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Komáromi János : Zágon felé. Re-
gény Rodostórul. — Budapest, 1934. 

A tenger zúgott . . . Ezzel a mon-
dattal kezdődik s ezzel a mondattal 
végződik Komáromi Jánosnak a ro-
dostói bujdosókról írott szép regénye. 
S a tengernek ez a méla, lelket anda-
lító és lelket szikkasztó zúgása, mint 
valami wagneri operának vezérmo-
t ívuma muzsikál végig az egész regé-
nyen. A bujdosók egyhangú életé-
nek, fel-felcsapó reménykedéseinek, 
majd meg a reményevesztettség 
rezignációjába való belémorzsolódá-
sának hangulati szimboluma ez a 
mondat . 

A könyv hőse Mikes Kelemen. A 
történet ott kezdődik, amikor Kő-
szeghy Zsuzsika, Kelemen úrfi sze-
relme, harmadik feleségévé lesz öz-
vegy Bercsényi Miklósnak. Kelemen 
szíve sajog a fájdalomtól s csak 
a fejedelem iránt való hűséges rajon-
gása az egyetlen vigasztalása. Ez az 
ő lelkének a leguralkodóbb érzése. 
Amikor Erdélyországban maradt 
édesanyja, Árva Torma Éva levelet 
ír hozzá, hogy kérjen kegyelmet a 
magyar királytól s jöjjön haza vi-
gasztalójául öreg napjainak, — Kele-
men nem megy, mert nem hagy-
ha t ja oda fejedelmi urát . S amikor 
Bercsényi halálával Kőszeghy Zsuzsi 
új ra szabad lesz, nyitva volna az ú t 
számára a boldogság felé. Csak kö-
vetnie kellene a Lengyelországba, a 
Bercsényi birtokra költözködő özve-
gyet, aki szívesen nyuj taná most 
már kezét neki. De Kelemen ezen az 
áron nem akar boldog lenni : nem 
hagyhat ja oda fejedelmi urát . 

Azután örökre elköltözik Rákóczi 
is. Mikes felé még egy őszi érzés moso-
lyog : vonzalma Paksy Erzsike derült, 
szelíd asszonyiságához. A leány ugyan 
Jávorkáér t rajong, Kelemen is — 
igaz — inkább csak apai érzésekkel 
viseltetik a leány iránt, de talán — 
mégis — egy pár lehetne belőlük. 
Azonban ez is valahogyan annyiban 
marad. S Mikes Kelemen csendes-
lassú unalomba fáradt öregség u tán 
maga is a sírnak hajlik. 

A regény meséjének ez az ösztövér 
vázlata nem ad fogalmat a köréje 
fonódó változatos alakokról és fordu-
latokról. Még kevésbbé azokról az 
élesrajzú portrékról, melyeket Komá-
romi a méla és nagylelkű Kelemenről, 
Rákócziról, Bercsényiről, Jávorkáról, 
meg a bujdosó világ többi férfi- és 
asszony-alakjairól rajzol. 

A könyvben elmesélt tör ténet nem 
robbanó, nem drámai módon heves 
fordulatok egymásutánja, hanem a 
legtisztább és legnemesebb epikum. 
Alig egy-egy hangulatrezzenés, az 
érzelmek válságának alig egy-egy 
gyenge hullámfodra kavar a lelkek 
legmélyében sorsszerű változásokat. 

Valami különösen művészi zamatú 
az író mesélő módja. Komáromi 
János regényeiben engem mindig meg-
lep az a magam számára teljesen még 
meg nem fe j te t t esztétikai probléma, 
hogy a látszólag legegyszerűbb sza-
vakból, az első tekintetre szerény 
külsőségű mondatokból miképen 
adódhatik eredményül a hangulatok-
nak ez a mélysége, a művészi jelen-
tékenységnek ez a mértéke és foka. 

A regényhez a szerző nemcsak tör-
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ténelmi, hanem helyrajzi tanulmá-
nyokat is végzett. Egy évvel ezelőtt 
lent já r t Rodostóban, ahol a bujdosók 
életének még valami halkan tovább élő 
nyomait is módja volt tapasztalni. 
Stílusának finom s nem tulzó archaiz-
musán kívül ez a tapasztalatszerű tá jé -
kozottság teszi, hogy könyve olyan 
meggyőzően tud ja annak a kornak han-
gula tá t az olvasó lelkébe árasztani. 

Komáromi János regénye méltó-
képen vezeti be Rákóczi halálának 
az 1935-ös esztendőben eljövendő 
második centenáriumát. 

Galamb Sándor. 

Papp Jenő : A mai Magyarország 
erkölcsrajza. 

Papp Jenő könyvében, A mai 
Magyarország erkölcsrajzá-ban az a 
meglepő s az biztosít önálló helyet 
a hasontémák birkózói közt az írójá-
nak, hogy dacára a diagnózisözön-
nek, amely könyvében végighöm-
pölyög, nem kelti egy agyi jégvilág 
benyomását, ami a többi ilyenirányú 
könyveket csaknem mindig végig-
kíséri, hanem meleg, lüktető, fájdal-
mas, közvetlen és emberi. Olyan köz-
vetlen és olyan emberi, mintha valaki, 
akinek életén nagy súlyokként csün-
genek a mai élet csaló és álorcás fo-
nákságai, őszinte, közvetlen és em-
beri módon fölpanaszkodna, elmon-
daná, mi fá j , közvetlenül kiteregetné 
a korhoz viszonyló életet, nem külö-
nítené el a világtól, hanem úgy be-
szélne, mint aki együtt cselekszik, 
együt t sodródik, együtt szenved a le-
felé hulló, elhibázott és egész bense-
jével fölfelé vágyó magyar élettel. 
Valami mély panasz ez a könyv, egy 
ember és egy kor őszinte, az önisme-
rés, a mellverés és a szomorúvá fáj-
dult ember hangján izzó, kíméletlen 
és gyónó önvallomása. Egy koré, 
amelyben végzeteseket tévedett , vég-
zetes nagyokat elmulasztott és vég-
zetes bűnökbe esett az önmagáról 

való határozatra képes magyarság, 
amelyben jóformán mindent elhibá-
zott, minden tennivalót elodázott, 
minden kérdés elől jelszavak jótékony 
és bénító mámorába lankult, sziklák-
hoz való erejét kavicsokra pazarolva, 
fáradt lett minden eszméhez, amely 
fölemelhette vagy legalább a megoldás 
és a felemelkedés kezdetéig érintetle-
nül t a r tha t t a volna. Valami sajgó ön-
vallomás ez a könyv, amelyben egy 
korától ütlegelt, á t i ta tot t , meghaj-
szolt és eltévedt ember őszintén és 
takarat lanul nevén nevezi a mérge-
ket, amelyeket kitermelt és életébe 
asszimilált a szédülő és kaoszba rogy-
gyant magyarság, valami kegyetlenül 
és torkot szorítóan őszinte gyónás 
önmagunkról, önön kapkodásunkról, 
tervtelenségünkről és bűnhődésünk-
ről, amelyet alighanem megérdemel-
tünk. Az embernek az az érzése, mikor 
olvassa a könyvet, hogy ez a negyven-
egy fejezetnyi panasz szinte egyetlen 
ömléssel úgy loccsant ki a könyv író-
jából a gyónás és az ezáltal való meg-
tisztulni vágyás kényszerének szorí-
tásában, hogy önnönmagában érzi 
kora minden elejtő vétkét, de minden 
föltörekvő nosztalgiáját is s hogy mi-
kor kiált — mert egyetlen kiáltás a 
könyv — a milliókon felül a kezdetben 
t isztának indult, de az évek s a kor 
kényszerében bűnökben járó, eladott, 
korszerűvé alakult és régivé válni 
már nem tudó, magát is visszaköveteli 
az elfutott időtől s a szörnyű atmosz-
férától, amelyben jóformán minden 
falat kenyér árulás az ember számára, 
hívő és isteni eredetű önmaga ellen. 

Könyvének negyvenegy fejezeté-
ben végigvesz Papp Jenő mindent, ami 
csak az háború utáni magyar életre 
jellemző és kíméletlen, sokszor meg-
döbbentő őszinteséggel t á r j a fel min-
den fakultáson a felszín alat t még 
egyre genyedő s az évek múlásával 
egyre szaporodó sebeket. A hibákat, 
a mulasztásokat, az öncsonkításokat, 
az ámításokat, a hazugságokat és az 




