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közt. A tudományos hitel dolgában ki-
fogástalan összefoglalás két jeles szak-
ember munkája. A középkor magyar 
irodalmát tárgyaló, húsz lapnyi beve-
zető rész boldogult Katona Lajostól 
származik, míg a mohácsi vésztől nap-
jainkig terjedő korszak áttekintése a 
budapesti egyetem rendkívüli tanárá-
tól, Szinnyei Ferenctől való (kinek finn 
és orosz nyelven is jelentek meg ha-
sonló tárgyú művei). E könyv említé-
sét az a körülmény teszi időszerűvé, 
hogy legújabb kiadása a huszadik szá-
zad magyar irodalmát is felöleli s így 
belőle a viszonyaink iránt érdeklődő 
német olvasó már napjaink izlésirányai-
ról is tudomást szerezhet. A mű egé-
szére jellemző tárgyilagosságot a közel-
mult tényeinek vizsgálatánál sem be-
folyásolj a semmiféle elfogultság. A szerző 
tudós pártatlansággal jelöli ki a törté-
neti szempontból figyelemreméltó írók 
helyét s kiművelt ízlése biztosságával 
mutat rá az újabb mozzanatok fejlő-
désbeli értékére. Helyzetét különösen 
két körülmény nehezítette meg : egy-
felől az anyag gazdagsága, másfelől az 
újabb jelenségekhez fűződő viták el-
intézetlensége. A szerző mindkét pontra 
nézve kielégítő megoldást talált. Érté-
kelése megfelel a művelt magyar köz-
tudat álláspontjának s megfogalmazá-
sában is világos és határozott. Ez a 
tulajdonsága sem utolsó érdeme ; fő-
kép ha arra gondolunk, hogy újabb 
«szellemtudományi» írók a megértés 
helyett olykor fogalomzavart idéznek 
elő mélységet szenvelgő esztétikai tol-
vajnyelvükkel. Szinnyei Ferenc tiszta 
látása, tudós elfogulatlansága jó bizto-
síték arra nézve, hogy művéből a né-
met olvasók helyes képet nyernek iro-
dalmunk kialakulásáról és jelenkori 
forrongásáról. V. M. 

Két fogoly. (Zilahy Lajos regénye.) 
Novellák és a novella kereteit inkább 
csak kitágító, mint áthágó kisebb 
regények után most rendkívül gazdag 
anyagú, kétkötetes kompozicióval lép 
elénk Zilahy. A ránézve ú j feladathoz 
nem keres eddigi dolgozásmódjától lé-
nyegesen eltérő formai megoldást, most 
is művészi eszközeinek azzal a komoly 
és becsületes alkalmazásával dolgozik, 
mellyel szépen emelkedő pályájának 
korábbi sikereit kivívta s ezt a maga 
látásához, hangjához való hűségét le-
hetetlen nem méltányolnunk különö-
sen mai nap, a divatszemüvegen nézők 
és stílkalandorok virágkorában. 

Zilahy stílusa nem számít épen der-

nier cri»-nek a regényírásban. Magyar 
társainak többsége ma talán az észa-
kiak s az angolok nyomában jár, ő 
még testestül-lelkestül a franciák ne-
veltje, azé az iskoláé, melynek újabb 
regényirodalmunkban Kosztolányi is 
egyik eminens taní tványa. Van is 
köztük némi rokonság, amire egyik 
finomtollú kritikusunk már évekkel 
ezelőtt r á m u t a t o t t : mindketten az 
impresszionista-naturalista irány hatá-
sait tükrözik, bár e hatásokat mind-
ketten egymástól is, mestereiktől is 
egyénien elkülönülő művészi jellemen 
és temperamentumon bocsátják át . 
Kosztolányinak izgékonyabb ideg-
rendszere van s ennek neuraszténiás 
érzékenysége a Maupassanttól s Gon-
courtoktól megtanult tárgyias anyag-
formálást lépten-nyomon megakasztja ; 
ilyenkor valami vizionárius ízt nyer s 
előadásában — minden fegyelmezett-
ség ellenére— a lélektani fantasztikum 
felé nyílnak távlatok. Zilahy is líraibb 
kedély, semhogy az elvi impassibilitás, 
megtestesítője lehetne. De líraisága 
sohasem sodorja alakjaihoz oly súrlódó 
közelségbe, honnan a kívülről érzékelés 
immár merőben lehetetlenné válik. 

Érzékelésének, szemléletének ereje 
valóban nem mindennapi. Ha novellát 
ír, egy-egy műfajilag szűk területre 
szorult életszakasz rajzába annyi ele-
ven részletvonást visz bele, hogy e 
vonások — mint egy nagyobb egységbe 
tartozás gyökérszálai — mintegy túl-
ágaznak az alakításra felvett téma 
sajátképi kompoziciós határain. Az 
ezüstszárnyú szélmalom című elbeszélés 
kötetét ismertetve, Dóczy Jenő ezt 
írta róla folyóiratunkban : «Mindegyik 
rajza olyan, mintha egy nagy regény 
közbülső, de magában is megálló feje-
zete volna». 

Most, hogy csaknem hétszáz lapra 
terjedő regénnyel áll elénk, bízvást 
megfordíthatnók Dóczy tételét : a nagy 
regénynek minden fejezete magában 
is megálló novellává tagozódik. Amint-
hogy a mű egészének kibocsátása előtt 
egyes fejezeteket önálló novellákként 
valóban olvashattunk is, egyet épen a 
Napkelet lapjain. 

Mindez cseppet sem meglepő az 
impresszionista regényírásában, sőt 
annak valósággal lényegéhez tartozik. 
A benyomások költője rendszerint ke-
veset törődik a szigorúbb kompozició-
val, a nagyon is menetrendszerű kiter-
vezéstől már csak azért is idegenkedik, 
mert benne az élet logikátlan tarkaságá-
nak irodalmi meghamisítását lá t ja . 
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Zilahy e tekintetben nem jelent végle-
tet , épen nem fanatikusa az elbeszélés 
során «nyitvahagyott» a j tóknak, sőt 
a j t a ja i néha a színpadi felvonásvég 
csattanóival záródnak s ez ta lán nem 
is egészen független a szerző szíműírói 
gyakorlatától. Hanem azért regényé-
nek egészét mégis inkább széltében 
építi meg, mint a magasság felé s ezzel 
alapjait mintegy mentesíti a kompozi-
ciós teherbírás kérdéseitől. Ily módszer 
önkéntelenül is az embersorsok eset-
legességeinek, az örök kiszolgáltatott-
ságnak megéreztetéséhez vezet. 

A Két fogolyban különben is az 
emberi életek esetlegességeinek leggaz-
dagabb termőszakát : a világháború s 
az ennek nyomába szegődő irtózatossá-
gok éveit rajzolja. Ez a tárgykör egyre 
több művelőre talál irodalmunkban. 
De költői feldolgozásába az időbeli 
közelség még sok nyers és durva indí-
tékot kavar : világnézeti ta j tékzás t és 
alacsony kulcsregény-mozzanatokat. 
Zilahynak helyén van a szíve és az 
ízlése : a temetőben illőbbnek érzi a 
földi u takon való komoly és együtt-
érző elgondolkozást, mint a hiéna-
üvöltést. 

Regénye egy szerelmi házasság élet-
rajza. Ez a szerelem a béke utolsó esz-
tendejében virágzik ki s virágjában tör 
reá az orkán, mely képes szétszaggatni 
minden helyzeti és érzelmi együvétar-
tozást , ma jd az ú j környezetbe raga-
dot t embereket ú j helyzetükből sar-
jadó ú j érzelmi szálak szövedékével 
fon ja körül. Hősei : egy f iatal jogász-
bankhivatalnok, Takács Péter s egy 
anyátlanul felnőtt úrileány, Almády 
Miett. Egyikük sem kiváltságos ember-
példány, bennük Zilahy szemmellát-
hatóan az átlagot kereste, mely céljai-
nak megfelelő szimptomás ábrázolásra 
nyilván a legalkalmasabb is. A vad 
külső kényszertől széttépett családi 
kötelékek érdeklik, — íme egy eset a 
sok közül! 

Az impresszionista regényíró mód-
szerére jellemző, hogy az előtérben álló 
alakjait aprólékos elemzéssel rajzolja, 
a környezetet pedig csak a szükséghez 
mérten vonul ta t ja előbbre a vázlato-
san megfestett háttérből. Zilahy is két 
főalakjának lélekrezdülései felől fagga-
tózik s analizise gazdag, biztos és egy-
szerű. Nem sokat magyarázgat, lezaj-
lott fordulatok után nem rekapitulál-
gat s nem állít fel lelki mérlegeket, 
hanem ehelyett a legművészibb esz-
közzel él : lá t ta t . Amit jelentősnek t a r t , 
fel t u d j a tárni világosan és közvetlenül, 

mutogatói túlbuzgóság és messziről 
előrángatott hasonlatok segítsége nél-
kül. Péter s Miett lelkét beleveti az 
i f júi szerelem tüzébe s e lobogásban 
szemünk lá t tá ra olvad ki a ké t lélek 
egész érctartalma. A Miett lelke gaz-
dagabb vegyület ; s Zilahy írói erejére 
vall, hogy egész művében épen ennek 
a léleknek rajza sikerült neki legjobban. 
Alakját szubtilis megfigyelések szokat-
lan gazdagsága állí t ja elénk, mely min-
den «komplikáltság»-ot a művészi össz-
hang természetes egységében foglal 
együvé. Miettben erős az ösztönélet s 
az érzékek kényszere, de ösztöneit is, 
érzékeinek mozdulását is valami vele-
született úri választékosság ellenőrzi, — 
ismét csak ösztönösen. 

A regény első kötete a háború kitö-
réséig fejleszti a cselekvényt ; benne a 
szerelem ébredésének, a mátkaságnak 
s a párhónapos házaséletnek ra jzát kap-
juk. A vágyakozásban ta lán még Péter 
a nagyobb, legalább is az ő sekélyebb 
fantáziá jának tükré t a közelgő élmény 
erősebben meghullámoztatja. Hanem 
az egyesülésben nyomban felülkereke-
dik Miett akt ívabb lénye, sokrétűbb 
érdekessége ; attól fogva ő kerül az 
érdeklődés előterébe s ezt a helyét meg-
t a r t j a az egész második köteten át is, 
noha i t t az író a fejezetek arányos el-
osztásával, pontosan kiegyensúlyozott 
váltakozásával — mintegy szenvedé-
lyes sakkjátékosként — két táblán 
folytat egyidőben s egyforma becs-
vággyal küzdelmet. Az olvasó mind-
végig úgy érzi, hogy a «vezérjátszma» 
a Miett t áb lá ján folyik. Péter hadifog-
sága Oroszországban a helyi színek s 
nagy találékonysággal bogozott fordu-
latok ellenére sem köti le annyira a 
figyelmet, mint Miett «fogolyélete» 
idehaza. Egyébként pedig mindkette-
jük sorsában az első szerelem lassú, 
teméntelen apró motívumból kibonta-
kozó elsorvadására figyelünk legna-
gyobb odaadással, sokkal nagyobbal, 
mint bármelyikük ú j szerelmi élmé-
nyére, akár a Miett kissé konvencionális 
«nagy szenvedély»-ére a gáncsnélküli 
Golgonszky attaséval, akár a Péter 
enyhe romantikájú vigasztalódására az 
orosz Zinácskával. E két második part-
nerben van valami szurrogátumszerű : 
felbukkanásuk u tán is a regény való-
jában amaz első, «békebeli» házasság 
életrajza marad, még akkor is — sőt 
akkor leginkább — mikor a régi test-
és lélekközösségből már csak halovány 
emlékfoszlányok maradnak. A tér- és 
időbeli távolság nagy rombolómunkája 
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mered i t t ránk, mely a realitás-emlékek 
u tán végül az ezeknél sokkal erősebb 
és maradóbb hangulat-emlékeket is 
rendre kigyomlálja a lelkek talajából. 
Ily hangulat-emlékek erejének meg-
éreztetésére s munkálásuknak költői 
megmutatására különben Zilahynak 
párat lan képessége van. Nem állhatom 
meg, hogy ne idézzem egy ilyen meg-
kapó helyét, azt a pár sort, melyben 
Miettnek a kar ja i közt elhunyt édes-
ap ja körül fonódó emlékkultuszát érzé-
kelteti : 

«Óraszámra elüldögélt az ap ja szo-
bájában, amelynek berendezését vál-
tozatlanul hagyta és maga elé képzelte 
az apját . Felidézte róla minden emlé-
két, ahogy munka közben a széket 
recsegtette maga alatt , ku r t a önfeledt 
kis köhögéseit, kezének mozdulatát , 
amint a nyakán alulról felfelé a sza-
kállát simogatta, azt a különös, leve-
gős hangot, mikor az üres pipába bele-
szítt, mielőtt megtöltötte, a ceruza-
hegyezés kellemes kis za já t , a papiros 
zörgését, feltekintő kék szemének kérdő 
pillantását, a hangok és színek ezernyi 
kis apró töredékét, amikkel az ő szá-
mára az ap ja szobája még mindig 
tele volt . 

Ezeket az emlékeket szorgalmasan 
gyüjtögette, összerakosgatta, hogy a 
halot ta t marasztalja velük. Érezte , 
hogy egyszer úgyis elillannak. Egy-egy 
szökevény emléknek u tána ve te t te 
magát és visszahozta». 

Amit regényének e parányi szaka-
szában «en miniature» rajzol, annak 
széles keretet megtöltő képét ad ja lé-
nyegileg a regény egésze is : a halott-
marasztalás hősies erőfeszítéseinek, 
szökevény emlékek visszahozására irá-
nyuló, egyre céltalanabb és reménytele-
nebb kísérleteknek nagy melancholiájú 
ra jzá t . Péter s Miett történetében ez az 
a mozzanat, melynek egyetemleges ki-
hangzása van s ennek megragadása és 
művészi kifejtése ava t j a Zilahy mun-
ká j á t a szó igaz értelmében történelmi 
regénnyé. A világháború lelke ránk 
nézve valóban nem a «Haupt- und 
Staatsaktion»-okban nyilatkozik meg, 
hanem az epizódokban, hiszen a háború 
után politikailag csupa elintézetlenség 
maradt , hanem az egyesek — a szánal-
mas epizódisták — sorsában annál 
rettenetesebb elintéződések tör téntek. 
Zilahy — a vérbeli impresszionista — 
maga is a hangulat-emlékek rabja, 
azoké az emlékeké, melyeket érzék-
szerveink utólag még «a hangok és 
színek ezernyi kis apró töredékével» 

Napkelet 

táplálnak s e hangulat-emlékekből 
idézi fel azt az időszakot, mely még 
mardosó keserűség, de már történelem 
is. Egyéni kedvességén, tapintatos mér-
téktar tásán és eszközeinek nemes vá-
lasztékosságán fordul meg, hogy köny-
vét betéve, a történelem érctörvényei-
nek súlyát érezzük inkább, semmint 
kínzó l idércnyomást . Rédey Tivadar. 

Kárpáti Aurél: A nyolcadik pohár. 
(Budapest. Az Athenaeum kiadása. 
1927.) Spilák Fausztin, a Réth-nyomda 
gépmestere, tizenhárom éven át min-
den áldott vasárnap este hét pohár sört 
ivott a Fekete Szamár-ban. Hanem egy 
alkalommal kirúg a h á m b ó l : fizetéskor 
kiderül, hogy ezúttal nyolc pohárral 
ha j to t t fel. Ez a nyolcadik pohár sör 
végzetes mámort gyuj t a derék sváb 
filiszter agyában : az az ötlete t ámad , 
hogy ősi földszintes házára két emeletet 
rakat . Felesége rémüldözik eleinte, de 
hiúságból hamarosan enged. Ettől 
fogva egyre szánalmasabb a Spilák-fa-
milia élete. Fárasztó alkudozások bank-
kal, építőmesterrel ; önkéntes takaré-
koskodás a fukarságig, ami a hétvégi 
hét pohár sörnek is véget v e t ; hur-
colkodás meg egyéb apró-cseprő kelle-
metlenségek. A «Gleichnifeszt»-en az 
oromfalról lehaj í tot t pohár nem törik 
e l ; később a cserepes inasa holtan zu-
han le a magasból. A megbolygatott 
családban még a mesék is arculatot cse-
rélnek : Fausztin, a leendő háziúr, la-
kók korlátlan ura, reális számadásokat 
sző beléjük s szülők, gyerekek lelke 
lassanként a zsarnoki ház szolgálatába 
fakul. Mind lidércnyomásosabb a le-
vegő ; házszenteléskor a meghajszolt 
családfő halálos ba ja is mutatkozik : 
asztmája soha ily makacsul nem gyö-
tör te még s vége az ünnepi hangulat-
nak. A ház ú jabb meg ú jabb áldoza-
tokra éhes. Fausztin ügyvédnek kény-
szeríti orvosi pályáról álmodozó na-
gyobbik f iá t , hogy legyen, aki a házat 
banktól, lakóktól, mindennemű ná j -
módi ravaszságtól védelmezze. Maga 
meg a túlórázásra is r áad ja korán meg-
őszült fejét , de hasztalan. Annyira tű-
nődő, té tova ember lesz belőle, hogy 
kezét nyomorékká szaggatja a gép. 
Meg is hal nemsokára. A modern fő-
város szennye sem marad el a háztól ; 
egy cifra hölgy viszi be, Virányi Helén 
őnagysága, holmi éjjeli mulató tuca t -
táncosnője, kinek viselt dolgait rossz 
szemmel nézi, de tűrn i kénytelen a 
jámbor család. Mert Helén pontosan 
fizet, viszont a házak ára közben na-
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