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címfelsorolássá, annyi mindenről kell 
megemlékeznie a lehetőleg teljességre 
törekvő szerzőnek. 

Egyik kiemelendő tanulsága e könyv-
nek, hogy a magyarországi német iro-
dalom nyelvben ugyan német, de szel-
lemben csaknem teljesen magyar. «A 
XIX. század negyvenes éveiig német 
íróink a magyar államtesthez való 
ragaszkodásukkal zárt egységben so-
rakoznak a magyar írók mellé». Még 
a nagy mértékben, túlzón magyar s 
magyar nemes Kisfaludy Sándor is 
így írhatott még a 19. század első felé-
ben : «Vannak nekünk igen érdemes 
Hazánkfijai, kik noha magyarok, mégis 
ncmetül írtak és ezáltal Hazánknak 
becsületet, a német Literaturának még 
nagyobb hírt, nevet és hasznot szerez-
tek)). Helyesen látta ő meg, a német 
íróknak egy másik fontos szerepét is : 
«hogy ők a Magyart német írásaik ál-
tal jobban megesmértették a világgal, 
mint sem ha magyarul írtak volna. 
A magyar nem veszt azzal, ha valaki 
őtet úgy állíttya akár egygvenkint, 
akár nemzettestben a világszínére, 
a mint van, él, és cselekszik. S ezek azt 
híven teljesített ék». Annyi bizonyos, 
hogy németnyelvű honi irodalmunk 
lehanyatlásával mind kevesebb al-
kalma volt magának legközelebbi szom-
szédunknak, Németországnak is jól 
megismerni bennünket. Koszó János. 

Politika — társadalomtudomány — 
pedagógia. Ma, midőn a legtöbb ember 
únottan fordul el a politikai élet zűr-
zavarától és tülekedéseitől, kapóra 
jönnek azok a könyvek, amelyek a 
politika igazi célját és szerepét mutat-
ják meg. Ráeszmélünk így, hogy amit 
már-már értelmetlen szóbeszédnek néz-
tünk, tulajdonképen — tudomány, a 
sokszor cirkuszi mulatság valójában 
művészet. Az egyik előttünk fekvő 
könyv Benedetto Croce : «A politika 
elemei)) című munkája. (Kultúra és 
Tudomány 52. kötete.) Croce főképen 
esztétikai elveiről nevezetes, de tud-
nunk kell, hogy munkálkodása kiter-
jedt a filozófia általános problémáira 
is. A politikai tudomány legfőbb kér-
déseit szokott, világos és temperamen-
tumos modorában tekinti át, néhány 
fejezetében történeti összefoglalást is 
adva. Rövid, határozott fejtegetéseivel 
nem egy probléma körül eloszlatja a 
mesterséges ködöt, amit hosszú elmé-
leti viták teremtettek meg. Elsősorban 
a realitást, konkrétumokat keresi, 
absztrakcióktól való irtózása néha túl-

zásba is megy. Az állam lényegét pél-
dául csak a politikai cselekvések való-
ságában hajlandó látni, a politika cél-
ját a hasznos cselekvésekben. Ezekre 
a megszorításokra szüksége van, hogy 
elfogadtassa felfogását ; a politika első-
sorban gyakorlati és nem filozófiai 
kérdés, az egyes esetekhez, az élet sok-
szerűségéhez alkalmazkodó állásfog-
lalás. Intuició dolga a politika, akár 
csak a művészet. Az erkölcs és a poli-
tikai cselekvések viszonya azonban így 
súlyos problémává válik, amit Croce 
ötletesen kerülget (viszonyuk a poétika 
és költészet szembenállásának meg-
felelője — szerinte. De vájjon ezeknek 
kölcsönös szerepe tisztázva van-e?), 
de megoldani nem tud. Máshol szeren-
csésebb és a gordiusi csomót sikerül 
egy találó gondolattal kettévágnia ; 
így midőn kimondja, szabadság és 
tekintély kölcsönösen feltételezik egy-
mást. .Jellemző tisztánlátására, hogv 
minden gyakorlati szempontja ellenére 
is, felismeri és értékeli az egyes elméle-
tek történeti jelentőségét, hasznos vagy 
romboló hatását ; az egyenlőségi elvet, 
a testvériség gondolatát olyan élesen 
és gúnyosan bírálja, akárcsak egy 
reakciós, abszolutista gondolkozó. 

A másik munka dr. Kérészy Zoltán, 
egyetemi tanár műve : «A politika mint 
művészet és mint tudomány». (Pfeiffer 
Ferdinánd 1926) Eltérően Croce rap-
szodikus modorától, nyugodt érteke-
zésben, a modern politikai irodalom 
áttekintésével és bírálatával határozza 
meg a tudós professzor a politika fogal-
mát. Megjelöli a politikai tudomány 
határait ; induktív tudomány, elvei, 
szabályai nem lehetnek áltaíános ér-
vényűek. A fősúlyt ő is az államművé-
szetre, a politikai praxisra helyezi. Óv 
az elméletek egyoldalú nagyrabecsülé-
sétől, de megállapítja, hogy szükség 
van reájuk a tapasztalati anyag ren-
delkezésénél. Különösen érdekes mun-
kájának az a része, ahol a szociológiai, 
természettudományos irány tévedéseit 
mutatja ki. 

* 

Ezek a tévedések még teljes dogma-
tikus igazságként, a kételkedés minden 
árnyalata nélkül élnek egy erdélyi 
szerző 1925-ben megjelent nemzetgaz-
dasági munkájában. (Dr. Ligeti Sán-
dor : A társadalmi gazdaság dinami-
kája. Dicsőszentmárton.) A természet-
tudomány eszközei előtt való teljes 
hódolat, az emberiségnek a világmin-
denség mechanikus szerkezetében való 
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feloldása, materialista meggyőződés, 
kapcsolatban a világdemokrácia iránti 
naiv lelkesedéssel a munka kicsendülő 
alaphangjai. Az emberi történelmet, a 
szerző pusztán energiakiegyenlítődési 
folyamatnak látja, amelyben mindent 
a szükségletek irányítanak, még az 
esztétikai «produkciót» is, amit egy-
szerűen, gazdasági jellegűnek minősít. 
Az Európai Egyesült-Államokon túl 
Világáliamszö vétségét remél, amelynek 
lakosai boldogabbak lesznek, «mint a 
mi szerencsétlen, sötét korunk fajokra, 
nemzetiségekre, vallásokra, munkátla-
nokra és munkásokra osztott polgárai». 
E szép jövő szigorú természettörvények 
alapján fog bekövetkezni, mert hiszen 
«az emberi társadalom állapota, függ-
vénye a föld mindenkori energia-
állapotának)). 

A társadalomtudomány ma igyek-
szik megszabadulni a materialista mód-
szerek béklyóiból és revízió alá veszi a 
fentiekhez hasonló, sokszor hangozta-
tott tételeket. Ligeti Sándor e munká-
jában, bár a mai anarchikus gazdasági 
viszonyok bírálatához sok jó megjegy-
zést ad, téves és megfakult világnéze-
tével igazi eredményhez nem jut-
hatott el. 

. Nem általános elméleti, de a magyar-
ság jelen helyzetébői fakadó gondolatok 
foglalkoztatják dr. Preszly Lorándot : 
"A nemzeti társadalom alapkérdései)) 
című füzetében. Négy tanulmány kere-
tében figyelmeztet a nemzeti öntudat 
fontosságára, szól az európai erkölcsi 
válságról, amelyből a nemzeti erkölcs 
ápolásában talál kiutat, a sajtó jelentő-
ségéről, a bűnözés terjedéséről. Sajnos, 
a jószándékkal megírt cikkeknek kevés 
a szilárd magja ; több elemzést, vilá-
gosabb, pontosabb kifejezést várnánk 
e fontos kérdések tárgyalásában. Külö-
nösen a nemzeti öntudat mindennél 
jelentősebb problémája kívánt volna 
meg határozottabb vizsgálatot. Itt 
leginkább érdekünk, hogy szilárd fogal-
makat és ne csupán szép szavakat 
kapjunk. 

A szépen zengő szavak kultusza ural-
kodik dr. Maday Gyula, nemzetgyűlési 
képviselő «Magyar feltámadás» címen 
összegyűjtött cikksorozatában is. Ő 
maga " politikai melódiáknak nevezi 
cikkeit. Sok hasznos mondanivalója 
van a magyar mezőgazdaság fejleszté-
séről, állattenyésztésünk javításáról, 
sok megszívlelendő tanácsa, de mind-
ezek semmit sem vesztenének értékük-
ből, ha kevésbbé költői formában 
kapnók őket. A költői lendület már 

helyénvalóbb irredenta ihletésű, szép 
soraiban. 

* 

Boda István : «A nevelői célkitűzés 
problémájához)) című kis kötete (Lud-
wig Voggenreiter Verlag, Magyar Osz-
tály, Berlin 1926) kellemes meglepetés 
az olvasó számára világos, jól átgon-
dolt, alapos ismeretekről tanúskodó 
fejtegetéseivel. A nehéz tárgyhoz biz-
tos állásfoglalással szól hozzá a szerző, 
ügyesen végigvezetett rendszert nyújtva 
A különböző célkitűzések szerencsés 
bírálata után az értékelméleti szem-
pontban találja meg a nevelés célját, 
csatlakozva itt a kor általános törek-
véseihez. Nem ismeri el azonban az 
objektív idealizmus végső értékfogal-
mát ; szerinte a nevelés feladata nem 
lehet egy absztrakt, el nem érhető, 
tapasztaíatilag nem igazolható elv meg-
találása. Szubjektive kell egy közelebbi 
célt találni, amely hajlékony és az 
egyénenkénti változtatásokat, vala-
mint a külső körülményekhez al-
kalmazkodást megengedi. Eltekint te-
hát a tartalmi célok keresésétől és for-
mai mozzanatban találja meg a nevelés 
célját. Miután az élet folytonos küzde-
lem, az egyéni hajlamok és az alkal-
mazkodás, önkorlátozás kényszere közt 
és az életideál ezek egyensúlya, a ne-
velés célja «a lelki egyensúlyozottságra 
való nevelés» kell, hogy legyen. A lelki 
képességek harmóniábahozása képessé 
tesz az életbe illeszkedésre és helyt-
állásra. Kis munkája második részében 
a szerző bizonyítja, hogy ez az általános 
formai elv magában foglalja a konkrét, 
tartalmi célkitűzéseket is. Alapgon-
dolata e levezetésben, az emberi lélek 
természetes jóirányú fejlődése, tehát 
egy optimista megfontolás. Az érzelmi 
és értelmi képességeket egyenrangúan 
kell fejleszteni, öntudatossá tenni és 
természetes megnyilatkoztatásra kész-
tetni — ez az érdekes okoskodás össze-
foglalása. Mivel szakszerű bírálat nem 
lehet a célunk, csupán ennyit jegyzünk 
meg, hogy a lelki harmónia megterem-
tésénél is szükség van külső, objektív, 
abszolút érték felvevésére ; mert hiszen 
elképzelhető egy ferde ösztönökben 
megnyugodott lélek is. 

Tanító, az emberiség tanítója akar 
lenni Szirbik Antal. «Irásainak)) máso-
dik és harmadik sorozatában nyilat-
koztatja ki aphorizmákba öntött taní-
tásait a szeretetről, igaz bölcsességről, 
a szegénységben megelégedésről és 
más erényekről. Mindezeket ő már meg-



671 

valósította magában, talán csak a lelki 
alázatosság hiányzik még belőle, midőn 
mindenkit a sátán cimborájának tart, 
aki nem vele van és azt szeretné, hogy 
közeledtére az emberek megilletődve 
álljanak fel. Következő munkájában 
különben új vallást készül az emberek 
elé tárni. Halász Gábor. 

Verseskönyvek. (Csanády György : 
Álmok. Szefhe-kiadás 1926. — Lam-
pérth Géza: Pannónia tündére. Balatoni 
társaság 1926. — Bárdosi Németh 
János : Öreg szilfa árnyékában. Nemze-
dékek 1926. — Bódás János : Uj titkok 
előtt. Szerző kiadása 1926. — Mael 
Ferenc : Pirkad az égalj. Kolozsvári 
Minerva 1926. — Kováts Sándor : Mert 
szeretem a gyengéket. Húszévesek 1926. 
— Móra László : Sír egy ország. Bichler 
I. 1926.) 

«. . . Nekem csak véres álmaim van-
nak, 

S egy megtagadhatatlan nagy paran-
csom : 

Megsírni mindent.» 

Ezek Csanády György költői hit-
vallásának szavai. A «minden» : az élet, 
halál, szerelem. S mivel az élet erdé-
lyivé, honaszakadt székellyé determi-
nálta, a tragikus erdélyi sors is meg-
találja nála a maga mélyzengésű húr-
ját. Valami beteljesült szomorúság, 
hullva-halva is dacos élniakarás csen-
dül ki költeményeiből : 

«Ha nélkülünk is : de a szent hajó 
Célba fut egyszer távol vizeken. 
S a ködben alvó magyar óceánban 
Mi mosolyogunk némán, hidegen : 
Kőszál székelyek némán, hidegen*. 

Ilyen kőszál székely az apja is, a 
Rózsahegyen kertészkedő álmatag 
öregúr, akinek sorsába belesüríti a 
menekült magyar úr tragédiáját : 

«... Némán is, most is könnyű füttyre 
illik szája. 

— Gépkocsi búg fel odalenn. — 
S álomtalan szemei távolában 
A Nyárád mentén maradt kúriára 
Porfelhőt ver egy rég eljött szekér*. 

Néha jeremiádszerű, apokaliptikus 
hangulatú sorokra ihleti az erdélyi 
golgota. Legszebb ilynemű költeménye 
a «Halott a Tiszán*. 

Egyetlen derűs sora sincs. Költemé-
nyei : beszélő sebek, melyeket az Élet 

mart fel. De hiába akarja kitapintani 
az életet, csak az árnyékát tudja meg-
fogni : a halált. Ez az egyetlen valóság 
életbogozó költeményeiben. Az életet 
csak kontrasztul állítja fel az egyete-
mes halál érzéklésére. Ebben külön-
bözik mesterétől : Adytól, akinél meg-
fordítva : a halálnak való hódolás csak 
az életigenlés pillanatnyi lankadtságá-
nak szülötte. Csanádynál tiszavirágélet 
az élet, a halál játéka : a holt marsall 
állandóan leselkedik : 

«Egy holt marsall vigyázz-t kiáltott. 
A zászlók földig meghajoltak, 
Ő megszólalt. Lovam felhorkolt, 
A marsall rám vigyorgott s néma 

szájjal 
Azt mondta : holnap*. 

Jelentéseiért szereti az életet, tehát 
szimbolista. Ady után ez a szinte mi-
tológiává váló szimbolizmus nem lehet 
egészen eredeti. Már a kijelentések 
hangsúlyozásának módja : a csupa 
kijelentő mondat is (egy-két helyen van 
csak felkiáltójel) Adyra vall, ha ön-
tudatlan hatás is. Sok kifejezésében 
Ady ihleti s a tragikus, költői «pluralis 
majestaticus»-nak («megereszkedünk», 
széttöredezünk*, «elhullunk» stb.) sok-
szor az erőltetettségig való használata 
is a nagy szimbolistát jut tat ja eszünkbe. 
Legfeltűnőbb azonban az egyezés a 
nőről s a szerelemről vallott felfogásá-
ban. Az élet tengelye a szerelem, harc ; 
az egyetlen felemelő benne, hogy tel-
jességében az elérhetetlent szimboli-
zálja. «Nagyon szerettél, el kell vál-
nunk*. (Ady : «Elhagylak, mert nagyon 
kívánlak*.) 

A formát mondanivalójával szemben 
másodrendűnek tar t ja . Pedig néhány 
csinos verse finom formaérzékről ta-
núskodik. A rímet majdnem teljesen 
száműzi. Formai szempontból is lénye-
gesen hatott rá Ady, kiről megállapí-
tották, hogy a jambikus és trocheikus 
ritmusú sort szereti a ritmussal ellen-
tétes lábakkal kizökkenteni medréből. 
Csanádynál ez a ritinustorlasztás a 
pongyolasággal határos. Néha még 
hangsúlyos ritmust is variál időmér-
tékessel. Ezzel valami bizzar zenei han-
gulatra törekszik, de a vers egysége 
törést szenved. 

Csanády György fiatal költő. Néhány 
költeményében egyéni, jövőt igérő 
tehetségnek mutatkozik, az igéret be-
váltásáig azonban még Ady árnyékát 
kell magában legyőznie. 

Lampérth Géza legújabb versköteté-




