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tokat sokszor kénytelen a gyakorlati 
cél érdekében feláldozni. A jellemalko-
tásban idealizál és torzít , a színi ha tás 
kedveért a Deus ex machina eszközeit 
is felhasználta (pl. a regös megjelenése 
41. 1.) s az I. felvonás végén, ugyan-
csak a ha tás fokozása végett , a cselek-
vénnyel nem is kapcsolatos, kívülről 
ve t t képet alkalmaz. Nagyobb ba j 
(mert ezt az irányzatosság mellett is 
el lehetet t volna kerülni), hogy a sze-
replők néha helyzetüknek és egyénisé-
güknek ellentmondó dikciókat mon-
danak. A hétéves Palkó gyerek például 
érett kr i t ikát gyakorol a forradalmi 
állapotok fölött . (50—51. 1.). Nincs fő-
hőse, központ ja a darabnak, mi körül 
minden kifejlődnék s így az egész tör-
ténet szétesik. Feltünő magyartalan-
ságokat is olvasunk a kötetben. «Ha 
a regösdal akadályokba ütközne, úgy...»; 
«a regösdal ko t t á j a külön kiadást ké-
pez» stb. — Nem jobb, nem rosszabb 
a darab a műkedvelők számára írt 
átlagműveknél ; a nemes célzat vi-
szont, hogy mikép a lakí t ja át a jazz-
bandező, kommunizmussal kacérkodó, 
templom- és munkakerülő fa lu t ma-
gyarérzésű, vallásos és békés, dolgos 
községgé a leventemozgalom, mindez 
a darab hibái ellenére is elismerést 
érdemel. Gál János. 

Komáromi János : Hat vőlegény. 
(Regény.) Komáromi regényéből a fia-
talság kedvessége és bonhomiája árad ; 
í rójában van valami a lírai szerelmes 
és a «naturbursch» szerepköréből. Úgy-
látszik, ez a vonása teszi oly népsze-
rűvé elsősorban az if júság előtt, mely-
nek életnézetével és érzésmódjával a 
regényében megfiatalodott író egy szin-
ten mozog. Hősei, akik egy darab élet-
tör ténetet mondanak el fiatalkorukból, 
tu la j donképen nem egyebek, mint meg-
sokszorozott i f jú Komáromi Jánosok, 
akik élményeikről, szerelmeikről, ka-
landjaikról tesznek vallomást. Egy-egy 
látszólag idegen vonást , mint teszem 
e regényben az iskolaigazgatóét, néha 
belerajzol az író a sa já t arcába ; de 
ha jól megnézzük, úgy lá t juk , hogy e 
vonás is eredeti, csak vastagí tva van : 
i f júsága szemérmes tar tózkodását , fé-
lénkségét és nők közt természetes jára t -
lanságát túlozza vele az író. Szóval : 
líra e regény, mint oly sok más is nap-
ja inkban s többek közt abban is kü-
lönbözik a divatos regények jórészé-
től, hogy jóllehet lányokról szól — 
lányok is elolvashatják. 

A regény fo rmá ja a Hosszúhajú ve-

szedelemre emlékeztet : keretes elbe-
szélés. Témája is rokon a Gárdonyié-
val. Gárdonyinál Karácsonyestén ösz-
szegyűlnek az agglegények s mind-
egyik elbeszéli: miért nem házasodott 
meg. A H a t vőlegényben férjek talál-
koznak s mindegyik azt mondja el : 
miért és milyen körülmények közt tör-
tén t házassága. Látnivaló, hogy csak 
formailag egyezik a t é m a ; ta r ta lmi 
ellentéteinél fogva mesének, nőábrázo-
lásnak, a férfinak a nőről vallott fel-
fogásának stb. is másnak kell lennie. 
Ami a kivitelt illeti, Gárdonyi t é m á j a 
már tárgyánál fogva is szerencsésebb, 
vagy mondjuk : könnyebben megold-
ható, mint Komáromié. Gárdonyi hő-
seinek nem kell törődniök a köteles disz-
krécióval, mellyel Komáromi férjei 
asszonyaiknak tar toznak. Azok sza-
badon beszélhetnek egy bizonyos isme-
retlen nőről, vagy a nőről ál talában, 
okát adva tőlük való tartózkodásuk-
nak. Ezek, ha házasságuk történetét 
mondják el, tu la j donképen feleségükről 
beszélnek férfitársaságban. Az ember 
f é l : nem válnak-e fecsegőkké? Mintha 
az író is érezné e nehézséget: mikor a 
harmadik vőlegény befejezi elbeszélé-
sét, a társaságban lévő egyetlen nő 
azzal fordul hozzá : «Várjon csak, 
m a j d elmondom Angelinának, mi min-
dent beszélt ki róla». Ez a «kibeszélés» 
valóban könnyen veszélyeztetné a férfi-
lovagiasságot, ha írónk t ap in t a t a nem 
kormányozná oly biztosan mondani-
valóját . Komáromi csaknem mindig 
elkerüli az «indiszkréció» zátonyait s 
már ez is próbája jóízlésének. 

A regény tárgya t ehá t a szerelem s 
ideje a közelmult, a háború előtti évek 
s maga a nagy háború, mely a legtöbb 
ember szerelmi életébe oly kegyetlenül 
avatkozot t bele. Kalandos élet, hatal-
mas erőfeszítéssel, nagy összeroppaná-
sok, közben a hűség türelme, szenve-
dései s végül győzelme : ezek a főbb 
motívumok a mese bogozásánál. Min-
den mese más, önálló egész s az utolsót 
kivéve, mindegyik megnyugtató meg-
oldással végződik. Az utolsó elbeszélés, 
melyben egy bánatos «özvegy» meny-
asszony vá r j a vissza Oroszországból 
vőlegényét, szomorú akkorddal végzi 
be a sorozatot. Ez és az ötödik vőle-
gény meséje a legsikerültebb a kötet-
ben. Legkevésbbé sikerült a harma-
diké, mely szerkesztésében is gyönge 
és szétfolyó. 

Komáromi többször mél ta tot t írói 
erényeit egyébként örömmel lá t juk 
viszont e kötetben is. Ezek közül leg-
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figyelemreméltóbb közvetlen, az élőszó 
erejével ható hangja. Üde és meleg 
hang ez, mely az olvasónak hamarosan 
szívébe lopózik. Skálája is van : meg-
szólal r a j t humor, t réfa, fá j dalom. Leg-
jobban mégis t án ott ha t , ahol érzelmes 
jeleneteket mond el : az elválás fájdal-
mát vagy a viszontlátás örömét fejezi 
ki. Tán a t éma és a szereplők termé-
szete okozza, hogy i t t -ot t túlontúl el-
vegyül hangjába bizonyos diákos vo-
nás, melyhez aztán a kifejezésmód 
kamaszos stílusa is hozzásimul. («Dunsz-
tom sincs róla», «kibabrált velem», 
«druck» stb.) Azt hiszem, az élőnyelv 
e túlzott fotográfiájára az írónak annál 
inkább sincs szüksége, mert előadása 
úgyis maga a természetesség. 

Hartmann János. 

Komáromi János : Az idegen leány. 
A világirodalom legújabb termésében, 
különösen az ú j osztrák és német írók-
nál, sok olyan regényt találunk, mely-
nek lélekrajza valósággal kétségbeejti 
az embert csodálatos finomságaival, 
mélységével és szuggesztivitásával. Kü-
lönösen a tudata la t t i élet mélységeibe 
tudnak bevilágítani egy pár sorral 
olyan élesen, hogy szinte megijedünk 
magunktól. Azt is érezzük, hogy ana-
lizisük nem bravur, nem tűzijáték. 
Sokszor szeretet, a rajongás melege is 
felénk csap az írásból, mégis tuda tunk 
alatt valami folyton bánt bennünket 
Valahogy sosem tudunk egész kényel-
mesen elterpeszkedni olvasás közben, 
nem tud juk magunkat egészen átadni 
annak az áldott , simogató, egész érzés-
világunkon átáramló érzésnek, amit 
úgy hívnak : szép-élvezés. Hány vigasz-
talanabb, sötétebb lelki tragédiát ol-
vastunk már a nagy oroszoknál és 
mégis valahogy akkor nem zavart 
minket ez az érthetetlen kínzó érzés. 
Dosztojevszkij legnagyobb pathológiai 
szörnyűségeinél is valahogy kényel-
mesebben nyuj tóztunk el az élvezés-
ben. 

Csodálatos dolgok történnek ve-
lünk e nagy orosz vagy angol írók 
olvasásánál. Olvasunk, olvasunk, egy-
szer csak fel csodálkozunk : Istenem, 
há t mi is történik i t t? Már régen a 
legszédítőbb mélységek fölött tánco-
lunk, a legnagyobb tragédia mélysé-
geibe ju to t tunk s észre sem vettük. 
Simán, zökkenő nélkül vi t t minket a 
cselekmény, az élet áldott folyamatos-
ságával, a legnagyobb örvényekbe és 
csak akkor eszméltünk fel, mikor már 
a kellős közepén vagyunk. Az író maga 

sem tud t a hova visz bennünket, nem 
számította ki hogyan, milyen szükség-
szerű komplikációkon és törvényszerű-
ségeken keresztül. Csak tán egy-egy 
távoli cél szuggerálta, egy tűzpont, egy 
messze ködök mögött izzó nap, melyről 
maga sem tud ta mi az, csak ment, 
ment felé a megbűvöltek öntudat lan-
ságával. És i t t van a n y i t j a : mért 
kísér minket folyton az a bizonyos kínzó 
tudat némely modern író vakító lélek-
rajzánál. Ezeknél a lélekrajzoknál min-
dig tud juk , hogy vigyázat, most nagy 
mélységek fölött járunk ! Mindig érez-
zük a boncolásnál az orvosi szemüveg 
hideg csillogását, azt az intelligenciától 
szinte szúrós tekintetet , mely mindig 
biztos és tévedhetetlen. 

Komáromi János legújabb regé-
nye : Az idegen leány, a legmodernebb 
írók lélekrajzi területein jár, azokon a 
területeken, ahol a tudata la t t i már 
majdnem egészen uralomra ju t a lélek-
rajzban és a szereplők lelkiélete majd-
nem az abnormitás, a pathológia hatá-
rain mozog. Csakhogy — és ez adja 
a regény csodálatos bá já t és értékét — 
Komáromi János erről legtöbbször 
maga sem tud. Komáromi legtöbbször 
maga sem tud ja , hogy az ő főhősének 
cselekedeteiben egy túlfeszült, ezer láz-
zal és lidérccel küzködő idegrendszer 
ezer lélekrajzi finomsága rezeg. Sok 
olyan idegállapothoz sodor minket en-
nek a regénynek a meséje, melyben 
már viziók különös fényjátékai villódz-
nak főalakja előtt, de Komáromi írása 
sohasem mondja : nézzétek, i t t a leg-
modernebb lélektan következik, pa-
thológia, freudizmus, kuéizmus és 
egyéb izmusok ! 

Ez a regény ugyanabból a pompás 
mesélő kedélyből született, mint Komá-
romi minden eddigi írása. Ugyanaz a 
minden tudatosságtól irtózó, hallat-
lanul ösztönös lélek mondja el ezeket 
a pathologiai tüneményeket, aki «A régi 
szerető» napfényes idilljéről, Vidróczky 
vidám csintalanságáról beszélt. Ugyan-
azon a kis falusi hegedűn muzsikál ma is, 
nem szerelte át azokkal a modern acél-
húrokkal, melyeket a legújabb fizikai 
kisérletek alapján gyártanak. De most 
lá t juk csak igazán, hogy az ő kis nádi-
hegedűjéből micsoda hangokat t ud 
kicsalni. Csodálatosan megélesedik eb-
ben a regényében minden hangja, söté-
tebb színezetű, kireszeltebb, valahogy 
jobban ha t az idegekre. I t t a csend 
mindég «visítoz», a Duna lomha vize 
«elsivít» a csónak orránál, a Tátra messzi 
jeges csúcsai «üvegszilánkok». Azelőtt is 
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