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120 éve született 
Komáromi János 

 
zéphalomtól északra indulva Mikóházán és Alsóregmecen át alig egyórányi 
sétával eljuthatunk Felsőregmecre. Ha szép, tiszta időben megállunk a keve-
sebb, mint háromszáz lelket számláló hegyközi falucska keleti oldalán elhe-

lyezkedő temetőkert mellett, idilli látványban van részünk. A körpanoráma egyik 
felét a Zempléni-hegység szélső tagjai alkotják, míg a keleti félkört Szlovákia apró, 
határ menti települései. A legközelebbi falucska, Legenye (Luhyňa) mindössze há-
rom kilométernyire lehet; ha a magyar szó innét nem is hallatszik odáig, azért az ot-
tani lakosok nagy része érti és beszéli gyönyörű nyelvünket. Hogyne értené, hogyne 
beszélné, hiszen legtöbbjük még az édesanyjától tanulta.  

Komáromi János felnőtt korában gyakran állt ezen a helyen, a regmeci temető 
mellett, és vágyakozva nézte gyermekkora legkedvesebb települését, amit a trianoni 
békeszerződéssel kijelölt új országhatárok elválasztottak az anyaországtól. Ugyan 
nem itt, hanem a húsz kilométernyire található Málcán (Malčice) 1890. december 22-
én látta meg a napvilágot, de számára mégis Legenye jelentette a gyermekkort. Itt 
kezdte meg elemi iskolai tanulmányait, amit aztán a sárospataki kollégiumban foly-
tatott. A Budapesti Hírlapnál 1914-ben jelent meg első írása Koczák indulása címmel. 
Komáromit a legkedveltebb elbeszélés-írók között tartották számon. A keresztény 
sajtó megalakulása után az Új Nemzedék szerkesztőségi tagja lett. Majd kivált az Új 
Nemzedékből, 1920-ban megalakult Magyarságnak munkatársa lett és maradt haláláig. 
Az ebben a lapban megjelenő cikkei közvetlen hangulatuk miatt hamar felkeltették 
az olvasók figyelmét. Nagy hittel és szorgalommal dolgozott. A hírnevet meghozó 
Mit búsulsz kenyeres után sorra írta regényeit, elbeszéléseit: Csanak András Bécsben 
(1916), Tilinkó (1917), Elment a nyár (1919). Ezeket követte még 1928-ban Szegényle-
gények és a Rongyos gárda című novelláskötete. 1921–ben a Petőfi Társaság tagja lett, 
és egyben megbízzák a Petőfi Ház gondnoki teendőinek ellátásával, így 1922 dec-
emberében beköltöztek a Bajza utcába, a Petőfi Házba. Életüknek nyugalmas kor-
szaka kezdődött meg itt, és gyors egymásutánban jelentek meg művei: Jegenyék a 
szélben, Esze Tamás a mezítlábasok ezredese, A régi szerető, Zúg a fenyves, Vidróczky, Hé 
kozákok!, Pataki diákok, Az idegen leány. A Zúg a fenyves című regényét németre fordí-
tása után Teri címmel jelentették meg Bécsben.1 1929–ben a Hé Kosaken! is megje-
lent, a Terinél több – húszezer – példányszámban. Műveit a németen kívül angol, 
francia és lengyel nyelvre is lefordították. 1937. október 7-én hosszan tartó beteg-
ség után agytrombózis következtében elhunyt. Sárospatakon az Iskolakert szobrai 

                                                 

1 A német fordítást Büchergilde Gutenberg Berlin Kiadó 1929-ben adta ki. Fordította: Alexander von 
SACHER 
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között megtalálhatjuk Komáromi János szobrát is. A híressé vált pataki diáknak 
maradandó emléket a Pataki Diákok Baráti Köre állított 1969. szeptember 21-én. 
Az alkotás Balázs István kolozsvári születésű szobrászművész munkája. 

Komáromi János magáról és szűkebb, tágabb mikrokulturális környezetéről 
vall írásaiban. „Mert ez a hegyaljai táj, a Bodrogköz, a pataki vár és a kollégium volt Komáro-
mi János szellemi és lelkivilágának inspiratív miliője, el nem homályosuló háttere, állandóan for-
máló tényezője, kimeríthetetlen élmény-, emlék- és ihlet forrása.”2 Lényeges sajátossága mű-
veinek, hogy a múlt eseményeit idézi fel, és a gyermek sajátos érzelmi szinkretizmu-
sán keresztül a legapróbb részletességgel mutatja be az eseményeket. Nem értékeli 
a történteket, csak a múltat megszépítő jelenbe kívánja feloldani lelkének szép és 
olykor fájó momentumait. Művészi ereje ott mutatkozik meg, ahol a téma lehetővé 
teszi az emlékezést, és a líraibb megnyilatkozást. Harsányi István így jellemzi az írót: 
„Komáromi János alakokat ment meg az enyészettől, hangulatokat fog meg és fejez ki. Komáro-
mi rokonszenvesen örökre gyermeki naivságába balzsamozza el magát. Emlékei, csodálkozásai 
között szemelget, s mindig talál valami olyat, amit érdemes elmondani, kiírni, amivel jól esik egy 
kicsit újra, meg újra hívő, ámuló gyermekké ringatnia önmagát és olvasóit.”3 Műveiben az 
emberi kapcsolatok, a szereplők lelkivilága úgy jelenik meg, melyben világossá válik 
az értékrend. Élményvilágának prioritásából kilépve újraértelmezi, átalakítja „me-
séi” szereplőit. Saját gyermekkorának reflexiójában ösztönösen születnek írásai a 
múltról: zempléni tájakról, pataki diákokról, kurucokról, háború borzalmairól. 

Korának népszerű, olvasott és ünnepelt írója volt, akit a kritika és olvasói a 
XIX. századi regény folytatójaként tartottak számon. Lendületes, magával ragadó 
írásaiban finoman részletező tájleírásaival, pezsgő párbeszédeivel, a magyar törté-
nelmi múlt idézésével, a hősök tiszteletével vívta ki olvasóközönsége érdeklődését, 
szeretetét. Az író huszonöt éves írói jubileumára 1933-ban sokan tollat ragadtak és 
levelek, cikkek foglalkoztak vele. A Komáromi János Jubileumi Bizottság rendezte 
a megemlékezést, és a magyar közélet rangos szereplői üdvözölték a szerzőt. Ra-
vasz László, a dunamelléki református püspök az „örök pataki diák és a kuruc-járta föl-
dek mesemondója” címet adományozta Komárominak. A romániai magyar írók az Er-
délyi Helikon lapjain méltatták a „magyar epikus tehetséget,” a vajdasági írók pedig a 
Jókai–Mikszáth-féle irodalmi hagyományok folytatójaként tisztelték. Írásainak sike-
re nemcsak kiemelkedő, megindító elbeszélő tehetségét bizonyítja, hanem azt is, 
hogy a magyar olvasók körében rendíthetetlenül erőteljes az igény az irodalmi ha-
gyományok ápolására és szeretetére. 

Hogy miből merítette legfontosabb írói kellékeit, mi jellemzi regényeinek vilá-
gát, azt csak akkor értheti meg mélyebben az olvasó, ha többet megtud az íróról, 
életének alakulásáról. Ki kell emelnünk hazaszeretetének tiszta, őszinte megnyilvá-
nulását, magyarságtudatának csalhatatlanságát, anyanyelvének tisztaságát: „magyarsá-
ga nékünk érzésben bizalmat, nyelvben erőt, lehajló időkben ifjúságot ajándékoz.”4 Történelmi 
regényeinek témái a magyarság, a Felső-Tisza vidék múltja, szülőföldjének népe, 
szegénységük. Egészséges történeti realizmussal, mély szociális érzékenységgel me-
séli el a magyar történelem múltjának néhány epizódját. Ebből a törekvésből láttak 

                                                 

2 Sárospataki Református Lapok, Dr Pethő Sándor beszéde. 33. évf. 3. szám. 1938. január 23. 11-12. o. 
3 Sárospataki Református Lapok, Harsányi István: Komáromi János emléke. 32. évf. 42. szám. 1937. 239. o. 
4 Komáromi János: Emlékkönyv, Komáromi János Emlékbizottság, Bp., 1933, 6. o. 
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napvilágot történelmi művei, mint például az Esze Tamás a mezítlábasok ezredese, az 
Ordasok és a Rogyos gárda. 

A világháborús élményeit novellák és regények egyaránt őrzik. Ezekben a mű-
vekben az író által átélt, szubjektív, lírai hangon szólalnak meg a szereplők, és a va-
lóság is objektív stílusban realizálódik. A háború miliője színessé és gazdaggá tette 
élettapasztalatát, mely hozzásegítette a saját hangján való megszólaláshoz. A régi 
szerető, a Zúg a fenyves  című műveiben őszintén bemutatja a borzalmak igazi arcát, és 
így szabadul meg vele együtt az olvasó is a háború okozta borzalmaktól. A Tria-
nonban megszületett döntés után a csalódott lelkek, szerelmek gyötrődéseit ismer-
hetjük, érezhetjük át A régi szerető lapjait olvasva.  

Műveiben minden ösztönösen a mesére épül, minden a mesélésnek van aláren-
delve, a mesei félhomály teszi lehetővé az alakok és a környezet hangulatának meg-
rajzolását. Ezekben az írásokban is valóságosan, hitelesen követi a háború, történé-
seit, azonban néhány kritika arról szól, hogy „tévútra viszi Komáromit” a háború 
és tragikusnak ítéli meg a magyarság sorsát. „Regényeiben sokszor feltűnik a háború után 
elvesztett területek képe, s lekicsinylőleg beszél a szomszédos cseh népről.”5 

Karácsony hermeneutikája szerint az író világháborús katonaélményeit a törté-
nelmi múlt nézőpontjából nagyítva és túlzásokig fokozva adja elő. Valóban, a mű 
részleteiben elmerülve az író intenciója csakis a gondolatok és érzelmek egyértel-
művé tétele, valamint a szórakoztatás és az olvasó megerősítése „magyar voltában.” A 
műalkotás további értelmezéseit és kritikáit kutatva a Kálvinista Szemle szerint, a his-
torizáló nézőpont mellett a „magyar lelket rajzolja meg, amely a XVII. Század vége felé I. 
Lipót uralkodása alatt, a Thököly-féle szabadságharc előtt és annak folyamán a Habsburgok-
kal, az osztrákokkal és a velük szövetkezett ellenreformációs pápizmussal szemben a magyar 
bujdosókat és szabadságharcosokat eltöltötte.”6 Más argumentáció olvasatában ez - a 
XVII. század végéről szóló hősi regény nem más „gyűlölködő történelemhamisításnál”, 
és „látszólag az ordasok kuruc csapata a téma s a széles kontúrokban felfestett háttér Thököly 
felkelése; a valóságban a gályarabok, a pataki kollégium s egy durva, csak gyilokra és vérontásra 
kész protestantizmus himnusza.”7 Az író művészi szándékát egyértelműen a kuruc-
probléma és a hozzá kapcsolható mese bűvölete járja át. A mai értékrendszerünk-
kel párhuzamban a korabeli kritikák összevetésével azt gondolom, hogy az író a 
magyar nemzeti identitás erősítését ösztönösen feladatának tartotta. Az események 
hajtóereje a magyarság szeretete. A XX. század elejének irodalmi szubverziójában a 
hagyományok tisztelete – ahogy Tverdota György írja –, a magyar kultúra és a tör-
ténelem folytonossága megszakadt. Azonban a régi értékek még hatnak, az anekdo-
tikus narratívák megújulása Komáromi írói közléseit népszerűvé tette. Műveit újra-
értelmezve láthatóvá válik, hogy saját korát, énjét miként láttatja poétikájával. A 
szerző történelmi tárgyú írásai mutatják értékrendjét, valamint a múlt eseményeit, 
azonban nem bírál, pártatlan marad. Nem ad hangot a paraszti vágynak, önállóso-
dási akaratának; „írásai a hivatalos korízlést elégítették ki”, továbbá tekintélytisztelő 
szellemben történő neveltetése sem ad elég impulzust ahhoz, hogy tollvégre kapja a 
nép tudatában élő függetlenségi vágyat. Írásaiban asszertív, azonban tekintélytiszte-

                                                 

5 Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei II. Szerk.: Dr. BENDE Sándor Eger 
Hungaria 1964. in. Dr. HEKLI József: Komáromi János, 293.o. 

6 Komáromi János: Ordasok, in: Kálvinista Szemle 1931. XII. évf. 46. sz. 369. l. 
7 Hé, Komárom, Komárom!: Nógrády Zoltán In: Magyar Kultúra 1931. XVIII. évf. 21. sz. 372-374. l. 
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lete a szubmisszió felé viszi. Ebből az aspektusból nézve megegyező az a kritikai 
megítélés, mely szerint úgy ír, „ahogy azt a sárospataki főiskolában a régi kálvinista törté-
nelmi értékelés alapján megtanulta.”8  

Karácsony Sándor argumentumával egyetértve, a kálvinista Komáromi elbeszé-
lő volt, „epikus mesélő”, protestáns és református egyben: „a képzelet minden mással 
szemben vak és süket, unja magát, csak akkor történik vele valami, ha emberek sorsa pereg le 
előtte az író szántotta sorok nyomán.”9 Nem filozofálgat, a mesék fontosak és nem pe-
dig az események történetének ad valamilyen magyarázatot. Történeteit mindig el 
tudjuk mondani, nem ő a lélekbúvár, hanem neki fontos az írás által átélt lelki gon-
dozás; önjutalmazó mesélő, aki terápiából írt. 

 
A Felvidékről elszakadt, hazáját vesztett írónak, Komáromi Jánosnak gondolatai, 
szavai nem vegyültek bele az irredentizmus kórusába, ahogy ezt többen állították. 
Nem vállalt szerepet semmilyen mozgalomban, sőt bátor kritikával illette azok ér-
telmetlenségét. Tehát nem a korai halála miatt „feledték el”, hanem mert a művei-
ben hangot ad a szülőföld szeretetének és ezt oly vehemensen teszi, hogy 1945 
után nem kívánatosnak minősült. Ezt a fajta ignorációt és azt a tényt, hogy soha nem 
tudott visszamenni Málcára, Legenyére, Csörgőre, haláláig nem tudta feldolgozni. 

A szerző folklór-világa is rendkívül érdekes és értékes ismereteket közvetít. Az 
író önéletrajzi ihletésű regényeiben, novelláiban gazdagon előforduló néprajzi ele-
mek színesítik és gazdagítják stílusát, mondanivalóját. Az általuk közölt néprajzi 
eseményeket olvasva a magyar népi hagyományok gazdagsága, harmóniája tárul 
elénk, és felemelő érzés ennek részesévé válni.  

A szegény sorsú emberek életét, a gyermekkorban átélt élményeket és tapaszta-
latokat megörökítő műveiben nem csupán a családjához való kötődését, hanem a 
felvidéki néplélek mélységeit is elénk tárja. Alkotásait igazán izgalmassá teszik a vi-
lág gyermeki fantáziával látott eseményei: nála a kísértetek, rémek valóban élnek. A 
mesék, dalok, legendák megszépítő történetei a túlélést biztosították, hitet adtak és 
utat nyitottak a különböző társadalmi csoportok közötti mély szakadék áthidalásá-
hoz. A gyermekkorban átélt élményekre így emlékszik vissza: „Akkor még szájról-
szájra adták a hagyományt, ezért élnek annyira bennünk.”10 Egyik elbeszéléskötetében így 
vall a hagyományok társadalmi és kulturális jelentőségéről: „Ki tudná megmondani 
ennyi esztendő után, mi volt a valóság a régi világban, mennyi volt benne a költészet. A legendá-
val szemben nincs létjogosultsága semmiféle bírálatnak.”11 Írásaiban a néphagyományok fel-
elevenítésével gazdag néprajzi kultúrát hagyományoz az utókorra, melyet nem 
hagyhatunk figyelmen kívül. Hiszen felgyorsult világunkban az uniformizált termé-
kek sokfélesége, szédítő sokasága az igazi identitást megőrző hagyományok margi-
nalizálódását hozta magával. Sokat tett a magyar kulturális örökség védelme érdeké-
ben; a néphagyományok közlésével olyan értéket képvisel, mellyel a magyar kultu-
rális sokszínűség megismerhetővé válik. 

Komáromi János elbeszélő művészetének egyedisége, varázsa fogott meg, opti-
mista és keresztény szemléletű mesemondása. Nem éreztem műveiben az erőltetett 
                                                 

8 Komáromi János: Ordasok, in. Kálvinista Szemle 1931. XII. évf. 46. sz. 369. l. 
9 Karácsony Sándor: Komáromi János, Exodus, Bp., 1941, 41. o. 
10 Komáromi János: Hat vőlegény, Genius Könyvkiadó, Bp., 1930, 43. p. 
11 Komáromi János: Áll a malom, Genius Könyvkiadó, 1936, 81. p. 
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mondanivalót, nem volt hatásvadász abban az értelemben, hogy mindenképp nagy 
dolgok jelképeit akarta volna megmutatni olvasóinak. Karácsony Sándorral egyet-
értve: egyszerű volt, természetes, őszinte alázattal bánt a magyar nyelvvel. Sárospa-
taktól a minőséget, a morált és a humánumot kapta tarisznyájába, és amit még ma-
gának mondhat, az a fajta empatikus látásmód, amely képessé tette, hogy az „örök 
pataki diák” köntösébe bújjon, és ízes magyarsággal, természetes hangon szóljon a 
felvidék magyarjairól. 

 
 

Abstract 
 

János Komáromi – Born 120 Years ago 
 

The author provides a general introduction to the life of writer and journalist János 
Komáromi, a former student of the Sárospatak Reformed College. Komáromi was 
one of the most popular, widely read and celebrated authors of his time. In his 
historic novels he narrated some episodes of the past of the Hungarian nation with 
sound historic realism and profound social sensitivity. He recorded his personal 
war experiences in novels as well as in short stories, in which the characters speak 
in the author’s more subjective and lyric voice, still reality is presented in an objec-
tive style. Komáromi was not philosophising in his writings. It was the story and 
not the interpretation of the story that was important to him. It is easy to remem-
ber and retell his stories. He was not writing as a psychologist, but writing was a 
personally experienced therapy for him. Komáromi’s folklore world is also worth 
analysing; it communicates extremely interesting and precious information. By 
reading his works the richness and the harmony of Hungarian folk traditions are 
opened up to the reader. Komáromi used his mother tongue with honest humility. 
He had learnt quality, morality and humanity in the Sárospatak school, and had 
such an empathic way of seeing which made him able to write about the people of 
Upper-Hungary in a natural voice and flavoursome style. 

 



 

 

 


