
455 
ciklopsai" közé számítja magát. Lo-
gika dolgában sem igen marad el 
mintája mögött: „Horváth méltó 
utódja Riedlnek az egyetem katedrá-
ján, s talán éppen ez okozza, hogy 
néhány mondatával. . . az emberben 
a megütközés érzését kelti fel." Ijed-
ten kérdezzük: hát Riedl örökének 
méltó utódlása megütközést „okoz-
hat"? A „talán éppen ez okozza" he-
lyébe logikus észjárás ezt tette volna: 
„annál sajnálatosabb". S azt vajjon 
tudja-e az i f jú szerző, hogy éppen 
Riedl „az egyetem katedráján" külön 
kollégiumot tartott Ady művészeté-
ről? S hogy Horváth nem az ő utóda 
az egyetemen? 

Mert bizony — úgy rémlik — Zu-
lawski sok mindent nem tud még, 
amit tudnia illenék. Aligha sejti, 
hogy a könyvének fejezetei élére írt 
modoros ajánlások („Rákosi Jenő 
őméltóságának, az írónak, a magyar-
nak, a merésznek, ajánlom, küldöm 
ez írást és kérem, hogy elvegye" stb.) 
az Adytól divatba hozott — s nála is 
émelygős — dedikációk utánzatai. Azt 
is aligha sejti, hogy az az „emigrált 
szociáldemokrata adysta", kit könyve 
18. lapján aposztrofál, ez idő szerint 
is a budapesti egyetem működő pro-
fesszora. Ha sejtené, nyilván olyan-
formán jelentené be ellenvéleményét, 
mint ahogy Pintér Jenővel szemben 
teszi: „Ady nem egészen az. akinek 
Pintér Jenő állapította meg. Bocsás-
son meg ezért Pintér őméltósága"... 

S végül — hogy szorosan témájába 
vágó dolgot említsek — aligha van 
róla fogalma, mi volt amaz Ády-féle 
nevezetes Duk-duk affér? Legalább 
is — meglepő újszerűséggel — Dum-
dum affér-nek idézi. Talán a háború-
ban emlegetett „dum-dum golyók"-ra 
gondol? Ilyeneket legális harcosok 
akkor sem használtak, csak a franc-
tireur-ök, s fiatal szerzőnk mégse 
pályázzék ezek dicsőségére! 

Valóban, az effajta „harcos" iro-
dalom nem nagyon különbözik a 
csataterek ,,szabadvadász"-ainak mo-
dorától. A kritika terén azonban 
csak a művészi érzék isteni adomá-
nyával meg a becsületes tanulás em-
beri kötelességével szabad küzde-
lembe bocsátkozni. 

Zulawski próbálkozásában akad 
biztató jel arra is, hogy idővel tör-
vényes fegyverzetben szolgálhatja 
az irodalom ügyét. Már most sincs 
merőben híján az önismeretnek, s ez 
nem a legrosszabb jel. Bevezetésében 

megvallja: „Ez a kis könyv, tudom, 
sok-sok hibát tartalmaz." Talán va-
lamely későbbi műve kevesebbet 
„tartalmaz" majd. Ady érthetőségé-
nek fejtegetését pedig ezzel a vallo-
mással kezdi: „Nem tudom, hogy 
fogjam meg a tollat." Talán meg-
tanulja majd ezt is. 

Rédey Tivadar. 

Komáromi János novelláskönyve. 
Vidróczki s még néhány ágrulsza-
kadt — ezen a közös, találóan átfogó 
címen vonultatja fel előttünk egy-
mástól rangban, szerepben elütő, de 
sorsüldözöttségben annyira hason-
latos, a végzet bíbor- vagy rongyos 
pólyájában született alakjait Komá-
romi János. Mert ágrulszakadt itt 
mindenki; Vidróczki, a füllentő, 
nagyotmondó politikus csizmadia 
éppen úgy, mint a Buda alatt lihegő 
árva kurucok; Mócsing bölcsészet-
tanhallgató uram, aki Ovid Siral-
mait olvasván, juhtúróval eszi a 
görögdinnyét; a Rodostóban hal-
dokló fejedelem, vagy a másik sze-
mét is örökálomra hunyó Vak Boty-
tyán, meg egy csomó szánalmas ár-
nyék, a sóhivatal főnökétől a költői 
babérra vágyó hadastyánig. Hol a 
történelem véres, füstfelhős félho-
mályában mozognak ezek az alakok, 
hol az író emlékezetében merülnek 
fel, messzi időkből, a dajkamesék 
világából, közvetlen rokoni környe-
zetből. Annyira szívéhez nőttek a 
mesemondónak, hogy többször is 
szerepelnek, sőt egyik legújabb re-
gényében ismételten felbukkannak. 
Hamarosan meghitt embereink lesz-
nek, látjuk és szeretjük őket, mosoly-
gunk rajtuk, könnyet is ejtünk ér-
tük. Nyomasztó légkörbe vezet Ko-
máromi: az élet szegény ördögeihez, 
a félszegek, a suták, a hasztalan ök-
lelődzök, hetvenkedők s menthetet-
lenül összeroppanok világába, hogy 
néha a magárahagyottság hidege 
fut végig bennünk. Ám az író mind-
ezt valami békés rezignáció nap-
sütésében varázsolja eléjük s humora 
szelíd selyemfátyolával takarja le 
zaklatott lelkei tragédiáját. Kétféle 
Komáromi mutatkozik ebben a 
könyvben. Egyik fajta novellái ér-
tékesebb, nagyobb részét teszik a kö-
tetnek, bennük kulminál Komáromi 
valódi, vérbeli művészete. Egy tucat 
hibátlan olajfestmény, csupa szín, 
elevenség, bőséges lebilincselő nyelv, 
mely telten, visszhangosan zeng to-
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vább bennünk s zendül ki egy ener-
gikus akkorddal. Balladák hangula-
tában élő, kurucosan búsongó lélek 
ez a Komáromi János, valami meg-
ható, magyarvallásos áhítattal telt, 
babonás hittel hívő örök-diák, me-
legszívű emberismerő és embersze-
rető, akit nem a véletlen hajt elár-
vult alakjai felé. Kisebb súlyú a 
másik Komáromi, a vállveregető, 
csúfondárosan nevető. Csupán víg-
nak szánt dolgaiból hamarosan el-
párolog az éle, s van két-három no-
vellája, melyekből könnyen kiérezni, 
hogy tulaj donképen egynek szület-
tek volna. Ezzel ki is jelöltük Komá-
rominak, a tilinkó, a szegénylegé-
nyek, a zúgó fenyvesek mélabús író-
jának igazi területét. Novellásköny-
vében érdekesen domborodnak ki 
egy fiatal magyar tehetség markáns 
vonásai; nem szívesen tesszük le 
ezt a könyvét sem, míg végig nem 
olvastuk s különös alakjai felejthe-
tetlenül tovább zsibonganak ben-
nünk. Vajthó László. 

Eckhart Ferenc: Bevezetés a ma-
gyar történelembe. (A Tudományos 
Gyüjtemény 6. füzete.) Egy „Beveze-
tés-"nek a magyar történelembe a 
tudomány szempontjából nem kel-
lett volna egyebet nyujtania, mint 
a magyar történelem kérdéseinek, 
ezek fejlődésének és jelen állásának 
ismertetését, úgy, amint történet-
írásunk mai álláspontján meg-
ismerte. Igaz, hogy akkor a szak-
tudósokon kívül más nem is igen 
olvasta volna el ezt a könyvet, de 
hiába is olvasta volna, hiszen a pro-
blémák megértésének éppen a törté-
neti folyamat pontos ismerete az 
előfeltétele. 

A szerzőt azonban kötötte az a kö-
rülmény, hogy műve a „Tudomá-
nyos Gyüjteményiben jelent meg, 
s így elsősorban a művelt közönségre 
való tekintettel kellett feltárnia 
nagy ökonomiával, de amellett vilá-
gosan és élvezhetően a magyar tör-
ténelem kérdéseit. A tudomány és a 
közönség érdekét úgy egyeztette ki, 
hogy a kérdések összefoglaló ismer-
tetéseképen megírta a magyar nem-
zet rövid történetét és könyve végén 
összeállította a magyar történetírás-
nak azokat a termékeit, amelyek 
ténymegállapítás szempontjából nél-
külözhetlenek. 

Ez a látszólag igénytelen megoldás 
a lehető legszerencsésebb volt. A ma-

gyar állam életrajzát — minden kö-
vetelménynek megfelelően — meg-
írta Szekfű Gyula, de a magyar 
nemzet történetéről, csodálatos mó-
don, nincsen rövid, de igazán tudo-
mányos és amellett élvezhető át-
tekintésünk. Rengeteg homály, bot-
lás, illuzió, tudománytalan értékelés: 
— ennyit hoz magával az iskolai tör-
téneti tanulmányaiból a magyar 
„művelt ember". Megdöbbentően ke-
veset tud a közönségünk saját nem-
zete történetéből; csak némi halvány 
dátumok ós nevek, egyes „színes" 
regék ködlenek előtte gyermekkori 
emlék gyanánt. Kipusztulóban van 
nálunk a megalapozott történeti tu-
dás, s azzal együtt mindjobban 
veszti a magyarság a ma jelenségei-
nek megítéléséhez szükséges táv-
latot. 

Ezzel szemben Eckhart könyve 
mindenben megfelel a tudomány leg-
modernebb követelményeinek. Tisz-
tában van a szerző a kérdésekkel 
minden vonatkozásukban, jól ismeri 
a szakirodalmat, biztosan ítél és ki-
tünően tudja, hogyan kell korszakok 
képét a nemzeti élet legjellemzőbb 
vonásaiban megrögzíteni. Tanulmá-
nyai a gazdasági élet bőséges ismer-
tetése felé irányítják figyelmét, de 
azért felfogása sohasem lesz egy-
oldalú; a nemzet és az állam egyén-
feletti élete minden vonatkozásában 
megnyilatkozik a műben, s bőséges 
magyarázatot nyernek az átalakulá-
sokat előidézett külső és belső erők. 
Az a benyomásunk, hogy a szerző 
előtt egy igazán nagy probléma 
volt: a mai Magyarország s az ah-
hoz vezető történeti folyamat fel-
tárása. Ezért szentel túlnyomó te-
ret az újabb fejlődésnek; ezért fog-
lalkozik oly behatóan a modern ma-
gyar gazdasági élet előzményévái, 
Mária Terézia politikájával, —ezért 
ismerteti behatóan a XIX. század 
magyarságának politikai felfogá-
sára döntő befolyású reformkorsza-
kot, a kiegyezés utáni kor parla-
mentáris életét, a pártpolitikai 
küzdelmeket és a nemzetiségi kér-
dést. S az ezeréves életet, bár a mű 
a fokozott tudományos követel-
ményt is kielégíti, egyszerű, vilá-
gos elbeszélésben élvezhetjük. 

Okosan és élvezetesen megírt 
munka. 160 lapja csak annyit nyujt, 
amennyit minden művelt magyar 
embernek tudnia kell nemzete tör-
ténelméből, s — ami a fő —, úgy, 
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