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illusztrációi jórészt a szerző fölvételei, 
s intim bepillantást engednek az in-
diai életbe. 

A most megjelent kötet, amely a 
Pandzsáb, Északnyugati határvidék, 
Rádzsputáma és Gudzserát leírását fog-
lalja magában, a két kötetre tervezett 
mű első fele. Az első kötet őszinte 
sikere bizonyára siettetni fogja a nagy 
érdeklődéssel várt második kötet meg-
jelenését, amelyben Közép- és Délindia 
földjének és népének megismertetése 
kerül majd sorra. Gaál István. 

Móricz Pál : Magyar sirató. (Stá-
dium Sajtóvállalat, Budapest.) — Jól-
eső, meggyőző szavú krónikás dicsér-
get régi urakat e könyvben. Epizódo-
kat mond el Gönczy Pálnak, a tanító-
ból lett államtitkárnak életéből — di-
cséri a kemény, jeles katonákat, a 
harcban rettenetes, de lelkében jósá-
gos-magyar nánási Fodor őrnagyot, 
aztán Soós Elemért, a soha nem hu-
nyászkodó, deli ezredest. Szereti a hí-
res nótásokat : Pete Lajost, a somogyi 
főszolgabírót s szép, kedves társasá-
gát. Sok érdekességet tud a huszár-
piktor Garay Ákosról, Ferenczy Ist-
ván szobrászművészről ; és dicséri — 
«siratja» — a példás, nemes életű, haza-
szerető nagyasszonyokat : a vértanu 
Batthyány Lajos erőslelkű leányát : 
Batthyány Ilona grófnőt, a «tündér-
asszony» iglói Szontagh Miklósnét, a 
Kossuth-ereklyés Kvassay Mártát . . . 
Igazmondó szeretet sugallta s tette 
bensőségessé harmincöt magyar élet 
méltatását Móricz Pál könyvében. Sze-
retete azonban nemcsak melegít, ha-
nem művészien árnyalja s így meg-
eleveníti alakjait. Lelkes, ünneplő em-
lékezéseiben itt-ott nem is akar egé-
szen átfogni egy-egy életet vagy ese-
ményt, egy-egy vonással mégis a tel-
jesség, bevégzettség hangulatát tudja 
fölkelteni. S a mult felejthetetlen ma-
gyarságának és «gyönyörűségének» hir-
detésére ékességet és tisztaságot ked-
velő, egyéni stílusa van. Mindez régi 

értéke az eléggé nem méltányolt Mó-
ricz Pál írásainak. László István. 

Cs. Lázár László: Isten és ember. 
(Kir. Magyar Egyetemi Nyomda.) — 
A szerző, aki szemmelláthatóan nem 
teológus, nem természettudós, nem 
politikus és nem szociológus, meglepő 
bátorsággal nyúl a vallás, a természet, 
a politika és a társadalom legsúlyosabb 
kérdéseihez. Sok gyakorlati megfigye-
lés, számos bölcseleti olvasmány s ta-
lán leginkább hosszú, magános elmél-
kedések gyümölcsét adja közre új 
könyvében. Filozófiai rendszerét, ame-
lyet már-már makacsnak látszó követ-
kezetességgel konstruált meg, helyen-
ként naivnak, másutt rendkívül érde-
kesnek, sok helyütt logikusnak és he-
lyesnek látjuk. A szerzőt az igehir-
dető, az erkölcsi reformátor s a filozó-
fus váltakozó attitüdjében figyelhet-
jük meg. Szeretné «vérével írni és láng-
betűkkel beégetni minden emberi 
agyba és lélekbe az Igazságot». Sze-
retné «az Istent, a Nagyszellemet élő 
valóságként az emberi tudatban meg-
rögzíteni, hogy a Nagyszellem törvé-
nyeit megértő embert önmaga által is-
teni lénnyé emelje, hogy cselekede-
teivel minden ember magválthassa ön-
magát». 

Elméletének negatív sarka a Dar-
win-féle átfejlődés szenvedélyes taga-
dása. Nem kevés önérzettel hirdeti, 
hogy a természettudósok oly tekinté-
lyes részének nyolc évtizedes tévedé-
sét, a faj létezését ő kísérelte meg újra 
bebizonyítani. Rendszerének pozitív 
sarka a «Cselekedetek és Következmé-
nyeik» törvénye. Ez a törvény felfogása 
szerint a kauzalitás szellemi formája, 
a teremtésnek igazságosztó, jutalmazó 
vagy megtorló eszköze. A becsületes 
cselekvésnek kellemes, a gonosz csele-
kedetnek — «rendesen» — szenvedés a 
következménye. Homályos marad 
azonban, hogy ok és következmény 
ilyenformán esetleges, tehát kivétele-
ket is megengedő, vagy, mint később 
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már kategorikusan állítja, szükség-
képi kapcsolatával van-e dolgunk? 
Homályos marad továbbá, hogy az ok 
miként idézi elő az okozatot, a csele-
kedet miként váltja ki a következ-
ményt. Erre a kérdésre Lázár László 
szerint csupán azért nem tudunk pon-
tos magyarázatot, mert eddig ezzel a 
kérdéssel behatóbban nem foglalkoz-
tunk, szerintünk inkább azért, mert 
ez a kérdés kívül esik megismerésünk 
határain. Az említett törvény felfede-
zésének érdemét Lázár László elhá-
rítja magától. Leukippos már ismerte, 
A. Riehl tisztán látta és világosan meg-
fogalmazta, de «hogy nagy gyakorlati 
értékét felhasználja, ahhoz már túl-
nagy tudós volt s így annyi tudós, 
annyi nagy elme után egy egyszerű 
gazdának kellett jönni, hogy az embe-
riség figyelmét a történeti kauzalitás 
nagy gyakorlati értékére felhívja, a 
nevelés szempontjából felhasználja». 
A könyv további fejezetei ennek a pro-
grammnak a kifejtésére valók. 

Az emberben — mondja Lázár — 
állati test, emberi lélek és isteni szel-
lem egyesült. Az ember kifejlesztette 
szellemét, de nem emelte hozzá lelki 
tulajdonságait. Istentől eltanulta az 
alkotást és teremtést, de lelkében még 
mindig állat . . . Évezredek óta szen-
ved az ember ezért a mulasztásáért, de 
most már nincs tovább . . . Vagy ele-
get tesz emberi rendeltetésének itt a 
földön, vagy belepusztul saját rosz-
szaságába, visszaesik az állatiságba . . . 
Itt vagy, ember, a válaszúton ! — zeng 
a prófétai szózat. Az alapgondolat 
azonban helyes : a tudomány haladása 
messze maga mögött hagyta a mora-
litást. Túlzása ellenére is érdekes az a 
megállapítása, hogy eddig az ember-
nek minden értelme által indított és 
tudományra alapozott vállalkozása si-
került, társadalmi és történelmi kez-
deményezései azonban elsatnyult és 
lemaradott lelki tulajdonságainak ter-
mékei s ezért végződtek mindig ku-
darccal. A szabadulás útja a lelki ké-

pességeknek a szellemieknek megfelelő 
fokra való felemelése, eszköze a ter-
mészeti törvénnyel összehangzó cse-
lekvés. A konklúzió első részét bizo-
nyára helyeseljük, a második részé-
ben inkább erkölcsi törvényt monda-
nánk. Nem érthetünk azonban egyet 
a szerző teológiai fejtegetéseivel. Attól 
a kissé naiv ajánlatától, hogy az Istent 
internacionális megjelöléssel Nagy-
szellemnek hívjuk, mint az indiánok, 
el is tekintve, vallási felfogását deisz-
tikus ízűnek, természetfelfogását pán-
teisztikusnak, ismeretelméletét mate-
rialistának érezzük, vagyis olyan állo-
másokon megrekedtnek, amelyeket a 
gondolkodás fejlődése sorjában maga 
mögött hagyott. Néhány jellemző idé-
zet : «A személytelen Nagyszellem fe-
lette áll még képzeletben is minden 
megszemélyesítési lehetőségnek». «A 
Nagyszellem a természettörvényekben 
nyilvánul meg.» «Isten maga a termé-
szet önmagában.» «Amit az emberi ér-
telem a természet nagy könyvéből be-
tűz ki, tanul, az mind igaz, jó és áldást-
hozó.» 

Az emberiség többezer éves fejlődé-
sét a szerző, mint láttuk, pesszimiz-
mussal szemléli, a világháborút fel-
idéző, végigküzdő és szerencsétlenül 
befejező mai társadalomról is igen le-
sujtó a véleménye. De mindez meg-
változik, amikor a jövőt rajzolja elénk. 
Politikai és társadalmi utópiát ír, nem 
mintha képzeletére bízná magát, nem 
is azért, mintha a világosan felismer-
hető fejlődési vonalakat túlmerészen 
hosszabbítaná meg, hanem azért, mert 
a jövő emberisége elé túlságosan is 
részletes plánumot terjeszt, amelyben 
kedves eszméjének, a Cselekedetek és 
Következményeik törvényének köte-
lező nemzetközi propagálásáról is gon-
doskodni kíván. Ez egyenesen feltétele 
az örök békének, amelyet előkészít a 
légi közlekedés, biztosítani fog az egy-
séges termelő és fogyasztó területté 
szervezett földgömb, egységes pénz, 
időszámítás, mértékek, a világ összes 
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államainak Internacionáléja («Álla-
mok Békeszövetségére» részletes ter-
vezet : Világalkotmány), nagytekin-
télyű, a szerző által már ki is dolgozott 
ügyviteli szabályzat szerint működő 
Világbíróság és az ezáltal alkalmaz-
ható világblokád. 

Lázár László könyvét eredeti esz-
mékben gazdag, gondolatébresztő mun-
kának, eredeti művekben szegény filo-
zófiai irodalmunk gazdagodásának 
tartjuk. M. F. 

Dénes Tibor : Kaffka Margit. A Da-
nubia kiadása, Pécs, 1932. — A fiatal 
szerző sok elmélyedéssel ismerteti 
Kaffka Margit életét, tárgyait, alak-
jait, majd prózai írásművészetét. 
Mindebben nem igen próbálja meg-
bolygatni az idézeteket, amelyeket 
Kaffka vallomásaiból s az egykorú 
kritikákból szerencsésen és gondosan 
válogatott össze. Állásfoglalásában ko-
molyság mutatkozik így is. Persze, 
ily tanulmányban, akármennyi az ér-
dekes idézet, valahogy a probléma ke-
vés marad. Jellemző az író módszerére, 
hogy Kaffka magyarságát egy-egy 
szentenciából s politikai szellemű ma-
gyarázkodásokból akarja megítélni. 
Bizonyára fontosabb lenne azt vitatni, 
hogy mennyiben jelentenek magyar 
szépséget Kaffka nőalakjai. A szub-
jektivitást és realizmust is éppen csak 
említi, holott Kaffka tudó-látó szere-
tete szubjektivitásának és finom rea-
lizmusának, mint magyar jelenségnek 
is különös értéke van . . . Á kis tanul-
mány főleg ízlésről és szorgalomról 
tesz bizonyságot. László István. 

Horváth Béla : Minden mozdulat-
ban. Versek. Huszonöt vers és néhány 
Claudel-fordítás teszi ki ezt a kis fü-
zetet, de e látszólag kevés anyag is 
hű portréját adja egy becsületes szán-
dékú, igaz költőnek, aki a lélek ünnepi 
köntösében lép a nyilvánosság elé. 
Mély, áhítatos elmerülés jellemzi min-
den versét és mindjárt az első : «El-

menni s itt maradni», amely talán e 
gyüjtemény legjellegzetesebb darabja 

is, minden sorában magán viseli hű 
és tiszta jegyeit annak a spirituális 
költészetnek, amelynek szolgálatába 
Horváth Béla, lelke hajlandóságát 
követve, költői munkásságát állította. 

Schalom Asch : Moszkva. (Káldor. 
1932.) — Dickens 1859-ben írta a Tale 
of two cities-t, a francia forradalom 
regényét. A «terreur»-nek, a szeptem-
bernek és a thermidornak szemtanui 
közül bizonyára már csak édeskevesen 
érhették meg ezt az esztendőt ; Dickens 
azonban ismerhette s kétségkívül is-
merte is Robespierre kortársait. Be-
szélhetett velük ; hallhatta élmények-
ből fogalmazott, forró szavaik mögött 
azoknak a távoli napoknak a moraját ; 
személy szerint, testi közelségből érzé-
kelhette azokat az embereket, akik 
«történelmet éltek» s akikből a művész 

keze később regényfigurákat faragott. 
Azt mondhatnók : Dickensnek könnyű 
dolga volt. Nem kellett mindent ön-
magából kiásnia. Nem kellett könyv-
tárakba bújnia, hogy krónikák, dadogó 
naplók s egykorú hírlapok adataiból 
rekonstruáljon és teremtsen életet. 
Neki nem kellett mindent «intuicióra», 
«képzelőerőre», «ösztönre» bízni : első 

kézből nyerte dokumentumait, hamisí-
tatlanul a hangulatot s módjában volt, 
hogy mintegy közvetlenül áramoltassa 
át magába a nagy nemzeti és emberi 
tragédia izgalmait. «Könnyű volt» 
Dickensnek visszabűvölnie a hírhedt 
talyigák dübörgését, felidézni a sivár 
börtönök reménytelen légkörét, mert 
látta, ismerte azokat az embereket, 
kiknek a szemébe, fülébe, agyába ki-
törölhetetlen nyomokat égettek ezek 
a képek, hangok és félelmek . . . 

Igen, Dickensnek könnyű volt. 
Könnyű, mert költő volt. Költő, aki-
nek a lelkében értelmet és formát talál 
a káosz s élettel telítődik a nyers 
matéria. 




