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általános hangulat, az ismert polgári 
nosztalgia, amelyben az emlékezés idillé 
változtatja a csömört is. A kiábrándult-
ság folyton növekszik és folyton rikí-
tóbb színekkel festi be a múlt viaszfigu-
ráit. Növekvő érzéketlenség és a mult 
panoptikumi figurái: ezek a polgári 
nosztalgia párhuzamai. Az emlékezések 
tartalmai, persze, kissé kopottak: az 
érettségi, a bordélyház, ízetlen kamasz-
barátságok. mind fetisizáltabb diáksze-
relmek, az „eszmék" különös erotikája 
(persze mind csupa elvontság), végül az 
általános bizonytalanság, a nihil filozó-
fiája. 

Mindebből kitetszik, hogy a nagy-
polgár vall önmagáról. A szituációk il-
leszkednek az ellentmondásos társada-
lom problémáihoz. A stabilizált jólétben 
elszigetelődött. társadalmilag vaksi 
nagypolgár minden igazi és mondvacsi-
nált problémája szőnyegre kerül: pszi-
hoanalizis. politikai divatok, kávéházi 
próféciák, végül az első ütésre szét-
hulló szalonbolsevista gyülekezés. 

A kilencedik fejezetben közli az író a 
polgári neuraszténiák, később a polgári 
szerelem elméletét: apró, verses esszék-
ben gördülnek a társadalomkutató esz-
mefuttatásai. Ez a könyv legpregnán-
sabb. legérdekesebb fejezete. 

Utolsó impressziónk, hogy Hegedűs 
Géza újmódi eposza — a nagypolgár 
modern hőskölteménye pontosan megfe-
lel írója szándékának: történelmi és iro-
dalmi dokumentum, de emellett az 
utolsó évek egyik legélvezetesebb olvas-
mánya. 1 

TÓTH SÁNDOR 

HEGEDŰS GÉZA: A POLGÁRI IRO-
DALOM STILUSIRÁNYAI. (Parnasz-
szus.) 

Irodalomtudományunk egymásután 
vedlette le a különböző divatos módsze-
rekét, anélkül, hogy megtette volna az 
első lépéseket az exaktság felé és egyre 
Csak a vélemények anarchiáját mutatta. 
A szellemtudomány menekült a tények-
től és mesterségesen ködösített. A po-
zitivizmus elsikasztotta a transcenden-
ciákat és merev sémákba erőszakolta az 
irodalmat. A légüres . térben mozgó, a 
tényeket és jelenségeket elszigetelten 
szemlélő irodalomszemléletünket állítja 
talpra ez a tanulmány. Kísérletnek szán-
ja az .íré. 

Az előszóban tájékoztatást kapunk 
arról, hogy a mű egy most lezáródott 
korszak stílusainak oroblematikáiát, a 
polgári irodalom stílusirányait fejtegeti. 
Definíciók helyett társadalmi összefüg-
gésükben megragadni a jelenségeket — 
ez módszerének alapelve. Az esztétika 
megállapításai megkapják a tanulmány-
ban szinte természettudományos jellegű 
biztonságukat, mikor Hegedűs Géza el-
helyezi őket a történelem dialektikus 
folyamatába. A stílus-fejlődés és társa-
dalom-fejlődés. párhuzamos s a kettő 
iközti ok-okozati összefüggés nyilván-
való. A stílusirány történelmi-társadal-
mi termék. Végső fokon az egyéni stí-
lus is az. Szellemes analógiák sora és 
találó példák serege igazolja a marxista 
esztétika' alaptételét, hogy „minden 
művészi alkotás társadalmi jelenség, 
amelyet másképpen megérteni és más-
képpen értékelni nem lehet, csak úgy, 
ha tisztába jövünk azzal, hogy ennek a 
művészi alkotásnak ennek a versnek, 
ennek a képnek a társadalom fejlődése-
ben milyen szerep jut." (Lukács). A ta-
nulmány vizsgálódásai nem azt szemlé-
lik, hogy a művek a haladást szolgál-
ják-e és nem ez a szempont az értékelés 
egyedüli alapja. Maga a stílus-megoldás 
erkölcsileg közömbös: minden stílus-
lehetőségen belül lehet szogálni a hala-
dást. A stílusirányok változását az élet-
érzés változása okozza. Az életérzés 
konkrét történelmi élmény eredménye. 
Az uralkodó' osztályok a statikus élet-
érzést és a vele egyenértékű klasszikus 
stílust szuggerálják mert nem akarják 
a változást, hisz számukra a pillanatnyi 
állapot előnyös. A feltörő osztályok, 
akik a változást követelik, a dinami-
kus életérzés emberei. Szükségképpen 
stílusuk is a konvenciók és szabályok 
robbantása. A tanulmány nem fél attól 
sem. hogy megállapításai néha csak az 
öszefüggések sejtéseiként jelennek meg. 
Úttörő mű. Új módszer reprezentánsa. 
Valószínűnek látszik, hogy a társada-
lomtudomány segítségével, a dialektikus 
módszer alkalmazásával valóban tudo-
mány lesz az irodalomtudomány, nem 
szubjektív vélemények halmaza. . 

ILLÉS LAJOS 

BECKER VENDEL: A MEZŐGAZ-
DASÁGI SZAKOKTATÁS ORSZÁGOS 
MEGSZERVEZÉSE. (DEMOKRATIKUS 
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SZELLEMŰ NEVELŐKÉPZÉS). (Szeged, 
Szent Gellért-nyomda). 

A könyv a címben megadott tárgy-
kört sokirányú részletességgel két nagy 
fejezetben tárgyalja. Bevezető részé-
ben a gazdaképzés régi szervezetét is-
merteti, majd utal arra, hogy mai gaz-
dasági ' berendezkedésünk és annak ha-
ladőképes fejlődése megköveteli a gaz-
daifjúság tökéletesebb szakképzését és 
a szakoktaták képzésének fejlesztését is. 
Áz általános iskola széles rétegű és kor-
szerű megvalósítása, sajátos politikai, 
társadalmi, gazdasági, települési és kul-
turális viszonyainkhoz alkalmazkodó 
kiépítése lehetővé teszik azt, hogy a 
mezőgazdasággal, földmíveléssel foglal-
kozó parasztság gyermekei már 10—14 
életévükben fejlődő gyermeki hivaíás-
érzetüknek megfelelően, hajlartiaik sze-
rint, mezőgazdasági, vagy kertészeti 
gyakorlatokkal is foglalkozhassanak. 

Továbbiakban a szerző által ajánlott 
mezőgazdasági és kertészeti irányú ál-
talános iskola felső tagozatának óra-
és tantervét közli a mű, az őszi téli 
és tavaszi időszakban elvégzendő anyag 
csoportosításával. 

Az óraterv a különleges célra való 
tekintettel természeti, gazdasági és 
egészségi ismeretek csoportban az elmé-
leti és gyakorlati természettudományi 
képzést három osztályra tervezi. E sze-
rint az V. és VI. osztályban 2—2 óra 
természetrajzot, a VII. osztályban 3 óra 
természettant, a VIII. osztályban pedig 
ugyancsak 3 óra vegytant vesz fel he-
temként. Ezeket az elméleti tárgyakat 
szerencsésen egészíti ki mind a négy 
Osztályban heiti 5—5 órában tartandó 
gazdasági, kertészeti és egészségi gya-
korlat. amelynek tananyag-tervezetét a 
szerző, a fiú és leánytagozat különleges 
követelményeinek szem előtt tartásával, 
¡részletesen közli. 

A figyelemreméltó kiskönyv második 
¡részében a katolikus főhatóság irányí-
tása alá tartozó mezőgazdasági és ker-
tfésze^i firányú pzakbktavtóképzés teiyj 
vezetével foglalkozik. Rámutat arra, 
hogy mezőgazdasági szakképzésünk, 
amely a múltban főleg a hagy- és közép-
birtokra alapozott volt, miiven hibákat 
követett el. Ezzel szemben kötelesség és 
kifejezetten nemzeti érdek, hogy a jö-
vendő mezőgazdasági szakképzés a kisj 

és törpebirtokosokra, illetőleg a paraszt, 
ság nemzetalkotó tömegeire tolódjék át 
és ezeknek az igényeknek feleljen meg 
az oktató és nevelőképzés is. 

Értéke a könyvnek, hogy nem esik 
a szakiskoláknak a specializálódást túl-
zásként minden föta helyező hibába, ha-
nem nagy fontosságot tulajdonít a nyelv 
és irodalom, mint a nemzet legkollek-
tivebb alkotásának, továbbá a törté-
nelemnek, társadalomismeretnek, mint a 
társadalom jelenlegi életfolyamata gyö-
kereinek tanítására. 

Közli végül a kertészeti és mezőgaz-
dasági irányú fiú- és leányiskola óra-
és tantervét, majd a gazdasági irányú 
nevelőképző főiskola tervezetét ismer-
teti. 

A munka a papnevelés és nevelő-
képzés című fejezettel végződik, mely 
irányt mutat .a lelkipásztornak és taní-
tónak. mint népnevelőknek. Nekik kell 
tudásukkal és szociális irányú munkás-
ságukkal a nép élére állaniok és lelkes 
munkájukkal, biztató szavukkal és se-
gítő támogatással vezetniök a boldogabb 
magyar élet felé. 

Írójának alapos szervezeti tájéko-
zottságáról. gazdasági irányú szakkép-
zettségéről, a tárgykör által felölelt 
kérdések széleskörű és áttekintő isme-
retéről tanúskodó könyv jó segítséget 
nyújt mindazoknak, akik mint a nevelés-
ügyi kormány illetékes szakemberei a 
megszervezést irányítják, de azoknak is, 
akik mint oktatók a szerző elgondolá-
sainak végrehajtására hivatottak. 

GALLÉ LÁSZLÓ 

SARUDI (STETINA) IMRE: SZER-
VETLEN MENNYISÉGI ANALÍZIS. (Sze-
ged, 1947.) 

A szerző sok esztendős tapasztalatai, 
aianián megírt mű csak a saiát gyakor-
latában jól bevált módszereket tartal-
mazza. Az általános, gyakorlati és el-
méleti vonatkozású magyarázatokon, út-
mutatásokon, továbbá az egves megha-
tározásokon, valamint elválasztásokon 

-kívül . számos összetett anyag teljes 
vizsgálatát is megtalálja benne az 
elemző kémikus. A mű tehát egyaránt 
kielégíti a kémikus-hivatásra készülő 
egyetemi hallgatóság és a gyakorlat 
szakembereinek igényeit. 

A kéziratot dr. Schúlek Elemér, a 


