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századi harmónia-ethika. a kan ti rigo-
rizmus első felfedezője (v. ö. Schiller 
költői gúnyolódásait arról, hogy a ba-
rátokat előbb meg kell gyűlölni, hogy 
aztán értéke lehessen a rájuk irányuló 
jócselekedetnek), mennyire félreismerte 
már Kantot és milyen veszélyeknek 
meg modern, ma még hatványozódott 
tévedéseknek lett kútforrásává. Már 
itt becsúszott az esztetizálás az ethika 
területére, (főként a romantika nevelte 
azután nagyra), míg végül a modern 
idők végkép összezavarták az ethikai 
értékeket esztétikaiakkal s váltak egy 
hihetetlenül arcátlan egocentrikus áí-
ethika szószólóivá. A kan ti r igorizmus 
fölfedezésével, Kant eredeti állásfogla-
lásának 18. és 19. századi megfejelésé-
vel és megtalpalásával jutottunk el 
oda, hogy minden nagyhajú modern 
cfélisten» saját egyéni genialitása jogán 
külön testhezálló ethikát szab magá-
nak. 

Csaknem azt lehetne állítani, hogy 
antiethikus állásfoglalás sokkal dere-
kasabb s becsületesebb cselekedet, 
mint ez a modern, szenvelgő esztétizáló 
álethika. Épen ezért nem tanácsos 
Stirnert és Nietzschet egymás meillett 
tárgyalni, mert az előbbi a maga szo-
lipszizmusában önmaga közösítette ki 
magát az ethikai (tehát a reális) világ-
ból^ az utóbbi pedig Kantot is jobban 
megértette, meg Schelerhez is közelebb 
áll bizonyos dolgokban, semhogy min-
den további nélkül pálcát törhessünk 
fölötte, főleg, ha Schelert feltűnően 
tiszteljük. 

Nem bánnók azt sem, ha az ethika 
mennél harciasabb lenne, ha mennél 
teljesebben érintené a szociológiai, gaz-
dasági problémákkal való kapcsolato-
kat épúgy, mint az összkultúrával, a 
művészetekkel, költészettel való össze-
függéseket. Nviltan vallhatjuk ma 
Müller Ádámmal, a romantikus német 
szociológussal, hogy az ökonómiának 
a moráltól való modern függetlenítese 
okozta a társadalmi közösség pusztu-
lását. Müller Ádámmal együtt valljukto-
vábbá azt is, hogy az individuum 
autarchiájának esztetikus tana az én-
nek a közösségből való kitépésére 
vezet. A művészetet sem szabad el-
szigetelni a közösség erőitől s így 
mindenkép szoros kapcsolatban kell 
tartani a morállal is. 

Node mindezeknek a problémáknak 
a belevonásával ez az értékes könyv 
tízszeres terjede]emre dagadt voJna'és 
messze túllépte volna az alapvonalak-
kal jelzett határokat. Mindaz, ami már 

itt az értékekről, a kollektivitásról, a 
kultúráról lelhető, olyan kincs, amelyért 
nem lehetünk sivár jelenünkben 
elég hálásak. Fgy új, egészségesebb 
nemzedék nevelőjévé kell válnia. Ilyen 
könyveknek nem lenne szabad hiá-
nyoznia egy magyar család könyves-
polcáról sem. A serdülő ifjúság nem 
tanulhatja meg elég korán, hogy az 
egyéni aktusok igen sok esetben a 
közre is kihatnak és hogy alig követ-
het el valaki olyan bűnt, mellyel csak 
önmagának ártana. Aki nem derék, 
munkás, lelkiismeretes tagja a köznek 
az már erkölcstelen. Koszó János. 

Verseskönyvek. 
(Kövér Erzsébet: Magamban. — 

Nagy Lajos: Könnyek. — Takáts 
Is tván: Bús örökség. — Balásfalvi 
Kiss Ernő : Az élet fia. — Kerecseny 
János: Kerecheny várkapitány. — 
Tamás Aladár: A partok elindulnak.) 

Kövér Erzsébet azok közé a költő-
nők közé tartozik, akiknél a költői 
megnyilatkozás nem jelenti egyúttal 
nőiességük megtagadását. Az Isten 
akaratában való megnyugvás, a ter-
mészet finomabb szépségeinek gyen-
géd átélése, minden szépnek és nemes-
nek féltő szeretete és megbecsülése, 
optimista emberszeretet — nem jellem-
zők-e ezek a női lélekre? Anyaszívvel 
nőies. A megérzésen keresztül jut el 
a megértésig. Harmonikus lelke az 
Istent, az atyát (ebben is mennyire nő !) 
nem égő csipkebokorban várja, hanem 
azt kéri tőle, hogy áldhassa és ölel-
hesse «virágzó csipkebokorban)). Néhány 
szép, Itáliától ihletett verse mellett 
formailag is legsikerültebb költeményei 
azok, melyeket, a természet és a sze-
mérmes, szeretetszerű szerelem fakasz-
tott lelkében. Formaérzéke jó, nyelve 
azonban nem eléggé gazdag. Sokszor 
nem tud megfelelő szavakat találni 
az ihlet egyszeri'égének kifejezésére. 
Verskezdése («Igy látta Botticelli», 
cMert téged külön törvény kötelez») 
az erdélyieket (elsősorban Nagy Em-
mát) — sóhajtásszerű, feleletlen kér-
dései Petőfit és Beménviket juttatják 
eszünkbe. 

Nagy Lajos verskötetét tárgya szo-
morú aktualitása teszi figyelemremél-
tóvá. Zokogás a háborúban és fog-
ságban senyvedő és hazatérte után 
nemsokára elhalt egyetlen fiú után, — 
ez költeményeinek tárgya sokféle va-
riációban. Virrasztó, hallucinációs éjt -
szakák, alvajáró nappalok, reménykedő 
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önámítások, minden álomnak össze-
omlása a sírnál, — ó, beh sok magyar 
apa nevében sír Nagy Lajos ! Formai 
szempontból nincs ezekben a versek-
ben semmi új, sőt helyenkint a sablo-
nosságot sem nélkülözik, mégis az 
egyetlen uralkodó érzelemnek : az apai 
fájdalomnak tragikus ereje mély, ka-
tharzisszerű benyomást kelt. Tartalmi-
lag újdonságot jelent ez irodalmunk-
ban. A tiszta jövedelmet elhunyt vitéz 
költőfia hátrahagyott műveinek ki-
adására szánta az apa. 

Takáts István halkszavú, borongós 
lelkületű költő. Pesszimizmusa nem 
bántó, nem programmos, nem erősza-
kolt : lelkének alaphangulata ez. Bár 
meglátja a természet üde szépségeit is, 
mégis a szoba az ő igazi terrénuma, 
a természetben «hunyorogva jár az ég 
ragyogó, roppant kupolája alatt». Ú j 
mondanivalója nincsen, őrizkednie kell 
a túlságos énnészűküléstől. Néhány 
hangulatosabb, finomabb verse (Magá-
nyos inga. Ifjú, szép tatár, Éjszaka) 
fejlődést igér. 

Balásfalvi Kiss Ernő verskötete alig 
állja meg a bírálatot. «Az élet zajos 
tengerén, Egy bolygó vándor vagyok 
én» — így kezdődik egyik verse, de 
legtöbb költeménye ennek a zajos ten-
gernek horizontján mozog. Ha tiszte-
letreméltó eszmék hevítik is, ez nem 
mentőkörülmény, mert különösen ma 
ezekről is csak egyféleképen szabad 
énekelni : hivatottan, nehogy deval-
váljuk őket! 

Kerecseny János elbeszélő költe-
ménnyel szerepel. («Kerecheny vár-
kapitány*.) A négy énekes hősies verse-
zetben törökverő ősének, Kerecheny 
László gyulai várkapitánynak, hős-
tettét és vitézi halálát énekli meg. 
A szerkezetileg elég jó elbeszélő költe-
mény értékét a verselés nehézkessége 
és kezdetlegessége rontja le. 

A szív és értelem partjai közül 
vitorlázzunk most ki a parttalan vég-
telenség felé! Tamás Aladár verses-
könyve lesz az útikalauzunk. A cél 
a végte^nségnek egy-egy pillanatnyi 
léttartalmát, vagy visszájáról : a pilla-
natnak végtelen dimenziójú esemény-
tartalmát megfogni — szavak segít-
ségével. Külön világ ez ! Forma, logika, 
egység, tér és időbeli elhatároltság — 
mindez a parton maradt. Sőt! Épen 
a kháosz az, ami végtelen. Ha véges 
agyunk mégis valami világítótorony-
félét keres ebben a végetlen óceánban, 
hát sikerülne talán némi fikcióval egyet 
találni: az asszociációt. De hiszen akkor 

valahogy meg lehetne úszni a kirándu-
lást tengeri betegség nélkül I Volna 
egy pont, ahol a végtelenség érint-
keznék a végessel! Csakhogy Tamás 
Aladárék félnek a nyárspolgári asszo-
ciációtól, tehát ők az ő agyukban fel-
tolakodó képzeteket magyarán mondva 
megfiadztatják. Például a pontról azt 
mondják, hogy«városokat sziilt». Ebből 
a parttalan asszociáció-tengerből ilyen 
sorok születnek : «Sugarak és ásvány 
közt kiáltások liliomaival esték mező-
jében»; avagy : «szavak gyökerén rot-
hadt kémények süvöltenek)) ; s megint 
«egy pont az, ami felkiáltott városo-
kat szült és most vörös bordákon 
ordít» — és így tovább a parttalan 
végtelenig. Szegény Stefan George, ha 
tudnád, hogy a te írásjel-elhagyási sza-
badalmad milyen elmeszülemények 
zöld bordái közé került! 

Annyit azonban tréfán kívül meg 
kell mondanunk, hogy ennek a centri-
fugális költészetnek tragédiája abban 
van, hogy mindent racionalizálni akar 
és épen egy dolog van, ami nem érti 
ezt : a ráció. Magyarul: az ész. Egé-
szen másként állna a dolog, ha min-
dig ilyen mondatokat írna Tamás 
Aladár, mint egy helyen : «Egy meg-
lódult tudat keresett egyensúlyt a min-
denségben». Ezt megértem I 

Szarka Géza. 

Növényélettan, mint a kertészet elmé-
lete. Az elméleti és a gyakorlati tudo-
mány nem ritkán külön vágányon 
haladnak, de összetalálkozásuk min-
denkor hasznos fordulat mindkettő-
jükre. 

Ilyen szerencsés találkozás volt az, 
amikor Molisch Hans bécsi egyetemi 
tanár növényélettan-könyvében a ker-
tészet gyakorlatát és elméletét először 
egyesítette összefoglaló, közérdekű 
kézikönyvben. 

Ezt a derék munkát, amelyet öt 
német kiadás sikere dicsér, most ma-
gyar fordításban adja ki a Kir. Magyar 
Természettudományi Társulat. Hazánk-
nak e legnagyobb tudományos társa-
sága is sokat szenvedett a háború 
alatt. Sokáig alig láttuk egy-egy kiad 
ványát. Most ismét a rég elismert for-
mában veszi föl a versenyt és olyan 
könyvet ad az olvasónak/ amely ma-
gyar művelt gazdálkodó könyvesházá-
ból nem hiányozhat. 

A gazdaközönség a háború előtt 
kevés könyvet fogyasztott. Azóta itt 
is nagy változások jöttek. Sok birtok 
gazdát cserélt. És sok Patópál helyén 




