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godt és önzéretes leányokról olvasni és 
hinni bennük. 

Mikor parasztokról ír, minden szava 
erős fa j szeretetéről tesz bizonyságot. 
Szabó Mária a néplélek hivatot t elem-
zője, szereti és megérti a falu népét, 
hibáiról is megbocsátón, nem keserűn, 
csak fájdalommal szól. Általában a 
fájdalmat mélyen érzi és meggyőző 
erővel t u d j a érzékeltetni. A harag és 
keserűség számára nincs megfelelő 
hangja, i t t erőtlenné vagy erőltetetté 
vál ik; igazi eleme a jóság. Minden 
témájából domináns hang gyanánt 
csendül ki a szeretet és jóság csodatevő 
erejébe vetet t hite. Érezni lehet, hogy 
számára a jóság : boldogság és a szen-
vedés szép. 

Tiszta, magyaros nyelve külön aján-
dék ma, a nyelvrontás korában. Köve-
tésre méltó példát muta t a népies nyelv 
alkalmazásában. Paraszt jai t a maguk 
nyelvjárásával beszélteti természete-
sen, valószerűen, nem túlhalmozott , 
csavaros szólamokkal, sohasem téved 
a mindenáron való népieskedés út-
vesztőjébe. Az író maga azonban t iszta 
magyarsággal, irodalmi nyelven beszél. 
A másik végletbe sem csap át. Nemes 
önfegyelmezéssel kerüli a szertelensé-
geket, az erőszakolt szókapcsolatokat. 
Egyszerűen, közvetlenül ír és mégis — 
vagy ta lán épen ezért — meggyőző 
erővel. Szabó Mária könyve bizonyság-
tétel : az erdélyi magyar lélek szen-
ved, de hittel és erővel ! Réz Gyula. 

Oesterreich T. K. . Az okkultizmus 
és a modern világkép. (Ember és Ter-
mészet, 11. kötet.) Valamikor azért 
hittek az emberek a kísértetekben, mert 
a mindenség szépsége megkívánta a 
szellemvilág létezését. Ma már az esz-
tétikai érvek nem döntők, nagyot fej-
lődtünk, babonásokká is csak termé-
szettudományos alapon válunk. Ma 
is élvezzük a kísértethistóriákat, de 
törvényszerűségeket keresünk bennük. 
Ahelyett, hogy egyszerűen tudomásul 
vennők a természetfölötti dolgokat, 
bizonyítunk, magyarázunk, rendsze-
rezünk és a fantázia szomorúan enge-
delmeskedik a tudományosság paran-
csainak. Oesterreich íme már szigorú 
alapossággal idézi a szellemeket és az 
okkultizmus számára méltó helyet kér 
a tudományok között. 

Könyvéből megtudjuk, hogy az új 
tudomány a spiritizmus tapogatózásai-
ból a parapsychologia biztos eredmé-

nyeihez ju to t t el. Az eredmények tudo-
mányos értékét mi sem bizonyítja job-
ban, mint a gyönyörű műszavak, me-
lyekkel megjelölték őket. Telekinézis, 
materializáció, Cross-Correspondance, 
levitáció, ilyen és hasonló szavakból 
csakúgy árad a szakszerűség levegője. 
Kissé furcsa ugyan, hogy egy-egy kisér-
let vizsgálatánál állandóan számolni 
kell az eshetőséggel, hogy a médium 
vagy épen a kisérletet végző professzo-
rok csalnak, de hát óvatosságra min-
den kutatásnál szükség van. Azonkívül 
a kémia talán sohasem született volna 
meg, ha az alkimisták nem csalnak. 
Ki t u d j a mihez fogják még eljuttatni 
a spiritisták a boldog emberiséget? 
Egy dolog máris sikerült nekik ; bőven 
kiveszik a részüket ez idealista fel-
újulásból. Akik a legkorlátoltabb pozi-
tivisták voltak, most az ő rajongó hí-
veik. Szellemeket idéznek, asztalt tán-
coltatnak, azaz, hogy az utóbbit már 
r i tkábban, mert az asztaltáncoltatás — 
szerzőnk szerint — még a spiritizmus 
őskorába tar tozot t és ma már moder-
nebb eszközöket talál tak a szellemek 
a velünk való érintkezésre. Bár még 
mindig különös fáradságokra kénysze-
rülnek, amidőn pl. fonálalakban válnak 
láthatókká. 

A szellemeken kívül sokat meg-
tudunk a nagy médiumokról is, meg-
ismerjük változatos élettörténetüket, 
amely rendesen valami csodálatos ké-
pesség felfedezésével kezdődik, kísér-
letekkel és pénzkereséssel folytatódik 
és leleplezéssel végződik. A tudós szerző 
végül olyan tekintélyes irodalomra 
hivatkozik, hogy minden felületes tré-
fálkozónak meg kell riadnia. h. g. 

Brehm Alfréd : Az állatok világa. 
(Egy kötetben, átdolgozta Rapaics 
Raimund.) 

Az ismert tíz kötetes Brehmnek ez 
az összevont kiadása a magyar közön-
ség előtt eddig nem volt ismeretes. 
A nagy Brehm kiadói gondoskodtak 
most e népszerűbb és kis terjedelménél 
fogva könnyebben megszerezhető ki-
adás átültetéséről. A fordítás sikerült 
és az átdolgozó figyelme arra is kiter-
jedt , hogy a magyar állattani iroda-
lomból id. Entz Géza, Jablonowski és 
több más szerző szövegrészleteit át-
vet te egyes fejezetek élénkítésére. Több 
helyen új képeket is szerzett szintén a 
legjobb forrásokból. Sz. Z. 
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