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munda legyőzhetlen kiváncsisággal siet 
válása után Bécsbe, hogy vetélytársát 
Ginát, megismerje. Kárörömmel látja 
az egykori szépség romjait, de a közben 
meghalt Vajda emléke kedvéért mégis 
gyakran felkeresi Ginát, virágot, orvost 
visz betegágyához s végül el is temet-
teti. 

Látnivaló, hogy Pásztor Árpád 
regénye jórészt valóság. Amit az író 
hozzáköltött, az színes riportra emlé-
keztető mártás, mely néha pikáns, 
máskor borsos, de gyakran ízléstelen. 
Az igazi író is lehet újságíró — példa 
rá Vajda János, — de legtöbbször baj, 
ha az ujságíró írónak képzeli magát. 
Ahelyett, hogy a szerző kutatása ered-
ményeit avatott kezekbe tette volna 
le (vagy valami irod. tört. folyóiratnak 
engedte volna át) vagy, ha már min-
denáron maga akarta értékesíteni a 
a talált gyöngyöket, komolyan beszá-
molt volna a való tényekről, melyeket 
Vajda két szerelmének élete körül sike-
rült földerítenie: ahelyett felröpíti 
fantáziája léggömbjeit, zagyván össze-
kever történeti valót lélektanilag lehe-
tetlen képzelt eseményekkel s oly 
könyvet ír, mely életrajznak fogyaté-
kos, korrajznak elfogult s regénynek 
rossz. A könyv azonban úgy látszik, 
nem is irodalmi inyencek, hanem azon 
alsóbb műveltségű rétegek számára 
készült, melyek a varrógéptől szaba-
dulva, szívesen méláznak el a Gina-
életű szépségmeteorok sorsán. Ez eset-
ben azonban mirevaló volt közölni a 
Nagy Miklós hagyatékában talált «pá-
ratlan irodalomtörténeti dokumentu-
mokat», versfoszlányokat, gondolat-
töredékeket és egyéb «műhelytitkokat»? 
A könyv «bájos» olvasónőit így az a 
veszedelem fenyegeti, hogy ezeket egy-
szerűen átugorja s csak azt olvassa el, 
amit a szerző «költ». 

Aztán az úgynevezett «diszkréció»! 
Tudvalevő, hogy Bartos Róza (Roza-
munda) ma is él. A szerző egy «inter-
mezzóban» bocsánatot kér az olvasótól, 
hogy a történettel megáll: «talán fájna 
neki (Bartos Rózának) minden részlet, 
minden elmúlt mozzanat feltárása». Az 
író azonban annyi adattal kompro-
mittálta már eddig is őnagyságát, hogy 
ez a megjegyzés a bakó gyöngédségére 
emlékeztet. Vagy csak elmés és előre-
látó reklámja akar lenni egy megírandó 
regénynek, mely esetleg Rozamunda 
halála után «Újabb adalékok Roza-
munda ballépéseihez» címmel fog meg-
elenni? 
Kétségtelen, hogy az életrajzok iránt 

érdeklődők kíváncsiságát izgatni fogja 
a könyv nem egy megdöbbentő adata. 
Megengedem azt is, hogy némi iroda-
lomtörténeti ismeretet az effajta «mód-
szer» is belecsepegtethet az analfa-
béták lelkébe ; sőt ismerjük e l : van a 
könyvnek egy-két lapja, ahol az újság-
írói rutin akkorát lendül, hogy írói 
kvalitások határait súrolja. (PL az a 
jelenet, melyben Gina Oroszi kedvese 
lesz.) Mindezzel szemben azonban bizo-
nyos, hogy e munkát nem a költő iránti 
kegyelet, hanem a «könyvsiker» vágya 
és üzleti élelmesség diktálta s e kegyet-
len és falánk játékból a költő alakja elég 
véresen kerül ki. Hogy a szerző ízlése 
aztán egész otromba módon félre-
csúszik egy-két helyen — például ott, 
ahol a költőt Ginával történt ismeret-
sége után egy utcalányhoz téríti be — 
ez a blaszfémia arra figyelmeztet, hogy 
a riport aljasabb válfaja sem elégszik 
már meg saját területével, betör az 
irodalomtörténetbe s állattá rajzolja 
el a költőt, csakhogy az olvasót meg-
sarcolhassa. Vajdát, akinek érzései 
elejétől fogva a legeszményibb rajon-
gással fonják körül Gina alakját; a 
költőt, akinek szerelmi élete maga a 
boldogtalanság és becsület: a század-
fordulón ily trágár vonatkozásban mu-
tatni be az olvasónak nemcsak ízlés-
hiba—a legelemibb irodalmi illem sza-
bályainak megtagadását jelenti. 

Hartmann János. 

Rodionov Iván: Kornilof hadjárata. 
Történeti elbeszélés az orosz forrada-
lomból. Stádium kiadás. Az író a kom-
mün véres borzalmait és a magáraha-
gyott orosz intelligencia kétségbeesett 
küzdelmét mutatja be, hogy egységes 
frontba tömörítse a művelt emberisé-
get a közös ellenség — a vörös rém — 
ellen. 

Az elbeszélés hőse egy fiatal moszk-
vai diák, aki — miután atyját, a leendő 
kormányzót a kommunisták megölik 
— az ellenforradalom főfészkébe, a ko-
záklakta Don vidékre menekül s itt a hős 
Csernyecov partizán különítményébe 
állva, a vörösök ellen vívott kegyetle-
nül borzalmas harcokban elesik. Ezen 
az ösztövér mesevázon nyugszik a lé-
nyeg : a szovjet véres őrjöngésének és 
a magasztos célokért küzdő fehérek 
szenvedéseinek leírása. 

Az író többször hangsúlyozza, hogy 
megtörtént, való eseményeket ír le : 
elhisszük, de a történeti elbeszélésnek a 
krónikaszerű hűségnél lényegesebb kel-
léke a korszellem és az eseményeket 


