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LOVI K KÁROLY
Egy elfelejtett író a századfordulóról

l. ;
A századforduló tragikus sorsú prózaírói között Lovik Károly portréja az egyik legrejtélye

sebb. Személyéről, életéről a kortársak csak töredékes mozaikképet rögzítettek - teljes írói arcéle
homályban maradt. Pedig Lovik nem vidéki magányában írogató széplélek, hanem a rohamos'
fejlődésnek induló Budapest egyik kedvelt prózaírója, ezenkívül a népszerű sporthírlap, a Va
dász- és Versenylap szerkesztője s a hazai lótenyésztés kiváló szakembere, működési területe
szinte átfogja az egész fővárost. Felesége, Somló Emma színésznő révén néhány éven át a pesti
művészvilággal is kapcsolatot tart. Benne él a nagyvárosi élet lüktető áramkörében ; írásai helyet
kapnak a jelentős folyóiratokban s hírlapokban.

Pályakezdését a konok anyaggyűjtőkszenvedélyessége fűti át: figyeli az életet és aprólékosan
megvizsgál mindent, ami az emberrel kapcsolatos. A polgári életforma számos fonáksága ott
halmozódik megfigyelései között; a hazugság, a képmutatás és az erkölcstelenség ábrázolása
szinte szétfeszíti kezdeti novelláit. Megírja azokat a műveket, amelyek máig a századforduló leg
jobb novellái közé tartoznak. De egy idő után bekövetkezik a kiábrándultság, a megfigyelések és
az ábrázoló kedv kihplése. A világ, amely "aljasabb, erősebb és romlottabb", mint fiatalon hitte,
gúzsba köti írói erejet és munkakedvét.

Nagyvilágí élet pezseg körülötte. Lótenyésztési ügyekben kivételes szakértőnek tartják, hírne
ve bejárja a hazai és külföldi turfpályákat és versenyistállókat. London és Bécs exkluzív klubjai
ban, szállodáiban tartózkodik, estélyeken vesz részt, tárgyal és dönt vásárlási és tenyésztési kér
désekben. S míg egyfelől magasra emelkedik csillaga, az irodalmi életben alakja fokozatosan el
szürkül. Sok csalódás éri: könyveit alig vásárolják, a kiadók elégedetlenek megjelenő köteteivel.
Olyan korban él, amikor az egyoldalúan kiharcolt siker nem szegődik mellé általános érvénnyel.
Negyvenegy éves korában váratlanul hal meg az első világháború kezdeti szakaszában. Hirtelen
és titokzatosan. Felocsúdó munkatársai még halálának okát sem ismerik, - emléke a világhábo
rú véres eseményei között gyorsan elfelejtődik,mindössze egy vörös színű, elhagyatott sírkő őrzi

nevét a Kerepesi temető eldugott zugában.
Lovik Károly rövid életútját a kitűnő pályakezdés, az utolsó korszak váratlan kivirágzása és

közben az elaprózódó, be nem váltott tehetség sok-sok próbálkozása és félsikere jellemzi. művei

ben - különösen a nagyobb értéket képviselő novellákban - ott élnek a Mikszáth Kálmán és
Krúdy Gyula világához hasonló élmények és motívumok. Rajtuk kívül több írásában közel kerül
Móricz Zsigmondhoz. A később induló falukutató írók is előduknek vallhatják némely vonatko
zásban. Széles körű műveltsége és lélektani árnyaltsága Ambrus Zoltánnal, klasszicitása Gárdo
nyi Gézával, mélyről fakadó humanizmusa Móra Ferenccel hozza eszmei rokonságba; könnyed,
csevegő hangjára, stíluseleganciájára Herczeg Ferenc és Márai Sándor is felfigyel. Elődjének vall
ja a Nyugat fiatal prózaíró nemzedéke is.

2.
Érdeklődésünk gyújtópontjában a hajdani világ és a régí ember áll; a sajátos életformák, vo

nások s megrögzött szokások keresése és vizsgálata számos írásában felfedezhető. Meglepő biz
tonsággal mozog a vidéki kisember és a dzsentri világában, s ez azért is érdekes, mert kétéves
eperjesi diákoskodásán kívül a fővárosban éli le életét. Erősen vonzzák a különlegességek, a ku
riózumok, a népi szájhagyományok és kísértethistóriák ; írásaiban erős antikapitalista és civilizá
cióellenes érzület izzik. Szívesen lép át az anekdota, a színesen áradó mese területére is, különö
sen Mikszáth korai'írásainak hősei adnak ösztönzést egy-egy figura megformálására. Rut, a sza
bó, aki kóbor kísértet volt és éjjelenete hazajárt a kisfia kabátját megfoltozni, míg aztán egyszer
elmulasztotta a kakasszóra való indulást és azóta a lelke az ördögé lett (Rut, a szabóJ. - Istvan-
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ko, a molnár, aki virtusból rálőtt az útszéli feszületre, amiért Jézus azzal büntette, hogy minden
jóval elhalmozta a világon, de mindig szembenézett vele, s a molnár végül is megőrült és fel
akasztotta magát (Kísértetek). - A jókedvű Veliki, akinek nevetése hegyi széllé változva halála
után is itt maradt a tót havasokban, mint egy teli tüdőből nevető óriás kacagása (A vidám Veli
ki). - Ezek a komor, népmesékből átszármazott történetek nemcsak kuriózumot árasztanak, a
kisembernek az élettel, a nehéz körülményekkel való küzdelme is ott lüktet bennük.

A KittY Fischer cimű novella alakjai Mikszáth "gavallérjaival" mutatnak rokonságot. Az írást
a hamis ábrándok, a kifelé mutatott jólét és úrhatnámság ezernyi megnyilvánulása szövik át.
Kitt y Fischer és az elbeszélés férfíhőse - egy párizsi szállóban közvetlen szomszédok - rajongói a
régi időknek. Egy alkalommal a hölgy meghívja szomszédját Madame Lescaut szalonjába. Ez a
szalon már az első pillantásra is a hajdani idők fellegvárának látszik. A vendéget pazar ruhákba,
stílusos parókákba öltöztetik, mintha a Bourbon-udvarban lennének; körös-körül felhalmozott
dísz és pompa, dúsan berendezett termek, virágok, pálmák és szökőkutak ékeskednek. Vadide
gen emberek szólítják meg egymást, mint régi ismerősök, és pazar, szép dolgokat hazudnak egy
másnak. Szóba kerül itt a csodálatos katonai ekvipázs, amely kétezer tallérba került, a király
rendszeres fuvolahangversenye, a pompás ruhák és az izgalmas ütközetek. A mesélőknek mind
ehhez semmi közük sincs, s mégis puhán, hízelegve fogják körül az ittlévőket. Rövidesen Mada
me Lescaut is megjelenik, kiderül, hogy a háziasszony - maga Kitt y Fischer. Az elbeszélő dicsér
ni kezdi az asszony szépségét, mire az egyik jelenlévő öregúr dühbe gurul, s a két férfi végül is
provokálja egymást. A párbaj során az elbeszélő megsérül. Szállodájába viszik, és amikor né
hánynap múlva felgyógyul, újra viszontlátja szalonbeli csevegőtársát, az elegáns "portugál tisz
tet" mint egy bankfiók szürke, fáradt arcú pénztárosát - és Kitty Fischerről megtudja, hogy ol
csó táncosnőként egy közepes revüműsor szereplője. Ez a kereset a látszatvilág fenntartásához
szükséges, mely egyedüli éltetőjük és vigaszuk.

Lovik hamisítatlan, eredeti világot idéz fel A kertelő agár cimű kisregényben. A kártya, a ló
verseny és a dáridózás ismert fejezetei után ezúttal egy ritkaságnak számító passzióval, az agará
szat rejtelmeivel ismerteti meg az olvasót. A zárt világú birtokos osztály hallatlan erőt és energiát
fordít saját nagyúri kedvteléseire, az apró részleteiben megörökített agarászat nemcsak játéksza
bályai, hanem a vele együtt jelentkező sajátos életforma révén is érdekessé, egyedivé válik. A mai
olvasó mint egy jég alá süllyedt világ érdekes maradványát regisztrálja a kitűnő humorral fűsze

rezett kisregényt - a mikszáthi hagyomány legjobb fejezeteit érezzük megcsillanni az ötletekben,
a fordulatos meseszövésben és a figurák egyénítésében is.

Lovik másik két értékes regénye, a Pesten játszódó és komikus alapszövetü Az aranypoigár és
a selmecbányai környezetbe helyezett A leányvári boszorkány is vérbő humorral, változatos író.
színekkel jelentkezik. Ez utóbbiban a romantikus történet igazi értékét környezetrajza és eleven
elbeszélő invenciója biztosítja. A felvidék sajátos életmódja tárul elénk, a diákok korabeli életé
vel, a tótok, cipszerek és magyarok egymásra utalt sorsával és a ,,szívvel hazudó" Sáros megyei
ek remekbe szabott ábrázolásával.

3.
A nyugtalan, különc életű férfiak rajzában. a ködös, elmosódó hangulatok megörökítésében

és az "élet: álom" metaforájának gyakori megjelenítésében Lovik közel kerül Krúdy Gyula írói
világához. Álomlovagjaik unt egykedvűséggel lépnek át félredobott, kiégett szerelmeken s az elő
írt szabályok korJátjain; könnyelmű, csapongó természetük újabb kalandokra serkenti öket, me
lyeket sok esetben a megbánás, a tékozló fiú rövid ideig tartó számon-bánomja követ. Krúdy
Szindbádja szinte reinkarnálódik a késői Lovik-novellák hőseiben: a Peregrinus. a Korponai, a
Velencei kaland, A keresztúton és a Cheveaulégers férfialakjai magukon hordják azokat a jegye
ket, amelyeket a mai olvasó Krúdy jellegzetes írói vonásaiként tart számon.

Lovik Peregrinusa öregedő, vándorló diák, aki különböző csapszékekben tölti napjait, lányo
kat hódít, de sohasem él vissza gyengeségükkel, odébbáll, mihelyt valamelyik belészeret. Végül is
vándorlása közben hal meg, egy útitársa fogja le szemét az egyik felvidéki erdőségben. A képek,
színek és hangulatok felnagyított látásmóddaljelentkeznek, a fél sorban elmondható cselekmény
helyett elsősorban a stílus és a hiteles környezetrajz nyűgözi le az olvasót, ugyanúgy, mint Krúdy
esetében. "Csaknem delejes érzék vezette el azokhoz a kis avas-serszagú, gyalulatlan deszkával
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padozott lebujokhoz, amelyekre a városok végén, titokzatos pincékben, elhagyott malmokban,
furcsa cégérek alatt mindenütt a világon rá lehet találni, a magányos borisszák ködös menedék
helyeihez, ahol csípős vinkót mérnek, és délután négy órakor már meggyújtják a lámpát, nem
annyira a sötétség, mint inkább a sűrű füst miatt."

A századforduló hazai prózaíróit tekintve Krúdyn és később Tersánszkyn kívül alig örökitet
tek meg ilyen hősöket a magyar irodalomban, Ki volt Peregrinus, a felvidéki tájaknak ez a jelleg
zetes .pikarója"? Lovik pontosan megadja a választ: "színész, kicsapott diák, szökött katona,
félbemaradt kósta, kóbor lovag és bolygó zsidó egy személyben. Minden volt már az életben és
mégis semmi se; az ősz belecsavarodott a szakállába, és még nem ült a maga kályhája mellett.
nem feküdt a tulajdon ágyában, szüntelenül vándorolgatott délről északra és soha se vert gyöke
ret a lába."

Krúdy a Szindbád ifjúságú-; 191 l-ben, a Szindbád utazásai-t 1912-benjelentette meg. Nem le
het véletlen, hogy Lovik az 1914-ben kiadott A keresztúton cimű novelláskötetében több Szind-'
bád-szerű figurát teremt meg - ezek érett kori prózájának legsikerültebb darabjai -, s hogy ez az
irány, a hangulatban feloldott látszólagos cselekménytelenség, a múlt idő ködös-homályos érzé
keltetése, a jelentől elforduló s múltat áhító nosztalgia Krúdy tudatos útvállalása nyomán válik
határozottá az ő írásművészetében is.

Peregrinus alakja idéződik fel Ábelban, két Lovik-novella (Korponai, A keresztúton) hősében

is, aki késői lovagja egy tovatűnt kornak, .cbevalier" - a valóságban: társadalmon kivüli, fölös
leges ember. A Korponai Ábelje színes és fárasztó kalandjai után rendszerint hazatér feleségéhez,
aki hónapokon keresztül türelmesen várja. Ez a nyughatatlan férfi otthon kipiheni fáradalmait,
naphosszat bóbiskol, alszik - feleségemeséi altatják, hogy aztán új erőre kapva ismét nekivágjon
a világnak. Saját értelmezése szerint a "hazáért csavarog", de ez éppolyan hazugság, mint Szind
bádéi, valójában az asszonyok, a kártya és az ital élvezete közepett telik élete. Önző, élvhajhász,
időnként elérzékenyülő, hibáira ráeszmélő ember, akit semmiféle körülmény nem tud megvál
toztatni, s akinél az időszaki javulás még csak jobban kihangsúlyozza az eredeti vonásokat.
A keresztúton című novellában ugyanéz a férfi már nyugállományú katona, túljutva élete delelő

jén a világról, az emberi érzésekről egészen naiv, gyermeteg nézeteket vall. A szerelem nem más
Ábel elképzelésében, mint hogy egy Isten háta mögötti állomáson az ember váratlan levelet kap,
amelyet a frakkja alá rejt, aztán csatába megy szive fölött a levéllel. Vagy megsebesül és finom
női kéz simogatja a homlokát. Az ember karosszékben ülve az ölébe boritja a sublótfiók tarta1
mát: hervadt virág, szalag, táncrend, ócska selyemcipő s hasonló limlomok akadnak a kezébe, és
elandalítják a múlton, a régi érzelmeken. Lovik több írása erre az eszmei holtpontra jut el. Amíg
a Krúdy hőseiben uralkodó vonások: a játékosság, az élet megvetése egyfajta dinamizmust és
életteliséget is felidéznek, s fényt vetnek egy-egyeltűnő korszak életére, embereire is, - Lovik szá
mos alakja arisztokratikus pózba merevedik s koráról csak egy-egy tétova mosoly, fáradt gesz-
tus, afféle "sublótrendezgető" meditáció üzen az utókornak. .

Loviknak több maradandót sikerül alkotnia az "élet: álom" gondolatát kifejező novelláiban,
nemcsak társadalmi mondanivalója, hanem művészi hitelessége révén is. A csodálatos hajó egy
színházi zenész nyomorúságos sorsáról szól. Szürke, mostoha életét a betegség változtatja meg:
visszatérő lázálmaiban színes életet él egy különleges hajón. Ezek az álmok heteken át megszépí
tik az életét, érdekességgel töltik el a monoton órákat, s ezt rendkívüli örömmel fogadja, hiszen a
valóságos életben nem sok boldogság jutott osztályrészéül. Amikor felgyógyul, még sivárabbnak
látszik számára a lét. Nincs egy fillérje sem, állását is elveszíti, mert a színház időközben megbu
kott és tagjai szétszéledtek. A muzsikus sóvárogva áhítja ismét a lázas betegség óráit. Feleségét is
átjárja ez a nosztalgia, s az egyik éjszaka kiveszi a csövet a kályhából. Reggelre mindkettőjükért

eljön az "álomhajó", a megváltó halál. - Lovik itt feltétlenül keserűbb és kiábrándultabb, mint
Krúdy a hasonló témájú írásokban; az emberi részvét sallangmentesen érvényesül és a kiszolgál
tatott kisembert passzivitásában is hőssé avatja.

Az élet és a halál érdekes kontrasztja, az álom s a gyermekkor különleges színei elevenednek
meg egyik legmüvészibb ihletésű novellájában, az Árnyéktánc-ban. Egy gyönge idegzetű kisfiú,
miután két igaz társától, dajkájától és kedvelt kutyáj ától elszakítja a sors - az előző novella zené
széhez hasonlóan - a betegség, a láz karjaiban keres menedéket. Lázát a közeli mocsár kigőzöl

gése okozza, s ő többször a nádasba megy, hogy betegsége tartós maradjon. A láz óráiban érde-
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kes víziói támadnak, s ezek a látomások minden unalomért, mellőzésért kárpótolják. A betegség
számára "boldogság volt, a káprázat, a képzelődés, egy csodákkal, rejtelmekkel teli idegen világ
meleg csókja". A fiú végül is elkerül a miazmákkal telített vidékről és felnőttkorát már az egész
séges, kiegyensúlyozott élet jellemzi. Lelke mélyén azonban egész életén át nosztalgikusan őrzi a
hajdani, furcsa emlékeket, mert meggyőződése,hogy gyermekkora leghűbb társa a közelében le
selkedő halál volt, ez a megfoghatatlan és ködös fogalom, az elhagyottak és a szomorúak legna
gyobb költője. Nem félelmetesnek, hanem poétikus lénynek érzi évtizedek távlatából is: enyhe
álmot nyújt, és megmenti az embert a reá váró szürkeségtől s.a meddő küzdelmektől.

Évtizedekkel ezelőtt írott tanulmányában Szauder József arra utal, hogy Lovik legszebb no
vellái ebből a körből kerülnek ki, "objektivitása tárgytalan, elmosódott körvonalú emlékek lírá
jává lesz". Helyesen veszi észre: a késői novellák csak néhány emberi mozzanatot ragadnak meg
.~ mint álom, szerelem, halál - s kizárnak magukból minden eseményességet és technikai fogást.
Az író néhány megragadó helyzetképpel, hasonlattal él és szaggatott vonalú prózájában egy
"emlékezésbe merülő lírát" s egy valóságon túli világot fejez ki művészi érvénnyel.

4.
Lovik társadalmi kérdések iránti érdeklődése az Őszi rózsa (1908) című kötetben tetőzik, két

novellája mélyreható móriczi problematikát és súlyos tartalmat hordoz. Az Egy falu és A halál
kutyája időpontban is egybeesik Móricz falujáró riportjainak csírázásával, a magyar falu a maga
szociális problémáival és égető ellentmondásaival ekkor válik jelentősebb íróink személyes ügyé
vé, kutatási területévé. Az Egy falu tót lakosai rendkívüli elmaradottságban élnek, igényeik és

, élet sorsuk állati szinten mozog. "Nem kívánnak ők semmit, ki nem mozdultak gádoraikból és
évezreden át hallgatagon görbültek a nehezen fizető föld felett." Lovik komor színekkel, a nyo
mor képeinek érzékeltetésével jellemzi e falu életét. Érdekes, gyújtó hatású a másik novella, A ha
lál kutyája. Lovik ebben az írásában a széppróza és a riport elegyítésével egy fiktív nevet viselő

bányászfalu, Bolgárhíd mostoha viszonyait és jogos munkássztrájkját örökíti meg. Bolgárhíd
bányászai a saját sorsukon, kínlódásukon mérhették le a kizsákmányolás klasszikus vonásait.
Tizenkét órás üzemi robot az éjjel-nappal működő bányában; lakásviszonyaik tűrhetetlenek, a
falakról víz és salétrom csorog, a szél átfúj a hevenyészett tetőkön ; az emberek élelmezése egy
agyafúrt bérlőtől függ, aki elképesztő árakat szab a romlott húsért és a többi silány áruért.
A munkások öltözete kopott, rossz és hiányos, téli ruhával senki sem rendelkezik a hatezer mun
kás közü!. Az író ebben a leírásban szinte eggyé olvad az ábrázolt faluval, nem mesél, csak tömö
ren, kommentálás nélkül felsorolja a tényeket. A sodró lendületű, szépírói áradás átheví ti a ri
portelemeket, a valóság keretei fellazulnak s az igazság keresése vizionárius állapotot teremt.

Az írói fokozásnak, az egyre feljebb kúszó mondanivalónak a paroxizmusig való hevítése
meglepő. Móricz regényeiben, riportjaiban és egy-két novellájában tapasztalhatunk hasonlót.
Lovik életművének értéke és érdekessége ez a szociális ihletésű írói rokonság a korszak legmar
kánsabb magyar prózaírójával.

5.
Az első világháborút megelőzőkorszak és az 1914-es esztendő számos írót sorakoztat fel a há

borúval rokonszenvezőktáborába. Lovik Károly még él, amikor a "vérből, szenvedésből glóriát
fonók" bosszút, megtorlást követelnek s felelőtlen uszítással népszerűsítik az agressziót, a véron
tást. Lovik már korábban is nyílt ellenszenvvel ír a háborúról, az 191l-ben megjelenő Egy hős

halála ironikus hangvétellel bélyegzi meg a háborús mítosz és az álhősiesség megnyilvánulásait és
váteszi pontossággal mutat rá a néhány év múlva kirobbanó háború számos embertelen voná
sára.

Egy diák elunja szürke, elnyomorított életét és katonának áll. Az első fegyveres összetűzés al
kalmával csákóját átlövik, ezért a táborban dupla fejadag élelmet kap, és sokan irigylik hőstetté

ért. A háború valódi arcát egy nagyobb támadás során ismeri meg, ekkor döbben rá a hősiesség

viszonylagosságára is. A támadás szétzilálja alakulatát, társai szerteszét menekülnek, ő azonban
hadnagyával a kitűzött magaslat felé fut, mert egy menedékül szolgáló présházat pillantottak
meg a közelében. Golyó éri őket, mindketten megsebesülnek. A volt diák ágyban tér magához,
felettesei hősként ünneplik, kitüntetésben részesü!. Magánéleti kudarcaiért is kárpótlást nyer,
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mert az a lány, aki korábban ügyet sem vetett rá, most megjelenik betegágyánál. A fiú azonban
érzi, hogy csak a nyugodt, magányos halál adhatná vissza becsületét, ezért könyörög amellette
lévő ápolónőnek: engedjék el, a szabadba vágyik, hogy csöndesen, egyszerüen meghalhasson.

A sors iróniája, hogy még halálában sem szabadulhat a ráaggatott, hazug mítosztól, a szemét
lefogó orvos rendkívüli embernek kijáró szavakkal búcsúzik tőle és sajnálkozva jegyzi meg, hogy
a hazának mentől több ilyen .Jiősre" volna szüksége.

Ez a háborúellenes tendencia érződik A medve cimű novellában is: Lovik állásfoglalása meg
alapozott; az európai hadszíntéren már dörögnek a fegyverek és a hátország is felöltötte háborús
arculatát. A medve az író posztumusz írásai közül való, az Új Idők 1915. évfolyamának második
felében jelenik meg, Lovik pedig április 19-én már halott.

Taj ty Gergely birtokos begubózott "medve-életet" él földjén, s a szabadságharc idején is csak
régi barátja unszolására áll be katonának. Egységével tűzbe kerül, de mindvégig értetlenül nézi
az öldöklést, alkalmatlannak bizonyul a katonai erényekre s a hősiességre.

Az író ezúttal valós történelmi helyzetet ábrázol. Tudatos írói állásfoglalásnak érezzük, hogya
világháború kitörése idején a hősi emlékű, igazságos ügyet szolgáló szabadságharccal szemben is
elítélő magatartást képvisel. A világháború még kevésbé számíthat Lovik rokonszenvére, hiszen
idegen érdekekért kellett fegyvert ragadni. Nem hagyja sodortatni magát a háborús árral, kemé
nyen szembeszáll az öldöklés minden megnyilvánulásával, mert tudja, hogy a háborúban min
denki vesztes: a fegyverek nyomában az ember és az értékek pusztulása jár.

6.
Lovik legsikerültebb novellái a pályakezdés rzzásában egy irodalmunkban kevéssé ismert rea

lizmus igényével lepik meg az olvasót. A századfordulón divatozó tárcanovella idilli modorától
eltérően ezek az írások tömörek és húsba metszőek. A polgáriasuló társadalom kritikája nem
csak tárgyilagos jellemzésekben nyilvánul meg, hanem a belső pszichofizikai érzetek: a kiábrán
dultság, a magányérzet és az undor erős érzékeltetésével is. A szülei ház című novellában egy fia
tal leány felismeri a szülői ház és a falusi értelmiségi környezet morális fertőzöttségétés züllöttsé
gét. Megpróbálja kimozdítani szüleit a rossz irányból, apjával való párbeszéde előtt még bízik
mindennek a jobbrafordulásában. De keserűen csalódnia kell. Italos, cinikus nemtörődömség,

az erkölcsi érzék teljes hiánya fejeződik ki apja válaszában. "Most ott állt előtte az igazi élet, a
nyomorúsággal, piszokkal teli ... Szeméből keserű könnyek fakadtak s tekintete kétségbeesve
kereste a menekülés útját. De hiába, mindenütt homály volt s a tűzből két nagy parázsszem bá
mult rá, mint a sötétség párduca, amely ugrásra készen áll, hogy zsákmányát magával ragadja."

Az emberben elhatalmasodó undor érzése számos novella alapszövetében megtalálható. A né
ma bűn konfliktusát katonatisztek rosszindulatú tréfája szolgáltatja: egy félszeg telekkönyvi
jegyző állandó céltáblája a kávéházi társaság ugratásainak. Az egyik estén a szokásosnál is kímé
letlenebbül megalázzák a védekezni nem tudó embert; porig sújtva botorkál haza, s még azon az
éjszakán elveszti beteg kisfiát. Lovik oksági kapcsolatba hozza a valójában különálló két cselek
ményszálat. Az otromba tréfa egyik elkövetőjének, a fiatal hadnagynak a "füle zúgott, a belsejé
ben pedig olyan undort érzett, mintha valami utálatos folyadék szaladt volna szét az ereiben".
A felelőtlen, emberellenes magatartás, mint egy "néma bűn" hatalmasodik el a fiatal tiszt lelké
ben, ösztönösen érzi tette elkövetése után, hogy véget ért gondtalan fiatalsága, s az eset keserű

ízétől egész életén át nem szabadulhat. Az írás nem annyira társadalomkritikus élű, mint inkább
a részvétet próbálja felkelteni a kiszolgáltatott, védtelen ember iránt.

Lovik a fennálló rend kritikája és elítélése mellett a kialakult társadalmi formákról és szoká
sokról is lesújtó képet rajzol novelláiban. A családi életformában tapasztalt hibák, immoralitá
sok mellett - számos írása magát a házasságot támadja, nem az intézményt, hanem azt a keretet,
mely a kor emberének anyagi előnyöket s érdekeinek kiszolgálását biztosítja.

Ám nem horgonyoz le a házasság, a szülő-gyermek kapcsolat s a társadalmi osztályok közötti
konfliktusok válságtüneteinek ábrázolásánál, minden apró és nagyobb emberi tulajdonság, hiba,
fogyatékosság vagy bűn megragadja figyelmét, írói érdeklődését. Átfogóan és realista igénnyel
határolja körül írásait, alapvető és lényeges vonásaiban kutatja azt a "társadalmi hangyabolyt",
amelyet a nyugodtnak látszó, de belül lávaként izzó kor hoz a felszínre. Novelláinak jó része vi
tathatatlan művészi és szemléleti értéket jelent. Művei egy kevéssé ismert időszakról, a század
forduló koráról vallanak művészí és dokumentációs érvénnyel, s mindenképpenérdemesek aje
lenkori olvasó figyelmére és érdeklődésére.


