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Persze mindez rettenetes lelki vo-
naglások, szó- és gondolattornák özö-
nén keresztül fejlik idáig. Erdős Renée 
nagyon nehezen tűri, hogy alakjai 
rövid ideig is egészségesen, derekasan, 
egyszerűen gondolkozzanak. Nem tetet-
het ilyesmit velük ! A gyönyörű nevük 
kötelezi őket. Muszáj szegényeknek 
lelki vitustáncot járni, különben nincs 
helyük a ciklusban. Vagy — vagy! 

Ebben a regényében az olvasó nagy 
megkönnyebbülésére egyébként nem 
a beteges erotikum kergeti a figurákat, 
hanem valami mosolytkeltő ál-szépség-
hajhászás nyögdicsélteti valamennyit. 
Ezeken a figurákon alig marad valami 
igazi, benső emberi vonás. Mindegyik 
ál-embere cifra, hamis lelkirongyokban 
ágál a görögtüzes szegényszínpadon. 
Az erdősrenéei rivalda előtt csak rúzsolt 
szó hangozhatik el, csak festett gondo-
lat teremhet hamvas virág helyett a 
lélekben, csak atropinos tekintet me-
redhet reánk. 

Egyetlen meleg, megkapó részlet a 
könyvben Lavinia anyai érzésének 
rajza. A néma, béna gyermeknek élő 
asszony emelkedettebb gondolatainak 
oázisában valameddig el-elfeledi az 
olvasó a sok kirívó pózt, mely állan-
dóan kínozza ebben a könyvben. 
Ugyan miféle Csipkerózsa-álmot al-
szik Erdős Renée, mikor a Lagerlöf 
Zelmák korában efféle papirfigurák 
hamis érzéseivel, nyavalygásával trak-
tálja olvasóit? Ma, annyi súlyos ember-
probléma korában, ugyan kit érdekelné-
nek ezek a kusza, beteges alakok, a 
maguk kacagtató, mozis előkelőségük-
kel ? Legfeljebb talán azokat, akik 
az ilyenféle regényekből értesülnek 
arról, hogy is gondolkoznak, csevegnek 
hát ezek a jaj de szépnevű, rémítően 
előkelő és gazdag emberek, bíborno-
kok, hercegek, világhírű szobrásznők, 
költők — hárfások és meztelen tán-
cosok . . . 

Erdős Renée új könyvét valami fur-
csa zagyvalékstílus jellemzi. D'Annun-
zioi szárnyalásra, színességre törekszik. 

— Dhiessenburg, ez nagyon szép volt, 
amit mondott, — dicséri meg egyik 
hölgy a költő — hőst. 

Nos h á t : erre az elismerésre pályá-
zik Erdős Renée. Igézően szépeket 
akar mondani szerelemről, életről, em-
berekről, a világról. Igy kerülünk 
aztán bele a fárasztó és unalmas 
gondolatkirakatok tömkelegébe, így 
jutunk messze, messze mindentől, ami 
egyszerű, emberi, egészséges és igaz. 

Dehát annak, aki a szó, az írás 

mestere gyanánt akar mutatkozni, aki 
d'annunzioi lantkísérettel akar mesét 
mondani: annak ismernie kellene hang-
szere húrjait, a magyar nyelvet. 

Erdős Renée állandóan hamis hango-
kat fog ezen a nemes hangszeren. Csak 
pár példát jegyzünk ide: 

«A. . . vacsora hamar a végéhez ért 
(Véget ért.) 

«Az egyetlen, akit felköszöntem lehet.» 
(Fel lehet köszönteni). 

Lavinia Tarsin a «lova testéhez» simult. 
(Lovához). 

«— Szoba? Ugyan minek volna ez ne-
kem! » (Mire kellene). 

«Ryll a szobrok felé fordulva, moz-
dulatlan maradt. Nézett.» (Nézte, el-
nézte azokat.) 

Mi volná-t ír mi lenne helyett ; 
ehelyett: mennyit szenvedhetett, azt 
í r j a : «Mit szenvedhetett.» 

Azt írja : «mikor a második csészét 
betöltötte». (Ehelyett: teletöltötte. Ha-
csak ezek az előkelő emberek folyékony 
csészét nem használnak.) Ugyancsak 
a csészékről szólva: «Nálam sem tör-
tek eh. (Az én kezemben sem törtek el.) 
Stb., stb., stb. 

A magyar szórenddel is hadilábon 
áll Erdős Renée. 

És h á t . . . aki delnők lovaglásáról 
ír, ne írja le azt, hogy «Lavinia kötő-
fékénél fogva» vezette sétalovaglás 
közben hátaslovát. Kantárszár lehe-
tett az, instálljuk alássan. Mert kötő-
fékkel csak jászolhoz szokták kötni a 
lovat. Sétalovagláskor igen humorosan 
hatna a kötőfék a paripa fején. Még 
a Nemi-tó partján is. 

Mariay Ödön. 

Csathó Kálmán : Asszony a bakon. — 
Budapest, 1927. Ez a furcsa cím a 
«Leányok, anyák, nagyanyák» című 
regénysorozat második részét jelöli. 
A tetszetős kiállítású könyvet a soro-
zat első részéből ismert előzmények 
után, érthető érdeklődéssel vesszük 
kezünkbe, hogy jó ismerőseink sorsát; 
egy állomással tovább kísérjük. Az író 
jóvoltából valamennyiüket viszontlát-
juk szinte ott, ahol az első regény vé-
gén, elhagytuk őket. Az újdonsült 
fiatal menyecskék : Mikolay Péterné és 
Szervácz Frici grófné, jóformán pihenés 
nélkül folytatják egymás ellen azt az 
elkeseredett harcot, amit még leány-
korukban kezdtek s amelyben a házas-
ságokkal jelzett látszólagos fegyver-
szünet inkább csak erőgyüjtésre és 
fokozottabb fegyverkezésre való al-
kalom. A harc fokozását különösen az 



jelzi, hogy az asszonyok intrikái foly-
tán a férfiak is belesodródnak a küz-
delembe, sőt hova-tovább ők jutnak 
a legveszélyesebb tűzvonalba. Lujzi 
derekasan kiveszi részét ura politikai 
szerepléséből, aki a kiegyezést elő-
készítő országgyűlésnek egyik ellenzéki 
vezéralakja. Csak természetes, hogy 
Sári, az ősi ellenség politikai tekintet-
ben is szembe kerül a «honvéd árvájá-
val» s a régi gyűlölet ezáltal ú j tápot 
nyer. Az egyre fokozódó ellentétnek 
legtermészetesebb alapja, hogy az ideá-
lis férjként szereplő Mikolay Péter 
oldalán Lujzi házassága boldog, míg 
Sári élete a kártyás és léha Frici mel-
lett meglehetősen sivár, sőt boldog-
talan. A harc tehát korántsem egyenlő 
feltételek mellett folyik s előre látható 
a kimenetele. Igaz, hogy a győzelmet 
nem adják ingyen, de aztán annál tel-
jesebb. Lujzi, aki a harc hevében nem-
csak ura szerelmét, hanem kis fia életét 
is félti, az általa minden gonoszságra 
képesnek tartott Sáritól, végre is 
határozottan felülkerekedik és diadalt 
arat az egész vonalon. Mikor a koroná-
zás alkalmával tartott udvari bálon a 
királynéval is beszélhetett, áradozva 
jelentette ki urának, hogy nincs semmi 
kívánsága többé az életben. 

Az egész regény a két asszony kés-
hegyig menő ádáz gyűlölködésével kap-
csolatos eseményeknek többé-kevésbbé 
leleményes bonyolítása. A férfi szerep-
lők sorsa természetesen csak függ-
vénye a nők intrikáinak s rajtuk ke-
resztül végeredményben még az orszá-
gos politika szálait is nem ritkán 
asszonyok bogozzák. Szerencse, hogy 
a regény főszereplőinek a politikában 
csak felelőtlen szerep jut s így az álta-
luk érvényesülő asszonyi intrikák szá-
lai csak árnyalják, de meg nem változ-
tat ják a politika szövetét. Igy legalább 
nem válik országos jelentőségűvé Miko-
lay Péter ama megállapítása, hogy «ha 
asszony ül a bakon, kátyúba jut a 
szekér». Ez a mondás foglalja szavakba 
a regény alapgondolatát, amit egyéb-
ként mindvégig elfogadhatóan illusztrál 
az író. 

Az alapgondolatul választott igaz-
ság szinte elemi erővel mutatkozik, 
midőn családi boldogságok és életek 
forognak kockán a nőuralom következ-
tében. Csathó Kálmán rámutat a 
komoly, sőt tragikus lehetőségekre, 
azonban gondja van rá, hogy végül 
minden jóra forduljon. A harcnak nin-
csenek halottjai, csak könnyű sebe-
sültjei, akik minden valószínűség sze-
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rint nem okultak a rajtuk demonstrált 
komoly tanulságból. Csak így várhat-
juk a leányoktól kezdett s az anyák 
életén is végig viharzó harc további 
folytatását a harmadik részben a 
nagyanyáktól. 

Ez a nemzedékről-nemzedékre szálló 
kicsinyes harc, nem annyira a szerep-
lők életébe kivetítve látszik nagyon is 
hosszúnak, hanem igen hosszadalmas-
nak érezzük — sajnos — mint regény-
témát. Az első részben még érdekelt 
bennünket a két lány temperamentuma 
és kevésbbé ártalmas vetélkedése. De 
már ebben a második részben kezdjük 
unni a téma-változatot és félve gon-
dolunk rá, hogy a harmadik rész is 
ugyanezt a témát fogja majd variálni. 
Talán szokatlan dolog Csathó regényé-
vel kapcsolatban az unalom említése, 
mégis azt kell mondanunk, hogy jelen 
regényében az író elment szinte az 
unalmasság határáig. Csak páratlan 
beszélőtehetsége és élvezetesen áradó 
szép magyar nyelve tudja fogva tar-
tani már-már lankadó érdeklődésünket. 
E jelenség nélkül sokkal kiválóbb lenne 
a regény eseménytelensége és ehhez 
képest túlságos terjedelme. Igy is 
gyakran az állóharc benyomását teszi 
ránk a főesemény kényelmes bonyo-
lítása. Az író mintha maga is érezne a 
terjengőség fenyegető veszedelmét, mi-
kor egy helyen azt mondja, hogy nem 
meri felsorolni az ételfogásokat, mert 
attól fél, nagyon vastaggá válnék ez a 
könyv egy ilyen étlaptól. A könyv 
azonban így is meglehetős vastag lett, 
ami semmiképen sem válik javára. 

Azért Csathó ismert jelességei ebben 
a regényben is megmutatkoznak. Az 
úri magyar középosztály lejtőre jutott 
életének megértő rajza s a kiegyezést 
közvetlenül megelőző politikai moz-
galmak hátterül szolgáló vázlatos leírása 
Csathó művét mindenképen figyelemre-
méltó dokumentummá avatja a közel-
mult magyar közélet szempontjából. 
Vannak benne megkapó részletek (pl. 
az öreg Mikolay földes úr falusi csen-
des temetése), sikerült jellemzések 
(Lujzi-Sári) és tetszetős politikai re-
flexiók (pl. Deák futólagos jellemzése,— 
a meddő mult kritikája). A részletek-
ben mutatkozó jelességek jótékonyan 
ellensúlyozzák a kompozició lazaságát 
és a kellő mozgalmasság hiányát. Bár 
írói egyénisége nem mutat fejlődést, 
szórakoztatni még nagyszerűen tud 
Csathó, aki akkor is szépen beszél, mi-
kor kevés a mondanivalója. 

Gulyás Sándor. 
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