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lenti. Ha hozzávesszük formai jelessé-
geit is : a nemes értekező hang tárgyi-
lagos nyugalmát, gondos s e mellett él-
vezetes előadásának könnyedségét s 
világos szakszerűségét, nagy műgond-
ját — úgy gondoljuk, hogy könyve 
örömöt s hasznot fog nyujtani mind-
azoknak, akik vele akarnak belépni a 
magyar irodalom történetébe és értel-
mébe. —ss. 

Kühár Fl. : A vallásbölcselet főkér-
dései. Szent István Könyvek. 81. sz 
1930. 214 l. Tagadhatatlan tény, hogy 
napjainkban igen intenzív érdeklődés 
nyilvánul meg a vallástudomány kér-
dései iránt, amely már nem elégszik 
meg a vallásra vonatkozóan puszta 
elemzésekkel, leírásokkal és tény-
regisztrálásokkal, nem elégszik meg 
az egyes vallások történeti, társadalmi, 
összehasonlító vizsgálatával, hanem a 
legmélyebb alapok felderítését, a val-
lás bölcseleti tárgyalását is programm-
jába veszi. A vallás ugyanis mint 
vallásosság (ez a vallás alanyi értelem-
ben) : az egyes embernek sajátos iga-
zodása, magatartása elsősorban pszi-
chológiai tárgyalásra szólít fel ; a val-
lás mint tanítások, tevékenységek és 
intézmények összessége (ez a vallás 
tárgyi értelemben) főleg vallástörté-
neti, szociológiai és metafizikai szem-
pontból való tárgyalást kíván. Igy hát 
a vallásbölcselet (hierosophia) mint a 
vallástudomány legfelsőbb foka s az 
alsóbb fokok (hierographia, hierológia) 
betetőzője a vallás néven összefoglalt 
lélektani, eszmei és kulturális jelensé-
geket tudati és tárgyi végső alapjuk 
földerítésével igyekszik egységes szin-
tézisbe hozni. 

Szerzőnk könyve szerencsés kisze-
meléssel a vallásbölcseletnek csak a 
főkérdéseit öleli föl, azokat a problé-
mákat, amelyek a művelt közönséget 
és a szakembereket legjobban érdekel-
hetik. Nem egyes konkrét vallást tart 
szem előtt ez a bölcseleti vizsgálódás, 
hanem a vallást mint egyetemes jelen-

séget, a vallásokat általán. A vallás-
bölcselet, ezen egészen új tudományág 
tárgyának a bölcseleti istentantól, a 
hitvédelemtől és a teológiától való 
éles elhatárolása, problematikájának és 
módszerének megjelölése után a vallá-
sos tudat vizsgálata következik. Itt 
kapjuk meg ellentétpárokban a vallá-
sos lélek legjellegzetesebb típusait : 
a teocentrikus—egocentrikus, isten-
közelség-istentávolság cselekvő-befo-
gadó, világszeretet-világutálat, peri-
ferikus-centrális típust. A vallásos él-
mény jegyeinek fenomenológiai elemzé-
sét és a vallástörténet fonalán a külön-
böző népeknél ezen intencionális él-
mény tárgyának : egy-isten, nagy-
isten, fő-isten megkapó rajzát adja 
ezután. Az isteneszmének — az összes 
istenekre jellemző közös vonásai : a 
személyesség, az érzékfölöttiség, vala-
milyen kapcsolódás az emberhez és a 
világhoz. A lelki gyökerét a vallási 
isteneszmének az emberi lélek okke-
reső ösztönében találja, amely eszmét 
továbbalakítja aztán az analógia, a 
tagadás útja. Mély ismeretelméleti és 
metafizikai fejtegetésben világítja meg 
az isteneszme tárgyi realitását az 
analitikus jellegű okság elve és a vele 
párosult lét analógiája útján. Az utolsó 
fejezetek a vallási isteneszme meg-
világításába állítják az ember tudati 
és tudatonkívüli világát s a vallásos 
kultusz, kultúra és társadalom kérdé-
seire kapunk feleletet. A befejezés a 
vallás igazságáról szól, i t t azonban a 
döntő, az utolsó szó a kinyilatkozta-
tásé. A 12 fejezetből álló könyvet az 
egyes fejezetekhez összecsoportosí-
tott legújabb vallásbölcseleti irodalom 
zárja. 

Kérdezhetjük ezek után : mi teszi 
ezen könyv igazi értékét? 

Első benyomásunk az, hogy a szerző 
a vallásbölcselet főkérdéseiben nem-
csak az eddigi eredmények világos fog-
lalatát adja, hanem a gazdag erudició 
mellett lépten-nyomon találkozunk 
önálló, eredeti állásfoglalásaival. Kü-
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lönösen vonatkozik ez a vallás típusai-
ról, az isteneszme objektív-realitásá-
ról s a vallás, kultúra és civilizációról 
szóló legszebb fejezetekre és az egész 
vonalon Scheler éles kritikájára. 

Értéke továbbá az, amit így jelöl-
hetünk meg : neoskolasztikus jelleg. 
Megnyilvánul ez nemcsak az induktív 
alapigazodású tárgyalásban, hanem 
főleg abban, hogy az erősen fejlődő 
modern vallástudomány értékes ada-
tait és eredményeit szervesen bele-
építi az «örök bölcselet» épületébe. 

Ki kell végül emelni, hogy mindezt 
közvetlen vonzó és világos előadásban 
teszi, ami még jobban ajánlja a sokat 
eszméitető kitűnő könyvet. Még egy 
megjegyzést ! Szerettük volna a val-
lási élmény elemzésénél legalább rövi-
den érintve olvasni azt a sajátos 
feszültségi- vagy ellentét-élményt, hogy 
a vallásos lélek az istenséget egyszerre 
távolinak és közelinek s ugyanakkor 
önmagát kicsinynek és nagynak éli. 

Mindenképen nagy értéke e könyv 
szegényes bölcseleti irodalmunknak. 

Papp József. 

Szomory Dezső : A párizsi regény, 
(Athenaeum. 1929.) A könyv tulaj-
donképen Szomory Párizsban írt regé-
nyéről szól. Először magyarul írja 
meg, de mikor látja, hogy ez nem elég, 
lefordítja franciára és Daudet segítsé-
gével ki is adatja. Ezt az eseményt 
veszi körül a Párizsban nyomorgó 
kezdő magyar írók és más exisztenciát 
keresők eseménytelen, de nélkülözé-
sekben gazdag élete. Párizsról az olvasó 
nem tud meg semmit, csak néhány 
francia szó és a francia utcanevek ad-
ják meg a «couleur locale»-t. Ha ezeket 
kicserélné, bátran tehetné a cselek-
ményt Berlinbe, Bécsbe vagy Zala-
egerszegre. Jobban megismeri az ol-
vasó a künn élő magyarokat, de azok 
közül is inkább azokat, akikkel nem 
jó találkozni ; ha mégis találkozott 
velük az ember, egy hétig rágódik 
azon, hogy miképen lehetne rábeszélni 

őket arra, hogy tagadják le magyar 
voltukat. 

Mint Szomorynak minden műve, ez 
is erős dícséretet és ellenmondást vál-
tott ki a kritikában. Szomoryt a leg-
több támadás azért éri, amiért a leg-
kevésbbé érdemli meg : a stílusáért. 
Nem magyaros a stílusa, nem is fran-
ciás, nem is németes, hanem szomo-
ryas. Ha igaz a «le style c'est l'homme» 
közhely, ha az a jó stílus, amelyiken 
az író teljesen ki tudja fejezni egyéni-
ségét, akkor Szomory stílusa kitűnő. 
Azért nem magyaros a stílusa, mert 
fontosabbnak tartja, hogy teljesen ki-
fejezze magát, mint a nemzeti szem-
pont érvényesítését az irodalomban. 
A művészetet a politikai tendenciák 
fölé emeli, de ezzel a felfogásával nem 
áll egyedül nálunk sem. Miért támad-
ják mégis elsősorban Szomoryt? Mert 
nála a l'art pour l'art elve már nem 
magyarkodástól távol álló nyelvezetet 
segített világra jönni, hanem egyenes 
ellentétét minden magyaros gondol-
kodásmódnak. 

A Szomory ellen intézett támadások 
másik célpontja, hogy nem őszinte, 
affektál és pózol. Ha ez igaz, furcsa 
véleményünk lehetne Szomoryról. Stí-
lusa azért olyan feltünéstkeltő, mert 
egyéniségét akarja kifejezni és még-
sem azt fejezi ki, hanem a magára 
szedett különböző álarcokat írja le. 
Egész munkásságának nem lenne ér-
telme, üres görögtűz és vásári lárma 
lenne, amelyik nagy hühót csap, de 
nem tud mutatni semmit. Amikor 
csak lapozgattam a «Párizsi regényt», 
és itt-ott olvastam csak el néhány 
részt, sokszor éreztem színészkedés-
nek Szomory ellenmondásait. Élhetet-
lennek és ügyetlennek mutatja be ma-
gát, de azért befurakszik mindenhová ; 
előkelőnek és finomnak rajzolja ma-
gát, de azért gondolkodás nélkül vál-
lalkozik rá, hogy barátja barátnőjének 
(akit egy francia sörgyáros tart ki) 
cselédjével lakjék egy szobában ; mű-
veltnek és tanultnak mutatja be ma-
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