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Egy illúzió története

Kísérlet a drámaíró Zilahy Lajos
portréjának megrajzolásához

„Nem olyan vagy, amilyen vagy,
hanem, amilyennek én látlak"

(Chateaubriand)

A legendák Zilahyja finom, fanyar, zár-
kózott életművész, akinek minden sikerült,
amiről magyar író csak álmodhat. Nyurga,
szőke kadétként tűnt fel az első
világháború utolsó esztendeiben, „szőke
haja kissé a homlokába hullott", és szép
versekkel, harctéri riportokkal hálálta meg,
hogy Beöthy Zsolt felhozatta a tábori
kórházból. „A vállunk most a fellegekbe
nő / Most mi vagyunk a szűz magyar erő /
Most mi vagyunk a tűz, a láng, a vas Es mi
vagyunk a szent magyar tavasz Sereg -
amely a ködből érkezett / Kriptákból
támadt büszke vértesek Turul fiai, régi
vasasok / Idők viharján kerengő sasok."

Jó szándékú, megnyerő egyéniség volt -
vallják egybehangzóan a kortársak -,
csinos, nőies arcú, elegáns világfi, aki
otthonosan mozgott az irodalmi grófnők
szalonjaiban, és ha kellett, átszellemülten
csevegett a haza sorsáról, miközben han-
gulatvilágítások aranyló félhomályában
halk léptekkel felszolgálták a kávét. A
korszak talán legsikeresebb írója volt.
Herczeg Ferenc mellett mindenképp a
második. Divatos dalszerző, népszerű
kabaretista, európai és amerikai méretű
színműiparos, rengeteget kereső vállal-
kozó, laptulajdonos, a Corvin-rend lo-
vagja, a Kisfaludy Társaság tagja, a Pen
Club elnöke, minden, ami csak lehet.
Kodolányi János szerint „szándékoltan
lompos, hanyag, kiszámítottan diákos férfi
volt, mintha csak úgy odavetve élné az
életét, semmit sem tekintene túlságosan
fontosnak ..." Baltapofájú foxi-kutyájáról,
Áfonya utcai villájáról, Bajor Gízihez
fűződő barátságáról legendákat meséltek a
pestiek.

Ráadásul a hatalmasok kegyeltje volt.
Baráti szálak fűzték Bethlen Istvánhoz,
Kozma Miklós, a Magyar Távirati Iroda
elnöke, a Magyar Rádió Rt. vezérigaz-
gatója többször határozottan kiállt mel-
lette, Kállay Miklós hónapokon át unszol-
ta, hogy (Illyés Gyulával és Kosáry
Domokossal együtt) írják meg az év-
század Kossuth-filmjét, mert „Kossuthot
most élővé kell tenni a nemzet tuda

tában!" , Gömbös Gyulához, a minisz-
terelnökhöz pedig úgy járt ki Téténybe -
vasárnap délelőttönként kolbászos rán-
tottára -, mint jó baráthoz,

Íme, ez az egyik kép. Az elismert
kurzusíró, a „magyar literary gentleman",
akinek regényeit félszáz nyelvre
fordították le, még a vakok írására is, aki
Hollywoodban forgat, „dollárszázezreket
zsebel be" a Broadwayn, s akinek
novellája, a Mikor halt meg Kovács »nos?
egyedül képviseli Magyarországot a
Világirodalom gyöngyszemei című angol
gyűjteményben Csehov és Wells társa-
ságában. Ő az, aki a Tanácsköztársaság
kikiáltásakor kiutazott Bécsbe, hogy el-
lenforradalmi lapot alapítson (a lapból
semmi se lett, mert a kommunisták
megfenyegették, hogy kézigránátot vág-
nak a szerkesztőségbe, ha nem áll el a
tervétől), ő az, aki „a Horthy-rendszer

minden politikai fordulatára megírta a
maga művét", aki a „népi írókat eladta
Gömbösnek", s aki, legalábbis az Új
Magyar Lexikon (196z) tanúsága szerint
„Az USA-ban él és a Magyar Népköz-
társasággal szemben ellenséges tevé-
kenységet folytat".

Van egy másik Zilahy is. Még ha nem is
olyan legendás. Ez a Zilahy ott menetel a
„foszló őszirózsák között", a húszas évek
végén védelmébe veszi Bartókot és
Kodályt, Szökevény című regényében a
fehérterror siófoki akcióiról ír, s
jobboldali kapcsolatait arra használja,
hogy baloldali író barátait támogassa,
publikációs lehetőséget biztosítson szá-
mukra, s ha lehet, megvédje őket a tá-
madásoktól. Ez a Zilahy meghirdeti az Új
Szellemi Frontot, cikksorozatot ír a népi
kollégiumokról, a munkahadsereg-
mozgalomról, hetilapjában (194i-ben!)

Zilahy Lajos
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madtak annyit kortársai közül, mint éppen
őt. Az Új Szellemi Front meg-
hirdetésekor a jobboldal „kommunista-
gyanús elem"-nek, a baloldali Népszava „a
nácik uszályába került közíró"-nak látta.
Amikor meg akarta alapítani a Kitűnőek
Iskoláját, elnevezték „szalonbolsevik"-
nek. Fajnemesítésről írt cikksorozata miatt
„nemzetzüllesztés"-sel vádolták. A
tizenkettedik óra című színdarab-bal
magára haragította az egész vezér-kart, a
Halálos tavasz filmváltozatától
„megborzadtak az egészséges győri le-
venték", és a film betiltását követelték, A
Dukay-családot az emigráns arisztokrácia
bélyegezte hazaárulásnak. Vádolták
kétkulacsossággal, pornográfiával, felü-
letességgel. A politikai kifogások eszté-
tikai, az esztétikaiak politikai köntösben
jelentkeztek. „A földszintről látja a tár-
sadalmat" - írták róla. Életműve: „irodalmi
pótszer". „Bizonyára nem kap a Magyar.
Irodalomtörténetben külön fejezetet - írja
róla Bóka László -, a »rosszak voltak
még« kategóriában szerepel majd. De egy
»Szenteljünk naponta tizenöt percet
érvényesülésünknek«-szerű műben nagy
fejezet illetné". Mert Zilahy egyensúlyozó
művészete „rugalmas tájékozódó
készségről tanúskodik". „Mindig is
csodáltuk szellemi fürgeségét és
helyezkedési érzékét", amivel alkal-
mazkodott „a környezet és az alkalom
követelményeihez" - írja a Politika című
hetilap. „Életműve langyos apologetika:
szociálisan korszerű szórakoztató iroda-
lom" - szögezi le A magyar irodalom
története a „Konzervatív irodalom" című
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emutatja a Szovjetunió festészetét, majd
gy váratlan gesztussal felajánlja egész
agyonát a kincstárnak, hogy azt „kiváló
épi tehetségek nevelésére fordítsák". Ez
Zilahy (Szentgyörgyi Albert és Major

amás társaságában) nádfedeles
unyhókban bujkál a Gestapo elől (H í d
ímű hetilapját és Fatornyok című szín-
arabját betiltják), így nem csoda, ha
945 első napjaiban habozás nélkü' vál-
alja a Magyar-Szovjet Művelődési Társa-
ág elnöki tisztét. Ez a másik Zilahy,
óllehet ő is az Egyesült Államokban él,
ár nem folytat „ellenséges tevékenysé-

et", hanem - legalábbis a Magyar
letrajzi Lexikon (1981) tanúsága szerint -
a jobboldali emigráns szervezetektől
ávol tartja magát".
Melyik Zilahy tehát? „A könnyed és
amar érvényesülő aranyifjú - ahogy
odolányi emlékezik -, aki a világháború

és a tizenkilences események után nem-
csak megkezdte gyíkmozdulatú, fürge út-
ját az érvényesülés lépcsőin egyre ma-
gasabbra és magasabbra, hanem magával
vitte a magyar társadalom minden át-
alakulását, minden új meg új verzióját
egészen a végső összeomlásig, sőt még
azon túl is, amikor Debrecenbe Voro-
silovhoz rohant ..." ? Vagy az a Zilahy,
aki - Illyés szóbeli emlékezése szerint -
őszinte és tisztességes szándékkal megkí-
sérelte közös nevezőre hozni a közép-
osztály nyomorúságát és a népi írók
forradalmát?

Felhőt hámozzon inkább, ne legendát,
aki a Zilahy-mendemondák útvesztőjé-
ben el akar igazodni. Személyére sejtel-
mes köd ereszkedik, alakját hamis mí-
toszok, alattomos tabuk övezik; útitársai
vaskos gorombaságok. Miközben a
közönség rajongott érte, kevés írót tá

fejezetben. Regényeit, ha újra kiadjuk,
csak „egy giccsel leszünk gazdagabbak és
egy nosztalgiával szegényebbek" -
vélekedik az Al f ö l d recenzense.

Akaratlanul Féja Géza szavai jutnak
eszünkbe, aki azon kesereg, milyen mos-
toha a kritika Zilahyhoz, s mennyi-re
félreérti. „Zilahy művei azonban meg-
maradnak - nyugtatgatja magát a Vihar-
sarok szerzője -, ízléses, finom köntösük a
kor egyik legkeményebb írói matériáját
takarja." És ha megbélyegzik is Zilahy
társadalomábrázolását, „Az igazságot
szolgáltató irodalomtörténet másként ítél
majd".

Úgy tűnik, Zilahy megismerésére elér-
kezett az idő. Helytelen volna azonban, ha
az ismeretlen Zilahy helyére most egy
hozsannázó hamis portré kerülne. Az el-
fogult apologetika csak a sematikus íté-
letek malmára hajtja a vizet, s ezek a
malmok - ha csendben is - de őrölnek
tovább. Ezért jelen tanulmány Zilahyhoz

ajor Gizi mint Lizavetta a Szibéria 1928-as nemzeti színházi előadásában



méltó szigorral (hiszen a „kegyelmi
kritikát" már Szabó Lőrinctől is igen
határozottan számon kérte) csak a drámáit
veszi számba, s az élet(mű) egyéb
területeire csak illendően kis körben
kalandozik el.

Dzsentri és világfi

Különös, furcsa írósors. Jellegzetesen hu-
szadik századi és tipikusan magyar.
Nagyszalontán kezdődik (alig egy
kőhajításnyira Arany János szülőházától)
1891-ben, és huszonhat esztendei
emigráció után Újvidéken ér véget, néhány
kilo-méterre a határtól. Kezdődik a bihari
Arany-kultusz jegyében (a Csonka To-
ronyban még az író kioperált epekövét is
megtekinthették a látogatók), és New
Yorkban fejeződik be, a 8z. utcában,
magyarok között, akik már egy pesti utca
nevére sem emlékeznek vissza. Zilahy
tizenkilenc éves korában, nemesi
prédikátumoktól megittasodva díszes
névkártyát nyomat, bajuszt növeszt, mo-
noklit ragaszt, ferblizik és biliárdozik,
tartozik a városka minden főpincérének
(így kívánja az úri sikk); mindent elkövet,
hogy azonosuljon a z úri középosztálylyal.
Később egyre világosabban látja, hogy a
középosztály pusztulása elkerül-hetetlen.
Különbözni kezd. A szülői házat
elárverezik, bátyja öngyilkos lesz, sógora
hadifogságba kerül, Trianon egy lehelettel
elfújja a szolgabírók, megyei hivatalnokok,
rendőrfőkapitányok kvaterkázó, tajtékpipás
világát; családtagjai évekig hányódnak
vagonlakásokban a Keleti pályaudvaron. Ő
közben megjárja Párizst, Londont,
Hollywoodot, megismerkedik a kor divatos
eszméivel, a freudizmustól az
eugenetikáig, a wellsi utó-piáktól a New
Deal-ötletéig. Világfi lesz. Kornétás
szépapjának szelleme azonban egész
életében nyugtalanítja. Írásaiban rendre
fel-feltámad egy-egy megtörhetetlen úri
karakter, a színművek öreg szol-
gái Toldi hű kísérőjének, a vén Bencének
utódai, az udvarházakat finom le-
vendulaillat lengi körül, a történelem fel-
zaklatta magyar szíveket meg-megdob-
bantja a régi galantériás idők emléke.
Zilahy érzi az ellentmondást, tudja, hogy
a világ szétforgácsolja a vadászpuskás,
cigánybandát dirigáló dzsentri életstílus
maradékait is, el is fogadja a polgári
átalakulást, ám ennek az életformának a
veszendőségében a magyar faji karakter
pusztulását is látja.

A kor uralkodó szemléletének, a
nyugati színdarabügynökségek csábtán-

cának azonban ő sem tud ellenállni. A
világkarrier lehetőségének bódulata, a
Broadway, a Champs-Élysées mítosza őt
is elragadja. A Léni néni, Máli néni, Te csak
pipálj, Ladányi!-féle (a vidéki úriosztály
életét derűs jelenetekben ábrázoló) „ma-
gyaros drámatípus" mellett ő is meg-
kísérli megírni a maga nemzetközi babé-
rokra pályázó exportdrámáját. Hiszen
bármerre nézett, mindenki Molnár Ferenc
( A z ördög, Lengyel Menyhért (Tájfun) és
Herczeg Ferenc ( A kék róka) sikereire
áhítozott, és mindenki a színműírás
könnyed, franciás technikáját igyekezett
elsajátítani: pontosan annyi ötletet,
humort, irodalmat, érzelmességet
csepegtetni egy-egy vígjátékba, amennyi a
pesti polgár ízlésének (no meg teher-bíró
képességének) megfelel. A korszak
színműirodalmát két alaptémára szűkít-
hetjük le: a szerelmi háromszögtörténetek
ezernyi változatára (közkedvelt félté-
kenységi komédiák, úrilány szeretővel és
kellő mennyiségű freudi komplexussal
stb.) és a meghamisított, kedélyes, anek-
dotizáló táblabíróvilág hejehujázó, vígan
tönkremenő rajzára. Á közönség (és erről
a korabeli pántlikás-magyaros filmgyártás
is gondoskodott) jámboran belefeledkezett
a happy endesített életszemléletbe, és
hónapokon keresztül vitatkozott azon:
„Járt-e Cecil a Török utcában ?" Néhány
színdarabcím jelzi a fő érdeklődési kö-
röket: Matyika színésznő akar lenni (Csathó
Kálmán), A méltóságos asszony trafikja

(Bus Fekete László), Egy nő, akinek múltja
van (László Aladár), Baskircsev Mária
(Andai Ernő és Bálint Lajos), valamint
operett és kabaré minden mennyiségben.
„A művelt magyar középosztálynak szánt
darabok - írja Színházi esték című
kötetében Bisztray Gyula -- valójában a
Gartenlaube-szerű képeslapokon
nevelkedett jámbor kis-polgári rétegekre
építik számításaikat. Ezekben a
darabokban nincs semmi, amit egy
okleveles tánc- vagy illemtanár
kifogásolhatna, szerzőik gondosan ügyel-
nek arra, hogy semmit ne mondjanak,
amit a megegyezés tik, nehogy valami-
féle érdeket sértsenek, meséjük sablonos,
figuráik papirosízűek, a hiányzó drámai-
ságot érzelgős líra pótolja ..

A darabok témáiból könnyedén nyo-
mon követhető a két világháború közti
közönség érdeklődése: a húszas évek
elején a falu volt divatban, azután kö-
vetkezett a hadifogoly-történetek sora,
majd az irredentatémák, végül az egyes
foglalkozási ágakra került sor, a harmin-
cas évek derekán, az ügyvéd és a falusi
tanító után az állástalan mérnök lett a
favorit. (Ot rendszerint a Vezérigazgató
lánya ütötte el automobilján, először
pofon vágta, és csak azután ment felesé-
gül hozzá.)

És a közönség ragaszkodott mázas
történeteihez. A kormányzó nemkülön-
ben. Pünkösti Andor, Horváth Árpád,
Hont Ferenc, sőt még Hevesi Sándor

Hegedűs Gyula és Rajnai Gábor A tésasszonyban (Vígszínház, 1930)



kísérletei is sorra megbuktak vagy vissz-
hangtalanok maradtak. A színházak le-
hetetlen körülmények között dolgoztak,
hol bezárták, hol kinyitották őket, az
igazgatók úgy váltakoztak, mint az utasok
a körhintán, s a Nemzeti Színház akkor
kapott nagy ovációval forgószín-padot
(1929-ben), amikor Reinhardt és
Mejerhold éppen azon kísérletezett, hogy
száműzze az illúziókeltést. Az 1929-30-as
szezonban az ország hetvenhét színháza
tizenegyezer-hétszáznyolcvan előadást
tartott (ebből a tizennyolc pesti színház
egymaga ötezer-nyolcszáznyolcat), és
egyetlen évadban vidéken ezer-egy(!),
Budapesten hatszázhatvan(!) szín-darabot
mutattak be. Egy-egy színdarab a
fővárosban évente nyolc-kilenc elő-adást,
vidéken hat-hét előadást ért meg!

Az 1929-30-as évadban (a Színházi Ka-
mara adatai szerint) ezerkétszázharminc-
négy színpadi szerző neve szerepelt az or-
szág címlapjain. Egyetlen évadban! S ami-
kor a harmincas évek vége felé (főleg a
magánszínházak kezdeményezésére) né-
hány színháznak határozott profilja kez-
dett kialakulni, akkor „beköszöntött" a
zsidótörvény, amely a „gazdasági és tár-
sadalmi rend hatályosabb védelme érde-
kében" megtiltotta, hogy zsidó származású
művész „színház igazgatója, művészeti
titkára, dramaturgja vagy bármely névvel
jelölt olyan alkalmazottja legyen, aki a
színház szellemi vagy művészi irányát
megszabja".

Csoda-e, ha a kasszaraport kiűzte a
nemzet sorskérdéseit a színházból? Ha
Babits Mihály, Déry Tibor, Remenyik

Zsigmond művei nem kerülhettek szín-re?
Ha Németh Lászlót egyes alkalmakkor
mindössze háromszor játszották ? Ha
Móricz Zsigmond Úri murija az 1928-as
bemutatón még a meghamisított, happy
endesített változat ellenére is csúfosan
megbukott?

Inkább az a különös, hogy Zilahy, aki -
mint Schöpflin írja a Nyugatban - „az
egyetlen a korszakban, aki a mai magyar
élet égető kérdéseit feszegetni meri",
komoly nemzeti sorskérdésekkel
küszködő drámáival is rendre sikert
aratott. Mi volt a titka? Mindének-előtt
talán időszerűsége. Azok a problémák,
amiket Zilahy felvetett, a maguk sorában
kivétel nélkül mind élőek és izgatóak
voltak. Ha az író tévedett (mint A csillagok
és a Leona esetében), akkor a közönség őt
is könyörtelenül meg-buktatta. Ez az
állandó up-to-date maga-tartás, ez a
naprakész reakció a jelenségekre, ez
Zilahy első számú vonása. A második :
szeretete. Zilahy érzékletesen fejezte ki a
kispolgárok és a középosztály érzés- és
gondolatvilágát, megfogalmazta illúzióit,
ellesett kis igazságokat életéből, ábrázolta
gondjaikat, de soha-sem mutatott
reménytelen képet. Vagy legalábbis
ritkán, mint A tizenkettedik óra című
színműben. Valami feloldást, megoldást,
kiskaput mindig tartogatott. Harmadik
vonása: modernsége. A kor minden
szellemi áramlata, divatos tudományos
tétele megtalálható műveiben, a
relativitáselmélettől, az eugenetikáig, a
pacifizmustól a freudizmusig. Emellett
Zilahy hősei majdnem mindnyájan a
szerelem áldozatai. Az író a szabályos
exportdráma igényeinek is megfelelő sze-
relmiháromszög -történeteket dúsította fel tu-
dományos, politikai, lélektani elemekkel.
S végül Zilahynak talán legfőbb varázsa:
írásművészete. Néhány vonással felvázolja
az élet apró jelenségeit, egy-egy pontos
dialógussal élő epizódfigurát teremt,
viszonylag kevés akcióval gazdag
bonyodalom látszatát kelti. Zilahy a
Kleinkunst mestere, stílusa hihetetlenül
érzékletes, nyelve tiszta, mint a patakvíz,
dialógusai ízesek. Született mesélő,
ráadásul kitűnő megfigyelő és
pszichológus, ismeri a lélek rejtelmeit.
Dramaturgiai szerkesztőtudása (jóllehet
néha ő is szerkesztési hibába esik) szinte
egyedülálló kortársai között, motívumait
ügyesen bontja ki, fordulatai többnyire
leleményesek. Írásművészetét ritkán
bírálták. Ezért meglepő egy 1957-es
újságcikk, amelyben a szerző „olcsó-nak"

bélyegzi Zilahy íráskészségét.

Bajor Gizi és Uray Tivadar Az utolsó szerepben (Nemzeti Színház, 1935)



„Kommersz darabnak is közepes, gondo-
lattalan széria-termék" - írja a S z ű z é s a
gödölye felújításáról. Nem vitatkozom vele.
Kívánom neki, mint kortársai is tették, a
traktoroslány szerelmét.

Made in Hungary

Pirandellói „formabontó" színjátékkal
kezdi pályafutását. A Hazajáró lélek
(Nemzeti Színház, 1923) hőse, Ágoston
építészmérnök agyonlövi magát, mert szép
és nyughatatlan felesége, Mária egyszerre
két férfival is flörtöl. A feleségben tovább
él a halott férj emléke, s hol a grófi lakáj,
hol a fizetőpincér, hol a villanyszámlás
ember képében „fizikailag is kivetül a
színpadon", azaz újra megjelenik. Mária
nem bírja elviselni a látomásokat, s a
Dunába akar ugrani. A halott férj azonban
még egy-szer utánanyúl a sírból, és (egy
hídépítő munkás alakjában) visszarántja az
életbe az „égő szoknyájú" asszonyt.

Az előadás, amit Hevesi Sándor, a
Nemzeti Színház frissen kinevezett igaz-
gatója rendezett, épp a darab „forma-
bontó" szerkezete miatt sikerült fele-
másra. Az író nem Mária belső vívódására,
hanem a hatásos kísértetjelenetekre tette a
hangsúlyt, s ezért épp a „hazajárólélek-
motívum" vált súlytalanná, s a
meghökkentőnek szánt szimbólum
gyengécske allegóriává hervadt.
„Sírvirágokon, legyenek bármilyen buja
színekben pompázók - írja a Pesti Napló
kritikusa némiképp maliciózusan -, mindig
megérzik a temetők illata."

Valószínűleg Pirandello egy másik
színműve, a Ma este rögtönözve játszunk
ihlette a Zenebohócok (Nemzeti Színház,
1925) keretjátékát, ahol a két clown, apja
és lánya felszólítják a nézőket,
rögtönözzenek egy történetet. A közönség
improvizál, a sztori könnyfakasztó és
banális. „Mi nagyot merhet a szerelmes
férfi, ha helyettes tornatanár?" - így
foglalhatnánk össze a szentimentális
történetet, amelyben Madár úr, a bizonyos
klottnadrágos atléta vállalja a halál-ugrást,
hogy elnyerje a főbérlő lányának,
Fruzsinának a kezét, aki „valami szépre,
valami halálosra vágyakozik", és minél
előbb szeretne „belekarmolni az élet
selymébe". Madár úr lezuhan, csontja
összetörik, Fruzsina azonban kigyógyul
illúzióiból (mint a mama a reumából), s
hozzámegy Madár úrhoz, a gimnáziumi
repülőemberhez. „Ez bizony régi nóta, ami
nem mindig új" - mondja Schöpflin a
darabról.

Nem lett világsiker A jégcsap (Belvá

rosi Színház, 1923) című bohózat sem.
Pedig Zilahy kedvenc képletéhez, a sze-
relmiháromszög-történethez nyúlt. A da-
rab hőse (Dandin G y ö r g y habkönnyű
utóda), a vénülő kozmetikus, aki ráadásul
zsugori is, az egész női nem hűt-lenségét
meg akarja bosszulni feleségén, akit
magándetektívvel őriztet. A csapda
visszájára fordul, a szerelmi magánnyo-
mozó maga csábítja el a feleséget, s a fel-
szarvazott férj épp akkor érzi magát a
legnagyobb biztonságban, amikor való-
ban megcsalják. Ez a könnyed, franciás
bohózat ( a jól ismert téma százegyedik
variációja) hűvös tanulsággal szolgál:
„Ha egy asszony olyan hideg, mint a
jégcsap, akkor nem érdemes hozzányúl-
ni, mert az embernek lefagy a keze."

Okosabbak ilyenkor előtte lehelgetik.
„isten látja a lelkemet: semmit sem
akartam és semmit sem akarok ezzel a
darabommal, csak megnevettetni a kö-
zönséget" - szögezi le a szerző.

Nyilvánvalóan ezzel a szándékkal
íródott A világbajnok (Vígszínház, 1927)

című bohózat is. Berky Miklóst, a ne-
hézsúlyú ökölvívás bajnokát (akit edzője
hét lakat alatt, szerzetesi szigorban és

tudatlanságban őriz a női nem elől)
elcsábítja egy ravasz pesti lány, és ráveszi,
hogy hagyjon fel a sportolással. Érvei: t .

bokszolni illetlen, 2. mostohaanyukájának
sem tetszik. Az izomember természetesen
enged a gyenge nőnek, s „a nézők
lelkében ahogy az Újság riportere tudósít
- kivirul a meghatottság". Pár sorral
odébb a következőket írja: „Berky
Miklós és a lipótvárosi angyal
találkozását hímporos naivság jellemzi."

Maradjunk ennyiben.
Exportra készült A csillagok című

bohózat (Vígszínház, 1925) és a T ű z -
madár című bűnügyi játék (Művész
Színház, 1932) is. A csillagok, mint arra
maga a szerző emlékezik vissza: „A
Vígszínház egyik legnagyobb bukása
lett", a premierre Londonból idesereglett
színházi ügynökök „még a szünetben,
köszönés nélkül távoztak". A darab kusza
és zavaros, áltudományos magyarázatok,
vernei fantazmagóriák és közhelyes
lélekelemzések keverednek benne divatos
tudományos szólamokkal.

Világsikerre a Tűzmadár (Firebird) tett
szert. Ez az álbűnügyi játék, amely a
krimi elemeit ötvözi a lélek-

Csortos Gyula és Bajor Gizi a Zenebohócokban (Nemzeti Színház, 1937)



tani drámával, kitűnően mutatja Zilahy
szerkesztői erényeit. Egy Andrássy úti
előkelő villában megölték a népszerű
bonvivánt. A gyilkost a ház lakói között
kell keresni. A szálak a háztulajdonos, egy
nyugalmazott belügyminiszter lakásához
vezetnek. Először a szoba-lányt
gyanúsítják, majd minden nyom arra
mutat, hogy a kegyelmes asszony-nak volt
viszonya a színésszel. Karola be is vallja
tettét. Ekkor váratlanul ki-derül, nem ő,
hanem a lánya, Mariet a gyilkos. Zilahy
állandó bújócskát játszik, kitűnő
fordulatokkal többször félrevezeti a nézőt,
s a feszültséget egészen az utol-só
pillanatig fokozni tudja.

Nem mondható el ugyanez a Bajor
Gizinek írt két színészdarabról, A z utolsó
szerepről (Nemzeti Színház, 1935) és a
Szépanyám című színműről (Nemzeti
Színház, 1943), Zilahy egyetlen történelmi
tárgyú darabjáról. A z utolsó szerep a
szívbeteg primadonna melodramatikus
története, ahol az ünnepelt, de szívbeteg
színésznő saját anyjának maszkírozza
magát, hogy az orvosprofesszortól
megtudja végre az igazságot. Meg-tudja,
lemond a világ hívságairól, és visszavonul
egy vidéki penzióba. Sorsa azonban
utoléri, és szerelmese karjaiban kap
szívrohamot.

A Szépanyám is szabályos háromszög-
történet, csak épp a XVIII. században, a
Martinovics-felkelés előestéjén. Zilahy
mesteri tudással teremti meg a korabeli
vidéki élet atmoszféráját (Polina, a jó-
szívű sánta vénkisasszony pipával és csi-
bukkal jár-kel, ellenőrzi, hogy a kicsinkó
kis zsákba belekerült-e a sunka, az öreg-
tészta, a cangabirka combja, Zedreghy
felleghajtó köpenyben érkezik stb.). majd
néhány vonással Párizsba röpít bennünket
a Hotel des Invalides-ba, ahová megér-
kezik Petronella, hogy hűtelen urát ha-
zavigye beteg gyermekéhez. Van ebben a
darabban minden, korrajz, ármány és
szerelem, érzelmesség, pátosz, halk derű;
az ember szinte visszavágyódik a
romantikába. Külön ki kell emelni Pet-
ronella alakját. Ebben a XVIII. századi
zárkózott nőalakban Zilahy megírta az
asszonyi kitartás szimbólumát. Csak az tud
ilyen asszonyt teremteni, aki ismeri az
emberi lélek bonyolult útvesztőit, s
követni tudja az érzékek útját. Vonatkozik
ez persze a férfiakra is. Darabjai-nak
többségében egy szerelmes férfi áll a
középpontban, aki mindig jobban szere-ti
feleségét, mint az őt, s az asszony visz-
szaél szépségével. Az író A csillagok című
darab bevezetőjében meg is fogalmazza

alapképletét: „Az asszony az urát szereti, a
fiúba szerelmes, de egy harmadiknak ad-ja
oda magát." Ez a képlet szinte kivétel
nélkül minden művére érvényes. Egyrészt
megtaláljuk a főalakokat (Almády Miett a
Két fogolyban, Petronella a Szépanyámban,
Lizavetta a Szibériában, Judit A tábornok-
ban, Klementina Az utolsó szerepben, az
énekesnő A fegyverek visszanéznek című
regényben stb.), s mindegyikükhöz „tar-
tozik" egy derék, de középszerű férj, majd
az a bizonyos harmadik, aki fel-kavarja
nyugalmas életüket, s ismeretlen
borzongással ismertet meg. Színezi még a
palettát a reménytelen szerelmesek hűsé-
ges tábora (Jani kadét a Két fogolyban,
Bikkessy Dienes kancellár a Szépanyám-
ban, Sárkány hadnagy a Szibériában, Kada
orvostanár A z utolsó szerepben stb.),
akiknek többnyire nem marad más vá-
lasztásuk, mint a lemondás és a nagy-
lelkűség.

Szépek és titokzatosak ezek a nők Zilahy
műveiben. Erotika és halál lengi körül
őket, valami titkuk van, valami buja vágy
bújt a bőrük alá, s most hiába küzdenek a
vonzás ellen, megmártóznak a fényben,
mint a pillangók, majd megperzselődve
ernyedten vissza-hullanak, és vagy
hozzámennek valamelyik türelmes
udvarlójukhoz, vagy vissza-térnek
férjükhöz, akik kitartó megadással várják
a kaland ellobbanását.

Petronella bohózati párja A tésasszony
(Vígszínház, 1930). A hősnő itt is meg-
küzd a kokottal férjeuráért, a tisztesség itt
is győzelmet arat. De micsoda különbség.
A férj nem nemzetközi hírű orvosdoktor,
hanem kopaszodó szikvíz-gyáros. A
színhely nem Párizs, hanem Csegedi uram
udvara, ahol öreg kapta-fák, kulimászos
üvegek és hasas ugorkásüvegek
sorakoznak. Itt él Tünde úr, a bölcselkedő
suszter, idejár a szapora szavú
borbélylegény, s ide robban be a démoni
nő, Anada vidéki rokona, Brunhilda, a
Korona kávéház új kasszatündére, aki
felforgatja a vidéki kisváros nyugalmát, és
fellobbantja a parazsat Csegedi uram
potrohában. Groteszkül mulatságos,
nevettető bohózat A tésasszony. Mintha
Zilahy a Parády-féle szépítőpáccal átkente
volna valamelyik féltékenységi
tragédiáját, s most a népszín-művek jól
ismert figurái végzetdrámát játszanának. A
könnyű erkölcs persze csak ideig-óráig
kerekedik felül, végül Csegediné
asszonyság egy csellel vissza-szerzi élete
párját, s Brunhilda, a fürdő-kádi Vénusz
nem mosakodhat minden reggel száz üveg
szódavízben.

Honmentő illúziók

Zilahyt azonban nem ezek a darabok iz-
gatták. Ő nemzetének lelkiismerete akart
lenni, az egész magyarság pulzusán akarta
rajta tartani az ujját. „Eljöhet az idő -
mondta az Írók Közgyűlésén, 1940-ben -,
amikor minket, mai magyar írókat is
kérdőre von a történelem: hol voltunk, hol
maradtunk a szellemi élet fel-mutatásával"

... „egy nép, amelynek irodalma nem tudja
megfogalmazni sors-kérdéseit, megérdemli
bukását ..."

Sokszor védolják Zilahyt azzal, hogy
sikerhajhász volt, aki kora minden politikai
fordulatára megírta a maga regényét vagy
drámáját. S ez igaz is. A Süt a nap a vitézi
telkek és a kisgazdapárt propagandája, a
Szökevény a Bethlen-f éle konszolidáció
regénye, A tizenkettedik óra az anglofil
pacifizmus színdarabja, s még a
Fatornyokban sem nehéz a Kállay-féle
kettős politika szellemét felfedezni. De
megpróbált alkalmazkodni Zilahy a
felszabaduláshoz is, átdolgozta a
Fatornyokat, vezércikkben köszöntötte a
felszabadító szovjet katonát, Vorosilovval
tárgyalt, és vállalta a Magyar - Szovjet
Művelődési Társaság elnöki tisztét.
Mindez a sok pálfordulás azonban nem
érvényesülését volt hivatott szolgál-ni,
mint egyesek vélték. „Hintagesztusai"

kivétel nélkül egy makacs meggyő-
ződésből fakadtak; a középosztályba vetett
hitéből. Zilahy - írásainak többségében -
egész életében a középosztály
pusztulásáról beszélt. Felismerte osztá-
lyának kétséges helyzetét, látta, hogy a
történelem szalmaszálként söpri el a szol-
gabírók és a vidéki ügyvédek kártya-
asztalát, azt azonban sokáig nem hitte el,
hogy az úri középrétegek sorsa meg-
pecsételődött. Az ő számára a közép-
osztály a nemzet letéteményese maradt, a
továbbélés egyetlen záloga. Zilahy szi-
lárdan hitt abban, hogy az új Magyar-
ország jövőjének kialakításában a közép-
osztályra történelmi szerep vár, s a de-
kadens és meddő „úri Magyarország" csak
a középosztály felfrissítése árán
modernizálható. „Á népi ösztön a Szent
István-i gondolat felé húz" - írta egy
Imrédynek fogalmazott levéltöredéké-ben.
Ma már tudjuk, ez a meggyőződése
illúziónak bizonyult. És ez az illúzió élete
legnagyobb tévedése volt.

Pedig Zilahy szinte korlátlanul e tétel
bizonyítására szentelte tehetségét. Négy
regénye: a Két fogoly, A szökevény, A lélek
kialszik és A földönfutó város valójában
egyetlen hatalmas eposz, a magyar közép-
rétegek vergődésének és asszimilációs



kísérletének a története 1910-től 1930-ig.
Zilahy a társadalom ellentétes osztályai
között osztálybékét hirdetett, méltányos
kiegyezést úr és paraszt, úr és arisztokrata
között, hogy az ezeréves „turáni átok"
megszűnjék végre, s létrejöjjön az
egészséges, keresztény nemzet.

Asszimilációs tandráma már egyik ko-
rai színműve, a két világháború közötti
időszak legendás hírűvé vált népszín-
játéka, a Süt a nap (Nemzeti Színház, 1924)
is. Ez a szentimentális kis darab (a
kortársak üdítő foltnak érezték az
exportdrámák áradatában) - a pörgeka-
lapos, hófehér ingű, öntudatos vitézi telkes
parasztember és az elszegényedett
református papkisasszony találkozása - „az
úr és a paraszt testvéri meg-békülésének"

jelképeként készült Gárdonyi Géza
népszínműve, A bor hatására. Zilahy
rögtön ebben a darabjában élesen
megpendítette kedvenc eszméjét, neveze-
tesen azt a felfogást, amely szerint a ki-
fáradt és elszegényedett középosztályt a
néppel vagy a parasztsággal kell fel-
frissíteni. A faj ősi erejébe vetett hit Szabó
Dezső-i kultusza ez, Böjthe János is azért
veszi feleségül Barabás Máriát, a
parasztlányt, hogy vele a faj tisztaságát,
fennmaradását biztosítsa. Zilahy persze
elkerüli a rög és a vér magyar faj-
forradalmának Szabó Dezső-i gondolatát,
a falu patriarchális alapvonásai és a városi,
az idegen psziché közti divatos ellent-
mondások nála nem érzékelhetők. Itt
minden derűs, süt a nap, a kálvinista pap
bibliai jósága, a tanító úr minden nyomo-
rúságon átderengő bánata beragyogja a
falu főterét. „Olyanok vagyunk, mint a főd
- fogalmazza meg a tanító Zilahy
mondanivalóját el nem felejtés céljából. -
Az idők ekéje fölszántott bennünket ...
akik fölül vótunk: alul kerülünk ... akik
alul vótak, fölül kerülnek. Mi
elszikkadtunk, kiszáradtunk, mint a tarló
... de itt van az új erő. Keveredünk. Most
keveredünk ... Nagyokat hasít belénk az
eke . . . nem baj! Így jó, ha keveredünk ..."

Évekkel később - mintha csak csaló-
dását akarná regisztrálni - még egyszer
visszatér ehhez a témához. A Gyümölcs a
fán (Vígszínház, 1939) azonban már nem
élteti ilyen hevesen a keveredést. A darab
furcsa és kínos ötletre épül, és kudarccal
végződik. Már a tartalma is meghökkentő:
a meddő méltóságos aszszony rábeszéli
férjét, hogy ejtse teherbe a cselédlányt - a
család fennmaradása érdekében.
Ferdinánd, a kopaszodó férj, aki divatos
egyetemi tanár „és a népi

politika szellemi úttörője" (kicsit az író,
kicsit Szabó Dezső) könyvvel a kezében
indul a teoretikus légyottra, és rövid
tusakodás után megfogan a gyermek.
„Ennek a népies gondolatnak a közép-
osztály a törvénytelen apja" -- mondja az
író. Ezúttal azonban mégsem sikerül a
középosztálynak megkapaszkodni a pa-
rasztság méhében. A cselédlány vissza-
lopja a porontyot, hazaviszi a falujába, s a
gyermek (nehogy a csendőrök meg-
találják) elkeveredik a többi gyerek kö-
zött; a parasztok kézről kézre adják,
emlőről emlőre.

„'Tiszta elmebaj" - mondja a méltóságos
úr apósa. „ilyen ötletből nem ember,
homonkulusz születik." Es még kevésbé
dráma.

Van azonban az osztálybékének egy
másik útja is. Az arisztokrácia felé.
Dukay Zia, arisztokratalány létére, férj-
hez megy Ursi Mihályhoz, a tehetséges
munkásgyerekhez. Hasonló házassággal
kísérletezik A szökevény hőse is. A z

Úrilány című vígjáték (Belvárosi Színház,
1935) ártatlan, de talpraesett hősnője
némi fondorlat árán sorra becsempészi a
düledező kastélyba egész családját, és
nemcsak a léha arisztokratafiút szelídíti
meg, de elbűvöli sznob anyját, agresszív
apját, és mellesleg ráncba szedi az ura-
dalmat is. A szabályos és vérszegény kis
történetet Zilahy megspékeli az állástalan
mérnök és a dolgozó nő komplexusával.,
az elszegényedett Gara papa délibábos
illúzióival, a sztorit mégsem bírja
kiemelni a híg sablonból.

A középosztály erkölcsi és családi vál-
ságába világít bele a század első évtize-
deiben olyannyira divatos családregények
mintájára készült színdarab, A s z ű z é s a
gödölye (Magyar Színház, 1936) is. (A
Fatornyok és A házasságszédelgő mellett ez
az egyetlen darab, amit a felszabadulás
óta Magyarországon játszottak.) A darab
egy őrült hajsza a nagy értékűnek vélt
címadó festmény örökléséért,

méghozzá feleslegesen, hiszen az idősebb
Huben, a család feje, pénzszűke miatt
még életében eladta az eredetit. A test-
vérek mindezt nem tudják, álnokul ki-
semmizik nővérület, és megbabonázva
ülnek a hamisítvány előtt, amelytől va-
gyont, sikert, szerelmet remélnek. Egy
illúzió keserű leleplezése a darab, és a
quattrocento festménye - mint Balzac
szamárbőre - egy sorvadó, semmittevés-
ben elfajzott nemzedék jelképe. A szín-
mű Jókai színházbeli felújítását (amelyet
Egri István és Varga Géza közösen
rendezett, s amelynek főbb szerepeit Egri
István, Bara Margit, Bánki Zsuzsa,
Csákányi László, Szabó Gyula és Petrik
József játszotta) általában elismerő kritika
fogadta. Csupán a Magyarország 1957.
május 15-i számában érte éles bírálat a
színház vezetőit, a tantieme miatt: „Nos,
ki kapja ezt a magyar pénzt? - kérdezte az
FM jelzésű újság-író. Az a Zilahy, aki bús
emigrációjában Aczél Tamással,
Mérayval és társaival közös politikai
gengben rohasztja a magyar állam jóhírét,
becsületét és biztonságát? Tehát - éljünk a
szókimondás jogával -- pénzügyileg
támogatni Zilahyt annyi, mint politikailag
támogat-ni a néptől idegen erőket, ez a
dolog lényege, bármiként magyarázzák is
.. .

Mindezek azonban kitérők. Zilahy kö-
zéposztályról vallott nézeteit és illúzióit
legjobban egy korai színdarab, A fehér
szarvas (Nemzeti Színház, 1927) tükrözi.
Az utódállamokból menekült úri közép-
rétegek beilleszkedésének propagandája
és tragédiája ez a dráma. Zilahy két út
lehetőségét állítja szembe. Az egyik, Ka-
rakán huszárezredesnek (Zilahy egyik leg-
markánsabban megrajzolt alakjának) a
lehetősége, a másik Lászlóé, a fiáé.
Karakán a honmentő dzsentrik naciona-
lista fajtájához tartozik; gyűlöli a ramánt,
a zsidót, lenézi a parasztot, titkos hazafias
társaságot szervez, ahol hosszú zöld
asztal körül béna tábornokok, véres-

Jelenet A szűz és a gödölye 1936-os előadásából



re vert vértanúk, bosszút lihegő meg-
alázottak, agg 48-asok hat fekete kan-
deláber fényében esküdöznek, hogy
„küzdelmeik célját nem adják fel soha".
Az álomkergető magyar alaptípusa Kara-
kán, aki a fehér szarvast várja, „amely
Maetis mocsarában bukkan fel, s meg-
mutatja a hazafelé vezető utat"; meg-
próbál beilleszkedni a Horthy-féle kapi-
talizmus törvényei közé, de részvénytár-
sasága megbukik, a Fehér Szarvas
Társaság feloszlik, s nem marad a pénz-
tárcájában semmi, csak egy régi magyar
nóta. Egy szívet tépő duhaj úri kurjantás,
amilyen maga is volt.

A délibábos illúziókkal a Karakán
László-féle reálpolitika áll szemben. Ő
nem lép be a titkos társaságba, ábránd-
jaival leszámol, beáll asztalosinasnak, és
összeszorított fogakkal megácsolja apja
fekete koporsóját. „Mit akarunk mi. ma-
gyarok? - kérdezi a darabban. - Kijutni
ebből az ingoványból és megkeresni az új
Magyarországot!" Apja nem érti.
„Kisiparosokat akarsz nevelni a nádor-
választó nemzet sarjadékaiból ?" - kérdezi
döbbenten.

„Ez a darab - nyilatkozta Zilahy - a
munka apoteózisának volt szánva, olyan
értelemben, hogy a jogászoktól el-
özönlött ország lerongyolódott közép-
osztálya ne az »úriember «hazug fogalmát
keresse továbbra is fehér szarvasként,
mert a becsületes munka, ha ezt a munkát
az asztalosgyalu jelképezi is, több
fantáziát, nagyobb anyagi jólétet és ál-
talában a nemzeti boldogulás több ígéretét
rejti magában, mint a jogi diplomába
csomagolt úri pálya."

Nem volna teljes a kép, ha nem szól-
nánk Zilahynak azokról a színdarabjairól,
amelyek a két fő irányt, az export-drámát
és az úgynevezett politikai drámát
igyekeztek összeötvözni. Szabályos
háromszögdrámák ezek egy-egy tör-
ténelmi-társadalmi kataklizmával a hát-
térben, némi kuriózummal és extremi-
tással fűszerezve.

A Szibéria (Nemzeti Színház, 1928) és
A tábornok (Nemzeti Színház, 1928) a
háborút és a szibériai garnizonokat vá-
lasztja hátterül. A húszas évek fordulóján
hadifogolynaplók és -regények divatja
öntötte el az országot. Markovits Rodion,
Móra Ferenc, Lengyel József éppúgy
megírta szibériai élményeit, mint ahogy az
Új Id ők vagy az Est-lapok tárcarovata is
folytatásokban közölte a hadifogoly-
visszaemlékezéseket, háborús anekdotákat.
Az almanachlíra máig hát-térbe szorította a
hadifogoly-kutatást (Ör

kény István Lágerek népe című kötete ritka
kivétel!), s a háború, a front, a lövészárok,
a barakk inkább kulissza, festett díszlet
maradt. Verőfény ragyogja be a táborba
vezető utat a Két fogolyban, s megszépített
valóságot tükröz a Szibéria barakkidillje is.
Ez az észak-szibériai love story szabályos
giccses szerelmi háromszög; Sárkány
hadnagy és Gyéresi főhadnagy „keserű
férfilírája" csak azért kelt érdeklődést,
mert Zilahy kivételes környezetbe helyezi
hőseit.

A tábornok című színműre szóról szóra
vonatkozik ugyanez. A novellisztikus és
mozaikszerűen kibomló hangulatdráma
valójában dramatizált lélektani elbeszélés,
patetikus és hazug. Báró Szikszóy György
altábornagy, a rettenthetetlen hadvezér és
előkelő szerelmes, nemesség-párbajt vív a
férj jel a harcmezőn. A szegény férj
természetesen nekirohan egy orosz
golyónak, a tábornagy pedig megviszi az
ura halálhírét az asszonynak, és biztatóan
rámosolyog; ő nem sürgeti, ő tud várni.

Szerelmi történet a Leona című szín-mű
(Nemzeti Színház, 1930) is, ezúttal a
László utcai népkonyhán. A jószívű és
szépséges grófkisasszony beleszeret az
ételosztónak álcázott terroristába, aki a
forradalom napjaiban véletlenül épp a
lány apját végezteti ki. „A népkonyhák
üstje nem arra való, hogy anarchista
összeesküvéseket kotyvasszanak benne!" -
mondják a darabban. „Fel kell emelni az
elnyomottakat. Igen. De nem máról-
holnapra, mert akkor ezekből a vad
majmokból forradalmi biztosok lesz-nek!"

Teljesen más szemszög ez, mint Nagy
Lajos egyfelvonásosa, az Új vendég
érkezik. Zilahy ezúttal - úgy tűnik -
megrettent saját témájától, ügyesen elke-
rüli az igazi konfliktusokat, a két főhős (a
forradalmár Katona és az ellenforradalmár
gróf) kiegyeznek egymással, mi-előtt
találkoznának, ráadásul Katona nem tudja,
kicsoda a lány, tehát még szerelme és
meggyőződése között sem kell
választania. Marad a szamaritánus Leona,
akinek - Schöpflin kifejezésével élve - „A
maga iránt keltett rokonszenvből kell
színpadilag megélnie".

Kevés olyan visszhangtalan bemutató-ja
volt Zilahynak, mint a Leona. Ráadásul
még plágiummal is megvádolták, misze-
rint ellopta egy bizonyos Nagy István
hírlapíró darabötletét, aki „Szamuely
Tibor és egy úrilány szerelmi történetéből"

akart drámát írni. A törvényszék nem
adott helyt a keresetnek, és a rá

galmazó újságírót száz pengőre büntették.
A darab érdekes fényt vet az író politikai

nézeteire. Zilahy elutasítja az erőszakos
társadalmi átalakulásokat, a Tanács-
köztársaságról több színművében úgy
beszél, mint egy elkapkodott és a nemzet
számára veszélyes anarchista össze-
esküvésről. Az ő számára minden olyan
mozgalom kérdéses, amihez nem a kö-
zéposztály szolgáltatja a bázist. Ezért
inkább megkísérli a középosztály szellemi
horizontját szélesíteni. Főszerkesztői állást
vállal, a reformeszme gömbösi és népi írók
által képviselt értelmezését megkísérli
egybeötvözni, megpróbál most szellemileg
közvetíteni a nép és a középosztály között.
1935 tavaszán úgy érzi, „kiléptünk egy új
reformkorszak levegőjébe", s a magyar
szellemi élet állóvizei ellen meghirdeti az
Új szellemi frontot! „A forradalmak utáni
korszakot - írja a Pesti Napló 1935. április
14-i számában - egész bátran létra-
korszak-nak lehetne elnevezni. A magyar
romok felett 18 000 kisebb-nagyobb létra,
egész létra-erdő támadt, amelyen elnökök
és díszelnökök másztak fel a magasba,
minden épkézláb ember a létrák fokain
helyezkedett el, és lent a mélyben ott
maradt egyedül, magára hagyatva a nép és
vele együtt a legtragikusabb magyar
gondolat . . . Új szellemi frontra van
szükség, amely felfrissülve az idők szelé-
ben, felfegyverkezve a reformok gondo-
lataival, keresztül tudja törni magát a létra-
erdőn."

És valóban megpezsdült ekkortájt a
magyar szellemi élet. Az írók maguk is
megpendítették a reformok hárfahúrjait,
szociális reformról, új egészségügy-poli-
tikáról, új kultúrpolitikáról cikkeztek. „És
Gömbös - a müncheni Új Látóhatár 1959-
es számában emlékezik így Zilahy -
kinyitotta a Vár csukott ablakait ennek a
romantikus idealizmusnak, amit én akkor
Új Szellemi Frontnak neveztem . . . olyan
években, amikor már minden sarok
viharsarok, néma forradalom vagy tardi
helyzet volt, amikor nemcsak a magyar
parlamentben de a szerkesztőségekben is a
legnagyobb műveletlenség tombolt, s az
elbutult keresztény mag y a r
középosztálynak szellemi tápláléka az a
Mein Kampf volt, amelyből a haza-fias, de
német származású kiadó . . . csupa
gyöngédségből kihagyta Hitlernek azt a
néhány gyönyörű mondatát, hogy az
akadálynépek között a magyarokat is ki
kell irtani ..."

Ez a publicisztikai hév, ez a közéleti-



politikai szerepvállalás - kisebb-nagyobb
hullámvölgyekkel egészen az emigrációig
elkísérte Zilahyt. Mostantól mindenbe
belekapott. Hetilapot indított, amely HÍD
„az irodalom és a politika", HÍD „a magyar
társadalmi osztályok között, elsősorban a
néprétegek felé". Pegazus névvel
filmvállalatot alapított, hogy megújítsa a
kommercializálódott magyar filmet. Az
amerikai School of Leadership mintájára
meghirdette a Kitűnőek Iskoláját, felajánlva
vagyonát az állami kincstárnak, hogy
szegény sorsú népi tehetségeket
oktassanak, hiszen „a magyar faj, de
elsősorban a magyar nép azokon a
helyeken, ahol a sorsát intézik, ijesztően kis
számban szerepel". Cikksorozatot írt a
technokráciáról, az eugenetikáról, az
elöregedésről, a születésszabályozásról. Ezt
az izgatott, politikailag és szociálisan
sokszor tisztázatlan lelkesedést híven
tükrözi A tizenkettedik óra (Magyar Színház,
1933) című komédiája. Olyan ez a darab,
mint vala-mi áltudományos leltár, mégis
minden felszínessége, mesterkélt szociális
problematikája, zavaros, áltudományos
áramlatai, így a fajnemesítéssel való
kacérkodása ellenére is élesen pacifista
kicsengésű, olyannyira, hogy Sztójay
Döme tábornok azonnal a betiltását
követelte, mondván, a világbéke megváltó
apostolának története, akit csak úgy tudnak
elhallgattatni a militaristák, ha tébolydába

zárják, nemcsak Hitlert és Mussolinit, de a
magyar kormányt is pellengérre állítja.

Érdemes (hála Laczó Miklós kutatásá-
nak) néhány mondatban idézni, milyen
érvekkel kelt Kozma Miklós Gömböshöz
írt levelében Zilahy védelmére:

.. már egyszer sikerült egy ősmagyar
tehetséget áttolnunk az ellentáborba: Ady
Endrét. Ezt megismételni senkivel és
semmiféle darabbal a jövőben nem szabad.
A kérdés megoldása nem a cenzúra. A
kérdés megoldása az, hogy a magyar
tehetséges írókat, művészeket összegyűjti,
támogatja, befolyásolja az ember ... hogy
nyitott szemmel lássák a magyarság
problémáit. Nálunk a tehetségtelenség
sokszor védekezik azzal, hogy piros-fehér-
zöld színű zászlóba takargatja
idétlenségeit. Kállay-féle Szent Imre-
darabokkal, Vályi Nagy Géza-féle
költészettel, ha még úgy harsog is a ha-
zafiságtól, magyar irodalmat teremteni
nem lehet ... Megemlítem azt is, hogy a
kérdést annyira fontosnak látom, hogy
abszurdumnak tartom, hogy rendőrtiszt-
viselők s hasonló referensek megítélésé-

re bízassék az, hogy betiltásra kerül-e egy
darab Zilahytól vagy sem. Majdnem
minden miniszter beszélt velem a da-
rabról, de egyik sem látta azt."

A Fatornyok-történet

1942. szeptember 4-én, Budapest első,
úgynevezett próbabombázása során találat
érte a Műszaki Egyetemet, a város-majori
templomot és Zilahy Áfonya utcai
csodavilláját. A ház romba dőlt, Zilahy
kénytelen volt szállodába költözni. A
Fatornyokat ezekben a napokban fejezte be
a Poéta penzióban, ahol annak idején Ady
is lakott. Literszám itta a hideg
feketekávét, s érezte, hogy élete egyik
legizgalmasabb bemutatója előtt áll. A
Színházi Élet riporterének a következőket
nyilatkozta: „a darab arról szól, hogy a
nagy európai tragédia be-szivárog
életünkbe, lakásunkba, az ajtó résein át ..."

Tulajdonképpen ez a darab is szerelmi-
háromszög-technikával készült, csak itt a
harmadik nem gáláns udvarló, hanem a
történelem. Kriegs Rudolfot, az elismert
főmérnököt és feleségét, az erdélyi
Borczay Klárát, semmi más nem állítja
egymással szembe, csak a történelmi hely-
zet hatására megszólaló belső parancs: a
szülőföld szava. A férfi vissza akar térni
Németországba, a hirschmündeni fator-
nyos szülőházba, rokonai, a bőrnadrágos,
porcelánpipás tiroliak közé, az aszszony
nem utazik vele, ő az öregfalui régi
udvarház után vágyakozik. Némi habozás
után vele marad fia, Árpád is, aki az
állomásról tér vissza. A Fatornyok
szimbolikus cím tehát: az elemi erővel
kirobbanó honvágy jelképe.

Zilahy gondosan vigyáz rá, hogy a két
faj bajvívásának szabályait betartsa.
Kriegs Rudolf korrekt férfi, kitűnő mér-
nök, aki negyven esztendeje él Magyaror-
szágon, ám amikor Európa felett felemel-
kedik egy nagy, hatalmas Németország
képe (s egyúttal vezérigazgatói állást
kínálnak neki a berlini IC. Fabrikban)„
akkor feltámad régóta rejtegetett nem-.

zettudata és hazatér. „Szeresd az anyádat,
és legyél jó magyar ember! - kiáltja oda a
fiának a vonat lépcsőjéről. - Veled akarok
fizetni azért, amit ettől az országtól
kaptam."

A történet ennyi, s a Fatornyok akár a
német származású magyar értelmiség
lélektani drámája maradhatna, ha Zilahy
nem színesítené a cselekményt. Az író
azonban, a férfi testvérének a személyé-
ben, egy másik út lehetőségét is felmu-
tatja. Kriegs Ottó Magyarországot érzi
hazájának, bátyjának ajánlatát elutasítja,
és kitart zsidó felesége mellett. A vegyes-
házasságok kényes témáját idáig csak In-
dig Ottó ügyeskedő riportdrámája, a
Torockói menyasszony merte felvetni. Indig
darabjában - egy közigazgatási baklövés
következtében -- zsidónak minősítenek
egy fajmagyar leányzót (Dayka Margit
alakította). Zilahy meglepő biztonsággal
nyúl a disszimiláció és a származás igen
kényes témájához, és csalhatatlan érzékkel
választja ki (három hónappal a német
megszállás előtt) a bemutató időpontját.
Még arra is ügyel, hogy a mellékalakok
kitűnően megrajzolt vonásaival árnyalja
az alapképletet. Ha Kriegs a „fölényes
nyugati civilizáció", az elviselhetetlenül
eminens, „pedáns német" alaptípusa, ak-
kor az idős Borczay - az öregcserkész

Könyves Tóth Erzsi, Lázár Gida, Ajtay Andor, Tőkés Anna, Kovács Károly és Kürthy György a
Fatornyok 1943-as nemzeti színházi előadásában



képében - az „utolsó magyar dzsentri"
szeretetreméltó, fájdalmasan korszerűt-len
képviselője. „A könnyelmű magyar
ember" alaptípusa a viccesen „barbár
peremnép gyermekének" titulált Balázs is,
az asszony kitartó és reménytelen
udvarlója, aki mint Pehely úr a Zene-
bohócokban évtizedek óta egy csokor vi-
rággal érkezik Klárikához.

Kriegs nehezen viseli az „úri allűröket",
s mélységesen felháborodik, amikor fiából
is kitör a dzsentrivér, s a „mun-
kaszervezési és munkaütemi hibák elhá-
rítására" oktatott derék Árpád falhoz do-
bálja a poharakat, s megeteti a díszma-
darat a cigányokkal Müller fogadójában.
„Ti!" - kiált fel irigykedve és gyűlölködve
Kriegs. „A kedvetek, a nótátok mindenkit
megveszteget. Ahogy ti tudtok nevetni és
sírni, azt a világ egyik fajtája sem tudja . .
. pazarló nép!" S ebből a kifakadásból egy
mélyebb dráma is ki-bontakozhatna a férj
és a feleség között, hiszen nem egyszerűen
két ember vitájáról van itt szó, hanem „két
ország birkózik egymással, a hegyeivel, a
folyóival, s mindegy, hogy az egyik
ország kisebb vagy nagyobb, ezek olyan
nagy erők ... mink csak sodródunk ben-
ne..."

Zilahy azonban nem ábrázolja ezeket a
„nagyobb erőket", a kérdést a maga
tragikus valóságában, történelmi súlyában
nem ragadja meg. És ezúttal óvatossága
érthető is. A bemutató így is a két
világháború közötti színházi élet le-
gendássá növekedett eseménye marad. A
sajtó nagy része meleg hangú cikkek-ben
ünnepli Zilahyt, akinek „nemzet-nagyságú
gondja van", s „aki nem fél hozzányúlni
vitás vagy kényes kérdésekhez", a
dicséretekbe azonban hamarosan
disszonáns hangok is vegyülnek. A kö-
zönség tombol és remekművet emleget, a
fasiszta tendenciájú lapok a darab hibáit
nagyítják. „Lesújtó és kiábrándító
Zilahynak a magyar fajta vonzó és beol-
vasztó erejéről vallott álláspontja" - írja
Bosnyák Zoltán az Egyedül vagyunk 1944.
január 25-i számában. „Á magyar asz-
szony - több évtizedes együttlét után sem
képes asszimilálni egy jószándékú, jóin-
dulatú németet, aki nyolcesztendős kora
óta él Magyarországon." Ezzel szemben „a
zsidó asszony teljesen magyarrá tette az
öccsét, aki még a nevét is megmagya-
rosította". „Nevezhető-e ez a beállítás
pártatlannak ?" Nem feltűnő-e, hogy a
zsidó nő (aki mellesleg hiú és nagyra-
vágyó) hogyan irányítja a háttérből a
dolgokat? - sorolja kérdéseit az újság-

író, majd sommásan így ítél: „Egyesek
bizonyára hálásak lesznek érte!" A darabot
1944. március 19-én természetesen
levették a műsorról. Pályafutása azonban
ezzel korántsem ért véget.

A felszabadulás után a Pesti Színház a

Fatornyokkal kezdte meg újra a mű-
ködését. Az előadást Ajtay Andor ren-
dezte. A siker most sem maradt el, a
kritikák hangneme azonban megváltozott.
„Ma már szinte megdöbbenünk, hogy ez
az írás tiltakozásnak számított és
megbecsülésnek örvendett - írja a HÍD
című folyóirat kritikusa 1946 januárjában.
„Még csak egy szó, egy halvány célzás
sem esik benne, hogy háború van . . . Hát
akkor csak ilyen hitvány, semmirevaló
emberek felvonultatásával lehetett érinteni
az egyetlen emberi gondolatot? . . .
Kriegsék méltóságoskodnak,
névnapoznak, cserkészkirándulnak,
kedélyeskednek" - írja újfent a bíráló,
majd felteszi a döntő kérdést: „Hogy is
akart Zilahy ilyen emberpuhányokkal
állásfoglalást mutatni ?"

„Túlságosan elnéző"-nek látja az elő-
adást Zelk Zoltán is. „A hitlerizmus éb-
resztette népi öntudat azonos lenne az
őszinte, szívbéli hazafisággal? Miért csak
a nácizmus szele ébresztette hazafias
lánggá a lelkekben szunnyadó gyermek-
kori emléket? Miért épp most robbant ki?"
„Zilahy korszerűsége és a problémák
iránti fogékonysága nem egyéb, mint
mindenkori friss történelmi jólértesültség"

- szögezi le egy másik kritikus.
Talán épp ez a „történelmi készenlét-

kényszer", ami Zilahy sajátja, kényszerí-
tette az írót arra, hogy még egyszer és
újfent végiggondolja a Fatornyok-történetet,
feltehetően 1946 tavaszán. Ez az új
változat, ami csak kéziratban található az
Országos Széchényi Könyvtár kézirat-
tárában (2020-ig zárolva), s amit ápri-
lisban a Várszínház - az özvegy engedé-
lyével előadott, a Zilahy-magatartásnak
(és -illúziónak) furcsa kacskaringóját,
már-már tragikomikus elkésettségét mu-
tatja. Mintha Zilahy kapkodva írta volna
ezt a több mint harmincoldalas epilógust.
Ez volna a Fatornyok-történet autentikus
végkifejlete?

Az idő: 1945 január. A helyszín:
ugyanaz a szoba, mint az eredeti darab-
ban, de a hátsó fal ledőlt, s a hirsch-
mündeni fatornyos házat ábrázoló fest-
mény szétlőtt forgácsai szanaszét borítják
a padlót. Folyik az ostrom, Árpádot
elcipelték a nyilasok, Lajos, az öreg szol-
ga feketézik, Klára hozzáment Balázshoz,

és most mindnyájan a bomba ütötte lyukat
falazzák. Váratlanul betoppan egy
kucsmás, szájharmonikázó orosz katona.
„Nem törődnek vele, ő se törődik a
szobában lévőkkel, leül a féllábú székre,
Borczay mellé . . ." és játszik. Borczay
lassan felemeli a tekintetét és ránéz. Két
világ néz farkasszemet. Az öreg-cserkész
felemeli az ujját, majd eldúdol néhány
taktust a régi magyar nótából, amit
korábban énekeltek. Az orosz lassan
harmonikázni kezdi a nótát. Borczay
bólint és meghal. A szovjet katona
kimegy, és most már egyedül fújja a
magyar dalt.

Ez az intermezzo kísértetiesen hasonlít
ahhoz a híressé vált vezércikkhez (a
„Krisztus-arcú" szovjet felszabadítóról
szóló cikkhez a Szabadság 1945. január 23-i
számában), amelyről Kodolányi azt
mondta, hogy Zilahy „rémületé-ben írta".
Ez a fajta nyílt politikai állás-foglalás
lekívánkozó sallang a darabon, kívül esik
a vérkeringésétől, idegen annak
lényegétől, de idegen magától az írótól is.
Borczaynak, a középosztály ki-fáradt és
idejétmúlt képviselőjének és a szovjet
katonának álomszerű találkozása
szájbarágó illusztrációja a korszakvál-
tásnak, amelyhez Klára és a többiek (a
középrétegek új beilleszkedési felada-
taként) szótlanul statisztálnak. Sőt. Ami-
kor váratlanul megjelenik Kriegs Rudolf
(aki minden elfogadható indok nélkül
idegyalogolt Németországból), és hamis
papírokkal igazolja magát a rendőr-
tisztnek, Klárában feltámad a kötelesség-
érzet, és férjét, akit a darab halványan
felderengő első változatában rajongásig
szeretett, a bitóra juttatja.

Számomra zavaros, érthetetlen és mű-
vészileg követhetetlen ez a két képből álló
változat. Egyetlen lendületes tollhiba.
Elsietett voksolás. Szervetlenül illesz-
kedik az eredeti (zárt szerkezetű) lélektani
drámához, s nem tekinthető több-nek,
mint egy dramatizált vezércikknek. Ez az
epilógus az író utolsó, reménytelen
kísérlete, hogy politikai nézeteit és a
felgyorsult korszellemet - ezt a két
végzetesen elcsúszott matricát - még
egyszer - és utoljára - szinkronba hozza.
Köztudott, hogy mindez nem sikerült.

„Halk kopogtatás a vasfüggönyön"

Zilahy 1946 őszén érkezett az Egyesült
Államokba a Columbia egyetem meghí-
vására. Még indulása előtt sajtótájékoz-
tatót tartott a lakásán, ahol elmondta, hogy
New Yorkban propagandát kíván



kifejteni a Szovjetunió mellett, és igazi
megvilágításba kívánja helyezni Magyar-
országot. „Csodáltam, hogy Révai, Illés
Béla, Haraszti Sándor és még sok kom-
munista hitt ennek a vakító technikával
végrehajtott manővernek" -- írja Kodolányi
-, jóllehet az egész „egy gondosan
előkészített emigrációs tervet" takart. Hogy
mi az igazság mindebből, nehéz volna
kihámozni. Kodolányi valószínűleg erősen
túloz. 1947 tavaszán Zilahy mindenesetre
visszatért a fiáért és a feleségéért, s úgy
döntött, addig maradnak az Egyesült
Államokban, amíg regényé-nek, A Dukay-
család első változatának angol fordítása
meg nem jelenik, utána azonnal jönnek
haza. Nos, a kötet meg-jelent. „Mikorra
azonban mindez meg-történt - emlékezik
New Yorkban Zilahy a Kritika
munkatársának -, már nem volt más
választása, mint Amerikában maradni." Ezt
a verziót erősíti meg Nemeskürty István is,
aki Keleti Márton társaságában Szegeden
találkozott 1971-ben Zilahyval, hogy közös
filmforgatás részleteiről beszéljenek.
Zilahy Nemeskürtynek úgy emlékezett,
hogy a washingtoni magyar követség 1947-
ben nem adta vissza az útlevelét, azért nem
tudott hazatérni. Hegedüs Géza szerint is
„a hazai legilletékesebbek tanácsára maradt
kint", már-már akarata ellenére.

Sejtelmes köd fedi ezt az emigrációt.
Mendemondák kapnak szárnyra. Közismert
tény azonban, hogy Zilahy félt az emigráns
írói kenyértől. Többször célzott rá, hogy
csak az a magyar író, aki legalább otthon
hal meg, s hogy emigrációban senkinek
sem sikerült még nagy irodalmat alkotnia,
talán Mikes Kelemen az egyetlen kivétel,
de Stefan Zweig öngyilkos lett, Heinrich
Mann tönkrement. „Bizonyos elterjedt
hírekkel szemben ki kell jelentenem, hogy
eszem ágában sincs végleg külföldre
költözni" - írta már 1936-ban, amikor
lemondott a Magyarország főszerkesztői
posztjáról. Valószínűnek tűnik tehát, hogy
Zilahy félelemből és hosszú-hosszú
latolgatás után döntött úgy, hogy külföldön
marad. Milyen más következtetésre jutha-
tott volna? Látta, hogy az az osztály,
amelynek feltámasztására életét áldozta,
nyomtalanul lelépett a porondról. Érzé-
kelte, hogy másfajta világ következik,
tudta, hogy ő abban mindenképp idegen
lesz. Növekedtek személyes konfliktusai is.
Gömbössel való barátságát feszegették. A
lapok háborús bűnösökről, rekvirálásról,
jegyrendszerről, burgonyabegyűjtése
kampányról írtak, a Szabadság

hús helyett egy Sertamin nevű húshe-
lyettesítő tápszert hirdetett, az eszpresz-
szókat bezárták, volskbundistákat vé-
geztek ki. Zilahynak még élénken élt
emlékezetében saját lapjának, a Szabad-
ságnak egyik szalagcíme, amely töményen
„nyilas jampec"-nek nevezte a Nemzeti
Színház egykor ünnepelt sztárját, Kiss
Ferencet, arról tudósított, hogy „Péter
Gábornak hajnali beszélgetése volt Kiss
Ferenccel ...", ahol utóbbi „borzasztóan
megbánta, amit tett". Ez a „hajnali
beszélgetés"-kifejezés nyilván mélyen be-
vésődött Zilahy agyába.

Amerikában eltöltött éveit (főleg az első
időszakban) túlzás volna fáklyásmenethez
hasonlítani. "Amerikában engem
kommunistának mondanak, ti otthon
reakciósnak neveztek, hát nem tudom,
melyik a nagyobb marhaság" - mondta
keserű nyíltsággal Hegedüs Gézának egy
jugoszláviai írótalálkozón.

Valóban meghökkentő az a támadás-
sorozat, amivel műveit (és megnyilatko-
zásait) az emigráns körök fogadták. A
Dukay-család ellen, amit a New York Times
kritikusa „Poem of Hungary"-nak nevezett
és Galsworthy Forsyte Sagaja fölé emelt, a
konzervatív és katolikus amerikai magyar
sajtó rágalomhadjáratot indított.
Elnevezték „hazaárulónak", „kommunista
agitátor"-nak, egy kanadai nyilas lap azt
írta: „Kötelességünk, hogy ezt a Zilahyt
elnémítsuk!" A dühödt angyal című
regénye miatt két évig járta feleségével az
Immigration Office irodáit, s a
vádaskodások miatt (az ame

rikai hatóságok széleskörű nyomozást
indítottak politikai múltjának tisztázása
címén) csak hosszú évek múlva kaphatta
meg az amerikai állampolgárságot, s ez
alatt az időszak alatt, ahogy emlékezik:
„idegileg és anyagilag a tönk szélére
jutott". A dologban az a legmeg-
mosolyogtatóbb, hogy épp akkor firtatták
Zilahy „kommunista" múltját odaát,
amikor itthon mint „káros örökséget"
egyszerűen kiradíroztuk a magyar dráma-
irodalomból, s komolyabb színházi kö-
rökben még a nevét sem volt szabad
kiejteni. Ráadásul Zilahy váltig ismétel-
gette, hogy „politikai kérdésekben nem
nyilatkozik", ő „regényíró és nem poli-
tikus", hiszen az a véleménye, hogy
„minden politikába mártott író annyit
veszít a súlyából, amennyi az általa
beszívott pártfegyelem súlya".

A legkellemetlenebb, már-már hiszté-
riáig fokozódó sajtóhajsza azonban ké-
sőbb, 1962-ben indult ellene. Zilahy, akit
ekkor már erős honvágy gyötört, Verse
libre címmel verset írt a londoni emigráns
Népszava 1962. novemberi számának
címoldalán a hatvanéves Illyés Gyuláról.
Nosztalgikus, szomorú, ártatlan köszöntő
vers ez, amelyben az író számba veszi az
elmúlt tizenhat év keserűségét és azt írja:
„Hazát veszteni
több, mint szülőt, gyereket, testvért / de
negyven évig voltam magyar író / s még
írok néha magyarul / De csak efféle
bökverseket / agyamat kimosta a Should-
would / Én benned most először is /
Elvesztett anyanyelvemet köszön-

Tőkés Anna és Solthy György a Fatornyok 1945-ös pesti színházi előadásában



töm", majd újfent leszögezi, hogy „Po-
litikáról én itt semmit sem tudok, a
kennedy nevet még csak le tudom írni
valahogy" . . . „a száműzött írók mindig
elpusztulnak / Nyeglén eltitkolt honvágy
rákjaiban ..."

Az ártalmatlan versezet megjelenésekor
elszabadult a pokol. A New York-i
Amerikai Magyar Népszava és a clevelandi
Szabadság című újságok „Menekült Ma-
gyarország" rovatában útszéli hangon
megtámadták Zilahyt, aki „hűtlen lett új
hazájához is", és verse, „példátlan
vakmerény". A támadókat különösen az
bőszítette fel, hogy (ki tudja, milyen
okból) Zilahy nagybetűvel írta Sztálin és
Hruscsov, de kisbetűvel Kennedy nevét.
„Mit keres az ilyen ember Amerikában? -
kérdi Thury Lajos, a volt pesti
lapszerkesztő. - Miért nem üdül inkább
Moszkvában, ahol megtanulná a nagy
kezdőbetűvel való írást, annak rendje és
módja szerint?" Az ilyen emigránst, aki
„első osztályon, útlevéllel a zsebében
menekült Pestről", azt „Pullmann-
menekültnek nevezik". Zilahy verse -
fogalmaz az újságíró: „Halk kopogtatás a
vasfüggönyön" - biztosan értékelik odaát.

Illyés Gyula versben válaszolt Zilahy-
nak: „Hogy is vagyunk mi most egy-
mással magyarok, kintiek és bentiek?" A
hetvenes évek elejétől kiadták regényeit, a
Két fogoly második kiadása nem-rég lépte
túl a százötvenezredik példányt. A
közeledések mégis sokáig
eredménytelenek maradtak, pedig a hat-
vanas évek második felétől Zilahy már
egyre többet tartózkodott Újvidéken, ahol
műveinek összkiadását készítette elő, s ahol
(a Magvető kiadóval közös gondozásban)
élete főműve, A Dukay-család három
kötete megjelent. Ez a trilógia, amit Zilahy
még az ostrom alatt kezdett írni a Károlyi-
palota pincéjében, s amelyet New
Yorkban fejezett be, élete fő vállalkozása
lett. A három hatalmas regényeposz, A
bíbor évszázad, a Rézmetszet alkonyat és A
dühödt angyal egy messze szétágazó főúri
família züllésé-nek és pusztulásának
rajzán keresztül az egész magyarság útját
kívánja ábrázolni 1814-től, a bécsi
kongresszustól 1948-ig, a „fordulat
évéig". Kitűnő és hevenyészett részletek
váltakoznak a kétezer oldalon:
nagyszabású korrajzok jelentéktelen
pletykákkal, dokumentummal is felérő
politikai vallomások sikamlós
anekdotákkal kevered-nek; tanúi lehetünk
Metternich és a Habsburg-ház bukásának,
a szarajevói

merényletnek, Ferenc József halálának, a
koronázási menetnek, az összeomlás-nak,
a háborúknak, Zilahy részletesen taglalja
hőseinek politikai meggyőződését,
szerelmi életét (ebben a kérdésben
frivolsága már-már a pornográfiát súrol-
ja) és halálát.

Itt Szabadkán mutatták be utolsó
színdarabját, a bizánci tárgyú Imbroszi
boszorkányt (Szabadkai Népszínház, 1970)
is. A darab egy politikai manipuláció
története; Eiréne császárnő sorsa össze-
fonódik az isauri dinasztia felbomlásával
és egy személyi kultuszhoz hasonlító
politikai forma bukásával. „Nagy, maga-
biztos vonásokkal dolgozó, de lényegé-
ben a felszínességnek hódoló és ezzel
operáló látszatdramaturgia ez" - írja a
bemutató után Gerold László.

A szülőföld tehát, amelynek viszont-
látására annyit vágyódott Zilahy, érin-
tésnyi közelbe került. De az író még ha-
bozott. Állítólag gyakran kiutazott a
horgosi határátkelőig, és órák hosszat
bámulta a sorompók mögül Magyar-
országot. Tudomásom szerint a hetvenes
évek legelején lépte át az országhatárt, és
Szegeden találkozott Nemeskürty
Istvánnal és Keleti Mártonnal, hogy a
Halálos tavasz című film jugoszláv-magyar
koprodukciós lehetőségeiről tárgyaljanak.
Aztán gyakrabban látogatott haza.
Találkozott régi barátaival, rendszeresen
bejárt a Népszava szerkesztőségébe, hol a
Benczúr utcai SZOT-Szállóban, hol a
Palace Hotelben szállt meg, hol a
Gyarmat utca környékén bérelt IBUSZ-
szobát, hogy korán reggel egyből
bemehessen a stúdióba, filmje kópiáit
rendezgetni. Újvidék, Budapest és Róma;
élete ebben a hármas tengelyben zajlott.
Rómában szerződést írt alá a Két fogoly
megfilmesítésére, a rendező Jancsó
Miklós lett volna, aki - mint mondta -
gyermekkora óta tervezte a regény
megfilmesítését. A hazatelepedés kérdése
azonban tisztázatlan maradt. Végül hosszú
tárgyalások és egyeztetések után (az
amerikai állampolgárság megtartásának a
kérdése, jogi ügyek húzták a
megegyezést) 1973. október 1-én Zilahy
beadta hazatelepedési kérelmét. 1974
tavaszán Rómába utazott, mert az olasz
fél felbontotta a Két fogoly szerződését.
Nyáron visszatért, és lapokat böngészett
az Országos Széchényi Könyvtár
hírlapolvasójában. Remények és
tervezgetések közepette halt meg,
váratlanul, Újvidéken 1974. december 1-
én. A lélek épp akkor aludt ki, ami-kor
talán végleg hazaköltözhetett volna.

KOLTAI TAMÁS

„ ... Ilyen fuvolázó
békekorban"

A III. Richárd Kaposváron

Rajhona Ádám Richárdja akkor púpos és
akkor sánta, amikor akarja. De akkor
nagyon. Ez első pillanatra zavarba ejtő.
Megszoktuk, hogy a modern előadások
nem hangsúlyozzák Richárd nyomorék-
ságát. Már Olivier filmje is épp csak
jelezte a testi hibát. Mai gondolkodásunk
végképp viszolyog attól, hogy a biológiai
defektusból vezesse le a pszichológiai
torzulást. Különben sem biztos a kettő
közötti közvetlen összefüggés: túl
egyszerű volna Richárd minden go-
nosztettét kompenzálással magyarázni. Ha
az emberiség szörnyetegeit - Nérótól
Hitlerig - azzal intézzük el, hogy
pszichopaták, már félig megírtuk a föl-
mentésüket. Ahelyett, hogy megvizsgáltuk
volna azt a társadalmi szerkezetet, amely
lehetőséget adott a föllépésükre.

Rajhona Richárdja játszik, amikor enyhe
hajlottságát és alig magasított cipő-
sarkával szinte eltüntetett járáshibáját
időnként arcátlanul fölfokozza: derék-
szögig görnyed, és fél lábát satnya nyúl-
ványként húzza maga után. De miért
csinálja ezt? Miért kérkedik eltitkolható
testi hibáival? Miért játszik rá?

Azt lehetne hinni, hogy ez nem más,
mint a legapróbb fizikai defektusra is
érzékeny ember tudatos védekezése. Azé
az emberé, aki maga hívja föl a figyelmet
fogyatékosságára, sőt maga túlozza el,
mielőtt más tenné. Csakhogy ehhez
bizonyos emelkedettségre van szükség,
vagy inkább önironikus pojácaságra,
amely kivédi a kíváncsi, tolakodó s
legfőképp a szánakozó tekinteteket.
Richárdból pedig éppen ez a sztoikus
életszemlélet hiányzik. O nem azt mond-
ja, hogy „magamat kigúnyolom, ha kell",
ő a világot gúnyolja torzságának túl-
hangsúlyozásával. Rajhona Richárdja
mintha csak azt mondaná: „Tessék, itt van
nektek az a gonosz, sánta, púpos ember,
akit olyan jól ismertek, ha más-honnan
nem, hát a meséből. Majd a mesebeli
gonoszt adom, úgysem hiszitek el, hogy
egészen olyan vagyok, mint amilyennek
mutatom magam. Különösen »ilyen
fuvolázó békekorban «."

A kaposvári előadást rendező Babarczy
László számára érzésem szerint külö-


