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ciaországot felszabadítja ez alól a nyo-
más alól. 

E módszer keresése közben Le Bon 
felhasználja a francia szociológia taní-
tásait és a sajá t tudományos munkás-
ságának eredményeit. Durkheim taní-
tása szerint a társadalmat morális erők 
vezetik, Le Bon ehhez hozzáteszi, hogy 
a társadalmakat vezető meggyőződé-
sek forrása mindig valamilyen miszti-
kus, észokokkal nem igazolható hit . 
Régebben a vallások voltak ilyen mo-
rális meggyőződések, ma a különböző 
politikai nézetek, mint az egyes nem-
zetek imperializmusa és a szocializ-
mus. 

Le Bon szerint a francia nép azért 
maradt alul az angolokkal szemben, 
mert a francia népet irányító morális 
tényezők nem feleltek meg az új idők 
pszichológiájának. A modern kor alap-
elve az egyéni kezdeményezés, a latin 
népek lelkialkata azonban az abszolut 
monarchizmus alatt formálódott meg, 
ezért a nép megszokta, hogy a kezde-
ményezést az államtól vár ja . Az egyéni 
kezdeményezésben bátor és tettrekész 
angol-szászok ezért szerezték meg ma-
guknak a hegemóniát. 

A probléma tehá t abban áll, hogy 
a francia nép pszichológiája nem egye-
zik modern életével. H a a francia nép 
élni akar, vagy a pszichológiáját kell 
átalakítania, vagy a modern szellemet. 
Le Bon az elsőt választja, ezért külö-
nösen az egyetemi oktatást akar ja 
megváltoztatni : az eddigi túlzásba 
vitt értelmi nevelés helyett az erköl-
csit, a jellemképzést hangsúlyozza. 

Az elég pontos és gördülékeny for-
dítás Strém Géza munkája . Ugyancsak 
Strém Géza í r ta a több tekinte tben 
különös bevezetést. Nehéz megérteni, 
hogy Le Bon nacionalista és a morális 
erőket hangsúlyozó könyve elé miért 
kellett pacifista és a történelmi mate-
rializmus eszmemenetét követő be-
vezetést írni. Az meg épen megoldha-
ta t lan problémának tűnik föl a jó-
hiszemű olvasó előtt, hogy miért kel-
lett ezt a pacifista bevezetést Le Bon 
felfogásával megegyezőnek fel tüntetni . 

Különös véleményt kelt az ember-
ben, amit a bevezető a 19. oldalon 
mond. Eszerint «el kell pusztulnunk», 
ha fel nem emelkedünk «egy békésebb, 
jobb társadalomba» ; a 39. oldalon 
pedig Le Bon «egy légiópacifistáról» 
beszélvén, így fo ly ta t j a ezt a gondo-
latot : «Ha még mindig meghallgatást 
találnának (a pacifisták), kétségbe kel-
lene esnünk a jövő felet t és bele kel-
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lene nyugodnunk egy reménytelen el-
korcsosulásba». 

Kétségesnek kell mondanunk Strém-
nek azt az állítását is, hogy Le Bon 
«Franciaország legkiválóbb élő szocioló-
gusa» (1.1.). Feledte, hogy Lévy-Bruhl, 
Fauconnet és Bouglé is élnek még, akik 
franciák is, meg szociológusok is? 

Fábián István. 

Ballai Károly : Magyar korcsmák és 
fogadók a XIII—XVIII. században. 
Bpest, 1927. VII . 144. 1. Figyelemre-
méltóan emeli ki a könyv a jelentős 
szerepet, melyet a bor- és sörárusítás 
v i t t régebben a magyar városok ház-
tar tásában, valamint azt az előkelő 
szerepet is, mely a vendéglősöknek a 
töröktől felszabadult Buda és Pest 
közigazgatásában és vezetésében ju-
to t t . Elég bő irodalmat használ, ha 
nem is ad ú j kuta táson alapuló ered-
ményeket. Élvezhető összefoglalása ez 
irodalomnak azonban nem sikerül t ; 
a nyers anyaggal nem t u d megbir-
kózni, szempontjait nem ér rá követ-
kezetesen kifejteni. Előadása sok he-
lyüt t pongyola, zavaros. Szakavatot t 
kezek többet és jobbat t u d t a k volna az 
eddig ismert anyagból is előteremteni, 
h a ú jabb kuta tásokra nem is lett volna 
idejük. A szerző láthatólag jára t lan a 
történetírás terén. A munka érdemes 
pártfogói, több fővárosi szállodatulaj-
donos, több eredményét lá t ták volna 
áldozatkészségüknek, ha megfelelő 
szakembert kerestek volna fel meg-
bízásukkal. —jn—. 

Lelkes Nándor József A multak 
avarján. Tóth Sándor rajzaival. Az 
Apostol nyomda kiadása. Budapest, 
1927. Foly ta tha tnánk a Buda Halálá-
val. É n ez avar t j á r tam, tünődve 
megálltam, Egy régi levélen ezt írva 
talál tam. Mert Lelkes könyve rövid, 
hangulatos elbeszélések, rajzok gyüj-
teménye, amelyeken mind a multak 
emléke borong. Ez ad nekik valami 
sajátságos bá j t , mert különben egy-
szerű, mindennapi történetek, melye-
ket mintha másut t már olvastunk 
volna. Legszívesebben a kuruc kor-
ban m u l a t : Bercsényi, Ocskai a lakja 
ötlik fel egy-egy régi várban, ősi kúrián 
időztekor. Ezeket a levendulaillatú, 
ódon felvidéki épületeket különösen 
kedvel i : minden zúgjuk, minden bú-
tordarabjuk t u d számára valamit mon-
dani. Lelkes szívből szereti a mul ta t 
s érzi a hagyomány erejét és fontos-
ságát. Nem arra törekszik, hogy le-
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