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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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akadt egy-egy ilyen éles disszonáns ki-
fejezés Komáromi stílusában; az ő 
hősei például mindég «elcsattogtak» a 
házból, ahelyett, hogy kimentek volna, 
most ezek a látszólag bántó, sértő han-
gok erősen megszaporodtak és erő-
sebben vágnak. Milyen különös han-
gulatokat t ud kifejezni néhány ilyen 
disszonáns szóval! Mennyire meg t u d j a 
éreztetni egy-egy idegállapot túlfe-
szültségét ! 

Csak ebből a regényből érezhetjük 
meg igazán, mennyivel jobban szugge-
rálja a legkomplikáltabb lélektani hely-
zetet néhány egyszerű csendes szó, 
néhány egyszerű vágy, ha nincs benne 
tudatosság. Biztos vagyok benne pél-
dául, hogy Komáromi maga sem tudta , 
milyen szimbolikus jelentőségű az, 
hogy az ő hőse és hősnője szerelmükben 
folyton a sarkvidékekre vágynak. Más 
szerelem Dél forró napsütése u tán só-
hajtozik, Velence aranybarna palotái-
ért, Firenze tavaszáért, Nápolyért, hol 
minden érzés kivirágzik; i t t az örök hó, 
a jég hideg csillogása, az éjféli nap szün-
telen didergése vonzza a szerelmeseket. 
I t t a nagy udvarház mögött a kis 
fenyők északról álmodoznak és bundá-
ban szánkázik a leány a regény köze-
pén. Mennyi nagyszerű ösztönösség 
diktálta Komárominak, hogy ennek a 
mesének az örökös téli didergés legyen 
az alaphangulata és alapszimboluma 
az északi fény. Erről az ég alján végig-
zongázó fényjátékról álmodozik szerel-
mében a fiú meg a leány. Nansen köny-
vét olvassák közösen és folyton maguk 
előtt lá t ják a mennyei tüneményt, mely 
ot t villózott az utazó előtt az egész 
világürt bevilágítva, még sem t u d t a 
igazán megfogni szemével. Ez északi 
fény villódzása tu la j donképen Az ide-
gen leány főhősének a szerelme. Épen 
ilyen bizonytalan az, végtelen és re-
megő. Titokzatosnak elérhetetlennek 
t a r t j a a leányt, lehet, hogy ez csak az 
ő lelkének foszforeszkálása, az ő idegei-
nek remegése. De mi mégis csak az ő 
szemén keresztül lá t juk a leányt. 

Korrajzi és publicisztikai jelentősége 
is van a regénynek, hiszen benne a 
háborúk, forradalmak utáni idők meg-
bomlott idegrendszerű emberének lélek-
rajzát kapjuk a legpoétikusabban. 
A borongó puszta közepén álló udvar-
ház és a nagy csizmákban kopogó 
tanyai parasztgyerekek leírása pedig 
valahogy annyit éreztet a magyar föld 
lelkéből, amennyit még sosem adott 
eddig Komáromi. Sokszor olvastunk 
már Komárominál a tanyai gyerekek-

ről, de így még soha sem ü tö t t szíven 
az ő kicsiny szívük szomorúsága, vala-
hogy az egész magyar élet szomorúsága 
benne van már. 

A Hé kozákok u tán Az idegen leány 
is azt muta t j a , hogy Komáromi János, 
mint az igazi nagyok, folyton befelé 
mélyül. Oláh György. 

Szabó Mária : Magamtól másokig. 
(Pásztortűz könyvtára.) A Felfelé és 
az Appassionáta u t án kellett ez a 
könyv, amely formájánál fogva nyil-
t abban megmuta t ja írójának szemé-
lyét. Két első regénye írói pályáján két 
jelentékeny állomás, ez a kis könyv 
csöndes megállóhely, ahol magával az 
íróval van meghitt találkozásunk. Re-
gényalakjain keresztül az írót csak 
megsejtettük, i t t valójában megismer-
jük. Átéléseket, emberi dokumentumo-
ka t ad, mélységekben jár és belőlünk 
is kivál t ja tudat ta lanságban szuny-
nyadó nemesebb érzéseinket. Intim 
vallomások ezek a novellák, a mások 
szenvedését még a magáénál is mélyeb-
ben érző lélek megnyilatkozásai. 

A gyermeklélek ön tuda t ra ébredé-
sét finom művészettel t á r j a elénk, a 
szülők odaadó szeretete, a halot t atya 
iránt érzett kegyelete póz és áradozás 
nélkül, gyöngéden, melegen szólal meg 
soraiban. Éles megfigyelő, az emberi 
lélek re j te t t rugóit k u t a t j a és szeret 
harcolni a maga hitéért. Nemes opti-
mizmusát, emelkedett és magasbatörő 
világnézetét szinte fanat ikus erővel 
hirdeti. I t t -o t t át töri az esztétikai ön-
feledtséget és öncéluvá válik. Biztos 
kezekkel rajzolja alakjait , egy-két jel-
legzetes vonással élő embereket te-
remt. Egyforma közvetlenséggel állítja 
elénk a gentryt és a parasztot , az öreg-
asszonyokat és a játékos gyermeke-
ket. Ferencnek, a vak koldusnak mes-
teri ra jza Thomas Mann-ra emlékez-
tet . A Zúzmarában a mai idők léha 
gondolkodozású férfitipusát festi találó 
erővel. Többi férfialakj a kevésbbé élet-
te l jes ; úgylátszik, mintha messziről 
nézné az életet, mintha nem élné a 
maga teljességében, vagy — nem merne 
őszinte lenni. Annál kedvesebbek, meg-
hit tebbek a leányalakjai. Ágnes, a sze-
gények bará t ja , Márta és Erzsébet, 
akik csak jók akarnak lenni, Magda, 
az öntudatos t iszta leány, mintha vala-
mennyi az író lelkének egy-egy kivetí-
t e t t érzése volna. Ma, amikor vannak 
nőírók, akik nemükről csak kicsiny-
léssel írnak vagy elriasztó torzképe-
ket adnak, jól esik tisztalelkű, nyu-
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