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Újabb magyar filozófiai irodalom.
(Szent István Könyvek 21, 16, 17,
13. — Filozófiai Könyvtár V. —
Kultúra és Tudomány: Emerson,
Az emberiség képviselői. — Szabad
Iskola IX).
Ha a magyarságról hosszú ideig
az a hit volt is elterjedve, hogy a
bölcselethez nincs igazi érzéke, ez
az utóbbi időkben mindinkább veszített erejéből s ma már örömmel
állapíthatjuk meg tarthatatlan voltát, Az 1923. esztendő utolsó hónapjai s az új év legelső napjai egész
csomó szép ajándékot hoztak e téren a mi olvasóközönségünknek,
amely bizonyára honorálni fogja
írók és kiadók fáradozását, a mai
nehéz időkben kockázatos vállalkozását.
Itt vannak mindenekelőtt a Szent
István - Társulat
kiadásában
az
1924-es jelzéssel megjelent csinos,
ízléses kiállítású, szép, tiszta nyomású Szent István Könyvek, melyeknek egyikéről-másikáról
már
volt is szó e folyóiratban. Egész sorozat látott belőlük egyszerre napvilágot, amit igaz örömmel fogadhatunk s kívánhatjuk, hogy minél
több
hasonló szép kötet következzék.
Ha Horváth Sándor dr. Aquinói
Szent Tamás világnézete című kötetével kezdjük a seregszemlét, ez
korántsem annyit jelent, hogy nem
lenne a többi között is hasonló érték, de mind terjedelménél, mind a
minden lapjáról sugárzó tudományos megalapozásnál, mind tárgya
jelentőségénél fogva számot tarthat
erre. Már a bevezetésnek legelső
lapjai meggyőzhetik az olvasót arról, hogy itt egy sokoldalú, művelt
szerzővel áll szemben, aki igaz szeretettel és odaadással merült el tárgyába, aki nem elfogult s éppen
ezért nem támadó szellemben koncipiálja könyvét. Ott, ahol például
Kant ellen fordul, szintén kiérezhető, hogy inkább az ő kedves gondolkodójának szeretete s a tárgya
iránti lelkesedés beszélnek belőle;
így a meggyőződéses Kant-tanítvány is megbocsátja e pár helyet
és nem veszti el kedvét attól, hogy
a munka tulajdonképeni érdemi
részébe, Szent Tamás
gondolatrendszerének beható taglalásába elmerüljön a szerző szakavatott vezetése mellett. Itt azután támaszt kap
a Kant-ellenes állásfoglalás s az

első rész végén újra összegezett érvek most már máskép hatnak s
legalább kivívják annak az elismerését, hogy fényes gondolkozástényeket mutatott fel a középkor is.
Ahogy azután a szerző kifejti a
„thomizmus lelkét", ahogy összeveti
a racionalizmussal, az idealizmussal, a pozitivizmussal, ahogy mellé
állít más keresztény tanokat, ez a
legügyesebb forma ahhoz, hogy mai
emberrel is éreztesse ennek a világnézetnek a helyét a többiek sorában, nemkülönben jelentősségét és
élő hatóerejét.
Nem egészen könnyű olvasmány
ez a tartalmas könyv s aki Szent
Tamásnak tisztán csak a filozófiájával akar megismerkedni, az sokkal gyorsabban jut célhoz, ha a
Kornis Gyula szerkesztésében megjelenő Filozófiai Könyvtár V. számát, Várkonyi Hildebrand könyvét
(Aquinói Szent Tamás filozófiája)
olvassa végig. Ennek a kis műnek
szinte utolérhetetlenül világos, áttekinthető szerkezete, egyszerű s
mégis tömör, még a nem-szakembernek is könnyen érthető nyelvezete valóságos élvezetté teszi a kereszténység e nagy bölcselőjével
való foglalkozást. Minden fejezet
egy külön, önmagában is érthető
kerek egészet alkot, úgy hogy minden részletkérdésről elkülönítve is
kényelmesen
lehet
tájékozódni.
Mégis mindenütt gondosan és pontosan el van határolva mindaz, amit
Szent Tamás Aristotelestől vett át
s ügyesen ki van emelve, amit sajátjából tett hozzá avagy önállóan
módosított. Nemcsak a filozófiával
szakszerűen foglalkozóknak ajánlható ez a kis könyv a legmelegebben, hanem
irodalomtörténészeknek, történettudósoknak, kik a kor
szellemét kell hogy megismerjék, de
a művelt nagyközönségnek is, főleg
napjainkban, mikor ismét olyan betegei vagyunk a modernségben
való elbizakodottságnak.
Ha a Szent István Könyvek fenti
kötete a keresztény középkor lelkéhez vitt közelebb, úgy a 16. szám,
Szent Ágoston élete, Babura László
tollából, az ókor és a középkor határvonalához, a népvándorlás korának mozgalmas, érdekes, de borzalmas idejéhez vezet el. Nem is lett
volna teljes ez a szép gyüjtemény,
ha a kereszténységnek, sőt általában az emberiségnek ez az egyik
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legfényesebb alakja hiányzott volna
belőle. Mind életének, lelkifejlődésének, mind a kornak a története
olyan izgalmas, színes, érdekes, lebilincselő, hogy ez a kötet remélhetőleg egyike lesz a gyüjtemény legolvasottabb
számainak.
Babura
László könnyen folyó, lelkes előadásával, Szent Ágostontól magától
vett, ügyesen közbeszőtt idézeteivel
jelentékenyen elősegíti e könyvecske terjedését. Hibája csak egy
van, ami persze előbb kiemelt jelességével is függ össze: önkéntelenül
is azt mondjuk magunkban már az
első három fejezet elolvasása után
is, hogy inkább szeretnők ezt élőszóban, a szószékről hallani, semmint olvasni. Van benne valami
szónokias elem, amely sokszor magával ragad, de néha hidegen hagy,
mert túlságosan érezteti a szerzőt
magát, mikor inkább az olyannyira
érdekes, nagy szentet és embert,
Ágostont akarnók látni. Az egész
emberiség történetének ez egyik
legvonzóbb alakja
feltétlenül
a
maga keresetlen egyszerűségében
hat reánk legteljesebben.
A Szent István
Könyvek 17.
száma egy ma bizonyára igen aktuális feladatot tűzött ki maga elé:
Szalézi Szent Ferenc válogatott leveleivel megvigasztalni a mi szomorú korunk vigasztalást szomjúhozó szenvedőit Ügyesen válogatta
ki a kiadó, Lepold Antal, éppen a
vigasztaló írásokat a szent levelei
közül, de meglepő ízléssel és nagy
gyakorlatra valló ügyességgel is
fordította őket. A bevezetésül szolgáló rövid életrajz klasszikus egyszerűséggel, minden célzatosságnak,
propagandisztikus hangnak előkelő
kerülésével iratott és a legjobb
ajánlólevél a könyvhöz. Valaki talán felvethetné a kérdést, hogy
mennyiben tartozik ez a munka a
filozófiaiművekhez! Erre azonban
igen könnyű megfelelni. Nemcsak,
hogy egy sajátos, a vallásból táplálkozó világnézet uralkodik ezekben a levelekben, hanem végtelenül
jellemzők ezenkívül az ellenreformáció barokk szellemére szellemtörténeti szempontból is, úgyhogy a
kultúrtudományok egész sora hasznukat veheti.
Trikál József könyve a sorozat
13-as számú kötete, Természetbölcselet címen. Egy kedves, józan,
okos gondolkodású tudósnak s ami

több, melegen érző, a természetet
és ennek tudományát szerető bölcsnek műve ez a kötet. Az író egész
lényét, keresetlen, egyszerű s mégis
szép, mert meggyőződést és őszinte
szeretetet sugárzó stílusát jól jellemzi mindjárt a bevezető mondat:
„A természetbölcselet tárgya a természet, vagyis ez a szépségében,
gazdagságában és titkaiban szemeink előtt ragyogó világ, melyet
a görög lélek bájosnak, kozmosznak
nevezett." Nem is lehet azután csodálnunk, hogy egy így gondolkodó
és érző tudós a legtermészetesebben elkerüli mind az üres szólamokat, felesleges cicomát, mind az
olcsó ítélkezést ellenkező elveket
valló kutatók, gondolkodók felett.
A legnagyobb higgadtsággal ír például egy Haeckelről és nézeteiről,
bármennyire is ellenkeznek ezek az
ő meggyőződésével. Mikor erőteljesebben akar tévedésére rámutatni,
Paulsen bírálatát idézi. A legnagyobb mértékben helyeselhetjük és
teljes
meggyőződéssel vallhatjuk
több helyen kifejezésre juttatott
vezéreszméjét: „Az új világrend
csak akkor születhetik meg, ha kiirtjuk önmagunkból ós a közszellemből az anyagelvűséget, a nyers,
természeti erőkben való bizalmat és
felszabadítjuk az élet egész vonalán
a szellemet"!
A Franklin-Társulat kiadásában
megjelenő Kultúra és Tudomány c.
gyüjtemény a tradiciókhoz híven
egy újabb kitünő idegen mű magyar fordításával gyarapította köteteinek
számát.
Ralph
Waldo
Emersonnak Az emberiség
képviselői c. művét kaptuk Wildner Ödön
fordításában.
Emerson világhírű
művének nem kell ajánlólevél; a
fordításra feltétlenül szükség is
volt, mert Szász Károlynak az Akadémia könyvkiadóvállalatában megjelent régebbi fordítása kifogyott.
A feladatot ismert nevű tudósra
bízta a válalat. Mindez örömmel
tölthet el mindenkit, aki az értékes
magyarnyelvű könyvek számának
gyarapodását szívből óhajtja. A fordítás valóban folyamatos, könnyen
érthető, eléggé gondos. Kisebb szépséghibái azonban vannak, ami nem
szemrehányás akar lenni, hanem
csak szerény figyelmeztetés, melyet
bizonyára a jónevű fordító fog legnagyobb örömmel venni és egy
szükségessé váló újabb kiadásnál
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felhasználni. Legfeltűnőbb a többesszámú alany mellett az egyesszámú
állítmány használata több helyen,
amely logikus gondolkodású embert
különösen zavar, de úgy látszik
újabb pesti sajátság, mely mind
gyakrabban feltünik.
Nemsokára
talán így beszélnek majd Pesten:
„A sietők gyalog megy, a ráérők
villamosra száll." Készséggel elhiszszük a fordítónak, hogy a közkeletű
német Reclam-fordítás (O. Dähnerttől) igen „mellébeszél", de viszont
ugyancsak óvakodik attól, hogy a
stílus simaságát kockáztassa, ami
itt nem mindig történik meg.
A Szabad Iskola (Genius kiadás.
Szerk. dr. Czakó Ambró) I X . köteteként Schmidt Józsefnek Az ind
filozófia c. munkáját hozta. Az ízléses kiállítású, szép nyomású kötet
áttekinthetőség,
tudományos
komolyság és érdekesség szempontjából is jól megállja helyét. A szerző
a Véda filozófiájának és a posztvédikus filozófiának korszakára osztva
az anyagot, bemutatja a szanhiták
és bráhmanák, valamint az upanisadok filozófiáját, az orthodox rendszereket (Szánkhja-, Jóga-, Mimánszá-, Védánta-, Vaisésika-, Njájarendszer) ós a heterodox rendszereket (buddhizmus, dsinizmus, materializmus). Tény az, hogy főként az
összeomlás óta fokozott erővel fordul Közép-Európa figyelme a Kelet
felé, honnan megváltó eszmét, hitet
vár. Soha annyira fogékonyak nem
voltak a kedélyek a misztikus és
idegenszerű iránt, mint napjainkban. Ebből az érdeklődésből haszon
származhat, ha okosan
történik,
mert alkalmas ez arra, hogy a szűk
európai látókörünkre való korlátozódásunknak véget vetve a lelki
tartalmat ismét gazdagítsa. Németország is jó példával jár ebben elől;
az utóbbi években mind fokozottabban. Nem kisebb ember, mint az ősz
Eucken adott ki egy kínai tudóssal
együtt egy erre a nagy ázsiai népre
vonatkozó filozófiai munkát, amely
mind a fehér, mind a sárga fajnak
hivatott jó szolgálatokat tenni.
Schmidt József is örömmel látja,
a Bevezetés tanúsága szerint, ezt a
közeledést a Kelethez: „mert semmi
sem szükségesebb, mint a szellemi
látókör tágítása, s e végre semmi
sem lehet alkalmasabb, mint a nyugati nyugtalan, banális és anyagistenítő világfelfogástól annyira el-

ütő csendes, emelkedett és ideális
szárnyalású ind világszemlélet ismerete — természetesen alapos, legalább is kielégítő, mindenesetre helyes ismerete". Igen, mindkét dolgot
feltétlenül helyeselhetjük, mert kellő
ideiizmusnak híjával vagyunk
s
viszont sehol nincs annyi visszaélés
a modern időkben, mint a misztikushoz húzó elméletek, tanok propagálása, terjesztése körül. Aki Schmidt
József könyvét kezébe veszi, az ezt
illetőleg nyugodt lehet: csak tiszta,
tudományos igazságokat kap s ezeket bőven, alaposan, szisztematikusan.
Sőt talán éppen emiatt némileg
szenved a másik oldal. Nincs itt az
a lelkes belehelyezkedés, együttérzés, amely Keyserling gróf híres
könyvét, „Das Reisetagebuch eines
Philosophen" jellemzi. Ennek oka
persze a kisebb terjedelem is, amely
nagyobb tömörségre szorította a
szerzőt; keze minden tekintetben
jobban meg volt kötve, mint a német íróé. Ettől eltekintve is mintha
mégis megcsillanna egy-egy felvilágosodott, pozitivista vonás, például
mikor a jóga-rendszer terjedésével
kapcsolatban a természettudományos gondolkodás hiányára hárítja,
a felelősséget. Nagyrészt tagadhatatlanul igaz, így kell hogy legyen,
de ennek a rendszernek európai ismerői és pártolói sokszor másról
győznek meg. E sorok íróját éppen
egy az átlagoson jóval felülemelkedő fizikus ismertette meg évekkel
ezelőtt a jóga-rendszerrel és irodalmával, sőt eltérő
véleményével
szemben éppen a természettudós
védte ezt erősen. Tagadhatatlan,
hogy a mi természettudományos v i lágnézetünk túlzásai kergetnek igen
sok embert a másik irányban túlzásba. Az elismert nagy tudósok sorából elég a nem oly régen elhúnyt amerikai pszichológusra, W.
Jamesre, a pragmatizmus atyjára,
Wundt kísérleti lélektana tanítványára utalni, aki más oldalról Swedenborggal is kapcsolatban tudott
maradni és nagyon különös vallásfilozófiai nézeteket vallott, — Nagyon érdekes lett volna a jóga-rendszer egyik-másik különösségének a
bővebb kifejtése már csak azért is,
mert nagyon meglepő találkozások
mutatkoznak itt a középkori, sőt
még a barokk-kori miszticizmussal,
főleg viziós, révüléses, eksztatikus
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részével. Node ez talán túl messze
vezetett volna s a kis könyv így is
becses ajándék.
Koszó János.
Liszka Árpád: Peripeteia (Sorsfordulat). — Regény.
Az író maga is érezve, hogy könyvének különös címe magyarázatra
szorul, előszót írt hozzá, amelyből
megtudjuk, hogy benne a világháborút közvetlenül megelőző társadalmi és politikai élet rajzát akarja
nyujtani. A magyarság tragédiájának szörnyű katasztrófáját, az ezeréves ország széthullását megelőző
állapotokban látja a görög tragédiából ismeretes peripeteiát, a végkifejlést megindító sorsfordulatot.
Ennek megírását tűzi ki célul, s
ezenfelül az előszóban bejelenti,
hogy magának a katasztrófának, a
nemzeti összeomlásnak megírására
is váltakozik. Egyelőre azonban
csak a sorsfordulat regénye van
előttünk.
Művészek, írók, műbarátok és
mindkét nembeli életművészek világa
tárul elénk, amelyben az
anyagi gondoktól ment felső tízezer
előkelő reprezentánsai hajszolják a
boldogságot, a mindenképen való
érvényesülés mámorát. Társadalmi
állás, életfelfogás, jellem és egyéniség dolgában a szereplők többé-kevésbbé édes testvérek; ós kivétel
nélkül egyet akarnak valamenynyien: „élni és boldognak lenni".
A regény tulajdonképen a zsúrok
előkelő társadalmának változatos
életéből vetít elénk olykor unalomig
részletezett, majd hirtelen váltakozó
és nem egyszer élvezetes képeket.
A különböző képek egységét csupán
a szereplők azonossága érezteti. —
A főszerepet, mint egész környezetének tipikus és egyszersmind legegyénibb megszemélyesítője: Molnár Ida játssza. Ez az előkelő, nagy
műveltségű, gyönyörű szép leány
meglepően nagy önállósággal forgolódik az életben. Merész élnivágyása és forró temperamentuma
sokszor kritikus helyzetbe sodorja,
de félútról mindannyiszor visszariasztja] meglepetésszerűen felülkerekedő rideg józansága. Vőlegényjelöltjével az első mámoros csókok
után szakít, mert úgy érzi, hogy
mindig csak más férfi érdekelné,
nem az ura. Ezután véletlenül megismerkedik Kompolthyval, a híres
festővel és, miután titkon modellt

ül neki egy akthoz, eljegyzi magát
vele. Azonban komoly viszonyuk
sem akadályozza meg abban, hogy
gróf Szentimreyt, a hevesen támadó
csinos huszártisztet veszedelmesen
közel ne engedje magához. Mindazáltal hű marad jegyeséhez mindaddig, míg az a háború kitörésekor
Párisban nem reked. Ekkor a mellékesen szintén favorizált gróf Eperjessynek is felmondván az időközben veszedelmessé fejlődő barátságot, elfordul távollevő jegyesétől és
boldogan vált gyűrűt Szentimreyvel, a harctérre készülő daliás huszártiszttel. Egy napig tartó rövid
boldogságát elrabolja a vőlegényével tovarohanó katonavonat, amelyet hiába igyekszik még egyszer elérni száguldó autójával... Ezzel a
reménytelen szituációval ér véget
a regény, amelynek röviden vázolt,
meglehetősen sovány főcselekményével párhuzamosan halad még
néhány emberpár
többé-kevésbbé
érdekes története.
A felvonultatott előkelő társaság
életében nem tudjuk megérezni azt
a nemzeti sorsfordulatot, amelynek
érzékeltetése volt az író tulajdonképeni célja. A felsorakoztatott jelenetek magukban véve bármennyire
jellemzők is bizonyos társadalmi
osztályra nézve, mégis a szereplők
sorsa, éppen exkluziv társadalmi
állásuknál fogva nem nyerhet nemzeti jelentőséget. Az életmódjukban
ós életfelfogásukban megnyilvánuló
erkölcsiség nem érintheti lényegében a nemzet sorsát s így nem lehet
lényeges szimptómája a nagyszabású nemzeti sorsfordulatnak. Ezt
maga az író is érezvén, céljához képest politikai reflexiókkal, sőt értekezésekkel igyekszik valamelyes politikai színezetet adni regényének.
Ezek a betétek azonban, nem lévén
szerves mozzanatai a cselekvésnek,
sokszor vontatottá teszik az előadást
a kitűzött cél elérése nélkül.
Jellemző ereje kevés kivétellel inkább típusok, mint egyének rajzolásában mutatkozik. Alakjait vázlatszerű elnagyoltság jellemzi. Tetteik
rugóit nem mindig látjuk tisztán:
egyik-másikban sok a misztikum.
Általában alig tesznek valamit az
írótól függetlenül. Gondolkozásmódjukat sem közvetlenül
ismerjük
meg, hanem az író indiszkréciójából. A bennük végbemenő lelki jelenségek sokszor rejtve maradnának

