
3 6 8 

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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godt és önzéretes leányokról olvasni és 
hinni bennük. 

Mikor parasztokról ír, minden szava 
erős fa j szeretetéről tesz bizonyságot. 
Szabó Mária a néplélek hivatot t elem-
zője, szereti és megérti a falu népét, 
hibáiról is megbocsátón, nem keserűn, 
csak fájdalommal szól. Általában a 
fájdalmat mélyen érzi és meggyőző 
erővel t u d j a érzékeltetni. A harag és 
keserűség számára nincs megfelelő 
hangja, i t t erőtlenné vagy erőltetetté 
vál ik; igazi eleme a jóság. Minden 
témájából domináns hang gyanánt 
csendül ki a szeretet és jóság csodatevő 
erejébe vetet t hite. Érezni lehet, hogy 
számára a jóság : boldogság és a szen-
vedés szép. 

Tiszta, magyaros nyelve külön aján-
dék ma, a nyelvrontás korában. Köve-
tésre méltó példát muta t a népies nyelv 
alkalmazásában. Paraszt jai t a maguk 
nyelvjárásával beszélteti természete-
sen, valószerűen, nem túlhalmozott , 
csavaros szólamokkal, sohasem téved 
a mindenáron való népieskedés út-
vesztőjébe. Az író maga azonban t iszta 
magyarsággal, irodalmi nyelven beszél. 
A másik végletbe sem csap át. Nemes 
önfegyelmezéssel kerüli a szertelensé-
geket, az erőszakolt szókapcsolatokat. 
Egyszerűen, közvetlenül ír és mégis — 
vagy ta lán épen ezért — meggyőző 
erővel. Szabó Mária könyve bizonyság-
tétel : az erdélyi magyar lélek szen-
ved, de hittel és erővel ! Réz Gyula. 

Oesterreich T. K. . Az okkultizmus 
és a modern világkép. (Ember és Ter-
mészet, 11. kötet.) Valamikor azért 
hittek az emberek a kísértetekben, mert 
a mindenség szépsége megkívánta a 
szellemvilág létezését. Ma már az esz-
tétikai érvek nem döntők, nagyot fej-
lődtünk, babonásokká is csak termé-
szettudományos alapon válunk. Ma 
is élvezzük a kísértethistóriákat, de 
törvényszerűségeket keresünk bennük. 
Ahelyett, hogy egyszerűen tudomásul 
vennők a természetfölötti dolgokat, 
bizonyítunk, magyarázunk, rendsze-
rezünk és a fantázia szomorúan enge-
delmeskedik a tudományosság paran-
csainak. Oesterreich íme már szigorú 
alapossággal idézi a szellemeket és az 
okkultizmus számára méltó helyet kér 
a tudományok között. 

Könyvéből megtudjuk, hogy az új 
tudomány a spiritizmus tapogatózásai-
ból a parapsychologia biztos eredmé-

nyeihez ju to t t el. Az eredmények tudo-
mányos értékét mi sem bizonyítja job-
ban, mint a gyönyörű műszavak, me-
lyekkel megjelölték őket. Telekinézis, 
materializáció, Cross-Correspondance, 
levitáció, ilyen és hasonló szavakból 
csakúgy árad a szakszerűség levegője. 
Kissé furcsa ugyan, hogy egy-egy kisér-
let vizsgálatánál állandóan számolni 
kell az eshetőséggel, hogy a médium 
vagy épen a kisérletet végző professzo-
rok csalnak, de hát óvatosságra min-
den kutatásnál szükség van. Azonkívül 
a kémia talán sohasem született volna 
meg, ha az alkimisták nem csalnak. 
Ki t u d j a mihez fogják még eljuttatni 
a spiritisták a boldog emberiséget? 
Egy dolog máris sikerült nekik ; bőven 
kiveszik a részüket ez idealista fel-
újulásból. Akik a legkorlátoltabb pozi-
tivisták voltak, most az ő rajongó hí-
veik. Szellemeket idéznek, asztalt tán-
coltatnak, azaz, hogy az utóbbit már 
r i tkábban, mert az asztaltáncoltatás — 
szerzőnk szerint — még a spiritizmus 
őskorába tar tozot t és ma már moder-
nebb eszközöket talál tak a szellemek 
a velünk való érintkezésre. Bár még 
mindig különös fáradságokra kénysze-
rülnek, amidőn pl. fonálalakban válnak 
láthatókká. 

A szellemeken kívül sokat meg-
tudunk a nagy médiumokról is, meg-
ismerjük változatos élettörténetüket, 
amely rendesen valami csodálatos ké-
pesség felfedezésével kezdődik, kísér-
letekkel és pénzkereséssel folytatódik 
és leleplezéssel végződik. A tudós szerző 
végül olyan tekintélyes irodalomra 
hivatkozik, hogy minden felületes tré-
fálkozónak meg kell riadnia. h. g. 

Brehm Alfréd : Az állatok világa. 
(Egy kötetben, átdolgozta Rapaics 
Raimund.) 

Az ismert tíz kötetes Brehmnek ez 
az összevont kiadása a magyar közön-
ség előtt eddig nem volt ismeretes. 
A nagy Brehm kiadói gondoskodtak 
most e népszerűbb és kis terjedelménél 
fogva könnyebben megszerezhető ki-
adás átültetéséről. A fordítás sikerült 
és az átdolgozó figyelme arra is kiter-
jedt , hogy a magyar állattani iroda-
lomból id. Entz Géza, Jablonowski és 
több más szerző szövegrészleteit át-
vet te egyes fejezetek élénkítésére. Több 
helyen új képeket is szerzett szintén a 
legjobb forrásokból. Sz. Z. 
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