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ben, bármilyen gondos, pompás rajzot 
ad róla, itt-ott valami mesterkéltség, 
erőszakoltság érzik. Az uralkodói töb-
besszámot József még akkor is hasz-
nálja, mikor kétségbeesett monológban 
döbben rá saját megzavart lelkiálla-
potára. A harmadik kötet sokkal ele-
venebb, lüktetőbb, mint az első kettő. 
It t az események jórészben Magyar-
ország földjére tevődnek át. Mintha 
az író hazaérkezett volna, mintha ott-
honosabban érezné magát az árva, 
szenvedő kurucok között. 

Alakjainak megrajzolásában a szerző 
valamiképen emlékeztet ebben a mun-
kájában Jókaira. Jókainak hibájául 
szokták felróni, hogy részint angyali, 
részint ördögi lényeket rajzol. Ez 
azonban leginkább a főalakokra, a 
hősökre mondható. Mellékalakjait Jó-
kai mesteri realitással tudja néhány 
vonással megrajzolni. A Pax vobis 
alakjai közül az udvar három intri-
kusa, Caraffa asszony, Guitana és 
Caétano diabólikus lények. Viszont 
azokról, akik a szerző szívéhez közel 
állanak, mint a fejedelem, Károlyi, 
Pálffy és leánya, még az emberi gyar-
lóság elmosódó vonásait is iparkodik 
letörölni. A végén még az egész regé-
nyen át annyira ellenszenves cseh 
Prechorowsky is egészen derék em-
berré szelidül. Az író azokat az alako-
kat, akik nem állanak közel szívéhez, 
mint például az anyacsászárnő, Amá-
lia, József császár felesége, a Károlyi-
ház nőalakjai, sokkal mesteribb kéz-
zel tudja megrajzolni. 

Nyelve erőteljes, jellemző. Ezen a 
téren az író állandóan tökéletesedést 
mutat . Legrégibb munkáiban itt-ott 
található idegen hatásoktól teljesen 
megszabadulva, mind egyszerűbb, ki-
fejezőbb, plasztikusabb és egyénibb 
lesz. 

A regényt nagy várakozás előzte 
meg. Az ilyen várakozás nehézzé teszi 
az író feladatát, mert akármilyen szé-
pet ád is, mégis nehéz teljes mérték-
ben kielégíteni a nagy reménységet. 

A Pax vobis nem okoz csalódást. Is-
mét egy monumentális történelmi re-
gényt kaptunk, amelyet nagyon sokan 
fognak gyönyörűséggel olvasni és 
utána ismét várni fogják az író követ-
kező munkáját. Várni azzal az érzéssel, 
hogy Gulácsy Irén, aki a magaslato-
kon jár, még nem érkezett el a csúcs-
pontra, még mindig várhatunk tőle 
valami újat és nagyszerűt. Bognár Cecil. 

Komáromi János munkái. Gyüjte-
ményes kiadás (első sorozat) Geniusz, 
1930. (Szép vagy, Magyarország. Csa-
tangolás mindenfelé. Nagy leányka, kis 
legényke. Tilinkó. Az elvált feleség. Cs. 
és kir. szép napok. Esze Tamás, a mezít-
lábasok ezredese. Szülőföldem szép ha-
tára. Elment a nyár. Az ősdiák. Hat 
vőlegény. Régi ház az országútnál.) 

Komáromi János boldog ember : 
megtalálta a harmóniát élete és költé-
szete közt. Kevés írónk van, aki any-
nyiszor újra tudta volna élni elmult 
napjait, mint ő. Komáromi szülőföld-
jének szerelmese. Gyermekkorának, 
első ifjúságának, későbbi hányattatá-
sainak alig van olyan nagyobb stációja, 
melyet fel ne dolgozott volna regényei-
ben, novelláiban. Ha valaki egyszer 
meg fogja írni az életrajzát, állandóan 
írásait kell főforrásul használnia. Cso-
dálatos varázs vonzza e rég elmult, 
egyszerű élmények felé, pedig aligha 
lehettek rózsásak, hiszen ő szegény 
fiú volt mindig, sokat kellett nélkü-
löznie, tűrnie. Talán ezért is vágyik 
vissza örökké első szenvedései, kudar-
cai és apró örömei világába. Mert ami 
elmult, ha még olyan keserves volt is, 
széppé válik a művészetben, kivált 
egy olyan lélek prizmáin keresztül, 
mint a Komáromié. A félbemaradt 
álmokon, a benntört fulánkok ejtette 
sebeken mindvégig ott van az ő szelíd 
humora. Minden, amit átélt, valami 
jóleső világszemlélet keretébe van fog-
lalva. Mikes Kelemen bölcsesége jut 
eszünkbe, a világon számunkra elhin-
tet t kenyerekről való mese, a türelem, 
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a megnyugvás boldog optimizmusá-
nak tanítása. Komáromi bölcs ember, 
mert szépnek tudta álmodni egykori 
nehéz életét s ezen az életen át, amint 
szakaszaiban sorra felvonul előttünk, 
a költészet mindent kibékítő szellemét 
mosolyogtatja. 

Mintha fantáziája sem volna, de 
annál erősebb emlékező tehetsége. Min-
dig ott repked valahol a felvidéki kis-
városokban, ahová emlékei kötik. Nem 
tud betelni velük, nem tud egyszerre 
mindent elmondani róluk, újra meg 
újra visszatér hozzájuk. Még látszatra 
távolabbi témái is mind ebben a világ-
ban gyökereznek. A kuruckor, a sza-
badságharc mozzanatairól való fest-
ményeihez is a felvidék mese- és 
mondavilága adja a színt, a levegőt s 
amit ez érzelmes, lüktető képekben 
ábrázol, a szülei ház, a pataki diákévek 
életszemléletén keresztül válik sajátos 
művészetté. Nincs témája, melyet fan-
táziája teremtett volna. Nem tartozik 
azok közé, akik egyetlen történelmi 
adatból hatalmas fejezeteket tudnak 
írni. Monumentális regényében, Esze 
Tamás történetében is minden szál 
szinte a szülei otthonig vezet. Ebben 
a szülei házban még elevenen élt az, 
ami másutt már csak történelem volt. 
A kis Komáromi a dédapjától, a híres 
verekedő kozáktól hallotta a mezít-
lábasok ezredesének viselt dolgait s 
ezekben a mesékben, melyek Esze 
Tamás utódainak ajkán zengtek, a 
véres nagyidők szívverése lüktetett ; 
igazibb forrás minden adathalomnál. 
Megint csak az emlékezés az és nem a 
fantázia, mely Komáromit kalauzolja. 
Nem is tud mást, csak visszaemlékezni, 
olyan erővel, mint kevesen s ha néha 
más témái is akadnak, melyek kívül 
esnek szülőföldjén, annak mondavilá-
gán s idegen emberekről szólnak, akik-
kel barangolásai közben találkozott, 
ott is az emlékező Komáromi beszél, 
a természeti képekben, a mulandóság 
csöndes melankóliájában sütkérező 
felvidéki író s a maga képére, élet-

szemléletére formálja ezeknek a sor-
sát is. 

Komáromi legfőbb ereje abban van, 
hogy ismeri tehetsége határait. Min-
denkor megmarad annak, amire szelíd 
temperamentuma, írói hivatása már 
pályája elején predesztinálta : mesé-
lőnek. Hangja csak fokozódik, csöndes 
hangulatképektől vad csatajelenete-
kig, de mindenkor ugyanaz a hang 
marad. Ez a sajátos hang ma egészen 
az övé. Sohasem lett hozzá hűtlen, ál-
dozatot is hozott érte : lemondást a 
bércek magasságairól, a fantázia me-
rész szárnyalásáról, szenzációs írói si-
kerekről, nagy vitákról, melyek egy-
egy zajosabb írói élet körül folynak. 
De kevés írónk is van, akinek műve 
ennyi harmóniát mutatna. Művei közt 
akadnak gyengébbek is, de soha sincs 
bennük disszonáncia, az «erején felül 
merésnek» csődje. Vannak írók, akik 
egyetlen vidék dalosai maradnak, 
egyetlen érzésvilágé, mely hatalmas 
panorámákhoz képest az idill szeré-
nyebb méretei közt bontakozik ki 
bennük. Ez Komáromi világa. De 
ebben aztán mindenkor megállta he-
lyét. Ez az örökké egy irányba fordu-
lás ad erőt minden írásának. Innét az 
a megjelenítő erő, mely egy-egy külö-
nös szónak élén, hangsúlyán egész él-
ményeket tud éreztetni. Az életét is-
mételgető, írásaiban megszépítő, társai, 
barátai, közeli-távoli ismerősei sorsán 
borongó szelíd Komáromi János emlé-
kezéseiben mindig van valami újabb 
báj, sokszor hallott semmiségek nála 
különös erővel hatnak a szavak jó íze 
által. Szeretjük igénytelen őseit, akik-
nek szívügyeit, ritkán tragikus sorsát 
mesélgeti, szeretjük egyszerű előadás-
módját, kivált ma, mikor úton-útfélen 
a formabontás, útkeresés korát éljük. 
Van egy írónk, aki nem tud mást 
adni, mint önmagát, aki mindig ott 
lábatlankodik kedves humorával az 
események kellős közepében vagy hát-
terében. Igaz, a kompozició nem erős 
oldala, a meseanyag végső formájában 
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is folyékony marad nála, de nem is 
apad ki soha és különös szépségekkel 
kárpótol. Alakjai közt alig van olyan, 
amelyik köré szervesen épített regény 
kerekednék : csaknem mind mellék-
alakok, de szinte kivétel nélkül érde-
kesek s egy nagy célt szolgálnak : a 
mese hangulatát. 

Zajos sikere talán nem lesz soha : 
ez az emlékezők, a multjukon felejt-
kezők sorsa, saját életük lírikusaié, 
akik csak azért nem írnak versben, 
hogy semmi se kösse őket s elmult 
napjaiknak s a megfigyelt emberi sor-
soknak minden kedvessége benne le-
hessen a mesében. 

Komáromi művészetének kiváltsá-
gos hatása van a magyar közönség 
egyik széles rétegében. Ezt a sikert 
már szinte pályája elején elérte s azóta 
csak nő olvasói tábora, nemcsak itthon, 
hanem külföldön is. Vajthó László. 

Tóth László : A különös kérő. (Pal-
ladis-kiadás.) Az ősi földhöz való 
ragaszkodásról, az évszázados családi 
birtoktól, ősi udvarháztól elszakadt 
dzsentri-ivadéknak a földutáni vá-
gyódásáról szól Tóth László új re-
génye. A különös kérő, a regényhős 
Árdy Balázs, az első generáció a föld 
után. Az Árdy-kastélyt és a hozzá-
tartozó nyolcszáz holdat apja vesz-
tette el, aki revolvergolyóval te t t 
pontot tragikusan kúszált szám-
adásai után. Életének utolsó délután-
ját azzal töltötte, hogy a családi sír-
boltban sajátkezűleg befalazta az 
utolsó fülkét. Önmaga előtt zárta el 
az utat : aki elvesztette az évszáza-
dos birtokot, az nem érdemli meg ezt 
a fekvőhelyet, az pihenjen kinn, a 
küszöb előtt. Csontjai csak akkor ke-
veredhetnek el ősei porával, ha vala-
melyik utóda visszaszerzi a földet. 
Már a fiának, Árdy Balázsnak sikerül 
ez az új honfoglalás, sok munka, ön-
tudatos célkitűzés és takarékos élet-
mód árán. Ez adja meg a regény alap-
hangját, még pedig igen szerencsé-

sen. Melegen csengő, érzéssel átfűtött 
hang ez, amely rokonszenvet kelt a 
szerző és a regényhős iránt egyaránt, 
sőt nekünk, a földtől elszakadtak 
sorában már a harmadik, negyedik 
generáció fiainak is megmutatja, hogy 
valahol mélyen, az élet gondjaitól 
megkeményedett kéreg alatt bennünk 
is megvan még az ősi föld utáni nosz-
talgia, a csöndes borongás azért, hogy 
régen másnak terem már búzát és 
virágot. Erre az alapra építi fel Tóth 
László regényét, halktónusú szerelmi 
bonyodalmaival. Ez a felépítmény 
semmiképen sem hibátlan. A rész-
letekben helyenként nagyon meglas-
sul a tempó, itt-ott döccen is egyet. 
Igazságai néha nem elég meglepőek, 
meglepő paradoxonaiban sokszor nem 
elég az igazság. Egész határozottan 
úgy érzik, hogy az író nem fordított 
elég gondot ezekre a részletekre, nem 
az érdeklődés és szeretet hiánya miatt, 
hanem azért, mert más dolgok túl-
ságosan igénybe veszik. Ennél is ko-
molyabb hiba az, hogy emberei közül 
éppen a regényhős elrajzolt, önmagá-
val ellentmondásokba keveredő alak. 
Állítólag kemény, erősakaratú férfi, 
mégis minduntalan ingadozik, várat-
lanul jut ellentétes elhatározásokra. 
Mindez mégsem túlságosan lényeges ; 
ezzel szemben a regény majdnem végig 
igazán hangulatos, érdeklődéstkeltő, 
az olvasó könnyen, szívesen foglalkozik 
vele. Leányalakja értelmesen, intelli-
gensen kedves és finom, figyelemre-
méltó néhány mellékalak életteljes 
megírása is. A néhol kissé túlzottan 
bonyolult történet kellő tartalmat 
kap az alaptémából, a földkérdésből, 
általában az egész regény becsületes 
írói munka. Szomorúan jellemzi jelen-
legi irodalmi viszonyainkat, hogy en-
nek a munkának a Pengős-regények 
általában mérsékeltebb igények ki-
elégítésére szánt sorozatában kell meg-
jelennie. Mindenképen megérdemelt 
volna ennél nívósabb külső kiállítást. 
Belső tartalmát ez a körülmény ter-
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