
E L V E K É S M Ű V E K 

NÉMETH LÁSZLÓ «TANU»-JA. 
Öt esztendei, valljuk meg irodalmi színvonal és őszinteség szempontjá-

ból dicsőséges mult után Németh László kritikai folyóirata, a «Tanu» most 
megszűnt. Régi számait forgatva lehetetlen meg nem vallanom azt, hogy 
a «Tanu» megszűntét, bár egyet nem értettem vele, sajnálom. 

A folyóirat első számában azt mondotta az író, hogy olvasóit tanács-
kozásra hívja, mert mind magát, mind pedig korát szorongó tanácstalanság 
fojtogatja. Ne kutassuk azt, miként jutott az író öt esztendővel ezelőtt a 
szorongó tájékozatlanságnak ehhez a tudatához, feltűnő a «Tanu» kelet-
kezésének történetében az, hogy a nagy mozgalmasdik korában akadt egy 
ember, kinek tervei és céljai egyetlen «mozgalom» keretében sem fértek el. 
E különállást akkor és azóta is igen sokféleképpen, s egyetlen táborban sem 
a legnagyobb jóindulattal magyarázták, bár a meggyőződést Németh László-
tól talán egyízben sem vonták kétségbe. Mai szemmel s főként, hogy a «Tanu» 
nem lesz többé, ezek a dolgok már nem túlságosan fontosak s ha a «Tanu» 
történetén valaki végig akar takinteni, elsősorban az író s másodsorban az 
ember szemüvegén keresztül kell néznie. 

Németh László egész irodalmi pályáján, de főként a Tanun végig-
vonul valami, amit manapság szinte anakronisztikusnak neveznék: az, 
hogy Németh Lászlóban író és életcél elválaszthatatlanul egybeforrt. Nála 
a «magánembert» nem választhatom el az írótól, művei egyetlen sora sem 
ellenkezik az emberrel, sőt, a megnemértés vagy támadás tüskéje Németh 
Lászlóban nem az írón, hanem az emberen szúr. Szívében ég valami, amit 
a társadalmi felelősségérzet vagy humanitás határozott fogalmaival meg-
jelölni talán nem tudnék, de ami kétségtelenül a mélyről, a legigazibb őszinte-
ség tűzhelyéről ered. E tűz Németh Lászlóban a szándék olyan nemességére 
vezetett, amely szükségképpen és mindenütt háttérbe tolta az embert, 
egyszóval a mindennapi értelemben vett érvényesülést. Ilyenformán a 
társadalom, melynek bizonyos szempontból vezetője, erjesztő kovásza akart 
lenni, józannak semmi esetre sem fogja tartani. Korunk az emberi nagyság 
e keresztényi s egyben klasszikus formája iránt nagyjából érzéketlen. Irói 
szándék és életcél ekkora egyezése nem időszerű. 

Mindebből a műre persze csak annyi következik, hogy Németh László 
írása halálosan őszinte ember szava. S ha a Tanut irodalmi szempontból 
vizsgálom, más oldalról kell megközelítenem. Az imént említett időszerűtlen 
vonás talán a Tanuban is benne van. Nem véletlen, hogy a folyóirat leg-
első irodalmi tanulmányai között görög író szerepel: már maga ez kiáltás 
a modern idők ellen és vágyakozás olyan kor után, melynek hangsúlya a 
szellemen van s melynek nagy kérdéseit a szellem hovátartozása dönti el. 
Németh László írói magatartása ezen a ponton fordul. A szellem fölénye 
az anyagival szemben, a vezetés hivatása a kormányzás vasbilincseivel 
szemben s a művelődés nemes vetéshintésének fontossága az «elkerülhetet-
lenül szükséges» arányelvével szemben. Magam s minden bizonnyal még 
sokan mások e tiszta gondolatban csak helyeset láthatunk. Más kérdés 
a kivitel s annak világnézeti háttere, bár ez mutatja Németh Lászlót talán 
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a leginkább vérbeli írónak. Hivatásos közgazdászok, politikusok minden 
bizonnyal dilettánsnak tartják őt, ami nem is vád, hiszen a részletek ferde 
tükre helyett Németh László az arányos egészet akarja látni és megfogni 
s nála csupán a lényeg, a vezetői alkat szellemi előfeltétele a fontos. De ez 
a magas szempont már eleve elzárja a közvetlen, a valószerű megfogás lehető-
ségeit s e téren mutatkozik Németh László teljesen tájékozatlannak. Amilyen 
éles kritikai szemlélete a rajta kívülálló jelenségekkel szemben, annyira 
kevés a valóságérzéke a maga dolgaival szemben. Ez minden bizonnyal első-
rendűen írói sajátság és nem utolsó sorban tragikus vonás. 

A «Tanu» törekvési, — annak a bizonyos harmadik, szellemi oldalnak 
megteremtése bal- és jobboldal között — nem nélkülözik az egyetemlegesség 
igényét. Maga Németh László is szinte csodálatos példáját mutatja egy 
egyetemesen színes műveltségnek, de maga az írói alkat sajátos módon 
magyar. Bármihez fog, legyen az angol, spanyol vagy norvég irodalmi prob-
léma, szemlélete nem az otthonos embert árulja el először, hanem új tájak 
gyönyöreire szomjazó kiváncsi vándort. Lelke alapjában véve idegen mind-
attól, ami Nyugat s ha valami ilyest a kezébe vesz, addig forgatja, amíg az 
otthonost, a rokont meg nem leli rajta. Kedvenc és kedves gondolata, a 
«tájhaza» testi és lelki haza, eltéphetetlen magyar gyökerekből font kötelék. 
E sajátos magyarságból más is következik. Amennyire a nyugaton a leg-
utolsó zug is városi, annyi a magyar ellentét városi és nem-városi között. 
A Tanu írója ugyan a városban is megleli a sajátos «tájhazát», e városi táj-
haza azonban szétfolyó valami, mögötte a föld képe lebeg. 

A «Tanu» minden sorának hátterében magyar probléma fáj. Magyar-
nak kell lenni ahhoz, hogy valaki — akár jobboldalon, akár baloldalon — 
ilyen mindenekfölötti módon az eszme rabja legyen s kezének minden érin-
tése — Midás király módjára — gyötrő arannyá váljék. De sajátosan magyar 
a «Tanu» végszava is. Nem teszem bírálat tárgyává lesujtó, megvető kriti-
káját a magyar «fagyöngy»-elemről, a magyar vezető osztályról, de a sza-
kadék, amely a «Tanut» középosztályunktól elválasztja, Apáczai Cseri Jánoso-
kat, a magyar művelődés tragikus sorsú hőseit jut tat ja eszembe. Ezeket 
mint a magyar bűnök áldozatait szokás bemutatni, holott sorsukat minden 
bizonnyal az erők másirányú mozgása pecsételte meg. Szinte valamennyi-
nek végtelenül csekély volt az arányérzéke amaz erők iránt, melyek a «re-
formot» létrehozni képesek. Széchenyi tragédiájában talán nem annyira a 
kor, mint magának a hősnek arányérzéke a felelős. Kalmárság, nemes szán-
dék és zsenialitás, amit az angol összeegyeztetni képes, lényegükben össze-
férhetetlenek magyar földön. Csodálatos magyar nagyság csodálatos fogya-
tékossága, ami azután a világkép olyanmérvű torzulásához vezet, aminőt 
Németh László esetében tapasztalunk. Szándéka talán nem, de kivitele, 
kritikája és magatartása ellenkezik a valósággal, ellenkezik tehát a mai 
jobboldallal és baloldallal egyaránt. Igy a «Tanu» megszűnése tragédia, 
egy életcélját és írói szándékát különválasztani nem tudó tehetség tragédiája. 
«Ha van mű, amely emberét elégette, a Tanu az» — mondja Németh László 
a folyóirat utolsó számában. A «Tanu» megszűnése kétségtelenül veszteség. 
Veszteség jószándékban, veszteség magyar tehetségben és irodalmi színben. 

Bizonyos az, hogy aki az írás mérgét egyszer megkóstolta, a kifejezés 
út ját valami módon meg fogja találni. A «Tanu» írója is minden bizonnyal 
megnyilatkozik még a kritikai nagyságnak abban a remek formájában, 
amit a «Tanu» hasábjain mutatott. E törekvések azonban szükségképpen 
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egyre szűkebb körre fognak szorulni, mert egy kátyúba jutott életakarat 
pótlása nem könnyű dolog. De nem kell a «Tanu» eszméivel egyetértenünk 
ahhoz, hogy íróját meg ne értsük, hogy a szándék és kivitel között különb-
séget tenni ne tudjunk s azt higyjük, ami a Tanuban nemes volt, a Tanuval 
együtt múlik is el. 

Dr. Lutfer Tibor. 

AZ ISMERETLEN ASSZONY KÖNYVE FÖLÖTT. 
Nagy Karola: I t t v o l t a m . . . 

Idegekben maradóan fájdalmas, nyugtalanító, megtépő élmény ez 
a könyv. Nem sok bizalommal vágtam föl ; nem tudom, kötött példány is 
került-e forgalomba belőle, — a fűzöttnek a külseje olcsón nem-szép, rosszul-
hangos, dilettáns-gyanus. 

Ó, szegény fiatal, zaklatott, vergődő, magát-találatlan, szerteszakadtan 
elmúlt asszonyi élet e könyv éppen ilyen ruháján-belül: elveszettségének 
mennyi csapkodó, zűrzavaros, tehetetlen, lázas, véresen megrendítő sebbé-
hasadottsága nyílik fel e hű baráti kéztől irodalmi hagyatékká kendezett 
lapokon ! Egy 27 év alatt tíz asszonyra elég életet végighányódott és élt 
asszonyi élet lángol és hamvad, küszködik saját zsarátnokával, üszkösödik el, 
fullad füstbe és csap fel újra meg újra az élnikívánkozás és a kétségbeesés 
nyomasztó egéig ezekben a kínzóan szaggatott, ziháló feljegyzésekben. 

Ennek a könyvnek nem az olvasó irodalmi élménye adja az igazi 
súlyát. Ami irodalmat kapunk vele, Benedek Marcell előszavában is : «Hal-
hatatlanságra kevés, tiszavirág-emlékezésnél többet érdemel. Amíg élt, nem 
ismertem a nevét; önálló könyve nem jelent meg ; befejezett munkája nem 
is volt más, mint színdarabjai. Vajjon nem szól tehetsége ellen, hogy huszon-
hét éves koráig — legalább kéziratban — nem tudta magát egy könyv meg-
írására koncentrálni?» 

Igen, ez a vád fölmerül ellene ; és ellene kellene, hogy szóljon. A for-
máig, a kompozícióig nem érkezett már el. A szaggatott, akárhányszor csak 
egy-egy sornyi, legtöbbször össze sem függő töredékek a könyv elejétől 
a végéig : egyetlen, szerves gerincű vívódás a kifejeződésért. A kifejeződésért, 
életben, írásban, önmaga magává-valósulásában. De nincs egy pillanatnyi 
küzdelme a kifejezéssel. A még keresettségeikben is jajduló őszinteséggel 
mindenütt szép, törten-csapkodó, sokszor gejzíres buzógással felszökkenő 
hevű szakaszok során nem egyhelyütt — mintha felhasított verőér lökné ki 
lüktető sugarát, úgy ömlik a sorok közé az érzések érzékelhető életessége, — 
átélés, mondanivaló és kifejezés teljes azonossága. Van a könyvben egy — tán 
húszoldalas — kisregény : Az ismeretlen. Huszonegy éves korában írta, 
ekkor közel négy éve asszony már. A formáig nem érett meg ez a poénre 
épített, rövid kis mű. De amit ez átad S ahogyan érzékeltetve átadja : ver-
gődő, keresődő asszonyi életének egy kicsiny tragédiájában a maga elveszítő, 
feneketlen tragédiáját: ennél — kevéssel többet mondó, rezzentőbb kész-
séggel kifejező őszinteséget asszonyi írástól nem sokat kaptam még. 

A kötetet Benamy Sándor rendezte eggyé, ő írta Nagy Karola élet-
rajzát is. Nem kell messzire tartani később a könyvben, hogy az életrajzíró-
nak helyenkint majdnem önváddá mélyülő, meghatódott rajongását megért-
sük. Benedek Marcell ezt írja Nagy Karoláról: «Ha írásai nélkül nézem az 
a lakjá t : az a tragikus típus, amelyet Flaubert faragott márványba a Bo-
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varyné-ban. Elégedetlenség környezetével, keservesen kiharcolt testi-lelki 
kultúrája jogán ; kivágyakozás, nagyotakarás, kapkodás. Amíg így vergő-
dik, lelki és kenyérgondok közt, városról-városra hányódva, nyugtalanul, 
örökösen egy másik életet élve magában : a Bovarynéból kezd kibontakozni 
a művész. Elsősorban önmagát látja, elemzi, írja.» 

Önmaga: milyen gyászosan, végzetesen gazdag matériája volt ez 
ennek a rohanó és mindvégig vergődve csak akarni és bukdácsolni tudó 
rövid életnek ! Sőt : úgy tűnik, egyesegyedül csak önmaga volt számára. 
És tán itt van a magva e szünetlen külső-belső zűrzavarban őrlődő élet végső 
tragikumának. Tán, ha gyermeke életbenmaradt volna . . . Vagy, ha Isten-
hitével erősebb tud maradni s valahol, valamiben itt megnyugvást ta lá l . . . ! 
Hogy hol tart ez az asszony tizenkilencéves korában: . . . «Két kutya» címmel 
van egy rövid kis írása ebből az időből. Megy az utcán. Néhány mondatot 
innen : «Már nem is gondolok semmire, sem messzi nyugalomra, sem kétségbe-
esett, vergődő gondolatokkal a nyomorra, s különben sincs, aki elől takar-
gassam fájdalmamat. Pedig valakinek úgy elszeretném mondani. Úgy, mint 
az anyámnak, hogy édes és ezt egészen halkan, de ne légy szomorú, én teg-
nap óta nem ettem, van még négy lejem, de ezt tartogatom . . . Tudod, arra 
gondoltam, hogy még holnap sem lesz . . . Vártam valakit, aki jön és aki 
mellett mehetek . . . aki mellé tartozhatom . . . mentem gazdátlanul és éhesen 
és arra gondoltam egy-egy pillanatban, hogy tartoztam egyszer én is valaki-
hez. Olyan irígykedve néztem azokra, akik voltak valakivel. Szólni valaki-
hez, egy hangot kiszakítani a torokból, egy becéző szót hallani. . . Akárki, 
ha megszólítana. Bárki.» 

Rettenetesen egyedül van. Pedig van férje. Életrajzának legmeg-
rendítőbb szakasza talán, amit erről a házasságról ír Benamy : 

«A nyolcadik gimnáziumra már nem telt nevelőinek. Aztán egy fiatal-
embertől románul kezdett tanulni, hogy esetleg valami állásba jusson. Meg-
kezdődött álmai lassú temetése, szép, lelkes lányságának vége lett. A fiatal-
ember egyszerre elutazott. Az első ütést kapta az élettől. Otthon szemre-
hányások özöne zúdult rá. Szégyen, kétségbeesés sápasztotta. Egy este 
vonatra kényszerült és utánament. Kálváriajárás Bukarestben, ahol most 
van először. Egy felső ablak kinyílik, onnan szól le hozzá a férfi, utána az 
ablak rögtön becsapódik. Ismeretlen városban, ismeretlen éjszakában megy. 
Csak másnap, vagy harmadnap fogadja maga elé a férfi és még későbben 
fogadja el is. Csak most kezdődik azonban az igazi ide-odadobódás . . .» 

Kétszer kísérelt meg öngyilkosságot. Pedig egyhelyütt ezt ír ja: «Sokszor 
szeretnék öngyilkos lenni, . . . de akkor mindig felrémlik, hogy ha meghalok, 
ki írja le, ki tudja meg azt, amit éreztem.» Egy magányos sor huszonegyéves 
korából: «Gazdagság-szag, tiszta-szag. Friss. Könyv-szag.» Lejebb, tán 
ugyanekkor : «Istenem, Istenem, meleget és nyugalmat, megnyugvást és 
otthont adj ! Békét akarok ! Békét!» Valamivel később : «Ma megint szo-
morú vagyok. Szeretném felkínálni a számát mindenkinek, aki egy kicsit is 
jó hozzám.» Ismét tovább : «És mi lesz holnap? És holnapután? Semmi. 
Mint ma. Jól- vagy kevésbbé jóllakás, álom. Közöny. Szomorúság és fáradt-
ság. És — azután? Azután? Nem lehet így. Változtatni kell. Narkotikum 
kell. Az élet ellen. A halál ellen.» Kétségbeejtően reménytelen valóságánák 
fogaskerekei között morzsolódik : «Szabadság ! Ugyan. Nem mehetek túl 
B. határán. Mert nincs pénzem. Mert nem ülhetek kocsira és nem ülhetek 
vonatra. Csak itt vagyok. Bebörtönözve.» 
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A feljegyzések töredékes szakaszai között — mint a rianás, három 
külön sorban lépcsőzetesen ez az egy szó: «Elválok. Elválok. Elválok.» 
Aztán rettenetes, ahogyan kiugrik a szövegből ez az egy sor, ez az egy szó : 
«Förtelem.» Tisztaságra, nyugalomra, szeretetre vágyik, enyhíthetetlen 
nosztalgiával: «Szeretnék valami szépet írni, ami megnyugtatna. Nem lehet, 
jól van, így van, csúful van, nagyon csúful van. Vajjon meddig tart ez még 
így? Jaj , miért találtam meg a jaj szót a szavak tengerében?» «Úgy vágyom 
valami tiszta után ! Úgy szeretnék beleomlani a csendbe, a szépbe, a hang-
talanba. Csak egy kézfogásba . . .» 

Fiatal élete megrezzen, megrázkódik a lidércnyomásos éjszakában, 
valahonnan világosság tör felé, szakadatlanul ezt kereső, táguló szeme egy-
szerre megragadja, felissza, egész valója fénylő újhodásban reszket: «Szeretni. 
Milyen nagy, fogalmatlan fogalom. Szeretnék rohanni, menni, szavakkal 
találkozni, a csókkal találkozni, megcsókolni a csókot, hogy megtanított 
vágyni». «Holnap felmegyek hozzá. Csak egy félórára. De az is jó lesz, az az 
izgalmas félés, idegen remegés, drága láz.» «Most mi gyerekek vagyunk a sze-
relem partján. Édesem, szerelmes társam, még maradjunk itt, oly jó így, 
nincs még sem veszély, sem örvény. Találjuk meg egymást igazán.» És ugyan-
ekkor, ugyanebben a szakaszban : «Hogy szeretnék menekülni innen, ebből 
a képmutatásból! Most jött haza F. Jaj , szabadulni! Más, szebb életet adj, 
Uram ! Szépség ege, jóság hatalma, fogadj be engem ! Úgy fáj a fejem és 
nem tudok tisztán gondolkozni. . . és veszekedés . . . és egy csepp nyugal-
mam nincs . . . Isten, adj kiutat, elégeld meg szenvedéseimet...» Félhónappal 
később : «Olyan kitörően boldog vagyok, tudom, közeledik a nap, amikor 
az övé leszek. Szeretnék most írni, de F. itt az ágyban olvas, ez zavar, szün-
telen mond valamit, ami nem érdekel. Vajjon sejt-e az egészből valamit? 
Szeretnék nagyon elválni, hisz kezdettől ez volt a gondolatom, nem tudom 
miért jön mindig valami közbe? Pedig sokszor gyűlöljük egymást, de tudjuk, 
hogy kétségbeesésünk hasztalan, a démon összetart. Eltévesztettem az éle-
temet, keresek valamit, amit sohase láttam, de aminek lennie kell, — aminek 
a neve boldogság, ruhája öröm, mosolya a szép s szája a megelégedést csó-
kolja . . .» 

Hiába keresi. Sorsa ez, végzete, hogy mindvégig keresse és hiába ke-
resse. Magára marad megint, a naplóban egy kitépett lap helye, amelynek 
emlékeztetése elviselhetetlenné válhatott számára egyszer; az a sejtelmem, 
hogy férjesasszonyi tisztességre való hivatkozással visszautasítás érte. Fáradttá 
sebzetten, akarattalanul belenyugszik, de tudja, hogy most már nem áll meg 
félúton ; már tudja, hogy tovább fog keresődni. Erőtlen ; egy pillanatra 
vágya támad, megpihenni egy kicsit most annál, aki mellett mégis é l ; de 
maga is tudja, hiába lenne, csak megcsalná magát vele megint: «F.? . . . 
Nem, el kell válnom. Kár volt ezért a négy legszebb évemért és mégis, tudom, 
gyakran fogok sírni, mert ő májusomnak királya. Kell valamit tennem, 
Istenem, adj erőt, hogy minél hamarabb vége lehessen». 

A kényszerű, rossz szálat nem tudja elszakítani, nem tud határozni, 
nem tud szabadulni. A Brassói Lapok szerkesztőségében dolgozik, anyagilag 
már jobb helyzetben vannak, tán mehetne is. De ami valamikor ennek az 
embernek adta : tragikusan felnyílt érzékeinek első érzése, — vele az életét, 
egész valóját kiheverhetetlen ütésekként érő esztendők — esztendők — vérébe 
sütötték ítéletük sajgó bélyegét. Gyászos gálya padjához láncolt lázas ver-
gődő, akinek meghagyták énje minden kincsét. «Valaki. Akárki. Csak sze-

Napkelet 5 8 
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ressen. F. . . . nem szeret? Nem. Ezerszer megbántott, ezer apróság van, 
szertelen modora, magáról minden pillanatban való megfeledkezése, ami bánt. 
Rettenetes, hogy ugyanennyi kedves, meleg mozdulata, szava is van . . . 
Nem tudom pontosan meghatározni a dolgokat és az érzéseimet. . .» Hajszo-
lódik, keresődik ; vergődik; társtalanul kallódó, árva, kincses énjének cél-
talan gazdagságához keresi, kínálja szakadatlanul: ki látja meg, kinek adja? 
Kinek adhatja? Nem tudja megtalálni. Sohasem találkozik vele. Egy évvel 
halála előtt, naplója utolsó oldalán utánaszámol a már hozzá közelkerült 
férfiaknak. «Istenem. Azelőtt. Ki is volt azelőtt. Senki. Sokáig. Esztendőkig. 
Igen, egy kisvárosi szerelem. Messzi, fájdalmas, mint a tétlenség. És a másra-
vágyás váltotta ki. Nem őt vártam. És a főváros. (Bukarest.) Rettenetes. 
A nyomor. A förtelem. A félés. A fiatalság és a kínlódás, — vágyás a sze-
relem után, céltalanul és reménytelenül, rongyosan.» Mert az eltávolodott 
esztendők rettenetes árnyéka ott van mindenütt, ettől nem tud megszaba-
dulni soha, később sem : «Hát lehet ebből valamit írni? Hogy ott áll az az 
ember az egyik oleander alatt és nézi, hogy a terraszon esznek. Órák hosszat, 
egyik lábáról a másikra. Két kezét a zsebébe teszi, áll és fekete, éhséges arcát 
fel-felemeli, a kezét csak akkor, amikor meg kell, hogy vakarja a nyakát». 
És megint, újra meg újra a kínlódás a szomorú kötelékben : «Az asszony fel 
akar melegedni az urával szemben, de még 24 órát sincsenek együtt, a leg-
durvább arculcsapás éri.» Nem tudja megtalálni, aki megérti, aki átvegye 
tőle azt a mondhatatlanul teljes igazit, amit ő hordoz, érez, tud magában. 
«Nagyon egyedül vagyok. S olyan szomorú ez a kicsi lakás ! Mikor érem el, 
hogy megtaláljam magamat egy meleg, kényelmes lakásban? Érdekes, I. azt 
mondta, hogy nekem minden vágyam az, hogy lakjam. Valakiben jó volna 
lakni. Beleágyazva, belegyökerezve, mélyen.» 

Pedig szereti mindenki, aki ismeri. Aki többként szereti ismerősnél, 
könnyen elhagyja. Talán megközelíteni is könnyű . . . könnyű elhagyni: 
magatartásának stílusa van és ő akkor már úgyis indulóban van — tovább. 
Megint nem azt találta, amit keresett. Ő nem kapott semmit. 

Van ebben a könyvben két fénykép. A két arc közt négy év az idő-
különbség. Nem tudom, hányszor néztem ezt a két képet és meddig. Ma is 
szívenütnek, ha rájuknézek. 

Talán azért is kellett már meghalnia, mert úgy élt, ahogy asszonynak 
csak meghalni lehet. Az életrajzban írja Benamy : «Tele volt készülődéssel. 
Életre és munkára. Most kezdte volna». 

«Az asszony házassági élete. Üres. Más, mint amit várt. Dolgozni 
akart. A férj azt akarja, hogy keressen, de legyen otthon. A nő vágyai. Nem 
tud összehangolódni az urával, valahol valamikor elrontották, rég . . . Ja j , 
dolgozni kell!» 

Ez az utolsó bejegyzés a naplóban. Egy évvel később halt meg, de ez 
a szakasz már akkor a mindent-elsóhajtó epilógus. 

Molnár Kata. 

Szerb Antal: Utas és holdvilág. 
(Révai kiadása, 1937.) 

Az író szabadon választhat mes-
tert és módszert, és szabadon választ-
hat közönséget is. Ha igényes, meg-
elégszik a nehezebb megoldással: a 

mester és az idegen regények, ön-
kéntelen ráhibázással megírt idegen 
regények tanulságaiból kicsapódott 
módszer eredményeinek konszumá-
lásával. Követi az idegen csillagot, 
de a módszer saját élményt formáz 
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ki önálló és nagy rokonsági kap-
csolatában is magányos művé. Ilyen-
kor kevesekre számíthat: eszközei 
merészebbek és egyedülállóbbak, vi-
lága fanyarabb és nehezebben meg-
közelíthető. A közönség elfogadja a 
mesét és visszautasítja az újítást. 
De lehet igénytelenebb: — úgy 
érzi, a mesterek ajándéka nemcsak a 
láthatatlan módszerben, a saját él-
ményi vagy kulturális anyag írói 
kialakításában kötelezi, hanem a 
mondanivaló keretének felhigításá-
ban is. A közönség ilyenkor meg-
elégedett : a műben megtalálja a 
modern irodalmat és anélkül, hogy 
a forrásokat keresnie kellene, a fel-
fedezés szép izgalma nélkül kapja 
készen a megfékezett forrást. 

Szerb Antal nem tud választani. 
Mesterei vannak és módszere, kul-
túrája van és szenvedélyes kíván-
csisága : mégegyszer el tudja-e mon-
dani ugyanazt, amit a mesterek mon-
danak? Tisztában van azzal is, hogy 
a nehezebbik utat egyszer sikerrel, 
izgalmas eredménnyel már megtette. 
Megpróbálja tehát a dolog Köny-
nyebbik végét, amely megoldásá-
ban okvetlenül a nehezebb : ahogy 
népszerű, elmés útikönyvet adott a 
modern európai regényről, olvasó-
könyvet is mellékelni hozzá, egy-
egy író szellemes kivonatolásával és 
egyszerre összemarkolni mindazt, ami 
nehezebben hozzáférhető az olvasó 
számára. Nem tanítványnak lenni, 
a mester mondanivalóját, alkotói 
finesse-eit fűtött izgalommal újra 
felfedezni, újra végigmenni a modern 
európai regény megszületésének bo-
nyolult útján, mint a Pendragon-
legendában, hanem egyszerűbben ki-
elégíteni az éhes isteneket. Adni a 
fölét a nagy neveknek, az idézettek-
nek és nem olvasottaknak, akit az 
olvasó olvasni szeretne már és nem-
csak idézni, — adni Huxleyt annak, 
aki Huxleyt, Cocteau-t, aki Cocteaut 
kívánja és így sorban : egy adag 

Lawrence-t a Lawrence-éheseknek, 
Powyst a Powyst-szomjazóknak és 
akinek Kerényi Károly kell, minden 
izgató fölfedezésével az etruszkokról, 
megkaphatja őt is. És a közönség 
sznob rétege felkiált elragadtatásá-
ban, mint ahogy Kazinczy fel-fel-
sikoltott literátori gyönyörében, és 
az írónak az az ingatag igazolása is 
meglehet, hogy akadnak izgatott 
fiatalemberek a toll mellett, akik 
áhítattal és egyáltalában nem tisz-
teletreméltó tudatlansággal adják 
meg az ujjongó közönség lelkesedésé-
nek az irodalmi ércfedezetet. 

Noé bárkája megtelt: a regény 
kerek és érdekes, mindenki rajta van, 
aki számít ma. Az olvasó megtalál 
mindenkit, akit egy kápráztató in-
tellektus, fürge szellem csak átnyujt-
hat, de nem találja meg az írót 
magát, aki elbujik mesterei mögé 
és azoknak, akik Szerb Antalként 
keresik, Huxley vagy Cocteau hang-
ján felel. Izgalmas és méltó kérdés : 
miért elégszik meg csak ennyivel 
Szerb Antal? Mi az a kisebbségi 
érzés, amely filozopternek akarja 
mutatni azt, aki vérbeli író? Van, aki 
azt kívánja, hogy vegye egyszer 
komolyan önmagát, volt régebben 
valaki, aki rá szeretett volna kiál-
tani, hogy ébredjen föl. Meg kell 
kérdezni, hogy miért nem akar föl-
ébredni becsvágyából, amely meg-
elégszik azzal is, hogy egy új víz-
özön utánra kívánja átmenteni a 
modern európai irodalmat? Miért 
nem mer az lenni, ak i : Szerb Antal? 

Mert az igazi Szerb Antal, akit 
elő kell hívni regényéből, sokkal 
értékesebb az irodalmi Baedeckernél. 
Eredeti, nagyon kulturált szellem, 
eredendő pesties fanyarsággal. A vi-
lágot egy képtelen sérelmen ke-
resztül nézi, amely megzavarja jó-
érzését. Magatartása a kritika : elé-
gedetlen a világgal és önmagával, és 
tragikus, egyéni vonása, hogy ami-
kor kitör egyénisége, származása 

58* 
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kereteiből, amikor sikerrel lázad, — 
sikertelen nosztalgikus mégis. Nem 
tud semmit érzésein keresztül nézni, 
pedig ellágyult és kamaszos lélek. 
Értelme szeme elé tolakszik és ezen 
a kétkedő, csúfolódó értelmen, mint 
kormos üvegen a napot, látja az 
életet. Talán ezért mer mindig csak 
félig : ezért vállalja regényének asz-
kétikus, két végén égő gyertya alak-
ját, Szeverinusz testvért, aki sötét 
aszkézisével, megtagadott sóvárgásá-
val, füstös lángolásával úgy csapong 
a főhős emlékeiben és történetében, 
mint elszabadult, fölszállni gyenge 
füst az esőben, s ezért vállalja, hogy 
kiengesztelje merészségéért a haragvó 
európai szellemeket, a tanári pulpi-
tus zsenijeit, a fantasztikusan élethű 
Cocteau-kópiát, a kópia minden eré-
nyével és sutaságával. Mindent félig 
vállal, nem bízik élményeiben, emberi 
és kulturális felfedezéseiben, — talán 
ez a nyitja szenvedélyes, kisbecs-
vágyú másolásainak. 

Az élethű másolatok megszüle-
tése, — eredendő alkatán keresz-
tül — körülbelül a következő lehet: 
az élmény tömör és saját, rengeteg 
veszélyes buktatóval, amely két-
ségessé teszi a megoldás sikerét. A 
kétségesség már eleve megingatja az 
ilyen kétkedő, ironikus és érzelmes 
írói karakter biztonságát, — az 
önmagát való kifejezés, az élmény-
nyel való leszámolás, az élmény ki-
beszélése azonban elodázhatatlan. Az 
író hazugsága, anyagához való hűt-
lensége helyett támaszt keres és a 
támasz legegyszerűbb : az élmény-
hez hasonló bevált minta. A regény 
magvát kitevő Ulpius-ház borzon-
gós, hideglelős kamasz-kalandja leg-
mélyebb sajátja Szerb Antalnak és 
szereplőit, szereplőinek sorsát sokan 
ismerik, — Szerb Antal hamar elő-
veszi Cocteaut, hozzáigazítja az él-
ményt, mint szabó a testhez a 
ruhát. Egy kicsit szűkít rajta, egy 
kicsit belétold : és az olvasó már 

nem Szerb Antalt, hanem Cocteaut 
olvassa, anélkül, hogy Szerb Antal 
maga is észrevenné. A tudósság 
így lesz álarc, az őszinteségtől való 
menekvés egyik érdekes, de mél-
tatlan formája. 

Kulturált, verzátus szellem, — de 
tudós író-e? Tudós-e, mint Cs. Szabó, 
aki novelláiban sem szabadul ragyogó 
esszéinek filozopter koturnusától? 
Tudós-e, mint Valery, az ujja he-
gyéig, életszemléletének eredendő ki-
lúgozottságában, emberi személyte-
lenségében? Csak műveltsége és íz-
lése, túlságos ízlése a tudósé, aki 
finnyásan válogat saját élményei 
között. Az igazi Szerb Antal leg-
inkább a Maugham-szerű «tudós» 
írók közül való, akiknek életszem-
léletében van meg a kultúra emel-
kedettsége, akiknek életbemutató ké-
pességében van meg a műveltség 
többlete a nyerszsenik fölött. Szerb 
Antal regényében, a nagy európai 
szellemek tülekedő asztaltársaságá-
ban, a szótkérők sereglése közben, 
végig szól két élményi hang, ame-
lyet nem tud elhallgattatni meste-
reivel. Ez a két élményi hang vall 
az igazi Szerb Antalról. Az egyik a 
gyerekkor bozótosából, a rilkei 
«Glaube nicht, Schicksal sei mehr als 
das Dichte der Kindheit»-ből ki-
hallatszó szólama Szeverinusz test-
vérnek, — a másik a házasság fel-
bomlásának, két test egymástól való 
gyógyíthatatlan idegenségének és 
egymásrautaltságának szólama. Az 
élet fikciója, üvegbe zárt kísérleti 
jellege helyett, ez maga a telivér 
élet, mélyen lenyulva az ösztönökig : 
az egyik az aszkétikus élet mennye-
pokla, a másik a mindent vállaló 
testi életé. Forró, megragadó líra 
csap ki innen és milyen átélt, meg-
kínlódott tudósság, milyen bölcs és 
iskolázott kommentálás ! 

Szavát hagyni az élet gondozatlan 
sűrűjének, beszélni engedni minden 
akadályon, tudós szemérmen túl az 
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életet magát, szóhoz juttatni az 
élmények, a szabad idegként vonagló 
élmények titkos regiszterét, — a 
szabadulás, a méltó alkotás útja. 
Szerb Antal tudja ezt is, próbálja 
meg végre h á t ! 

Thurzó Gábor. 

Nagy Andor: «Tavasz Váradon». 
(Regény a fiatal Ady Endre életé-
ből.) 

A regényes életrajz másodrendű 
műfaj. Félig riport, félig történetírás, 
itt-ott egy kis fantáziával megszíne-
sítve. Igazi nagy író csak a pihenés 
időszakában bibelődik mások életé-
nek rekonstruálásával, olyankor, ami-
kor kihagy az érdeklődése — ön-
magával és a Mindenséggel szemben. 
Igazi nagy írónál, teremtő erejű 
művésznél azonban eltűnik ez a 
másodrendűség s gyönyörködve ol-
vassuk művét. Annál szembeszökőbb 
a műfaj alacsonyabbrendűsége, ami-
kor olyanok nyúlnak az életrajz-
íráshoz, akiknek az elérhető legmaga-
sabb fokozatú kifejeződési formát 
éppen ez a műfaj jelenti. Az ilyen 
«író» — és ilyen Nagy Andor is — 
igyekszik mindent beleadni, mindent 
ami kimaradt az eddig meg nem 
írt és soha meg nem íródó önálló 
regényből, versből, drámából, min-
dent, ami így benneszorúlt. Ez a 
súlyos hibája Nagy Andor könyvé-
nek. És kétszeres a hiba, mert a 
«Tavasz Váradon» az egyik legna-
gyobb magyar lírikus, féltett kin-
csünk, irodalmi büszkeségünk : Ady 
Endre ifjúkoráról szól. Amilyen sike-
rült a kép, amit a századfordulón 
ujjászülető, felpezsdülő, új élet elé 
feszülő Nagyváradról fest, amilyen 
élők a mellékszereplők, olyan suta, 
sápadt, széteső a főhős megrajzolása. 
Tudjuk jól, hogy Ady, a fergeteges 
lángész magánélete nem mérhető le 
a polgári erkölcs normáival. Tudja 
mindenki, hogy azok az idegdrámák, 
amelyek ebben az ázsiai szilajságú, 

olajbarna bőrű, feketeszemű, magyar 
elmeóriásban olyan fékezhetetlenül 
és szertelen forrósággal játszódhat-
tak le, külső jelenségeiben sok meg-
botránkozást keltettek a kortársak 
között. De ugyanakkor azt is tud-
juk, hogy az igazi Ady nem ez volt. 
Az ő portréját belülről kellett volna 
megrajzolni, az önmagával harcoló, 
befelé néző, fajtájáért reszkető zse-
niét, aki nem gyengeségből, gyáva-
ságból, bohémkedésből, vagy belső 
romlottságból kereste a tivornyákat 
és a parttalan kicsapongásokat, ha-
nem azért, mert szabadulni akart 
egy-egy órára a nemzet-sír fekete 
viziójától. Pogány lélek volt Ady? 
Élvhajhász, részeges fickó, aki rossz 
bökverseket írt holmi vidéki lapokba 
és szerkesztőségi cimborák közé süly-
lyedve csak a mindennapi italra és 
csókra való előlegért birkózott fukar-
kezű kiadókkal? Nem Balassi, Cso-
konai és Petőfi, hanem örökre név-
telenül maradt vidéki lumpok voltak 
az édes testvérei? 

Adynak nem ártott Nagy Andor 
könyve, — önmagának annál többet 
a szerző. A «Tavasz Váradon» kitűnő 
stilisztát, de kisstílű embert állított 
elénk, aki nem tudta megérteni, de 
még elképzelni sem, mi pergett le a 
szeme előtt viharzó külséges élet 
másik, belső oldalán. Pedig erre 
lettünk volna kíváncsiak, ezt vártuk, 
amikor kézbevettük a könyvet, amely 
Ady életének művészi szempontból 
is legizgalmasabb, legérzékenyebb és 
későbbi kifejlődésére legdöntőbb im-
pressziókkal teli korszakát akarta 
megeleveníteni. Kár, hogy nem sike-
rült. Higgadtabban, alázatosabban, 
messzebbrenézően kellett volna neki-
ülni és főleg — önfeláldozóbban. 
Mert így talán nagyobb lesz a piaci 
siker, de úgy örülni tudtak volna a 
könyvnek azok is, akik Ady ifjú-
ságát eddig csak a — költészetéből 
ismerték. 

(s. m.) 
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Komlós Aladár: Irók és elvek. 
Irodalmi tanulmányok. Nyugat ki-
adás, 1937. 

Bátor, függetlenségre törekvés és 
őszinte véleménynyilvánítás. Ez az, 
ami első pillanatra szembe ötlik 
Komlós Aladár olvasójának. Leg-
jellemzőbb esztétikai szabály ez nála, 
ami minden írásában, első nagyobb 
művében (Az új magyar líra.) épp-
úgy, mint azóta megjelent tanulmá-
nyaiban is vezeti. Az új magyar lira 
c. könyvében elődjeiről írt, akiknek 
legtöbbje élő és alkotó kortársa is 
volt egyúttal; s az élő és alkotó kor-
társak között, akik ugyanakkor fiatal-
kori eszményképei is voltak, biztos 
érzékkel teremt rendet, úgyhogy 
munkája kiindulása lett a modern 
magyar lírát tárgyaló minden későbbi 
magyarázatnak. 

Új kötete tizennyolc irodalmi ta-
nulmányt foglal magába. Az össze-
gyüjtött írások legtöbbjét folyóiratok-
ból már ismertem, s most mégis na-
gyobb élvezettel olvastam végig a 
könyvet, mint annakelőtte akárme-
lyik tanulmányt, a folyóiratokban. 
Legtöbb jelentős egyéniség, — köl-
tőre, novellistára éppúgy áll ez, mint 
esztétistára — hiába adja közzé ön-
állóan is befejezett, kisebb írásait, 
öntudatlanul könyvet ír és a külön-
külön befejezett művek akkor lesz-
nek igazán művé, ha kötetben látnak 
napvilágot. Az Irók és elvek tizen-
nyolc tanulmányában, a kritikus ál-
talános kérdéseitől kezdve, Bródyval, 
Krudyval, Karynthival, Georg Tarkl-
val foglalkozó arcképei mellett, érinti 
az irodalomnak egész sereg elvi és 
politikai vonatkozását. De végigol-
vasva a kötetet, mégsem csak az 
egyes tanulmányok élnek bennünk 
tovább, hanem egy egységes írói gon-
dolkozás, amely tizennyolc tanul-
mányon át vezetett bennünket, világ-
képe, irodalomszemlélete következe-
tes kifejtésével. 

Ha tanulmányírói magatartását, 

irodalomszemléletét meg akarjuk ma-
gyarázni, ugyanonnan kell kiindul-
nunk, amire Az új magyar lira c. 
kötete kapcsán már utaltunk. Bátor, 
függetlenségre törekvés és az őszinte 
kritikusi véleménynyilvánítás ez. 
Ahogy a modern líráról szóló könyve 
első tárgyilagos összefoglalásunk erről 
a kérdésről, ugyanúgy új könyvének 
nem egy tanulmányában elsőnek szö-
gezett le Komlós Aladár egy-egy 
irodalmi tételt, amelyek azóta iro-
dalmi köztulajdonná váltak. Hogy 
néhány példát is említsünk. 1925-ben, 
midőn az irodalmat — az ő szavai-
val élve — «lármás, arrogáns világ-
nézetek» szolgálatába akarták állí-
tani és a l 'art pour l'art zsibvásárra 
kívánkozó selejtszámba ment, Kom-
lós Aladárban meg volt a bátorság, 
hogy leírja ezeket a gondolattisztázó, 
de akkor eretnekségszámbamenő sza-
vakat : «A művészet önmagáért való-
sága és világnézetessége nem ellen-
tétes törekvések, mint ahogy a köz-
véleménnyel elhitetik». Ugyanitt. 
«Csak világnézetes művészet van, — 
legföljebb abban az alkotásban nem 
valósult meg még eléggé a világ-
nézeti tartalom, amelyben még lehet 
és kell hirdetni azt. Abban az ember-
ben legerősebb a világnézet, aki nem 
is tudja, hogy neki világnézete van. 
Mondhatnám: világnézete — lár-
más, arrogáns világnézete — csak 
annak van, akinek nincs. A világ-
nézetet hirdető művészet nem azért 
másodrendű, mert világnézetet hir-
det, hanem mert hirdeti a világ-
nézetet». A kortársirodalomban is 
pontos biztonsággal eligazodó író 
nem lehet irodalompolitikai pártok 
vezéralakja. Aki ilyen határozott ér-
zékkel tájékozódik és mond véle-
ményt arról a szellemi alakulásról, 
amely őt magát is sodorja, csak 
magányos szellem lehet. Vagy hány 
mai esztétára hivatkozhatnánk, aki 
annyira pártok fölé emelkedve mon-
dana véleményt irodalmi életünk két 
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ellentétes mozgalmáról, mint ő, a 
népies és városi irodalomról? 

Hová tartozik ez az író? Kér-
dezed önkénytelenül, esszéit olvasva. 
Helyzete és műveltsége a városi, 
polgári írók csoportjába sorolná, de 
van-e újnépies, aki a megértő ma-
gyarázaton túl, olyan szigorú hangon 
szólna a polgári írókról, mint ő pl. 
Márairól és Zsolt Béláról? A párt-
embereknek nyoma sincs az ő írá-
saiban. Független kritikusi helyzeté-
nek megvalósításánál egyetlen párt 
szempontja vezeti csak, a tiszta 
irodalom eszméje. «A kritikus ön-
tudatlanul is tudja, — írja egy 
helyt — hogy nem egy világ van, 
hanem végtelen sok ; annyi, ahány 
tehetséges művész.» Esztétikai fel-
fogását néhány rövid mondatával 
maga fejezi ki leghívebben : »Lehet-
nek elfogultságai, — t. i. a kritikus-
nak — sőt kell is, hogy legyenek, de 
ezek nem lehetnek ideológiai, csak 
esztétikai elfogultságok. Az ideoló-
gia mindig valami szűk és múló 
paragrafushoz merevít, míg az esz-
tétikai elfogultság csak egy ember-
típus előnyberészesítését jelenti, — 
egy embertípus pedig sokkal szé-
lesebb és örökkévalóbb közösség, 
mint az azonos politikai tételt vallók 
pár évig tartó kis pártjai, a leg-
szélesebb közösség, amelyet termé-
szetes hajlamaink alapján vállalni 
tudunk. Arra a dilemmára tehát, 
hogy egyéniség legyen-e a kritikus 
vagy megértő ember, az a válaszunk, 
hogy egyéniség legyen, de esztétikai 
egyéniség, mert akkor türelmes lesz 
és egyben élesen határozott». 

Ez az esztétikai felfogás sohasem 
lehetett volna olyan időszerűtlen, 
mint éppen napjainkban. De ki 
vállalná az időszerűtlen ember magá-
nyos sorsát, ha nem a szellem embere! 
A kor a selejtesnek kedvez ; a siker 
már eleve gyanakvóvá tesz bennün-
ket. Hányszor érzik ki Komlós Aladár 
írásaiból is ez a gyanakvás s hány-

szor veti fel a siker és az érték 
problémáját? De a tiszta kritika 
emberének nem elég ma résénállni 
az igazi műalkotás szolgálatában ; a 
kor felvet olyan kérdéseket is, ame-
lyek máskor, nagy irodalmi kor-
szakokban felszínre sem kerülhettek. 
Ezek közé tartozik a giccs rejtélyes 
és hatástényezőivel. Komlós Aladár 
új kötetének egyik érdekes esszéje 
foglalkozik a giccs társadalmi és 
lélektani kérdésével. Midőn elolvas-
tam ezt a tanulmányt, hirtelen arra 
gondoltam, vajjon mi lenne, ha sok 
ezer példányban sokszorosítva szét-
küldenénk ezt az írást és törvényileg 
köteleznének mindenkit arra, hogy 
elolvassa? Vajjon ki lehetne-e irtani 
így a polgárság igényei közül ezt az 
irodalomromboló mákonyt, a gics-
cset? Bizonyára Komlós Aladár az, 
aki legjobban mosolyog ötletemen, 
de minden bizonnyal ő az, aki utolsó 
lehelletéig, gyermekes hittel fog bízni 
az irodalom embert és világot for-
máló erejében. 

Tolnai Gábor. 

Csekey István: Liszt Ferenc szár-
mazása és hazafisága. Klny. a «Buda-
pesti Szemle» 1937, 720. számából. 

A magyar zenetörténészek buzdító 
példát kaptak a tudós szegedi pro-
fesszor értékes tanulmányában, amely 
lelkiismeretes, csak az igazságot szem 
előtt tartó kutatással világítja meg 
Liszt Ferencnek, a jubileumi évben 
annyi meddő vitára és téves be-
állításokra alkalmat adó származási 
problémáját. Végre pozitív adatok 
alapján tudjuk, hogy Liszt családjá-
nak magyar arisztokrata vagy nemes-
származása csak tetszetős üres fel-
tevés volt, amit még a mult század 
romantikus szellemével töltekezett 
Liszt-rajongók hireszteltek s amit 
még Liszt unokaöccsének mostaná-
ban megjelent könyve («Franz Liszt. 
Abstammung, Familié, Begebenhei-
ten.») is eredménytelenül igyekszik 
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bizonyítani. Mindenesetre igen ro-
mantikusan hangzik Liszt Eduard 
legendája Liszt magyar huszárfőhad-
nagy dédapjáról, de az igazság mégis 
csak Csekey professzor mellett szól, 
aki anyakönyvszerűleg mutatja ki, 
hogy a család minden atyafiságával 
együtt német jobbágy-család volt, 
a dédapja Rajkán (Ragendorf) sze-
gény zsellérsorban élt, de hogy mikor 
került oda s hol született, nem tud-
juk. A család talán a XVIII. század-
ban vándorolt magyar földre, lehet 
hogy Ausztriából. Csekey profesz-
szor tehát leszögezi a tényt, hogy 
Liszt német származású és német-
ajku szülőktől született magyar föl-
dön, de ez mit sem von le viszont 
abból a tényből, hogy magyarnak 
vallotta magát mindig és mindenütt, 
szóval és tettel a magyar kultúrát 
szolgálta. Mert «használ-e a magyar 
ügynek, ha Liszt családját az ok-
levélszerű bizonyítékok ellenére ma-
gyar családnak állítjuk be? A hiva-
talos német közvélemény Lisztet vér 
szerint joggal a magáénak vallja, 
mintahogy Dürert mi is joggal ma-
gunkénak valljuk. De elismeri Lisz-
tet hazája hű fiának, mintahogy 
Dürert mi is hű német hazafinak 
ismertük el. Hogy vannak, akik 
Liszt magyar hazafiságát el akarják 
vitatni, ez nem ok arra, hogy mi is 
talmi adatokat terjesszünk olyan 
nagy nemzeti értékünkről, mint ami-
lyent Liszt Ferenc képvisel». «Az 
igazság a tudományban az, ami er-
kölcsi téren a lelki tisztaság és az 
életben a becsületesség». 

Ezt a becsületes és igaz szem-
pontot képviseli Csekey István Liszt 
tanulmánya. Reméljük, hogy példa-
adása nyomán ilyen szellemben fog-
ják a hazai zenetörténészek feltárni 

a külföld előtt is a Liszt magyar 
hazafiságát bizonyító adatokat. 
Csakis ezek az adatok döntenék meg 
egyszersmindenkorra a Lisztet tőlünk 
elvitatni akaró állításokat. 

Prahács Margit. 

Orvos és beteg a szociális biztosítás 
rendszerében. (Bakács György dr. 
könyve. Atheneum.) 

Egészen újszerű könyv Bakács 
György dr. fenti című orvostechnikai 
és tömeglélektani tanulmánya. Ma 
már senki előtt sem titok, hiszen a 
napilapokból közismert, hogy az 
egyes betegbiztosító intézetekben ál-
landó az összeütközés orvos és biz-
tosított, valamint a beteg és a biz-
tosító intézet között. Mi hozza ezt 
létre? Milyen lelki okok váltják ki a 
beteg ingerült állapotát, milyen lelki 
alkata lesz idővel a biztosító intézeti 
orvosnak, mi a hibája az egész mai 
betegbiztosítási rendszernek, erre mu-
tat rá Bakács György dr. szakavatott 
tollal, teljes hozzáértéssel és olyan 
stílussal, amely mindenki számára 
élvezhetővé teszi a könyvet. 

De nemcsak a hibákra mutat rá, 
hanem megjelöli az utat, amelyen 
haladva, az egész mai rendszert 
megváltoztatva, orvos és beteg jó-
létét és megelégedését szolgálhatják 
majd ezek az intézmények. És ebben 
van a könyv ereje, elhivatottsága ; 
mert hiszen reformokra már hajlan-
dók lennének az illetékes fórumok, 
de a khaoszban nem ismerik ki magu-
kat. Csak egy szociális érzékkel ren-
delkező biztosító intézeti orvos lát-
hatja ezeket a bajokat. 

Bakács György dr. könyve, mint-
egy kidolgozott programm, amely 
szerint már csak cselekedni kell! 

Urr Ida dr. 


