K É T E S REALIZMUS
(Zilahy
Ararátjáról)*
Zilahy Lajos az elmult hat-nyolc esztendőben olyan élénk társadalmi
és politikai gesztusok szövevényével fonta körül irodalmi oeuvre-jét, hogy
nem kis mértékben nehezíti a kritikus dolgát, aki íróról legszívesebben müvei
alapján ítél. Itt van mindjárt legújabb regénye az Ararát. Talán mondanom sem kell, milyen szokványos és könnyű feladat volna az Abszolut Esztetika vélt-biztonságú mérlegén latolgatni előnyeit és hátrányait, megállapítani róla jót és rosszat, életet vagy halált kiáltani rá. De méltatlan volna,
ha ennek a nyilvánvalóan örökkévalóságra számító társadalmi nagyregénynek ismertetését holmi aprólékos dicséretekkel, vagy kukackodó kifogásokkal
kezdeném... mondjuk ilyenekkel mint: X. Y. mellékalak csudálatosan plasztikus, viszont ez — meg ez a mozzanat pszichologiailag abszurdum stb., stb.
Mindez természetesen igaz lehet, csak éppen nem a leglényegesebb. Ebben
a regényben a részletek valóban fontosak, de lehetnek átfogóbb, látszólag
nem szorosan irodalmi (s nem is szoroson a regényhez tapadó) — szóval
nem formális — észrevételeink is. Sőt, kell, hogy legyenek. De mivel mégis
fanatikusan hiszünk abban, hogy íróról csakis müve alapján alkothatunk
véleményt az irodalom számára, legyen szabad megkockáztatni azt a könynyelmű ígéretet, hogy ha ideig-óráig elkanyarodnánk is a csupasz Irodalomtól — persze ez csak optikai csalódás lehet — végül is a Műről fogunk
ítéletet mondani, s az Ararát értékét sem azon fogjuk lemérni, hogy szerzője
19-ben Bécsbe szökött a kommunizmus elől,** de még azon sem, hogy 45-ben
egy hangsúlyozottan baloldali társaság vezető tisztét töltötte be. Mindezek
az adatszerű tények (és még sok más, amelyeknek felsorolásával itt nem
úntatom az olvasót) egy érdekes egyéniség társadalmi pályájának mérföldkövei, amelyeket talán meg sem említenénk, ha a maguk prózaiságában nem
jellemeznének egy nagyon is „emberi" életet. S hogy pontot tegyek e rövid
elmefuttatás végére, be kell vallanom, hogy alig-alig hiszek abban a tetszetős
tézisben, amely azt hirdeti, hogy az íróban különválasztható az Alkotó és
az Ember. Bizonyos fokig talán . . . De egy lazább értelmezésű, szóval életszerű és nem geometriai párhuzam feltétlenül összefogja a kettőt. Sőt:
a két megnyilatkozási sík harmóniája egyik örök kritériuma az Igaz Alkotásnak. A mű erkölcsi hiteléről van itt szó.
•

Zilahy az aktualitások foglya. Regényei szinte kivétel nélkül „időszerűek" a bennük felvetett problémák a maguk idejében élőek és izgatók
voltak. Érdeklődésének minden csápja saját korára tapad, hirtelen nem is
* Azok számára, akik már olvasták a regényt.
** L. Ruzitska Mária: Zilahy Lajos. 11. lapon.
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tudnék még egy hasonló súlyú magyar írót említeni, aki olyan mereven elzárkózott volna a történelmi multtól, mint ő. Termékeny munka lenne elkészíteni ennek az állandóan up-to-date magatartásnak a mérlegét az ellenforradalom huszonöt évében. Nagyon röviden talán így foglalható össze az
eredmény: népszerűség, anyagi siker, kétes értékű nimbusz a közönség körében és még kétesebb értékű elismerések a Hatalom különböző fórumaitól —
talán ennyit az egyik serpenyőbe, másrészt viszont lassú, de határozott
irodalmi deklasszálódás valami rangosabb bestseller f e l é . . . Ezt az utóbbi
folyamatot különben az irodalmi kritika szigora olykor túlzott lendülettel
és lelkiismerettel siettette, talán ezért olyan élesen tagadó Zilahy értékelése
a connaisseurök körében.
Az irodalom tehát megsínylette ezt az állandó aktualitást, de Zilahy
olvasói szemében hovatovább az ország reprezentatív írója lett, aki csak
ritkán eresztette el a vezető történelmi osztályok pulzusát, hogy az alsóbb
osztályokét is megtapintsa. A „közép-osztályban él a nemzet" hamis illúziója növelte Zilahy jelentőségét egyetemesen nemzetivé, ami tökéletesen
érthető, ha meggondoljuk, hogy 1. Zilahy regényeinek problémái kevés
kivétellel a középosztály életéből sarjadnak, és 2. hogy minden osztály a
maga megdicsőülésén dolgozik írója magasztalásával.
A 30-as évek második felében tornyosodó problémák, a háborús
atmoszféra bizonyos fokig politizálták az addig következetesen semleges
Zilahyt is. Folyóirata, a Híd ezeknek az éveknek legjellegzetesebb szellemi
megnyilatkozása volt. Számos izgató elképzelés forrt benne, de a sok hamis
hinta-gesztus között csak elvétve jelentkezett építő szándék, haladó gondolat
is. És Zilahy neve nem egyszer inkább az utóbbiakkal kapcsolódott össze.
Írói elvein, amelyek régebben szigorúan visszatartották mindennemű
állásfoglalástól, már előbb lazított egy keveset; „A fegyverek visszanéznek"
című regényében már derengett valami halvány szembeszállás a háború felé
rohanó Európával. Pozitívum ebben még alig-alig található: tendenciái —
ha egyáltalán vannak ilyenek — olyan széles általánosságban mozognak,
hogy humanisztikus közhelyeknél alig értékelhetők többre. De vezércikkeiben, majd pedig a Fatornyokban nézetei sűrűsödnek és konkretizálódnak,
s magatartása is egyre szilárdabb halmazállapotot nyer. Az ország háborúba
lépésétől kezdve Zilahy közéleti és irodalmi szerepe bizonyos ellenzéki jelleggel színesedett, amelyet a gondolkodóbb értelmiségiek vékony rétegének
megtorpanó németrajongása és ocsudó pacifizmusa táplált. Nem volt ez
valami harsány és határozott kiállás, politikai állásfoglalás, inkább csak
gondosan stilizált anglofilia, ügyesen kétélűvé csiszolt gesztusok sorozata,
amelynek igazi értelme csak a tolvaj-nyelven értők kis csoportjának nyílott.
Kivétel talán a Fatornyok, de ennek mondanivalóját voltaképpen ezerkilencszáznegyvennégy politikai akusztikája duzzasztotta meg.
•

Ez volna hát Zilahy karrierjének vázlatos története az ellenforradalmi 25 esztendőben. Demokráciánkban eleinte gyakran és szokatlan egyértelműséggel hallatott magúról: a magyar-szovjet művelődési társaságnál
töltött be vezető tisztet, valamint egy reprezentatív folyóiratot szignált Szentgyörgyi Albert társaságában. Aztán kiutazott Amerikába, s itthon megindult a csalódott találgatás útjának természetét illetően. Személyére sejtelmes köd ereszkedett, s amikor hirdetni kezdték ú j regényét, a
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közönség érdeklődését nem kis mértékben fokozta az író körül terjengő
bizonytalanság. Meglehetősen egységes kíváncsiság nyilvánult meg Zilahy
irányában a legkülönbözőbb olvasórétegek részéről, amelyek függetlenül
attól, hogy a multban kedvenceik közé sorolták-e vagy sem, most az Uri
Író határozott, ködoszlató állásfoglalására vártak.
De inkább csak az állásfoglalás puszta ténye, s nem annak iránya
izgatta a kedélyeket, a megnyilatkozás miként-je, a hang hogyan-ja...
A helyzet pikantériája volt az, ami igazán vonzott, az egyszeri, soha vissza
nem térő helyzeté: hogyan fest Zilahy első irodalmi lépése a népi demokráciában. A könyv elfogyott, beszélni kezdtek róla sokan és sokat — csak éppen
nem az volt a beszélgetésnek tárgya, amire a kötetet váró érdeklődésből
következtetni lehetett.
Az Ararát rövid időn belül sajátos sorsra jutott. Perverz szekszualitástól duzzadó epizódjai elterelték a figyelmet a lényegről, és akik csak hallomásból ismerik a regényt, azokat már nyilván egy egészen más természetű
kíváncsiság sarkallja az olvasásra . . . A regény obszcénitásai mellett másodrendűvé szürkül az Ararát igazi lényege: a magyar arisztokrácia hanyatlásának ábrázolása. Való, hogy Zilahy nem tesz nyilt ígéretet e nagy feladat
teljesítésére, de a tág történelmi meder, amelyben a regény lefolyik, s a
lappangó históriai ihletettség már eleve igényeket támasztanak bennünk
a téma súlypontjának helyét illetően. Ennyiben tehát csalódtunk az Ararátban, s ezt a csalódásunkat az író mentegetődzései — avagy csak szokásos
szerénykedési formulák ? — kevéssé enyhítik. „ . . . ez a regény csak torzó
és kifejezési formájában is a legtöbb helyen csupán feljegyzéseknek hat." —
írja Zilahy; ez azonban túlzás. Igaz ugyan, hogy a regény szembetűnő szerkezeti aránytalanságai vagy egyik-másik portréjának repedései hiányérzetet hagynak, mindezektől függetlenül azonban az Ararát mondanivalója befejezett. S mint ilyennek megvan a maga végleges karaktere.
A regény egy mágnáscsalád története. Valahol a mult század utolsó
negyedében kezdődik, és feljön egészen a második világháború kitöréséig.
Dukay István gróf, (alias Dupy gróf) a család vérbeli arisztokrata feje,
1939 augusztus 30-án hal meg. Hatásosan szimbolisztikus ez a dátum, azzá
teszi a következő nap, a háború kitörésének napja: szeptember elseje. Ez a
frappáns elrendezés egyik legmegragadóbb giccse a regénynek. Különben
Zilahy ezúttal gyakran indukál magasabb feszültségű jelképes értelmet
egy-egy jelenetében: újabb bizonyítéka annak, hogy többet szándékozott
nyujtani ferde kéjek Valpurgis-éjénél.
Dupy gróf halottas ágyánál jelen van az egész család, ide fut össze
utoljára a regény minden szála. (Szinte kínálkozik ez a finálé, hogy innen
induljon majd neki az Ararát folytatása.) A zárójelenet nagyon tömör és
világos megfogalmazása Zilahy szándékának, érdemes vele tüzetesebben foglalkozni. De hogy félreértés ne essék: itt csupán a szándék végső képletének
megismeréséről lehet szó, maga a regény ettől ugyancsak elkanyarodott.
Szándék — és amit ebből megvalósítva kapunk: terhelő kettőssége az Ararátnak. S immár mérték is adódik: a szándék arányain mérni a teljesítményt.
„Nincs menekvés... Nincs menekvés egyikőtöknek sem..." — ezek
voltak Dukay István utolsó szavai. Most nézzük sorra, kik voltak jelen,
amikor ez a végzetes jóslat elhangzott.
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Menti grófné, Dukay István felesége. Leánykori neve: ScháyenheimElkburg Klementina hercegnő. Minden szélsőségtől irtózik, a császári világ
eszményeinek zárkózott és csöndes ápolgatója. Az utóbbi időben karitatív
buzgalom vett rajta előt. Mikor férje meghalt, ő „kezdte az imádkozást,
fennhangon: Vater
unser...".
Rere, a legidősebb fiú. Az arisztokrata családoknak szinte már elengedhetetlen kreténje. „Mialatt a hangos imádkozás folyt, Rere a mutatóujjával ismeretlen betűket rajzolgatot a parkettre. Senki sem tudhatta, hol
járnak egykedvű gondolatai."
János gróf, ő a jól ismert „nyilas-gróf", a Hitlerrel tartó mágnásfiú.
Testi-lelki nevelője a nácirajongó Kliegl Ottó tanár. János különben antantszíjat hord, zöld inget és homoszexuális. Amikor Menti grófnő megkezdte
a Vater unser-t, „rögtön megszólalt János gróf kissé fakó hangja: Der
Du bist im Himmel".
György gróf; Amerika megszállottja, megtestesítője a liberális gondolkodásra hajló arisztokratának, aki az iparosodásban látja a jövőt. Szóval feudálisokkal szemben ő a mágnás kapitalista, ami természetszerűen
valamelyes társadalmi haladottságot jelent. Amikor János gróf a Himmel
szónál tartott, „Váratlanul dörrent meg a térdeplő Dukay György hangja.. .
Előről kezdte a Miatyánkot
magyarul..."
(Egyébként az író ebből az alkalomból megjegyzi: „Dukay István halottaságya mellett így ütközött meg mégegyszer Nagy Ottó császár és Ordony
vezérszelleme." Ez csupán azoknak szól, akiknek nincsen megfelelő érzékük
a jelképek iránt.)
Krisztina, az idősebb lány. Töredékesen rajzolt portréján sajátosan
keverednek a romlott és az álmodozó-idealista nő vonásai. Tulajdon nagybátyjával folytlat viszonyt, de Károly királyba szerelmes. Életének súlypontja az Ararát-i családi kastélyból Madeira-szigetére tolódik el az emigrált király lakhelyére. További sorsáról nemigen tudunk. Világgá züllött,
homályából ritkán előbukkanó, nagystílű arisztokratalány. De halála váratlan és megdöbbentő. Néhány sorban tudósít erről a regény; a felszabadulás után egy pesti gettóház udvarán találtak rá holttesére, összefagyott
zsidóhullák közöt. 1940 óta egy zsidó orvos felesége volt.
Ziát, a kisebbik lányt nem érte a haldokló jóslata. Ő akkor lépett a
szobába, amikor már elhangzott a kísérteties szózat Ekkor a haldoklónak
„már csak annyi ereje volt, hogy Zia felé nyujtsa a kezét. Zia megragadta
a feléje nyujtott kezet és térdrebukott az ágy mellett. Dupy gróf ajkain
halvány kis mosoly jelent meg, amikor meghalt". Zia főhőse a regénynek,
az ő élettörténete, — amely zömben a két világháború közé esik — teszi a
cselekmény gerincét. Kár, hogy figurája nem eléggé teherbíró. Egyébként
rokonszenves teremtmény; emberinek érezzük mozdulatait, amikor a svihák
olasz herceg. Philippo felesége lesz, majd mikor csalódva házasságában hoszszú madridi magányába vonul. Nem csúszik ki Zia lábai alól a talaj akkor
sem, amikor a radikálisan baloldali, földosztásért küzdő Ursi Mihály oldalára kerül, jóllehet ebben a megoldásban túlcseng a romantika (ami nem
zárja ki azt. hogy az életben elő ne fordulhasson). De végleg szerencsétlen
a földosztási epizód: ezt a nyers giccset kevesen fogják megemészteni. Különben — nem emésztette meg Dupy gróf sem leányának ezt a lépését és
hosszú idő után. csak halálos ágyánál látja meg újra Ziát. A lényeg itt az,
hogy a legkisebb lányt nem érték apjának végszavai, amit egyszerü véletlen-
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nek is tulajdoníthatnánk — hiszen csak egy pillanattal késett le a haldokló
utolsó szavairól — ha nem lenne olyan nyilvánvaló Zilahy helyzet-alakításának tendenciája. Zia, immár mint Ursi Mihály felesége, fotoszalont nyit
az Andrássy-úton; ami azt jelenti, hogy végleg levonta a földosztás konzekvenciáját : tehát nemcsak hogy fölégette maga mögött a feudális osztályhoz vivő útat, de épített egy ú j a t is: a polgárok felé. Valamit enyhít ezzel előző lépései tornyosuló romantikáján, különösen a kirakatba tett Duce
kép impozáns: egyelőre csak ez óvja meg a naiv olvasót attól a gondolattól,
hogy Ziából — ha folytatódna a regény — esetleg kommunista párttag
lenne. Mindenesetre a Zia útját helyesli, szentesíti az író azzal, hogy őt kivonja az apai jóslat hatálya alól.
Ez lenne tehát a szándék. Ezekkel a figurákkal akarja Zilahy megtestesíteni, megeleveníteni a magyar arisztokráciát. S ebben az utolsó jelenetben egy pillanatra célt ér: a családi tablóban ott van a mágnás-osztálynak szinte minden típus-karaktere. De ennek a jelenetnek igaz arányai csak
elvétve derengenek fel a regény félezer oldalán. Zilahy képtelen megmaradni az ábrázolásnak e szerencsés realizmusánál. A fejezetek, epizódok
sulypontjai többnyire a lényegtelen felé tolódnak, s valami mozdulatlanságba fúló, fotografált valóságot vonszolnak magukkal. Statikus valóság és
dinamikus szándék keverednek a regényben, ami körülbelül megfelel az ábrázolást tépázó kettősségnek: a végletesen egyénit hangsúlyozó alkati hajlandóság és a művészi tipizálás keveredésének. Az egyéni hangsúlyozása,
az egyéniség-kultusz alkati hajlandósága Zilahynak. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tipizáló igény nem szerves adottság nála. Senkit ne tévesszenek
meg ezirányban korábbi regényei, amelyek úgyszólván kivétel nélkül általános érdekű problémákat vetettek fel, nagyobb közösség döntő kérdéseivel
foglalkoztak — ami egy bizonyos fokig automatikusan típizálta az alakokat is. De csak a probléma héja, a beállítás, a díszletezés, szóval ami külsőleg
a műben, az hordozott némi igényesebb örök-aktualitást. De a regény húsa:
az ábrázolás mikéntje, felszínes érdekességgé, egy bizonyos kor múló aktualitásává sorvasztotta azt, ami művészi ígéret volt benne. A bestsellerek többnyire társadalmi regények; gyakran nagyon mély és döntő kérdeseket bontogatnak — s éppen, hogy nem ezen múlik irodalmi értékük. Hanem a módszer, a tétel kidolgozása, a megírás, — ezen buknak el a könyvpiac csillagai.
Az irodalom szempontjából: éppen a problémák magas igénye állít olyan
művészi feladat elé, amelynek teljesítésére csak ritkán van meg a kellő erő.
Talán nem felesleges megemlíteni ezt az Araráttal kapcsolatban sem.
Következetesen lényeg-látónak maradni, ez hasonlíthatatlanul több
erőfeszítést igényel, mint a valóságnak fizikai értelemben vett teljességét
ábrázolni. Tehát egy esemény, kor, osztály vagy társadalom irodalmi vetületét — legnagyobb fokon! — csakis mint belső lényegükre támaszkodó ábrázolást lehet elképzelni. S mi ez a belső lényeg? A valóságnak művészi képletbe sűrített, tisztult arányai. Zilahy képtelen magát erre a lényegre koncentrálni. Sőt: annyira ráhatalmasodnak meséjére a regényes elemek, a
szórakoztató epizód-cirádák, annyi a lényegtelen, a burjánzó sallang rajta,
hogy azokat a ritka szerencsés pillanatokat — amelyekben töretlen az ábrázolás művészi realitása — hovatovább nem érezzük a regény szerves tartozékainak.
•
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Hol sikkad el a lényeg az Ararátban ? Ott, ahol az író a kulisszák
mögé vezeti olvasóját, hogy onnan mutassa be az arisztokrácia szétzűllését.
(Valami ehhez hasonló veszély ott, lebeg minden család-regény fölött.)
Ahelyett tehát, hogy a társadalom oldaláról világítaná meg ezt a hatalmas
folyamatot, Zilahy hálószoba intimitások sorozatává zsugorítja a feudális
rend hanyatlását. Innen, a kulisszák mögül oszloposodnak szinte már a regény pilléreivé a családtagok s a különböző mellékfigurák sexuális attrakciói;
így válik, az Ararátban a nemiélet züllöttsége a mágnásosztály dekadenciájának egyedüli biztos tünetévé. Talán nem szükséges részletesebben fejtegetni, hogy a regénynek azokat a társadalmi erőket is ábrázolnia kellett
volna, amelyeknek szorításában felbomlottak az arisztokrácia osztályformái;
annyi azonban bizonyos: a valóság kegyetlen meggyötrését jelenti, ha egy
társadalmi osztály dimenzióit a hálószoba és nem a társadalom felé érzékeltetik. Ez a fogyatékosság egyébként az író szemléletének természetéből
fakad: laza és felszínen ragadó ez a szemlélet, jelenségeket konstatál, de
csak nagy ritkán képes a jelenségek mögött meglátni az összefüggést is.
•

A felületes olvasó progresszív szellemünek fogja érezni az Ararátot. De lehet-e igazán haladó az a mű, amelyben a világnézeti tendenciák
csak felületen jelentkeznek és gyökereik nem nyulnak le a művészi ábrázolás mélységeibe? Aligha. Azok a társadalmi-politikai tapogatózások,
amelyek a háborús években megszínezték Zilahy egyéniségét, éppen az
Ararátban satnyulnak meddővé; amit vártunk: a Fatornyok szerzőjének
művészi megujhodását egy társadalmi-világnézeti elhatározottság jegyében — az nem következett be. A regény szociális tendenciái — relative
nézve — nem konkrétabbak ós konstruktivabbak, mint az írónak a háborús években hangsúlyozott humanizmusa, s ábrázolásának művészi rangja
sem jutott tovább előbbi írásainál. Zilahy politikai állásfoglalása elhaló
és leszáradó, sőt lekívánkozó sallang a regényen. Kívül esik annak vérkeringésén, idegen annak lényegétől, de idegen írójától is. Mindez nem
mond ellent annak, hogy az ő írói pályáján az Ararát a legélesebb hang,
sőt: az Ararát a leghatározottabb társadalmi állásfoglalása Zilahynak.
Akinek írói habitusára több mint negyed századon keresztül a zárkózott
semlegesség volt a legjellemzőbb, legállandóbb vonás, ezt az egyéniségéhez nőtt magatartást már alig tudja könnyedén és veszélytelenül feladni.
Az Ararát két vonatkozásban sínyli meg Zilahy írói modor-változását.
Egyrészt nem látjuk tisztán állásfoglalásában a pozitívumot (sem társadalmi, sem művészi téren) és talán ehhez kapcsolódik az is. hogy nem
érezzük minden ízében őszintének a regényt. Minden állásfoglalás természetszerüen kétirányú: tagadó és igenlő, vagy ha tetszik: destruktiv
és konstruktiv. (Ne gondoljunk itt e fogalmak napi értelmére.) Ha egy
állásfoglalás határozott, azaz pozitiv vonásai (konstruktivitása) félreérthetetlenek, negativumai automatikusan megvilágosodnak. De ha egy állásfoglalásnak csupán negativumai tisztázottak, ettől még nem válnak
nyilvánvalóvá pozitivumai.
Az Ararát puszta témájában, de még szándékában is negativ állásfoglalás: az arisztokrácia felett húzza meg a lélekharangot" Ennek a
hangnak a csengése azonban fáradt és tompa. Nyilt kapukat dönget, megfejtett rejtvényen izzadja keresztül magát, problémája a Tegnapelőtté,
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amelyet nem is a Ma, hanem még a Tegnap oldott meg. Arra a területre
pedig, ahol fény derülne állásfoglalásának pozitiv oldalára (ha egyáltalán van ilyen), már nem lép az író. Mindez talán nem volna döntő a regény irodalmi értéke szempontjából, ha Zilahy nem kezelné negativ mondanivalóját pozitivumként: a megoldott problémákat zsonglőrien elegáns
stílusával akarja frissé-élővé üdíteni, a helyzetek beállításával aktuális,
akut drámaiságot igyekszik előidézni; — egyszóval nem hajlandó észrevenni, hogy kérdései történelmi érdekességüek. Hogy egy probléma érdekessége aktuális, jelenbe vágó avagy történelmi természetü, mindez nem
esztétikai-érdekű kérdés. De ha elferdítve a probléma jellegét, lényegének meg nem felelő művészi eszközökkel igyekezzük átgalvanizálni, ez
már igenis esztétikai érdekü folyamat; sőt: esztétikai korlátozottság.
Ebbe a hibába esik Zilahy is. Ezért hamis és erőltetett az Ararát progreszszivitása, ezért nem érezzük sok pontján őszintének ezt a nagyigényű korregényt. S még valami: Zilahy most lett először időszerütlen. Most hozott
először témát a történelem által már lepecsételt multból, most szakadt ki
először korának problémaköréből. Magában véve ez még nem hendikepelné a regényt, hiszen az Ararát legerősebb pontjai talán éppen azok,
amelyek történelmi pillanatokat örökítenek meg. (Károly és Zita koronázása, Ferenc József halála és Krisztina naplója.) De Zilahy valami feleslegesen gondos irodalmiassággal, szirupos modorossággal, sőt lexikálisan
tudományos betétekkel igyekszik ellensúlyozni — s nem éppen a biztosabb izlésüek felé — a téma történelmi zártságát.
Írói modora, magatartása szokatlanul fölényes, helyenként elképesztően frivol. Szélsőségeiben is igyekszik kulturált és vasalt maradni, —
ennyiben tehát hü Zilahy előbbi formájához — de a széles pózok, a meghökkentő hangnem inkább már egy felszínes törekvésnek, az épatér les
bourgeois-nak, semmint egy őszintén egyéni tartásnak a tünetei. Zilahy
alakít: alakítja a cselekményt, alakítja önmagát, teátrális svunggal olykor belép történetébe és vállalja a nyilt színen való rendezés nem éppen
hálátlan feladatát. Ironikus és megilletődött egyszerre, gúnyoros és komoly, érző és c i n i k u s . . . Magatartása árnyalatainak testhezállóan hü kifejezője a nyelvi stílus: talán az egyetlen, ami maradéktalanul irodalmi
élvezetet n y u j t ebben a regényben.
Pornográfia. Nem mondunk újdonságot azzal, hogy Zilahy erősen
szenzuális beállítottságu. Regényeit át meg átszövi a sejtelmesen tompított érzékiség; a szerelem, a testi szerelem élet állandó főszereplői írásainak. Mindeddig azonban következetesen megmaradt az ízlés határain belül és inkább csak a nemi élet fontosságának, állandó jelenlétének hangsúlyozásával s nem annak naturalizáló részletezésével, öncélu ismertetésével tüntetett. Az Ararát ezen a téren valóban forradalmi mű. Olyan
perverz orgiát csapnak benne az alantas nemi ösztönök, olyan válogatott
obszcénitásokat gyüjt egybe a sexuális élet perifériájáról, amelyek még
akkor is visszataszítóak lennének, ha arányosabban illeszkedve a cselekménybe, nem terelnék el a figyelmet a regény lényegi fogyatékosságairól.
Irodalmiasság. A részletekben meghúzódó belletrista finomságokat
csak addig tudjuk igazán élvezni, amíg nem az írói rutin futószalagjáról
kerülnek elénk. Egy-egy igaz lélektani lelemény finom kiaknázásában a
novellista Zilahy erényei jelentkeznek, máskor pedig stiláris szellemisége
vonz: a vastagabb andektázó kedv szerencsés találkozásai ezek a helyek
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egy sajátos csevegő-bájjal. Mindez könnyen válik olcsó, mesterkélt technikává.
A mellékalakok megformálásában talán jobbik oldaláról mutatkozik
be Zilahy. A Dukay család közvetlen környezetében ott találjuk Berilit,
a francia bonnet, aki bizarr pedagógiájával szamárfület mutat a mágnáscsalád képmutató, állig gomborkozó erkölcsösségének; Fini herceget, ezt a
sikerült történelmi karikatúrát és Lojzi tisztelendőt az ő diszkréten leplezett antiszemitizmusával. De a családot rajtuk kívül is egész csoport lényegében megragadott figura veszi körül, akik közül nem egy az arisztokráciát
környező társadalom valódi hangját-magatartását hozza a regénybe. Hogy
csak a legmaradndóbbakat említsem Kliegl Ottó tanár, a félelmes és groteszk, Hitler rajongó; Fogoly és Pognár, a két újságíró, akik a középosztály
kevés meggyőződéssel vállalt szélsőségeit hozzák a színpadra, és Ursi Mihály,
Zia második férje, akinek ábrázolásába a kelleténél valamivel több romantikus lelkesedés keveredett, s aki egy. kicsit már a Jókai-szabású férfi ideálhoz hasonlít. Közös ezekben az alakokban a gondosabb jellemzés és valami
erőteljesebb lélektani átvilágítás, ami többnyire egy-egy epizód fellobbanó
fénye mellett történik. De ezeket az inkább társadalmi síkra állíott alakokat
egy magánélete felől ábrázolt család áramkörébe vonja az író, s így aránytalanság támad a mellékalakok tömény társadalmi jellege és a főhősök társadalmi színtelensége között.
*

1924-ben Herczeg Ferenc és gróf Bánffy Miklós a kövétkező sorokkal
ajánlották tagul Zilahy Lajost a Kisfaludy Társaságban: „ . . . munkásságában a régi magyar irodalom hagyományainak útján jár és ennek a nemes
iránynak újból meghódította a közönség rokonszenvét." Ez a jellemzés
teljessé mélyül Berzeviczy Albert elnök üdvözlőbeszédét, amelyet az immár
taggá választott Zilahy Lajoshoz intézett. „Versírói megjelenése a nekünk
legkedvesebb auspiciumok alatt: a Beöthy Zsolt bemutatása mellett ment
végbe, már ekkor is mintegy eljegyezvén magát a Kisfaludy Társasággal.
Azután kiterjedt munkássága a kisebb elbeszélésekre, a regényre, a színműre is, mindenütt mélyenjáró feladatokat, lélektani problémákat is keresve és találva, de mindig távoltartva magái a költői bizarrságtól; felfogásban, előadásban mindig hű maradt az üde természetességhez, az őszinte
közvetlenséghez s a művészi egyszerűséghez."
Nem szükséges e jellemzés hátterébe odaállítani Herczeg Ferenc
vagy Berzeviczy irodalmi nézeteit, félreérthetetlen önmagában is: a konzervativ író eszménye bontakozik elénk e sorokból. A fiatal Zilahyra
sokban találóak ezek a megállapítások, de pályájának alakulása több
ponton szembeállította őt a hajdani eszménnyel. Zilahy nem jegyezte el
magát szorosan az irodalmi és társadalmi konzervativizmussal, legalább
is azzal a formával nem, amelynek pl. Herczeg Ferenc a megtestesítője.
De írói egyéniségét végső soron a neobarok társadalom determinálta; az
a társadalmi háttér alakította észrevétlenül Zilahy modorát; szándékai
és igényei szükségszerüen ehhez igazodnak. Rabja ennek a társadalmi
konstellációnak, de nemcsak amikor törvényeit elismeri, hanem akkor is.
amikor szembekerül velük. Zilahy Lajos hangjának a neobarok Magyarország akusztikája felelt meg legjobban.
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