
az egydni sorsok €ppfgy, inint 1 csoporto\
oszt6lyok; t6rsadalmi r6tegek 6lete, a s2em-
f6nyveszt6s 6s az igezshg, a kaland lehet6-
s6ge 6s a j6zan 6let szimit6sai. Nem bir6l,
rtem 6llit fel tdteleket, kiiziilni igyekszik
mindazt, amit l6tott 6s rigy, ahogy l6tta 6s
felfogta. Kiinyve tehft nem rendszeres, tu-
domSnyos ig6nyri feldolgozSsa egy titokza-
tos vileg anyagenak, de rendkiviil 6rdekes,
szines, apr6l6kos keresztmetszete a tegnapi
6s a mai Indifnak. Siker6t f6leg 6szinte,
term6szetes ir6smodor6nak 6s 'a r6szletek
ir6nt erdsen 6rdekl6d6, asszonyos, realista
szeml6let6nek kiisziinheti.

(Hegedfrs Zoltdn.)

Kaczvinszky: Kelet uildgossriga (Ir6s.)

. Az ut6bbi 6vek rengeteg j6-rossz ismerte-
t6se az indus vall6sr6l 6s filoz6fi6r6l hatal-
masan felszitolta ugyan az 6rdekl<id6st, kii-
liindsen e vall6s gyakorlati 6ga, a yoga
irdnt. azonban 6ppen olyan hatalmasan
6sszekusz5lta, meghamisitotta. elkend6zte
azt, ami az 6si indiai l6leknek l6nyege. A
vall6s 6s a filoz6fia m6ly k6rd6sei, 6zsiai
szeml6letrn6dia, m6dszere 6s megoldAsai,
hite 6s akarata kuri6zum volt esuo6n. tdma.
n6h6nyaknak rem6nytelen tivolban 6116 rit,
merre az eur6pai l6lek zavarai el6l mene-
kiilhetnelt. Egy filoz6fiai tan csak fgy 6s

akkor eleven, ha az ember belehelyezkedik
a szemldletnek abba a kiizpontjfba, mely-
b6l az a filoz6fia kiindul. Ez nemcsak lelki-
indiviclu6lis, de t6rsadalmi 6s anvagi 6ll6s-
pont is. Az idegen vilSg szeml6let66rt, m6-
lyebb meg6rt6s66rt, amelyben pedig valami
kisszerfi romanti.k6val hittek, m6g egv6ni
lelki 6letiik megszabAlyoz6sival'sem tett6k
meg a kczdeti l6p6st. A yoga teh6t az 6rdek-
l6d6s szel.6vel tovibb vitorlSzva a torna-
tanArol< 6s a sajitos-szak n6lJ<iil maradt or-
vosok haj6ja lett. Felhasznilhat6 volt, mert
a yoga gvakorlati tari, 6s vallas miszt6riu-
maibnn elvesz6 c6ljaival, els6sorban a test
megfdkez6s6re 6s az akarat uralma al6 haj-
tisAra ttirekszik.

Kaczvinszky yoga-kdnyve 6ppen ezt, az
eur6pni 6ltal a legthvolabbr6l sem sejtett
vonatkoz6sokat igyekszik liszt5.zni a gya-
korlrt 6s a c6l kiiziitt. De ugyanrigy e c6l
6s a mngasabb, a filoz6fiai 6s a vall6si hit
6let- 6s vilSgszeml6let6nek vonatkozAsait is
megvilSgitja. Tudja, hogy neh6z riton j6r;
l6p6sr6l-l6p6sre vezeti az olvas6t. Pontosan
6s megindokolva mutatja meg, hogy melyik
az a n6z6pont, melyr6l v6gig kell tekintenie
az el6lte feltdrui6 vil6gon, 6s ahonnan in-
dulnia kell, hogy e filoz6fia igazi l6nyeg6t
megragadhassa. A vil6g fokozatokban 6piil
fel, 6s e fokozatok kiizt helyesen 6rtelme-
zend6 viszonylatok Sllnak fenn. E viszony-
latok az ind filoz6fid szerint sohasem von-
hat6k iltal6nos szabely ^16. 

Az eur6pai
szeml6l6 sz6m6ra, aki viszont nem vonbatta
ki magit a term6szettudominyok m6dszerei
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neh€zs6gek ellen6re stn lla car il*r
sem zavaros, nem hanlngol d rt=drt tir
tfn, vil6gosan magyarer- il ok:61 i*-
d6an szemmel tartja; kdnyse r-f:rrf
ellen6re sem vilik lapos resdcttdrd- tfl-
zottan fontoskod6 6rtelmez6ss6- Ilrlan
figyel6, biztos vezet6, aki j6l ismeri er rlrl
arnerre vezetnie kell; s az az esiik legd
latosabb fitja az emberisdgnek.

(Hegeilts Zoltdn-t

Nagy Lenke: Crescence. (Danubia.)
A divatos vie romanc6e-k sor6t szaporitja

Nagy Lenke Crescencb-6letrajza. Sem jobtr.
sem rosszabb magyar rokonainil. lrz 116
finom n6i intuici6val nyril h6s6hez 6s sike-
riil is megdrtenie 6s megrajzolnia ezt a
rendkfriili asszonyt. Viszont 6ppen n6i mi-
voltAval jAr6 szubjektivizmusa, tagolatlan-
siga g;'akran a retorika 6s a szenfimenta-
lizmus vizenl'6s tAj6kaira sodorja Ez ann6l
nagyobb baj, mert a mri f6alakia volta-
k€pen nem is Crescence, hanem Szdchenvi
Isti'6n. Mint ahogy Creseence 6let6ben sein
6 maga, hanem a legrragvobb magyar volt
a f6szerepl6. M6r pedig 116 leg5ren az; akl
Sz6chenyit akarja 6br5zolni. Mindeddig ta-
I6n csak SurSnyi 1\{ikl6snak sikeriilt NaSy
Lenke a ddblingi Sz6chenyit tudta leginkibb
megkiizelfteni, a gyilkos szatfrdjri ,,s6rga
kiinyv" ir6i5t. Ezek a kiinyv legjobb lapiai:

A t6ma hil6s. Crescence 6lete m6.g az ada-
tok egyszerti kiizl6s6nek ridegs6g6ben is re-
g6nvk6nt hatna. Nagy Lenke tiszteletre-
rn6lt6 komolys6ggal meriilt el thrgySban,
szil6rd t6rgvi alapokon 6ll s dlcs6retes f.e-
gvelmezetts6ggel szfnez. Ez adja a kiinyv
hitel6t, melyet eredeti id6zeteivel m6g csak
fokoz.

Sikeriilt a korrajz is, a tiirt6nelmi leveg6
megtcrernt6se. Egyik oldalon a kongresszus
utini b6csi udvar, a Metternieh-politika ra-
gyog6 6rmSnvkoddsai, a misihon az 6bred6
orszSg. Szemiink el6tt 6rik a trag6dia. S el:
krivetkezik a pAros 6sszeoml6s: a nemzet
elbukik s a legnagyobb magyar ,.fepedt szi-
v6vel" D6blinsbe menekiil. Aztfn a lassf
feltipSszkod65f melyet azonban Crescence
mir csak egyediil 6n meg.

Nagv Lenke hasznos munk6val gyarapi-
totta Sz6chenyi-irodalmunkat.

(Csorba Gudz6.)

Tfiz Tamds: K6t tenger ft62f. Versek. (Vigi-
lia.)
Korunk a kutat6sok kora. Az rij Kolum-

busok nem vil6gr6szek utin, hanem a l6lek
vilSe6nak felfedez6s6re indulnak. A kitlt6k
€rezt6k meg legel6sziir, hogy a tirgvak 6s
a k6zdttiik val6 viszonylat nem lehet ele-
gend6. Mindenki 6rzi azt a titkos kapcso-
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