi ( 1 9 2 0 óta keletkezett) 
tanulmányok, mind a mai Romáin Rolland szellemi csiilagzatából valók. A 
Gobineau cikk már azt a halálos árta;masságot tapogatja ki, amely mér
gét a mai Németországiban ontja ki. Foglalkozik Spitteler-rel, Rlenan-
nal, Hugo-vaA, Tolsztoj-ial és Goethe-vei. Utolsó esszéjében Uljanovnak 
a cselekvés és művészet viszonyáról vallott felfogását értelmezi. Uljanov 
szellemi emelkedettségét, ősgyökerű humanizmusát és spirituális magas
rendűségét páratlan rokonérzéssel ábrázolja. „Uljanov" .— írja Rolland 
— „a szellem minden erőit, művészetet, irodalmat, tudományt, mindent 
megmozgat a cselekvésért <—. egészen az ősfolyamokig, a lét tudattalan 
melységeiig, 1—• az álomig". Álmodnunk kell, idézi Rolland a tettek em

berének mondását és rögtön kiegészíti Goethének, az álmok emberéneR. 
mondásával: cselekednünk kell Rolland e) két maxima) etikai azono
sulásában találja meg a harmadik tanítást, amit Leonardo szavaival fe
jez ki: a természet erőihez hasonulni, szellemévé változni. Teljes értel
mét ennek a felfogásnak ép' ez az utolsó esszé tartalmazza, ebből olvas
ható ki egyszersmint a Romáin Rolland-i élettartás kulcsa, (m.) 

ET. RABAUD: PHÉNOMÉNE SOOIAL ET SOCIETÉSl ANEVIALES 
(Alcan, Paris. 1937.) 

Egyes filozófusok, mint Hobbes, Locke és J. J. Rousseau tanításai 
révén némelyek ugy vélik, hogy az emberi társadalom addig elszigetelten, 
élő egyének céltudatos egyesüléséből keletkezett, mikor is a közös cse
lekvést illetően társadalmi szerződést kötöttek egymással. A modern 
társadalmi kutatások alapján Marx és Engels erre az általuk „robinzo-
nád"-nak nevezett látásmódra alaposan rácáfoltak. A történelmi materi
alizmus világa egész más felfogáson épül: — amint az ember átváltozott 
állat, ugyanúgy az emberi társadalom, is átváltozott állati társadalom, 
melyben a társadalmi viszonyok öntudata csak későn jelentkezik s még 
akkor is nagyon tökéletlenül. Felettébb fontosak tehát azok a könyvek, 
melyek valóban tudományosan tárgyalják az állati társadalmak életét. 
Sajnos a létező tanulmányok nagy része korántsem kielégítő ebből a 
szempontból. Legtöbbször a hangyák, méhek és termeszek társada'mára 
helyezik a hangsúlyt, melyek nagyon is kézenfekvő következtetéseket 
nyújtanak, megragadják a képzeletet, leírásuk azonban kévéssé érdekes 
az ember történetének a megismerésére. Túlságosan röviden tárgyalják 
viszont a majmok társadalmi berendezkedéseit, holott ezek igen sok te
kintetben utalnak a primitív emberi társadalom állapotára, ném is említ
ve, hogy a legegyszerűbb állatok társadalmi rendszere is sok adatot s fel-
világositást nyújthat az emberi társadalmi jelenségek eredetére. 

Csak az emlékezés kedvéért emiitjük Maeterlinck írásait, melyek 
valóban érdekesek, de minden kritikai érzék nélkül halmozódik fel ben
nük mindenféle, úgyhogy inkább regényről, mint. dokumentumról beszél
hetünk velük kapcsolatban. Más népszerűsítő írásokon ugyanez a csodá
latos felé való vonzódás tapasztalható. Egyik tiszteletben álló tudós igy 
címezte könvvét: „ A kollektivizmus a rovarok körében", ami igen kü
lönleges felfogást árul el ugy a rovarokról, mint a kollektivizmusról. 

Ezek az eltévelyedések természetesen politikai jelentőséggel is bír
nak, így pl. 1934-ben Németországban a termesz- és és hangyas^akér-
tő Escherichet a müncheni egyetem rektorává nevezték ki. Eseherich 
rektori megnyitó beszédében a rovarok társadalmában ural
kodó rendet és fegyelmet dicsérte s végül a nemzeti
szocialista totális állam heroizálásába lendült s a hangyák állítólagos 
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szelleméből kiindulva a német faj fensőbbségét istenitette. A miszticiz
mus e kitöréseinek megszüntetésére racionális és kritikai eszközökkel 
dolgozó tudomány szükséges. Et. Rabaud soirbonnei tanár adott ki leg
újabban olyan könyvet, mely méltó módon értékeli a rovarok társadal
mát s egyben a legfigyelmesebben tanulmányozza az áldatok körében elő
forduló legelemibb társadalmi jelenségeket. Rabaud — többek közt .— 
kimutatja, hogy a rovarok közti szövetkezés nem tudatos, de nem is ösz
tönös, s csupán az egyedek közötti kölcsönös vonzódáson alapul. A szö
vetkezés az organizmus szabatos visszahatása bizonyos meghatározott 
ingerekre; röviden: anyagi tényezőkkel szembeni reakció. Ilyen például a 
,balictes'-ek — és több más rovar — esetében a szaglási inger. „Viszont 
semmi ok arra, hogy az inger minden körülmények közötti azonosságát 
feltételezzük, hisz' a különböző befolyásokat korántsem ismerjük annyi
ra, hogy pontos hipotézist kockáztathatnánk meg. Csak az az egyetlen 
biztosan megállapítható tény, hogy a befolyás materiális." '— A kölcsö
nös vonzódás, mely e szövetkezéseket eredményezi, a legtöbbször fontos 
változásokat okoz az életmódban is. Némelykor azonban (mint pl. az 
„halictesek" körében, melyek a méhek közeli rokonai) a kölcsönös von
zódásnak semmi észrevehető hatása sincs s a szövetkezett' egyedek ugy 
viselkednek, mintha egyedülállóak lennének. Az t igazolja ez, hogy a szo
ciális jelenség, sem/miféle célra sem törekszik s az ilyen természetű jelen
ségeket teljesen materialisztikusan kell értelmezni. Kevésbé tiszta képet 
nyújt Rabaud könyve az emberi és állati társadalmak közötti viszonyra 
vonatkozólag. Kétségtelenül teljes joggal tiltakozik ebben a tárgyban a 
természettudósok és szociológusok közt elterjedt eszmék ellen. „ A tár
sadalommal foglalkozó tanulmányokat olvasva .—i írja Rabaud — kide
rül, hogy milyen gyenge kapcsolatokat tudnak kimutatni az emberi és ál
lati társadalmak között. A természettudósok a társadalom tanulmányozá
sa közben az emberi társadalmat az állati társadalmon keresztül 
látják s mégcsak nem is az összehasonlítás, hanem az azonosság alapján. 
Ha viszont a szociológusok kísérlik meg a magyarázatot, úgy ők nem az 
állati társada makkal való összehasonlítás alapján vonják le következteté
seiket, hanem az élő testet alkotó elemek s az ezek szakadatlan egymásra
hatásából adódó összehasonlításból. Sem az egyik, sem a másik eljárás 
nem vezet eredményre". — Ez a bírálat Marxot juttatja eszünkbe, aki 
teljes egészében elvetette a bio-szociológiai felfogást s azt anarhisztikus 
és utópikus tendenciájúnak ítélte. A biológus Rabaud azonban helyte'enül 
teszi, ha biológiai munka irása közben más területre kalandozik. Ezért 
nem tudjuk megérteni, hogy az emberi társadalom, sajátos vonásai sze
rinte kezdettől fogva léteznek-e, ahogy a hangyák bizonyos fajtájánál 
kimutatható, vagy pedig az eleinte minimális biológiai különbségek ré
vén létrejött különlegesen gyors fejlődés eredményei? Ugy hisszük, 
hogy Rabaud nagyon jól látta az első felfogásban rejlő veszélyt, mely 
az embert teljesen különleges lélekkel ruházná föl s ezért a másodikat fo
gadja el. Nagy kár, hogy nem emelte ki, legalább általános vonásokban, 
az emberi társadalom öntudatra ébredésének történetét a technikai esz
közökkel kapcsolatban, mely oly kivételes sajátossága az emberi társada
lomnak, 3 

ÍRabaud bizonyos ellenszenvvel viseltetik a „létért való harc" darwi
ni elméletével szemben, ami talán szintén annak tudható be, hogv R. kis
sé túlzottan alkalmazza a történelmi materializmust. Ha elvetjük a dar
wini elmélet bántóan finalista értelmezését, még mindig fennáll az elmé
let ama ténymegállapítása, hogy az élőlények körében a töméntelen sza
porodás következtében az anyagi források majdnem mindig elégtelenek-
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ké válnak s azok •— bár általában öntudatlanul •—. de életlehetőségeik 
megszerzéséért küzdenek. Rabaud, mintha félne ennek a ténynek az el
fogadásától, nehogy kinos megál 1 apitásókra jusson az emberek egymás 
közötti viszonyát illetően. Félelme azonban teljesen alaptalan, mert az 
emberi technika fejlődése olyan gyors ütemű, hogy a források itt nincse
nek szigorúan körülhatárolva s ezért az életlehetőségekért vivott harc 
nem szükségszerű az emberi társadalomban. De alaptalan a félelme azért 
is, mert a biológiában szükségtelen erkölcsöt keresni: az emberi társada
lomnak meg vannak a maga fejlődési törvényei s ezek szerint áll elő ma
ga az emberi erkölcs is. 

A z emiitett hiányosságoktól eltekintve Rabaud könyve jó szolgála
tot tesz az állati társadalmak iránt érdeklődőknek, bár — ami tartalmát 
illteti — F. Picard könyve (Les phénomènes sociaux chez les animaux. A . 
Colin, 1933.) megfelelőbb, viszont sokkal nagyobb terjedelmű. Rabaud 
könyve főleg azok számára előnyös, akik már olvasták Picard munkáját 
s igy a Rabaud könyvét is elolvasva helyesbíteni tudják esetleges téve
déseiket. (M. P.) 

-CS. SZABÓ LÁSZLÓ: DOVERI ÁTKELÉS. (Cserépfalvi kiadás, Budapest 1937.) 

Dover, ha valaki talán nem tudná, angol kikötőváros, a calaisi szo
ros (Strait of Dover) partján és aki a kontinens felől érkezik Angliába, 
az többnyire itt lép először a szigetország földjére. Cs. Szabó László ma
gyar iró is a doveri átkeléssel hagyta maga mögött az európai szárazföl
det és amikor Dovernél partra szállt, vámőr vette vizsgálat alá. A z em
ber azt gondolná, az ilyesmi még csak említésre sem érdemes dolog, ám 
higyjék el, ez a körülmény csaknem történelmi jelentőségű. Mint 
fentebb mondottuk Cs. Szabó László magyar iró és ha 
már egy írót kívül-belül mégmotoznak, az már kortünet, 
amelyet megfelelően kell történelmileg értékelni. Mert itt nem arróil volt 
Szó ennél a partraszállásnál, hogy egy Szabó nevű miszter be akart tér
ni egy olyan textilkollekcióval Angliába, amiből amúgy is különösképpen 
*sok van raktáron, hanem magyarul irott könyvének három: példányát vit-
'te magával, olyan munkát tehát, amiből egyetlenegy példány sincs Ang
l iában. Nos, ezt a három könyvet a vámőr körülszaglászta, megízlelte, 
megtapogatta és csak azért nem olvasta el, mert nem; tud magyarul. 
MódfŐlött gyanakodott, mert szellemi termék feküdt a borítólapok kö
zött és a szellem mindig gyanús, még Angliában is, de lehet, hogy ott 
kiváltképpen. Hát ennek van történelmi jelentősége, mert egy kor, 
amelyben a szellemi műalkotást a bombának kijáró tartózkodással és 
óvatossággal kezelik, amikor vámsorompókkal tartóztatják föl a hatá
ron és az iró fenyegetőbb rémnek hat, mint a leprás, aki kitör a ka
ranténbői, az a kor külön történelmi fejezetet érdemel. 

Cs. Szabó László ebben a korban tesz egy európai körutazást. Köny
ve, amelyben erről az útról beszámol, a Doveri átkelés címet viseli. A 
szerző megjárja Ausztriát, Belgiumot, Franciaországot, Angliát és mé-
'gis a doveri átkelés az, amivel útját megjelöli. Aligha véletlen ez. Való-
Sággal egy külön világ kezdődik a doveri partoknál, más közlekedési 
Venddel, különleges szokásokkal, eltérő társadalmi igényekkel, szokatlan 
'ételekkel, gentleman politikával. Mindenekelőtt azonban a vámőrökkei. 
És ez a vámsorompó a legjellegzetesebb, mert hiába lép át rajta az em-
"ber nyílt szívvel, lelkesedéssel és „anglomániával", akkor is csak gyanús 
'idegen marad. A z átkeléssel az ember még nem jut át az előítéleteken és 
%onok gyanún is egyben ;és tökéletesen mindegy, hogy milyen határon 
lépi át a vámsorompót, Angliában, Franciaországban, Belgiumban, vagy 


