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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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dor megalapította növényföldrajz, a 
legelőször Drude által átgondolt nö-
vényéletmódtan (ökológia) voltak azok 
a lépcsők, melyeken át a botanika a 
szociológiához jutott el. «Az egyén hát-
térbe szorult, szerepe egészen össze-
zsugorodott. Helyette előtérbe lépett 
a tömeg és a determinált tömegjelen-
ség. Az egyén csak mint a tömeg egy 
atomja, mint tömegoldalrész szerepel, 
legfontosabb tevékenysége a társulás.» 
Rapaics a növénytani kutatásnak ilye-
tén fejlődését kapcsolatba hozza az 
emberi társadalom fejlődésével, tömeg-
mozgalmaival, világnézetének fokoza-
tos megváltozásával és átalakulásával. 
Széles látókörű elgondolásai igen nagy 
olvasottságról tanuskodnak, gondo-
latainak közlése pedig elsőrangú írói 
készségről. Rapaics egyik nagy erős-
sége, ahogyan mondanivalóihoz a hát-
tért meg tudja festeni, ahogy egy-egy 
jelenséget, irányt a maga korába be-
illeszt. Talán túl is lő itt-ott a célon. 
Mikor Linnét és X IV . Lajost, mint két 
nagy rendcsinálót állítja egymás mellé, 
vagy amikor Lamarckról és St. Hilaire-
ről, mint a X I X . század kispolgári 
kapitalizmusának előharcosairól szól, 
kétkedést fog kelteni, de viszont min-
den eredetisége mellett is figyelemre 
méltó az a párhuzama, melyet a 
renaissancekori festmények hátteré-
nek fokozatos megelevenedése, a táj-
kép főleg növényi elemeinek felfedezése 
és a természetszemlélet fejlődése kö-
zött von. «A festőnek meg a botanikus-
nak a természetszemlélete, a tájkép-
szemlélete azonos elemekre vissza-
vezethető és mindkettő a maga kora 
általános természetszemléletének hatá-
ráig lát és természetesít.» Messze ve-
zetne, ha Rapaics könyvének számos 
élvezetes fejezetéről itt részletesen be-
számolnék ; de akit érdekelnek a nö-
vények nagy társadalmának jelenségei, 
törvényszerűségei, aki észrevette «A tár-
sulás» hajlamát a növényekben is és 
szeretettel közeledett ezekhez a «Néma 
élettársakéhoz, aki látta a «Hinár 
birodalmáét a Balatonban vagy fel-
tűnt neki a zuzmók, mohok »Előnyomu-
lása sziklaországba», vagy megállt az 
«Élet temetője», a tenger mellett és 
tanuja volt «Az örök visszatérés»-nek, 
az nagy élvezettel fogja Rapaics köny-
vét forgatni. Sokan vannak, kiket a 
latin nevekkel és terminus techniku-
sokkal hemzsegő középiskolai, élet-
telen növénytan megriasztott. Nekik 
ajánlom elsősorban ezt a könyvet; 
a növények társadalmának emberi ba-

jainkat, küzdelmeinket és diadalainkat 
példázó, némaságukban is beszédes 
tagjain keresztül újra megszeretik a 
botanikát. Gombocz Endre. 

Divald Kornél: Magyar művészet-
történet. Mint minden történetírásnak, 
úgy a művészettörténetírásnak is első 
lépése, első feltétele a tárgyául válasz-
tott anyagnak minél teljesebb feltárása 
és összegyüjtése. Ennek a tárgyilagos, 
adatgyűjtő munkának időszerűségén 
és elsőrendű fontosságán nem változtat 
az a körülmény, hogy a művészet-
tudományi irodalomban jelenleg két 
olyan irányzat játszik vezető szerepet, 
melyek egymás között végletes elvi 
ellentétben állnak ugyan, mindazon-
által abban megegyeznek, hogy figyel-
mük és törekvésük elsősorban nem 
újabb emlék anyag felkutatására, ha-
nem a már meglevő ismereteknek világ-
nézeti alapokon való rendszerezésére 
irányul. A stílustörténeti és szellem-
történeti irányok mellett, ezek szín-
tetikus munkásságával párhuzamosan, 
mint új anyagot szállító, megbízható 
ténybeli alapokat teremtő, történeti 
kapcsolatokat megvilágító, kiegészítő 
és ellenőrző tevékenységnek kell ha-
ladnia a műemlékek és az írott forrá-
sok kiadásának. Minden hozzáférhető 
műemléknek szigorú objektív leírása, 
meghatározása és reprodukálása s a 
rávonatkozó írott forrásoknak rend-
szeres felkutatása és közzététele hozza 
létre a nagy műemléktopografiákat, 
melyek híven adnak számot arról, hogy 
egy-egy ország és nép milyen és mennyi 
műemléket mondhat magáénak. Az új-
kori irodalomban az ilyen műemlék-
topografiák őseit az olasz városok le-
írásaiban, a XV I . század óta száz-
számra megjelent guidákban kell lát-
nunk, míg a modern tudományosság 
igényeinek a németek nagy, sorozatos 
publikációi felelnek meg leginkább. 
Hogy az utóbbiak közül csak néhány 
íontosabbat említsünk, a mult század 
hetvenes évei óta gyors egymásután-
ban jelentek meg az elzász-lotharingiai. 
hesseni, badeni, német-sziléziai, türin-
giai, szászországi, württembergi, rajna-
vidéki, csehországi, hannoveri és bajor-
országi műemléktopografiák. Végül va-
lamennyinek előnyeit egyesíti az 1907 
óta megjelenő österreichische Kunst-
topographie, mely 1926-ban tizenkilen-
cedik hatalmas kötetét jelentette meg. 

Mindezekkel szemben mi máig sem 
tudjuk egész terjedelmében áttekin-
teni : mi az, amink van? Azokból a 
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