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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» 
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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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gyon leszállt s cédulák hirdetik úton-
útfélen az üres lakásokat. A lenézett 
«művésznő» bosszút áll, ú j j a köré csa-
var in t ja az esendő kisebbik Spilák-fiút. 
Anti vál tót hamisít, megingatja a ház 
alapját s végül züllötten menekül az 
idegen légióba, a halál, a névtelenek 
ezredébe. Az anyagi romlás a Spilák-
lány életét is felkavarja . Mili egy jóra-
való költőbe szerelmes, de gazdag kérő-
jének kell kedveznie, hogy a házat 
megmentsék ; erre is képtelen s öngyil-
kos lesz. Spilákné töpörödött , eszelős 
vénasszonnyá torzul s őrjöngésében 
magára gyu j t j a minden ba j okát , a 
házat . A romokon Fülöp marad egye-
dül, a nagyobbik fiú, üres, örömtelen 
szívvel. Ime, a nyolcadik pohárból a 
csapások zuhataga, mely egy egész csa-
ládot maga alá temet . 

Olyan ez a regény, mint egy hosszú, 
prózában megírt ballada. Formája is 
ezt j u t t a t j a eszünkbe : a cselekményt 
szelid hangulatkép foglalja be, mely 
a regény végén baljós keret té válik, 
min t valami zordon tónusú népkölte-
mény első és utolsó strófája. 

A regény hatása lenyűgöző. Kárpát i 
Aurél megdöbbentő következetességgel 
bonyolít ja a tragikus mesét. El t u d j a 
hitetni, hogy játékszer vagyunk a vé-
letlen kezében ; hogy semmis jelensé-
gekből katasztrófák fergetege zúdulhat 
ránk s hogy azoknak a csapásoknak, 
melyekkel a nyolcadik pohár misztikus 
szerepét bizonyítja, elháríthatatlanul 
így kellett bekövetkezniök. 

A regény a szó legszorosabb értelmé-
ben ötvösmunka. Kevés a párbeszéd, 
annál többet beszél a szerző ; alakjai 
szavait is nagyobbára ő mondja el, mi-
által a távoli mult regénye a kettős 
mult jellegét ölti magára. Csupa mel-
lékszeméllyel van dolgunk, főalak maga 
a végzetes ház s ezzel a kompozició 
eleve meg van oldva. Mindenki gyors 
tempóban siet, rohan vesztébe, fejlő-
dése sűrűn változó mozzanataiban. 
Egy-egy stációra kevés idő esik, de ele-
gendő, hogy néhány alaknak jól szeme 
közé nézhessünk. Az író pár szóval ál-
l í t ja őket elénk, némelyiket felejthetet-
nül egyéni vonásokkal, hogy csak a tó t 
pap plasztikus f iguráját , a nyárspolgár 
háziúr, a háziasszony meg a három 
gyerek határozott , sajátos arcélét em-
lítsük. A Reviczky-korabeli irodalom 
csalódásig híven megvázolt rajza, az 
idegenségéből lassan bontakozó if jú fő-
város meg a természeti jelenségek köl-
tői s mégis reális hangulatképei meg-
annyi nagy értéke a könyvnek. Kár-

páti Aurél öntudatos stílművész, egy-
ben kitünő jellemző, habár inkább csak 
markáns körvonalú sziluetteket vázol. 
Nyelve tiszta magyar nyelv, melybe 
karakterisztikusan keveredik az öre-
gek svábságát, a régi Pest idegenségét 
ábrázoló dialektus. 

Egyetlen felesleges szó sincs a mű-
ben. Csak hiányzik valami s ezért né-
hol a szándékoltságot érezzük. Ezt a 
szándékoltságot ugyan a kitünő jellem-
zés, az egymásba kapcsolódó esemé-
nyek vaslogikája szinte egészen ki t u d j a 
kerülni, de észre kell vennünk, hogy a 
gyors iramban csaknem kivétel nélkül 
lehangoló esetek szomorítanak. Egyet-
len megnyugtató kép a Spilák-leány 
rövid boldogsága ; alig tartósabb, mint 
a havasok csalóka téli fénye. Derűsebb 
fejezeteket nélkülözünk, minők a leg-
tragikusabb életekben is akadnak s 
melyek teljesebbé, megrázóbbá, való-
szinűbbé tehet ték volna a regényt. 
Látszik, hogy az író a végzet pár t ján 
van s megesik, hogy alakjait — a tétel 
kedvéért — hamarább fűzi fel a t ra-
gikus vörösfonálra, mint azt a válság 
természete engedné. Mili küzdelme 
szerelem és érdekházasság között, va-
lamint öngyilkossága jól s mégis el-
nagyoltan van rajzolva, holott szem-
látomást terjedelmesebb fejezetbe kí-
vánkozott volna. S amikor az író a té-
tel követelményének eleget tesz, mintha 
a mese valószinűségének ár tana vele: 
ilyenkor inkább az ő tervét l á t juk s 
nem a végzet t i tokzatos uj ja i t sej t jük. 

A regény, három-négyszáz oldalnyi 
mondanivalónak alig tizenkét ívre sű-
rí tet t sötét miniatürjében, jelentős iro-
dalmi alkotás. Kárpát i Aurél azok kö-
zül való, akiknek becsületbeli kérdés 
az írás. Semmiféle írói táborba nem 
tartozik s mégis minden iskola legne-
mesebb vonásai megvannak benne : 
nagy tudás, finom ízlés, erős magyar 
konzervativság s a legmodernebb mű-
vészi szellem. Vajthó László. 

R. Berde Mária : Romuald és 
Andriána. (Széphistória. Berlin, 1927.) 

1923. évi júniusi számunkban al-
kalmi méltatás olvasható e regényről, 
amely akkor nyert akadémiai jutal-
mat . Az ismertetés révén az előzmé-
nyekből is megtudunk annyit, hogy a 
regény nagy része már 1920—21-ben 
megjelent a Zord Idő című marosvásár-
helyi folyóiratban, míg az utolsó feje-
zetek csak gépírásos formában készül-
tek el az akadémiai pályázatra. Ujabb 
ismertetését az teszi alkalomszerűvé, 
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