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csakhogy jelentéktelenségeknek is he-
lyet adjon. Ami fontos benne, az kevés, 
ami mellékes, az sok. Általában azt 
mondhatni, hogyha ma már a legna-
gyobb tudású ember sem tudhat any-
nyit, mint egy lexikon : lényeges kérdé-
sekben minden általános műveltségű 
ember többet tud, mint e Világlexikon. 

A hivalkodó reklámhoz, mely meg-
előzte, méltó külső kiállítása is. Külső-
leg tetszetős, de ha kinyitod, látod, hogy 
a kötetet papirosa vastagítja, fűzése 
gyenge s fedele könnyen görbülő vá-
szon. Vagy tán azért vászon és nem bőr, 
hogy ne piruljon? Hartmann János. 

Elbeszélők. (Nagy Endre: Lukits 
Milos kalandjai. Turchányi István: 
Aszja.) Lukits Milos a szerző szerint 
éjjeli korrektor volt lapjuknál s hajnal-
ban vele és. Cholnoky Viktorral hár-
man be szoktak térni egy bodegába, 
ahol több spriccer után Lukits elbe-
szélte egy-egy csodálatos kalandját. 
A kalandok természetesen sohasem 
történtek meg, de Lukits hitt bennük, 
legalább addig, amíg mesélt. Elbeszé-
léseit Cholnoky rendreutasító és kor-
rigáló ironikus megjegyzései szakítják 
meg helyenként. Ebbe a keretbe fog-
lalja a szerző tizenegy fantasztikus el-
beszélését, melyek afféle modern Háry-
ádák. Lukits elveti a sulykot ő bátor-
ságában akár a norvégiai öngyilkos-
intézetet írja le, akár az amerikai mil-
liárdos házatáját, akár az Indiai óceán 
puszta szigetén rejtőző kommunista 
kockás várost és akár marokkói francia 
legionárius, akár indiai kuruzsló, akár 
atyauristenként szerepel. Az utóbbi 
afrikai történet, mely a paradicsomi 
jelenetet parodizálja, izléstelen és cini-
kus. A bibliát nem szabad rikító 
kabaré-tréfák céltáblájává tenni. 

Élénk, túlzó és torzító képzelettel és 
elég fordulatosan elbeszélt történetek, 
nem jobbak és nem rosszabbak a kül-
földi hasonló fantasztikus elbeszélések-
nél. Szórakoztató vasuti olvasmány, 
melyet az ember kiszálláskor ott szo-
kott hagyni a kocsiban. 

Turchányi kötete háborús emlékek 
gyüjteménye. Kissé bizalmatlanul vesz-
sziik a kezünkbe. Olyan sokan írtak 
eddig háborús könyvet s olyan kevés-
nek volt irodalmilag is értékes mondani-
valója. Turchányi szerencsére az utób-
biak közé tartozik. Mindjárt az elején 
meg tudja fogni képzeletünket s csak-
hamar ott gyalogolunk vele együtt 
Galicia végtelen hómezőin, erdein és 
piszkos városain keresztül, az ólmos ég 

alatt testileg és lelkileg elcsigázva az 
orosz front felé. Átéljük a hosszú mene-
telés sok érdekes epizódját, a front mö-
götti meddő és nyomasztó várakozást. 
Megismerkedünk társaival, a vidám és 
szerelmes zászlóssal, meg a másikkal, aki 
mindig a halálra gondol és a többiek-
kel. Halljuk beszélgetéseiket, egyhangú 
filozofálásaikat. Velük szenvedünk a 
lövészárokban, átéljük a pergőtűz és 
a rohamok borzalmait. Leírásai szebb-
nél-szebbek (az első pacsirtadal, az 
éjtszakák, az erdő stb.), mindig meg-
van a lélekrajzi hátterük s épen ez ád 
nekik mélységet. Talán legszebb az 
egészben a knieruti erdő szélén lakó 
orosz leánnyal, Aszjával szőtt barát-
ságának rajza, ez a finom, hangulatos 
kis idill, mely megkapó nyugvópont az 
izgalmas élmények zűrzavara között. 

Szinnyei Ferenc. 

Spinoza levelei. Spinoza hollandiai 
magányában lencsék köszörülésével 
foglalkozik, de bölcselői hirneve már 
járja a világot és tudósok, gondolkozók 
keresik fel leveleikkel, hogy kételyeikre 
választ nyerjenek. Még csak Descartes 
Principia-inak magyarázatát tette 
közzé, keveset árulva el saját gondola-
taiból ; ám a szabadgondolkodók már 
felismerik nagy támogatójukat, a hí-
vők megsejtik veszedelmes ellenfelü-
ket. Újra meg újra firtatják vélemé-
nyét a kényes kérdésekről, minők az 
akaratszabadság és a szükségszerűség, 
a rossz és az isteni természet össze-
függése. Spinoza mint minden raciona-
lista, szeret érvelni, vitatkozni, kedvét 
leli a szép, logikus bizonyításokban, 
finom megkülönböztetésekben, de nem 
szereti, ha beavatatlanok zavarják. 
Az ész embere ilyenkor nagyon inger-
lékeny, haragos sőt goromba is tud 
lenni. Egyszer komoly vitát kezd egyik 
levelezőjével, akiről azonban csakha-
mar kiderült, hogy esküszik a Szent-
írásra. Több se kell Spinozának; az 
érvelést kemény, elutasító hang váltja 
fel, ami nem csekély mértékben meg-
lepi a jámbor levelezőt : ő a bölcs filo-
zófushoz szólt s a türelmetlen szabad-
gondolkodó felelt neki. Még a termé-
szettudományok terén is hajlamos Spi-
noza egy kis erőszakoskodásra. Boyle, 
kiváló angol kémikus kisérleteiről is — 
elvei alapján olyan lesújtóan nyilat-
kozik, hogy angliai barátja, aki neki 
e kisérletekről beszámolt, jónak látja 
tapintatosan megjegyezni : Boyle azon 
emberek közé tartozik, akik nem biz-
nak saját eszükben annyira, hogy ne 
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keresnék a jelenségek és okoskodásuk 
közti megegyezést. Spinoza számára 
a természetben sem lehet ellenvéle-
mény, ahogy hívei sem ellenkezhetnek. 
Pedig a leghűségesebbek is nyugtalan-
kodnak ; így fentebb említett angliai 
barátja is gyanut fog a Tractatus meg-
jelenése után és szeretne határozott 
képet kapni bölcselőnk vallásos néze-
teiről. Spinoza azonban egyáltalán nem 
siet túlságosan a felvilágosítással és 
tisztázással. 

Egy birálója kifakad, hogy egyetlen 
érvet sem lehetne felhozni az ő elvei 
alapján a hamis próféta, Mohamed 
ellen. Spinoza nyugalommal kérdi, 
miért kelljen néki Mohamed tévedését 
bebizonyítani? Bizonyítsák be a prófé-
ták a maguk igazát ! Hogy pedig mi-
lyen bizonyíték számíthat nála egye-
düli hitelre, kitűnik egy buzgó katho-
likussá lett hívének adott válaszából. 
Ez ugyanis szenvedélyes hangú levél-
ben szólította fel egykori mesterét 
tévelygései elhagyására és az Egyház 
tanításainak elismerésére. Spinoza 
azonban mathematikai érveket kíván, 
szerinte egyedül méltó ellenfeleket 
saját bizonyításaihoz, amelyekkel az 
«igazi» bölcseletet megalapozta. Vajjon 
miféle érvekkel lehetett volna őt meg-
győzni arról, hogy a mathematikai 
módszer csalhatatlansága egykor gyer-
mekes hitnek fog számitani mindenki 
szemében. A felvilágosodás veszélyes 
fegyvereiből leghamarább lesznek ár-
tatlan játékszerek és a jámbor hívők-
nél mindig naivabbnak bizonyulnak 
idővel a fölényes cáfolok. 

Halász Gábor. 

Szántó Róbert elbeszélései. Elszakí-
tott testvéreink szellemi életéről az 
időnként hozzánk is eljutó nyomtat-
ványok révén tudunk meg egyét-mást. 
Természetesen csak annyit, amennyi 
a jelen viszonyok szerint a hatalom 
birtokosainak jóvoltából közölhető. Ez 
alapon megállapítható, hogy a nagy 
nemzeti szerencsétlenség nyomán Er-
délyben és a Felvidéken a változott 
helyzettel számoló öntudatos irodalmi 
élet támadt. 

A Jugoszláviához csatolt magyarság 
hasonló törekvéseiről eddig kevés szó 
esett. Szántó Róbert novelláskötete, 
A próféta szerelme (Subotica, 1926), 
épen ezért, már a ritka vendég jogán is, 
különleges figyelemre tarthat számot. 
Nem nagyigényű ez a különben fogásra 
testes gyüjtemény (255 1.), de azért 
érdektelennek se mondható. Komoly-

veretű történetek váltakoznak benne 
humorosabb színezetű, könnyebb faj-
súlyú esetek leírásával, melyeket a 
szerző még nyolc «diákhistóriá»-val 
told meg. Ilyenformán a kötet huszon-
két elbeszélést tartalmaz. Az első cso-
portbeliek egy része ókori tárgyú, 
mondai aláfestésű mesét nyujt, hangu-
lat dolgában egy kissé keleties árnyéko-
lással ; a többiek újabbkori társadalmi 
témák s közvetlenségükkel arra enged-
nek következtetni, hogy foganásuk-
ban nagyobb szerepe jutott az át-
éltségnek, mint a képzeletnek. A diák-
históriák meg épen ifjúkori kedves ese-
tek formásán megírt följegyzései. Mind-
két csoport darabjai elárulják, hogy 
a szerző tanult ember; hősei ajkáról 
gyakran hangzik el egy-egy történelmi 
vagy irodalmi mozzanatra való uta-
lás ; máskor meg a protestáns teológu-
sok képzetkörére valló szólam. 

A szorosabb értelemben vett novel-
lák közül talán legsikerültebb A szent-
gáli levita című kalandos történet. Míg 
a «diákhistóriák» címen egybefoglalt 
csoportból főleg a Régi történet hat kelle-
mesen az egykori szarvasi tanár és 
híres író, Vajda Péter emlékének szen-
telt meleg soraival. B. Gy. 

A növények társadalma. Ha attól 
nem tartanék, hogy félreértenek, Ra-
paics Raymund e könyvét a "tudomá-
nyos szépirodalom» legértékesebb ter-
mékei közé soroznám. Csakhogy ez 
az irány minálunk mind a tudomány, 
mind a szépirodalom művelői előtt 
meglehetősen hitelét vesztette. Pedig 
hogy lehet teljes tudományos felké-
szültséggel, a természettudományok-
nak sokak szerint száraz anyagát 
szinte költői formába önteni, arra az 
előttem fekvő könyv a legjobb példa. 
Rapaics a biológiai tudományoknak 
egyik legfiatalabb hajtását, a bio-
szociológiát, illetőleg annak egyik ré-
szét, a növényszociológiát akarja a 
nagyközönséggel megismertetni. Nap-
jainkban, mikor a tömegmozgalmak, 
az azokban jelentkező törvényszerű-
ségek különben is felkeltették az érdek-
lődést és a társadalomtudomány mind 
több és több művelőt hódít meg maga 
számára, egy olyan munka, mely 
sokak előtt teljesen szokatlanul a 
növények «társadalmáról», «társas éle-
téről» szól hozzánk, fokozott figyelem-
ben kell hogy részesüljön. Az az irány, 
mely a növényt csak mint élő egyént 
tekintette, már régen túlhaladott állo-
mása a botanikának. A Humboldt Sán-
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