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még ködösebb-felhősebb körülöttük az 
élet most, mint valaha. Félálom. Par-
nóczy Gyurka magyar úriember a cseh 
huszárok tisztje, ott őrzi az elődök 
lovashagyományait. A hegyek a régiek 
még, az emberek ujak, hanem azért a 
régi bolondságok esnek meg velük. 
Valami Krúdy-hangulat borong az 
egész regényen, anélkül azonban, hogy 
Krúdy-utánzat lenne ; Dékány András 
is a ködből jövő, ködbe vesző urak és 
kisasszonyok szerelmese. A hősnő, Mo-
nostory Andrea, egy magányos barátot 
szeret, aki rózsákat nevel hegytetőn 
levő temploma körül, hiszen gyéren 
akad a hegyek közt lélek, nem nevel-
heti azokat. Az urak féllovagok csak, 
nem lehetnek eszményképek ; nincs 
kiért élni más, csak a barát. Egy most 
érettségizett diák veszi fel vele a ver-
senyt, nyárára cseppen bele szegényke 
Andrea féláloméletébe, őszre már ko-
cognak is vele vissza a sárosi lovacskák 
a hegyekből betegen. Nehéz kiábrán-
dulni még hitünk frissességében, láz 
jár a nyomában. 

Külön kiemelendő írói erénye Dé-
kány Andrásnak, hogy aránylag so-
ványtestű meséjét ezer meg ezer leírás 
csillogó szálával hímezi-szövi. Leírásai 
beleilleszkednek a regény egységes, 
felül hamvadtnak látszó, alul annál 
parazsasabb hangulatába ; i t t a tót ki-
varrások nagyszerű tarkaságával lehet 
írásművészetét legjobban jellemezni. 
Rövidek ezek a leírások, kikibújnak 
az alapanyagból és csakhamar el is 
tűnnek benne, hogy másutt új színes-
ségben gyönyörködtessenek ismét. 

Néhány igen szép részlete a háborút 
szenvedett Felvidék magyar alakjait 
önti az írás ércébe ; ilyen például a 
szinnai csendőrőrs utolsó két napja az 
oroszok bejövetelekor, megrázóan mély 
novella. Valamit, bár halványan a Fel-
vidék magyar leányainak csehek, tótok 
felé kényszerülő vergődő életéből is 
érzünk ; alkalmas magyar fiatalembe-
rek híjján nehezen lehetnek szegény-
kék hívek igaz vágyaikhoz. Kár, hogy 
Dékány nem erre építette fel egész 
regényét, a borongósságból kevesebbet 
kaptunk volna, a legelevenebb mából 
azonban annál többet. 

Előadásmódjában érezzük az eleven 
ütemű tárcaírót, párbeszédekben dol-
gozik, nem ívekre nyúló bölcselkedé-
sekben. A regény párbeszédes szerke-
zete hangsúlyozott dicsérete az írónak, 
ha ezt a téma ködösségével, körvona-
latlanságával egybevetjük. 

Kilián Zoltán. 

Gesztesi Balogh Gábor : Asszonyölők. 
(Regény. Franklin-kiadás.) A címről 
detektívregényt sejtene az ember eb-
ben a könyvben, de nem az. Sőt azt 
lehetne mondani : még az sem. Négy 
jóbarát mondja el legnagyobb szerelmi 
csalódását és ezzel indokolja a többiek 
előtt : miért mondott le a szerelemről. 
Kemecsey Elemér magyar földbirtokos 
pedig a naplójába írja le ezeket a sze-
relmi élményeket. A napló egy része — 
a saját története — készen is van, azt 
felolvassa. Előzőleg azonban «házikabá-
tot öltött és kényelmes, puha otthoni 
cipőt. Bezárta az ablaktáblákat. Forró 
csésze teát öntött a szamovárból, de 
előbb rumos cukrot égetett bele és rá-
gyujtott egy illatos Dimitrinóra. Ké-
nyelmesen elhelyezkedett az íróasztal-
nál. Hogy a lámpa fehér fénye ne érje 
bántóan a szemét, egy színes kendővel 
takarta le. Az album oldalán kicsiny, 
remekművű kulcs lógott. Beleillesz-
tette az oldalzárba. Nehezen fordult, 
különös csikordulással, hiszen a rég-
mult idők színes képei derengtek 
mögüle». 

A napló többi része is arra a «Schön-
geistre» vall, akit a fönti idézetből 
megismerhetünk. Szétszóródó apró-
lékossága mellett kétségbeejtően ro-
mantikus és imádja az útszéli bölcses-
ség színehagyott frázisait. Neki is, 
barátainak is csak egy a problémája : 
a Nő. Mindegyikük bőviben van a 
földi javaknak s bár a szerző — azt 
hiszem, csak illendőségből — azt 
állítja, hogy egyikük német gyáros, 
soha nem látjuk mint ilyet tevékeny-
kedni. A másik kettőről még kevésbbé 
sül ki ilyen pozitívum. Igy aztán csak-
ugyan ráérnek a Nővel foglalkozni, aki 
mind a négynek az életében csodálato-
san egyformán kiagyalt titokzatosság-
gal bukkan föl és bizonyos idő multán 
ugyanilyen titokzatosan tűnik is el. 
Elkeseredésében az egyik ilyen kon-
kluzióra jut : It t nálam már meghalt 
az «Asszony». A másik, a szangviniku-
sabb ezt már így formulázza : Elve-
szem az asszony szerelmét és eltiprom 
őt, nehogy azután ő tiporjon el engem. 
És mindezeket, mind pedig más bölcs 
szentenciákat, mint például : Nem te-
kintem problémának a nőt, — Tudni 
szeretném, mi van a fekete Kapu mö-
gött, — Hiszen a földi élet tova száll, 
mint a röpke pillanat — a szerző kur-
zívval szedeti, nehogy a fölületes olvasó 
valahogy elessék az élvezetüktől. 

Hogy a könyv érdekességét növelje, 
fölsorolja Kalkutta, Newyork, Berlin, 
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Párizs, London, San-Remo, Monte-
karlo, Bécs és Egyiptom neveit, to-
vábbá a Père Lachaise összes sírköveit 
baedeckeri pontossággal. A szereplő 
nők természetesen gyönyörűek, a ru-
háik nemkülönben és csak parfőmben 
a következőket olvashatjuk : Coty, 
Gerlain, Haubigant és Piver «remek-
lései» ; másutt meg a «Trèfle incarnat» 
kesernyéssége libben a jámbor olvasó 
felé. Egyáltalában, ami az öltözködés-
sel, az evéssel és az ivással összefügg, az 
mind kitűnő ebben a könyvben. Ár-
jegyzékekről és étlapokról se lehetne 
különben összeválogatni. Például azt 
írja egy helyütt: «katonai sorokban sora-
koztak a palackok : Hobé és Bols 
remekei tűzvörös, smaragdzöld, na-
rancssárga vagy émelygős violaszínben 
pompázva. A sarokban a maraskino 
kristálytiszta nedűje állott. (Nedű ! !) 
És odébb mellette a gyilkosan erős 
whyski». 

Sok minden van még ebben a regény-
nek nevezett könyvben : baziliszkus 
tekintet, jövőbe látó jósnő, okkultizmus 
és kismet — csak épen élet és irodalom 
nincs. Minden szó szó marad, nem kap 
és nem ad lendületet. Összehordott 
anyag, amely téglarakás maradt, mert 
a napló írója, a jeles diák, csak az am-
bíciójában, a szorgalmában bízott. 

A könyvet «Az azrák fia» című írás 
egészíti ki. Épen olyan giccs, mint az 
előbbi. Csak azért említjük meg, mert 
a beleszőtt háborús történet egy részét 
az eseményszerűség elfogadhatóbbá 
teszi. Majthényi György. 

Fábián Béla : 6 ló — 40 ember. 
(Hadifogoly-feljegyzések. Athenaeum-
kiadás.) «A hetesben bizonyos Fábián 
Béla lakott, aki azt mondta, hogy béké-
ben a Vázsonyi irodavezetője. Ez a 
Fábián Béla doktor demokrata volt és 
néha írt egy vezércikket a Szibériai 
Újságba, néha vitatkozott dr. Elek-
kel . . . Egy napon Fábián ügyvéd úr 
átjött a hatosba, nagyon kellemes, 
élénk fiatalember volt a demokrata 
Fábián, a demokrata pavillonból.» 
Markovits Rodion ezzel a rá annyira 
jellemző hanyag beszédmóddal mu-
tat ja be Fábián Bélát a Szibériai Garni-
zonban. A hadi fogolyregény szereplője 
most kilépett a puszta irodalmi létből, 
maga is megírta a fogság élményeit. 
Annak az irodalmi erőnek, melyet a 
hadifogolyregénynek írása és olvasása 
hozott létre, a legbiztosabb jegye ez a 
regényalakból íróvá átalakulás. Soha 
talán még nem volt olvasót és írót job-

ban egybefoglaló és egymásba áthaso-
nító élményanyag, mint a fogoly-
táborok eseményei. Az olvasó először 
egyik-másik regényalakban önmagára 
ismert, amit annál könnyebben meg-
tehetett, mert a legtöbbször saját 
nevén találkozhatott önmagával, majd 
ellenőrizhette az olvasott történet való-
ságértékét, tehát kritikussá lett, innen 
aztán már igazán nem hosszú az út, 
hogy az olvasóból író legyen. Az olvasó 
itt írói funkciót végezhet : kiválogatja 
a maga számára jelentőset, erősíti, ár-
nyalja, sőt az emlékezés asszociatív 
ereje által újra is csoportosít. Meges-
hetik, hogy Fábián Béla mostani hadi-
fogolytörténeteinek szereplői is ha-
marosan írókká elevenednek. Egy szé-
dületes arányú írói szaporulat hori-
zontjai intenek felénk. 

A 6 ló — 40 ember tárgyilagos címe 
mögött a pesti polgár hadifogoly-
élményei rejlenek. Az író óvatos és 
tartózkodó. Könyve «hadifogolyfel-
jegyzések» gyüjteménye, nincs regény-
igényessége. Gyors egymásutánban kö-
vetkező filmképek állnak össze könyvvé 
s csak az író naplóhangja az, ami a szét-
tartó eseményeket egy fonalra fűzi. 
Ő maga erősen kívül álló megfigyelő, 
már a fogság idején jól tudja, hogy 
nagyszabású élmények hatása alá ke-
rült, a szabályozott életű polgár tör-
ténelmi időknek lett részese, de ugyan-
akkor a polgári gyakorlati érzék lát-
tat ja vele, hogy mindez egyben kitűnő 
alkalom idegen és eddig ismeretlen 
világok megismerésére. Szinte látjuk, 
amint jegyzetkönyvecskéjével jár-kel a 
hadifogoly- és az orosz társadalomban. 
Bizonyos polgári heroizmus sem idegen 
tőle, de mindig a józanság és praktikus 
szükség ellenőrzése alatt. A könyv 
eseménydarabjaiban, még a legsöté-
tebbekben is, állandóan van egy kis 
engesztelő, kibékítő városi kedélyes-
ség, legtöbbje pedig az anekdotázó 
vagy pletykázó kaszinótag pointes el-
beszélése felé hajlik. Irói indítéka igen 
egyszerű és átlátszó. Hadd tudja meg 
az utókor, milyen szenvedéseken kel-
lett a szegény pesti polgárnak keresztül-
mennie. 

Ez a könyv nem botránkoztat, nem 
háborít fel senkit, de senkit sem ráz 
meg az írói vizió ereje által. Nagyon 
is ambicionálja a szabatos és tárgyi-
lagos előadást. Mondanivalója óvato-
san behúzódik a szinte iskolás kény-
szerű egyszerű mondatok kereteibe. 
Ha e könyvnél ez helyénvaló, ezen a 
ponton még némi műgondról is beszél-
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