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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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díszmunkákból, melyeket 1914 előtt 
az illetékesek kiadtak, megközelítően 
sem lehet teljes és tiszta képet nyerni 
a régi magyar művészeti kultúra mély-
ségéről és terjedelméről. Azóta mű-
emlékeink nagy részét elvesztettük s 
a megmaradt anyagnak rendszeres fel-
dolgozása mostanáig sem kezdődhetett 
meg. Ép ily sajnálatos, hogy az a 
munka, mely művészeti kultúránk 
egyik legnagyobb és legalaposabb adat-
tárának igérkezett, a Szendrei—Szent-
iványi-féle Magyar képzőművészek 
lexikona, tizenkét évvel ezelőtt nap-
világot látott első kötete után kény-
telen volt megjelenését abbahagyni. 

Ilyen körülmények és annyi más 
nehézség között valóban önfeláldozó és 
elismerésreméltó munkát végzett Di-
vald Kornél, midőn céljául tűzte ki, 
hogy összefüggő képet adjon eddig fel-
kutatott és elpusztult műemlékeink-
ről, a magyar építészet, szobrászat, 
festészet és iparművészet jelesebb mes-
tereiről, a nálunk járt idegen művé-
szekről s a külföldre szakadt magyarok-
ról. Az eddig rendelkezésre álló isme-
reteket alapos mérlegelés után állította 
be a jellemzés egészébe s mint igen 
jelentékeny részt, csatolta hozzájuk a 
maga kutatásainak gazdag eredmé-
nyeit. A kimerítő előmunkálatok elég-
telensége szükségképen hozza magával, 
hogy a szerzőnek nem minden meg-
állapítása áll vitán kívül. Annyi azon-
ban kétségtelen, hogy ez a kis össze-
foglalás minden eddigi hasonló kisérlet 
közül a legteljesebb és legáttekint-
hetőbb képet állítja az érdeklődő elé. 
A laikust bizonyára a kép egésze, 
művészeti kultúránk nagy, szerves egy-
sége fogja meglepni, míg a szakember 
számára az ilyen áttekintés azért is 
különösen tanulságos, mert világosan 
jelzi a legkevésbbé megművelt s így 
a továbbkutatásra elsősorban kínál-
kozó területeket. 

Tekintve, hogy a könyv többet nyujt 
annál, mint amennyit címében mond 
s egyrészt a népvándorláskori előzmé-
nyekről, másrészt a legújabbkori mű-
veszeti áramlatokról is röviden tájé-
koztat, a 180 kis oldalra sűrített tar-
talomnak ismertetése szinte egyértelmű 
lenne az egésznek ismétlésével. Az 
anyag elosztásának általános jellemzé-
sére legyen elég annyi, hogy a főhang-
súly a középkorra jut s ez a terület, 
mely egy egész élet munkássága folya-
mán annyira a szívéhez nőtt a szerző-
nek, nemcsak a szövegoldalak, hanem 
a jól sikerült reprodukciók számában 

is túlsúlyt mutat. Anélkül, hogy ezáltal 
a renaissance- és barokk-művészet raj-
zát elnagyoltabbá tette volna, a szerző 
itt, a román- és csúcsíves-kori műemlé-
kek tárgyalásánál, az összefoglaló mél-
tatás keretein túlmenő feladatra is 
vállalkozhatott. Midőn minden tulzó 
sovinizmus nélkül, pusztán a tények 
tárgyilagos vizsgálata alapján, közép-
kori művészetünk nem egy jelenségé-
nek kifelé ható erőt tulajdonít s az 
idegen befolyások elkönyvelése mellett 
végre művészeti exportunkra is nyo-
matékosan rámutat, ezzel a jövő kuta-
tás elé új módszertani szempontokat 
állít. 

Idézzük néhány mondatát: «Az 1180 
—1251 között épült traui dóm s a 
Kálmán királyunk költségén emelt 
zárai campanile a Szent Mária-kolostor-
templom mellett szintén azt bizonyítja, 
hogy a magyar-dalmát hatás legalább 
is kölcsönös volt». A jaáki templom 
kapujának «hatása nyilvánvaló a bécs-
újhelyi Mária-templom nyugati, a 
tullni temetői kápolna s a bécsi dóm 
Riesenthornak elnevezett kapuján, vé-
gül a már csúcsíves stílű tisnovi cisz-
tercita apácakolostor templomának ka-
puján». «Valószinű, hogy az ú. n. dunai 
iskola fejlődésének irányt adó hatások 
nem a folyam folyásával lefelé, de 
ellenkező irányban terjedtek.» »Igazo-
lásául annak, amit központi városaink-
nak az ország legtávolabbi vidékeire a 
csúcsíves építészet korában gyakorolt 
hatásáról mondottunk, alighogy a 
renaissance Budán gyökeret vert, 
határszéli városainkban is fölkapták.» 
(119. old.) E rendkívül érdekes meg-
állapítások szerint tehát több, igen 
fontos középkori művészeti áramla-
tunk esetében az ország középponti, 
magyarlakta medencéjének volt kez-
deményező szerepe s az innen kiinduló 
stílusváltozások centrifugálisan terjed-
tek. Ha majd új adatok világánál az 
ilyen irányú megállapítások és feltevé-
sek a történeti tények értékére emel-
kednek, ez lesz a sok tanulságot és 
ösztönzést nyujtó könyv szerzőjének 
legszebb jutalma. 

A kötetben csupán a képek számát 
keveseljük ; ha másként nem, legalább 
a táblák mindkét oldalának kihaszná-
lásával kellett volna ezt a számot 
emelni. Pigler Andor. 

Bányay László: Lázár lakomája. 
E könyvnek a szerzője három megkapó 
jelenet költői leírásával a szimbolikus 
próza rokonszenves művelőjeként mu-
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