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igen akad. Adynak s követőinek 
formanyelvét sem utánozza, noha 
Ady hatása itt-ott megmutatkozik 
(Panaszos vers, Istennel s még egy-
két kompozició). Jó jel, hogy az if-
jú költőnő nem szegődik utánzó-
jává annak a nagy tehetségnek 
sem, kiből nyilván erős impulzust 
merített . 

Nő-voltát nem hánytorgatja fel 
örökösen tehertételül, mint annyi 
női lírikusunk. A férfiban nem lát 
sem ős-ellenséget, sem ős-bálványt. 
Az emancipált nő kellemetlen harci 
állása s a túlzott női alázat egy-
aránt idegen tőle. Sok versében azt 
találni, amit nőíróink legtöbbször 
oly igen óvatosan kerülgetnek: 
igazi női megnyilatkozást. Érzi és 
büszkén vallja nemének erejét is, 
erejét nem a démoniságban, hanem 
az érzés mélységében s finomságá-
ban: 

S ha nő látja: mélyebben látja 
kínnak terhét, vágyát a szívnek, 
nő mártirabb, nő odaadóbb, 
nő vérzőbb, hívebb . . . 

A női öntudat és önérzet megne-
mesíti szerelmi líráját is; ebben is 
nyiltság és természetesség van. Né-
ha eljut a gyónás őszinteségéig, de 
szókimondása mögött ilyenkor sem 
a „nézzétek, milyen bátor vagyok !"-
féle léha virtuskodás érezhető, ha-
nem a fiatal leánylélek szűzi meg-
nyilatkozása. 

Lírai nyiltsága teszi rokonszen-
vessé művészileg még egészen ki 
nem forrott tehetségét. Könyvében 
lelkes és nemesérzésű nő arcvonásai 
tükröződnek, ki lelkének és értel-
mének kiművelésével, tehetségének 
kifejlesztésével „magához és Isten-
hez méltó" kíván lenni. 

Rédey Tivadar. 

Komáromi János: Hé, kozákok! 
Regény. Stádium Sajtóvállalat R. 
T. kiadása. Budapest, 1925. — Ha 
Komáromi Jánosnak legfőbb írói 
erényét kellene megállapítanom, ak-
kor okvetetlenül abbeli képességét 
emelném ki, hogy a látszólag leg-
alakítatlanabb életjelenségeket is 
művészileg érdekessé tudja tenni. 
Az életszerűségnek ez a közvetlen-
sége természetesen erősen natura-
lista sajátság, de — s ez ami ez írói 
képességet olyan értékessé teszi — 
ennek a naturalizmusnak soha sin-
csen szüksége rikító és éles színek-

re, erőszakolt, keresett helyzetekre 
és meghökkentő fordulatokra, vagy 
pedig exotikus, különc jellemekre. Az 
elbeszélt esemény, a megrajzolt em-
ber az ő gyakorlatában mindenkor 
egyszerű vonásokból tevődik össze 
és mindig — él. Az írónak ez a nagy 
való ságközelsége könnyen fullad-
hatna részletekbe, az együttes be-
nyomás könnyen pattoghatna szét 
hatás-szilánkokra, ha e fősajátság-
gal nem szövetkeznék valami törek-
vés összefoglaló egységben látás-
ra is. 

Ezek a képességek igen előnyösen 
mutatkoznak legújabb regényében 
is. A Hé, kozákok! is ugyanarról a 
vidékről, Északkelet-Magyarország-
ról veszi témáját és alakjait, ahon-
nan a Vidróczki cím alatt összefog-
lalt novellagyüjtemény is vette. Sőt 
e regényhez minthogyha ama novel-
lák előtanulmányfélék lennének: a 
Vidróczki a vázlatkönyv, emez a 
skicceken felépülő kompozició. Ko-
máromi János mindkét könyvében 
a magyar embernek egy különösebb 
fa j tá já t ábrázolja. Az északkeleti 
Kárpátok lejtőjének lakója nem a 
tempósabb alföldi, vagy dunántúli 
magyar: több benne a mozgékony-
ság, a szenzációra való hajlam. Tem-
peramentumának könnyebben rea-
gáló természete okozza, hogy min -
denáron kötekedő, s hogy a forra-
dalmi és háborús mozgalmak olyan 
könnyen lángra lobbantható anya-
got találnak bennük. Ennek a faj tá-
nak könnyen izguló vérmérséklete 
fantáziáját is megtermékenyíti: igen 
hajlamos a babonára és a hazug-
ságra. Olyan hazugságra persze, 
amiben azután önmaga is szentül 
hisz. 

Irodalmunknak ezzel a magyar tí-
pussal való gazdagítása Komáromi 
János érdeme. Az író maga is közü-
lük szakadt, s e regénye is gyermek-
kori élményeinek irodalmi lecsapó-
dása. A történet hőse, a főkozák, az 
írónak apai nagyapja; afféle fél-
paraszt, mezőgazdasági munkára 
járó ember. Középpontja és valóság-
gal törzsfőnöke egy kis körnek, egy 
kis társadalomnak a társadalomban, 
a vele egygondollkozásúaknak, aki-
ket azon a vidéken kozákoknak hív-
tak. Miért? Megmondja az író: „Hi-
szen vérük szerint nem sok közük 
volt a havasokon túl lakó valóságos 
kozákokhoz, de ők mégis kozákok 
voltak. Különb kozákok a muszkák-
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nál. Megférhetetlen, izgága termé-
szete miatt csúfolták így először a 
nagyapámat s a harcias elnevezés 
idők folyamán átragadt mind-
azokra, akik az ő vezetése alatt szö-
vetkeztek, hogy csontos kezeikkel 
előkaparítsák valahogy legalább a 
sovány kenyeret." Ezeket a kozá-
kokat halálos gyűlölség fűti az ura-
dalmi kasznár ellen, aki a bérletet 
fel alkarja mondani nekik. A kozá-
kokban a nincsetlen ember forra-
dalmi dühe szövetkezik különben is 
izgága természetükkel, s végzetes 
tettre ragadtatják magukat: fel-
gyujt ják az urasági csűrt, amely 
éppen most került tető alá. E csűr 
építője, az írónak anyai nagyapja, 
egy istenes lelkű, jóságos ácsmester, 
aki szembeszáll a kozákokkal, s aki-
nek alakja igen művészien van 
szembeállítva a főkozákkal: amit az 
egyik nagyapa felépített, azt tönkre-
teszi a másik. A gyujtogatás az ács-
nak életébe kerül, a főkozák pedig 
mint a tettnek értelmi szerzője, bör-
tönbe jut. Majd onnan kiszabadulva, 
kibékül a tiszttartóval. További sor-
sáról sem a környék lakossága, sem 
a szerző nem tud pontosat. Egy 
szörnyű vihar alkalmával, egy bor-
zasztó istenítéletkor — milyen jel-
lemző vég erre az istenítélet-em-
berre! — nyoma vész. 

Ennek a történetnek majdnem no-
vellisztikusan egyszálú kompozí-
cióba való szorítása a regény. Az író 
egyszerűen, erőltetés nélkül mesél, 
s érdeklődésünk egy pillanatra sem 
lankad. Az alakok biztos körvona-
lakkal vannak bemutatva. Csak a 
tiszttartó lányának epizódját érez-
zük feleslegesnek. Lehet, hogy ez 
éppen akkor történt, amikor a gyuj-
togatás. és egészen természetes, hogy 
a gyermekkori élmények ezt is a fő-
kozák történetéhez asszociálták, de 
a művészi alakításnak jobban kell 
válogatni az események között, s 
csak olyan indítékokat egymás mellé 
sorolni, amelyek nem esetleges, ha-
nem szükségszerű kapcsolatban van-
nak egymással. Egy szélesebb keretű 
regény inkább megtűrne efajta epi-
zódot, de e művében a szerző nyil-
ván szorosabb kötésű kompozicióra 
törekedett, s ebből a formából bi-
zony kiugrik a kasznár-leány törté-
nete. 

Az írónak helyzet- és emberábrá-
zoló képességével versenyt tar t 
nyelve is. Annyi erőtlen és magyar-

talan nyelvű könyvünk között való-
sággal üdülés Komáromi János eré-
lyes és magyaros prózáját olvasni. 
Nyelvében is törekszik regénye szín-
helyének couleur locale-ját meg-
festeni, anélkül azonban, hogy egy-
szer is átcsapna valami erőszakolt 
provincializmusba. Az az önkéntelen 
és mégis erősen művészi mértéktar-
tás, ami az írónak naturalista ala-
kítási módjában megnyilatkozik, 
ugyanaz nyelvkezelésében is. 

Komáromi Jánosnak írói pályáján 
eddig minden munkája emelkedést 
mutatott. Óhajtjuk, hogy további 
fejlődése e regényével se fejeződjék 
be, s éppen ezért érdeklődéssel vár-
juk újabb irodalmi megnyilatkozá-
sait. —bs— 

A múmia és egyéb történetek. 
(Telegdy Jenő könyve.) Nem novel-
lák, hanem modern, szimbolikus 
mesék. A szerző élénk képzelete fan-
tasztikus és csodás történeteket talál 
ki, melyek mindegyikének van va-
lami tanulsága. Ez a tanulság néha 
egyenesen, szárazan szavakba fog-
lalva áll elénk, pl. „a mult csak 
addig szép, amíg mult marad", de 
legtöbbször bele van rejtve a me-
sébe s nehezen választható el tőle. 

Mesevilágában többnyire csodás 
lények, vagy excentrikus, néha a té-
boly határán mozgó, sőt egészen té-
bolyodott emberi lelkek szerepelnek, 
mesevárosokban, misztikus épületek-
ben, titokzatos boltban, rejtelmes 
hajón, csodálatos tó partján, vagy 
reálisabb környezetben is. Minden 
meséje az emberi életet példázza vi-
lágosabb vagy rejtettebb tanulsá-
gokban. Ezek szerint kevés értékes 
van az emberek között, a világ csupa 
hazugság, boldogtalanság, az embe-
reket olthatatlan vágyak üldözik, 
kételyek gyötrik, az emberek érték-
telen dolgokon kapkodnak és vakon 
mennek el az értékesek mellett, az 
életnek még a legboldogabb ideje is 
csak, mint mult látszik boldognak. 
Ez a sötét világnézet nyomasztóvá 
teszi a mesék levegőjét s ezt a nyo-
masztó hangulatot fokozza a bennük 
uralkodó homály is. Olyanok, mint 
azok a félhomályos vagy egészen 
sötét tájak és szobák, melyeken ál-
munkban tapogatódzunk keresztül 
bizonytalanul és szorongva. 

Az író művészi célzatossággal festi 
ilyen álomszerűvé, sötétessé képeit, 
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