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az események nagyobbrészt váratla-
nok. Ilyenformán nem nőhet mély 
közösség olvasó és regényalakok kö-
zött, mint, teszem azt, a naturalista, 
illetőleg realista regénynél. Az ana-
lízis hiányát nem pótolja sem az ese-
mények zsúfoltsága, sem az alakok 
romantikus túlzottsága. Igy aztán, 
amikor a végére értünk, nem sokkal 
több marad meg bennünk a regény-
ből, mintha például valami monstre-
riportot olvastunk volna végig az 
újságban. De hát ez volt-e az író célja? 
Az érdekes és nagyszerű munka ered-
ménye, hogy az adott egészből végül 
is csak egy törtszám maradt meg? 

Útvesztőbe jutnánk, ha most pró-
bálnók tisztázni ezeket a kérdéseket, 
amelyek tulajdonképpen a regény fej-
lődésével állanak szoros összefüggés-
ben. Berkest különleges helyzete pre-
desztinálta arra, hogy munkájával az 
új regény fejlődési menetének élére 
ékelje magát. Majthényi György. 

Zilahy Lajos : A szökevény. Athe-
naeum. — A regény három novellából 
áll. Az első novella Komlóssy István 
egyetemi éveit írja le, a második a 
háborút, a harmadik a háború utáni 
Komlóssyt. Ezeket a részeket vékony 
szálak fűzik össze. Ilyen összefűző 
szál a főhős azonossága és néhány 
jelenet az első részben, amelyek a har-
madik novellát kitöltő nagy szerelem 
hősnőjére, Bea grófnőre utalnak. E 
szálakon kívül, amelyek eléggé külső-
ségesek, nincs semmi, ami összetar-
taná a részeket. Nem az első rész 
vad ellenzékieskedése érteti meg, hogy 
Komlóssy szökevény lesz, hanem a 
második rész eseményei. Kommuniz-
mus alal ti viselkedésének semmi köze 
az előbbi eseményekhez. A főhős álta-
lában nem érdekes és nem szimpatikus. 
Komlóssy nagyképű és léha nyárs-
polgár, aki érdekes események közé 
kerül. 

A regényben az események érde-
kesek, nem a főhős. Zilahynak meg-

van az az adománya, amelyet talán 
riportertehetségnek nevezhetnénk: 
(ennek az elnevezésnek nincs kisebbítő 
szándéka): az események közül ki 
tudja választani a jellemzőt, az érde-
keset. Az események leírásában rea-
lista ízlés vezeti. Apró részletekből 
kiindulva, érzelmi színezés nélkül írja 
le megfigyeléseit. Realizmusa néha 
szimbolizmusba megy át, mint Mol-
nár Ferencé. Valamilyen jelenték-
telennek látszó részlet szinte titok-
zatos jelentőséget kap, amelyben össze-
sűrűsödik egy-egy jelenet lényege. 
Ilyen az első jelenetben a grófkis-
asszony szép cipője, a háború leírásá-
ban Napradán kivégzése. Ez a szim-
bólummánövelés mindig érdekes rész-
letet emel ki, de nem mindig a leg-
találóbbat. Ilyenkor úgy érzi az olvasó, 
hogy Zilahy fontoskodik. Nem látja 
be, hogy valóban olyan nagy szerepe 
lenne a kiemelt részletnek a hős életé-
ben, ezért csak görögtűznek érzi azt, 
amit az író titokzatos lángnak szánt. 

Megfigyelései legtöbbször a külső 
világból indulnak ki, csak ritkán, 
ötletszerűen és összefüggéstelenül mu-
tatják be a regényalakok lelkiéletét. 
A regény főhőse, Komlóssy István 
alapjában véve ismeretlen és érthe-
tetlen, ellentmondásokkal tele ember, 
mert akármilyen érdekes dolgok tör-
ténnek is vele, lelke, igazi egyénisége 
ismeretlen marad. Megszökik a front-
ról, mert hiábavalónak tartja a ma-
gyarság véráldozatát, ezt akarja az 
író elhitetni és erről szaval a főhős 
oldalakon keresztül. Az események, a 
nagyon jól megfigyelt és mélyen átélt 
részletek azonban azt a hitet keltik az 
olvasóban, hogy Komlóssy is csak 
hétköznapi katonaszökevény, akit 
gyávaság, hogy finomabban fejezzük 
ki magunkat: a háború által okozott 
idegkimerültség késztet arra, hogy 
otthagyja a frontot. 

Az olvasó azért nem hisz Zilahynak, 
mert nem lát bele a hős lelkébe. Azért 
nem lát bele, mert Zilahy élményei 
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külső eseményekből indulnak ki. Ha 
lelket akar festeni, fontoskodóvá lesz, 
szinte meghatódik saját merészségétől, 
hogy ilyen nagy feladatokra vállal-
kozik. Azt szokták mondani, hogy 
Zilahy a környezetrajzban alkot iga-
zán kiválót, ha egyéneket akar jelle-
mezni, akadozik a nyelve. Ez való-
ban így is van. A környezet megele-
venítéséhez elég néhány jól ellesett és 
képzeletet megindítóan leírt részlet, 
kis esemény. Ezt tudja Zilahy. 

Lélektani motiválásai legtöbbször 
erőltetett finomkodások vagy szónok-
latok. Ez a megállapítás azonban nem 
érvényes a lelkiélet egyik területén : 
a szerelem leírásában. Ezen a téren 
mély élményei vannak, amelyeket 
őszintén tud előadni. Általában Zilahy 
egyénisége erotikus színezetű. Vannak 
regényei, amelyekben a hősök se nem 
esznek, se nem isznek, csak eszeveszet-
ten szeretik egymást, vagy a szerel-
mesek szokásos kisebb-nagyobb ügyes-
kedéseivel, sikereivel és szerencsétlen-
ségeivel foglalkoznak. 

Ez a regénye azonban nem ilyen, 
ebben a szerelem másodrendű. Itt fel-
csap apostolnak, politizál, honfibú 
tölti el és társadalmi reformokkal fog-
lelkozik. Flaubert Madame Bovary-
jának egyik halhatatlan alakja mon-
sieur Homais, a középszerű ember, a 
politizáló vidéki patikus, aki a leg-
elkoptatottabb közhelyeket olyan szen-
vedéllyel adja elő, mintha hallgató-
sága még nem unt volna rá a jól 
ismert szólamokra. Zilahy apostol 
akart lenni ebben a regényében, de 
csak monsieur Homais-nak csapott 
fel. Mulatságos dolog most a háború 
után, egy óriási gazdasági krízis köze-
pén elnézni, hogy mennyire gyűlöli 
Zilahy még mindig az osztrákokat és 
hogy általában mennyire tűzbe hozzák 
a háború előtti ellenzéki politika régen 
üres jelszavai. Fábián István. 

A könyvnyomtatás Magyarországon 
a XV. és XVI. században. (Irta Gulyás 

Pál.) II. (befejező) füzet. 58 szövegközi 
hasonmással és 36 képes melléklettel. 
Bpest, 1931. A M. N. Múzeum Bará-
tainak Egyeselüte támogatásával ki-
adja az Orsz. Széchenyi-könyvtár. A 
teljes mű bolti ára : 80 pengő.) 

Ez a becses tartalmú kiadvány foly-
tatólag ismerteti a könyvnyomtatás 
magyarországi technikájának XVI. 
századi sorsát, s éppen oly gazdag 
tanulságokban, mint az első rész, mely-
ről a Napkeletben már volt szó (1930. 
II. 6961.). Színes képekben tárul föl 
benne a debreceni, nagyszombati, 
bártfai, váradi, gyulafehérvári stb. 
nyomdák története, továbbá alapítóik 
vagy vezetőik (a Hoffhalterek, Bor-
nemiszák, Telegdiek, Mannelak és má-
sok) fáradozása a hitbuzgalom és műve-
lődés érdekében. A tudós szerző azon-
ban nem elégszik meg az egyes nyom-
dák keletkezésének és teljesítményének 
krónikás hűségű leírásával, meg az 
idetartozó eddigi tévedések helyre-
igazításával, hanem érdekes adataival 
olykor a XVI. századi szellemi életet 
is újszerűen jellemzi. 

Az egykorú viszonyok alaposabb 
ismerete folytán bizonyos tények néha 
veszítenek előbbi regényes színeze-
tükből. Igy Gulyás megállapítása sze-
rint az erre-arra bolyongó, hol itt, 
hol ott fel-feltünedező vándorkönyv-
nyomtató, akit némely monografu-
saink szívesen emlegetnek, még a zűr-
zavaros XVI. században is egészen 
kivételes jelenség volt. Valamint az 
is a mesék világába tartozik, mintha 
reformátoraink a maguk keze munká-
jával állították volna elő műveik ki-
nyomtatott példányait: «Honterus, 
Heltai, Bornemisza épp úgy csupán 
nyomdatulajdonosok voltak, mint a 
katolikus Telegdi.» Az is jellemző adat, 
ahogyan egy XVI. századi vallásos 
nyomtatvány ajánlásában Hoffhalter 
a nemzeti nyelv fontosságáról kiok-
tatja kortársait. Emlékezetünkbe idézi 
a külföldi tudósokat, «kiknek jó pél-
dájokból könnyű megérteni, minemű 


