
'lOVASS GYULA:

ZILAHY LA]OS~

Első írói jelentkezése egy lírai verskötet volt, fínoman borongó
lírájú kötet, melytől távolállt mind az excentricitás, mind a ssen
vedély vad forrósága. Ez a lírai hajlandóság ütött át fínom kis
regényén, a Szépapám szerelmén, mely a magyar rokokó világát
hozta vissza egy halk és bájos történet erejével és az első és leg
maradandóbb sikerén, a Halálos tavasz-on is. A legsikerültebb és
legvonzóbb Zilahy-regények mindig megőrizték írójuk lelkének
lírai beállítottságából valamit: tisztán lírai attitüdre, a honvágyra
épült a Lélek kialSzik s a tán legköltőibb Zilahy-regény a Valamit
visz a víz is, lírai légkörével, elmosott kontúrjaival feloldott, de
fel nem fejtett titkaival és. végzet-hangulatával lett feledhetetlen
az olvasó számára. Irói pályáján, mely a prözának egy meglehe
tősen líraiatlan korszakával párhuzamos, sohasem adott fel bizo
nyos írói eszközöket, melyeket más írók elvetettek, ragaszkodott
az írói technika nem egy olyan konvenciójához és területéhez,
mely a tárgyias lírának és a hangulati hatásoknak tért enged:
nem mellőzi el, hogy alakjai külsejét megrajzolja, nem rohan át
a tájleírásokon, napkelték és napnyugták villanak fel könyveiben
friss izekkel, nyárspolgári érzelmekről iróniátlan hangon, elhihe
tően, bizonyos könnyed természetességgel mer írni. A hétköz
napok líráját szólaltatja meg, azt, mely intenzitásában és tartalom
ban az átlag-olvasó számára is teljességgel felfogható és még nem
is nehéz. Zilahy egyszerű tud lenni, gőzök, ködök, dühök nélkül,
elegánsan ír, fátyolozott meghatódásaiban is mesterkéletlen, anél
kül hogy egyfajta tárgytól való távolságot, nemességet és válasz
tékosságot meg kellene tagadnia. Mintha pontosan tudná, hogy a
magyar úri kedély líráját meddig lehet megmutatni s mennyire
kell fékezni.

Fiatal éveiben újságíró volt, a riporteri érdeklődés is pályájá
nak egyik meghatározója lett. A. Zilahy-mű nagyobb része: Két
fogoly, Szökevény, A földönfutó »áro«, A lélek kialszik, a magyar
félmult története tárgyban, anyagban az átlag-embert építi be a
történeti változások sodrába, olyan sorsokat mutat meg, melyek
elsősorban nem a hősök akaratán, jell em én fordulnak meg, leg
erősebb alakító tényezőjük az . azóta történelemmé vált élet. A
körülmények sodorják szét Pétert és Miettet, a szökevény sorsát a
fel bomló front és széthulló ország formálja, a menekülőket is ez
kényszerítette vagon-lakásba. Hősei nem alakítják életüket, mín
den inkább történik velük, az író nem önmagából fejt ki szenve
délyeket és kérdéseket, hogy kisérleti alapokon végigkísérje azok
működését, e regényekben inkább a megfigyelő, a szemlélő nyi
latkozik meg. Ezért tekintette a francia kritika például a Két
fogolyt elsősorban egy kor dokumentumának, azért is dicsérhettük
e regényekben a széles és bátor korképet, mely a fél mult történe
tét hosszú időre a maga szenvedélytelen és tárgyilagos megfogal
mazásában rögzítette' meg a magyarság számára. E regények té
mája sokban az újságíró élmény-világán át érkezhetett el hozzánk

II' Az író hagyatékából.
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s néha a kifejezésében is megőrizte az újságíró kezenyomát a kor
szeru iránti érdeklödésben, a valóság és a realitás megbeesülésé
ben épp úgy, mint a tárca és a riport fékező erejében, mely a
kompozició nagyvonalúságát néha megtörte.

A Fehér hajó cikkei és novellai közvetientil is ór7.ik újság
írói megnyilatkozásait, egy nagy európai látókörü ezemlélö aggo
dalmait a világválság láttára, a kivezető utak és a követésre érde
mes példák becsületes keresését. Az 1930-as években egymás
után vett részt mindazokban az írói törekvésekben és csoportosu
lásokban, melyek a magyar problémák megoldását tűzték ki eé
Iul, egy ilyen írói csoportnak vezére is lett, szerkesztette egy időn

át a M agyaror$zág című napilapot, ő vetette fel egyéb figyelemre
méltó gondolatok mellett a kitűnőek iskolájának szervezését, a
szoeiális törekvésű irók egy része most is az ő folyóiratában, a
Hid-ban talál magának fórumot.

A politikus Zilahy mindig megőrizte egyébként a gondolkodás
nyugati méltöságát, a szellemi ember szenvedélytelenségét. Veszé
lyes kérdésekben nem bizonyult soha megalkuvónak, a mult
szemlétetében elfogulatlan bátorságot tanúsított, a Szökevényben
egy neo-barokk társadalomban nagyobb részt középosztálybelí
olvasó-közönség előtt meglepő merészséggel rajzolta meg a forra
dalom korszakát, a Fegyverek viSSzanéznek-ben is jórészben a
közfelfogás ellenére fejezte ki rokonszenvét a humanista és paci
fista gondolat mellett. Igazi feladatának azonban nem az útmuta
tást és a próféciát tekintette, elsősorban ábrázoló akart lenni.
Az élet reális ábrázolója, Regényeinek meséjében nincs semmi
transzcendens, nincsen ideológiai igény, valamiféle tanítás, még
csak moralízálás sem, de annál több az eseményesség. a történés
és annál több a valóságos élet eleven ize. Aki hozzá hasonló igaz
ságérzettel kíván egy kor és egy társadalom kröníkása lenni, hely
zet-jelentései nem egyszer nélkülözni fogják azt az optimizmust,
amelyet a társadalom egyrésze elvárna : Péternek és Miettenek a
fogság felőrli erkölcsi ellenállását, a Lélek kialszik hőse is ame
rikaivá lesz, pedig a nemzeti öntudat bizonyára szívesebben látott
volna egy magyarságában megmaradó hősiesen és gazdagon visz
szatérő regenyhöst. Ezzel az állásfoglalással kapcsolatban, - me
lyet a legtöbb Zilahy-regény jellegzetesen szomorú vége is meg
erősít, - joggal merül fel a kérdés, hogy mi tartja vissza Zilahyt
a happy endUJ1? Gyakran illették Zilahyt a sikeres író kétértelmű

nem-hízelgőnek szánt jelzőjével, miért kerüli hát azt, ami a köz
felfogás szerint a siker egyik követelménye? Alighanem a realis
tának a valósággal szemben érzett hűsége, az élet törvényeihez
való hűség, mely alapjában a művészi szépség törvénye is. Becsű

Ietesség, őszinteség, egyfajta kiábrándultság, mely azonban soha
sem fejeződik ki olyan erősen, hogya regényeket átlengő egész
séges életérzést megzavarna.

Valóság-érzés, újságírói hajlam, ez szabja meg a Zilahy~

regények világának határait is: polgári környezet, józan mese,
nincsenek emberfölötti hősei, sem különös pathológiái Amit akar,
azt pontosan, kifogástalan művészettel valósítja meg. Ritkán vál
lalkozik olyanra, ami megoldhatatlan feladatot [elenthetne. A
regény megmrad a polgári képzelet határain belül, legfeljebb a
Fegyverek viSSzanéznek hőse lép ki ebből a körből s némileg el
is veszti a talajat. Ennek a világlátásnak, életszemléletnek tán
egyik legutóbbi kötetének címe lehetne jellemzője: OSöndes élet.
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A Osöndes élet króníkása azonban nagyszerűen ismeri írói eszkö
zeit a szürke világot vonzöan mélyíti el hangulati hatásokkal,
tud' benne összeütközést fejleszteni, páthosztalan, de igaz emberi
érzéseket kivirágoztatni. Az átlagember életével, a mindenkivel
megtörténhető történetekkel szerzett magának olvasó közönséget,
azokat, akiknek az életét írta. A sors hatalmát az emberi élet nagy
pillanatait világos képekbe fogta, az átlag-örömöket és átlag-íá]
dalmakat elmélyítette, hogy mindenkori emberi tartalmakat adjon
vissza a művészet fényében csillogtatva az olvasónak. Ettől a mű

vészi szándéktól nincs messze a klaszicizálás egy neme: a nemzeti,
táji, alkalmi vonásokat ezért vetkőzi tán le Anada története, hogy
minél tisztábban. egyszerűbben mutathassa meg egy kísértés és
egy szenvedély útját. Hogy Anada valószínűleg közönséges titkai
nem derülnek fel, ez az írói mérséklet, ez a tartózkodás a hatás
vadászattól teszi a Valamit visz a víz-et igazán távlatossá és nyug
talanítóan széppé,

Egy harmadik vonás, melyen át tehetségéhez és műve természe
téhez közeledhetünk, korai érdeklődése a színház iránt. Egyfelv0
násosokkal kezdte s a színmüírás mesterségének és művészetének

legjobb értői közé küzdötte fel magát.
A színműveken is ott érzik pályájának néhány irányító mo

tívuma: a korszerűség és ~ szocíális szándéka a Süt a nap-on
vagy a Tizenkettedik órá-n, a társadalmi ábrázolás hűsége a Tűz

madárban vagy a Szűz éS a gödölyé-ben, a lírai borongás egy
költői komédia dell' arten: a Zenebohácokon: Kiegyensúlyozott
szerenesés drámai tehetsége feszült, zárt, színpadtechníkailag is
remek darabokat teremtett, melyek nem állnak meg a szórakozta
tásnál. nem keresnek rikító hatásokat, ábrázolásban és mondaní
valóban mindig megtartanak bizonyos nemességet s nemcsak
problémákat, de életet, villanyos, sablonmentes életet tudnak szín
padra vinni. Aki ennyire ért a drámai formához, az regényben is
megtartja a világosságot, a logikus szerkesztést, a nyugati regény
forma-törései és kalandjai ezért maradnak idegenek Zilahy szá
mára. A drámaíró összefogó ereje, jelenetező készsége viszont
gyors, eleven, színszerű, világos jelenetekre oszló regénytechnika
kialakulását segíthette elő. Ez az esemény-gazdagság, mozgás iránt
való érzék, regény-cselekménynek szinte képszerű látása teheti Zi
lahyt alkalmassá arra, hogya magyar film igazi megteremtője le
gyen. A Halálos tavasz nagy sikere nem volt véletlen s nem is
csupán egy dalra, se egy szinésznőre épült. A Hazajáró lélek és a
Szűz éS a gödölye filmváltozata, - kisebb hibák ellenére 
megmutatta, hogya magyar filmtermelésben a legjobb rendezést
a filmszerűségnek és a müvészí lehetőségeknek legvilágosabb ér-

, tését mégis a Zilahy Lajos égisze alatt készűlt filmek jelentik.
Művével kapcsolatban gyakran vetik fel a siker kérdését,

olyanformában, mintha siker és a művészet egymással ellenkeznék.
Pedig Zilahy esetében, ha az a talán szokatlan, de nem lehetetlen
eset következett be, hogy itt egy író és egy művész arat sikereket.
Ennek a sikernek a titka: ökonornía. A titok pontosan tudni az
olvasmány, az irodalom mértékét, Olyan korban, mikor a magas
költészet minduntalan valami komplikáltat, túlcsigázottat, érthe
tetlent keresett, a szórakoztatő ipar pedig egyre több igyekezettel
szolgálta ki a közönség egyre alantasabb igényeit, Zilahy meg tu
dott maradni az irodalom útján és olyan tömegeket szerzett meg
a magyar írásnak, melynek megmozgatása lehetetlennek látszott.
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A költő, ki önmagát akarja kifejezni, mániáival, különcségeínek
kultuszával, bizonyára különösebbet és részletekben gazdagabbat
tudna adni stílusban és lélektanban, mint az a mértéktaróés ele
gáns stílus, vagy az a túlzásba nem keveredő, de megbízható és
ötletes lélektan, mely Zilahy műveit jellemzi. A ponyvaregény
cselekményekben lehet izgalmasabb vagy érzékibb. De Zilahy az
irodalmi olvasmánynak egy olyan formáját tudta megtalálni,
amelynek meg van a vonzása, érdekessége, hatása a közönségre,
li mely a legszigorúbb irodalmi igényeket is kielégíti.

Lovass Gyula

VÉGH GYÖRGY:

HUSZONNEGYEDIK SZOLET~SNAPOMRA

I.
Villám akartam lenni hajdanán,
nem ily magában tébolygó kamasz,
vagy fény az Éj egy gyöngyös csillagán,

vagy láncos Tél, esetleg ösz s Tavasz,
s ha már ember lettem: bölcs csillagász
ki tornyokban virraszt az Ég havas

hullámain borongva, míg parázs
villám gyúl hirtelen az Éj ködén -
s az égi lángokra féltőn vigyáz,

menyasszonyára mint a vőlegény -
B ki néha tán a Mindenség Ura,
fény-záporos nagy öszök éjjelén -

de jaj, nem Fény: lettem vak Éjszaka,
melynek se estje nincs, se hajnala.

II.

Csak esellenzek huszonnégy éve már:
huszonnégy éve hontalan vagyok,
mínt trónját vesztett egykori király -

kiűztek az égből az angyalok,
hogy bűneimmel váltsarn meg magam.
s akkor örizhetem majd pallosod,

világok ,á:lmát álmodó Uram -
szent pallosod, kígyóbőr pajzsodat
örizném én körödben, boldogan.

Ruhátlan járok, lásd, hadd marjanak
meg bűneid s kígyóid engemet;
tűrném a kínt is büszkén - hallgatag

de kürtöt nem adtál, hogy zengj elek.
II így mégsem lelsz: elrejt a Rengeteg,

III.
O mennyi éjszakán virrasztanék,
Ki most magam vagyok az éjszaka,
ha tudnám, hogy egyszer megszári az tg.
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