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ba»-t és «szíafu»-t ír. Legegyszerűbb 
ilyenkor a magyar fonetikus írásmódot 
alkalmazni. 

Messze vezetne, ha itt a szerzőnek 
a biológia és rendszertan terén szerzett 
érdemeit fölsorakoztatnám. Pedig Kit-
tenberger könyvének ezekben van a 
jelentősége. De hogyha az avatatlan 
olvasó köszönettel veszi egy csomó 
természetrajzi koholmány (dögöt nem 
evő oroszlán és párduc, fejét a homokba 
dugó strucc stb.) leleplezését, a termé-
szetvizsgáló még sokkal több esetben 
lehet hálás az élesszemű és fáradhatat-
lan megfigyelőnek. 

A könyv értékét a sok pompásan 
sikerült — ezek közt több néprajzi 
érdekű — fénykép emeli. Nagy kár 
viszont, hogy csak egyetlen térképet 
találunk a könyvben. 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
Kittenberger könyve még az angol 
vagy német könyvpiacnak is jelentős 
gazdagodását jelentené; nálunk a maga 
nemében egyetlennek mondható. 

A könyvhöz Horthy Jenő írt érde-
kes előszót. Gaál István. 

Komáromi János : Reménytelen sze-
relem. Alig fejezte be Komáromi János 
Az idegen leány-t, máris arról beszélt 
barátainak, hogy a könyv két főhősé-
ről újabb regényt akar írni. Hogy mi 
lesz ebben az új kötetében, még maga 
sem tudja, egyetlen hangulatot érez 
csak belőle : maga előtt látja Az ide-
gen leány szerelmespárját, Lórántot és 
Hedviget, már mint férjet és feleséget. 
Egy szalmakazalban heverésznek, va-
lahol messze Bodrogközön, tanyájuk 
határában. A fiatalasszony a végtelen 
fénylő őszi eget nézi, hátradőlve, csor-
dultig tele vágyódással, a férfi pedig 
az asszony szép arcát fürkészi, hiszen 
most a sok hónapos együttélés után 
is épenolyan rejtélyes és idegen neki 
ez a lélek. 

Ez az egyetlen világos és kialakult 
kép élt Komáromi Jánosban, mikor a 
Reménytelen szerelem megírásához fo-
gott. S írásközben, úgylátszik, erre a 
képre is ráfelejtett, mert regényében 
ilyen formában sehol sem találjuk. 
De, hogy e mögött a kép mögött meny-
nyi szóval ki nem fejezhető hangulati 
finomság, mennyi megoldatlan vágy 
és végtelen felé nyúló őszi nosztalgia 
rezeghetett Komáromi lelkében, azt 
legjobban a kétszázharminchat olda-
las könyv bizonyítja. 

Komáromi ízig-vérig mesélő és el-
beszélő tehetség. Már előadásának 

istenáldotta folyamatossága, az az 
örökké egyenletes, minden drámaiság 
nélküli, halk, őszi-eső-előadásmód is 
a legtisztább epikára predesztinálja 
őt. A nem izgalmas, de folyton-foly-
ton melodikusan haladó mesére. Eb-
ben a regényében pedig kétszázhar-
minchat oldalon át alig találunk 
valami mesét. Híre sincsen a folyton 
előremozgó, folyton fejlődő esemé-
nyeknek. Nem történik egyéb ebben 
a regényben, mint hogy a költő felke-
resi egy messzi, bodrogközi tanyán 
Az idegen leány két főhősét, fél éjtsza-
kákat üldögél velük a kandallónál, 
vagy kinyitott ablaknál, a csillagos 
eget nézi. Hallgatják a csendet, tele 
vannak kimondhatatlan vággyal és 
elfojtott szorongással. A két férfi fé-
lénken fürkészi az asszonyt, akinek 
szép arcán ismeretlen és sokszor ért-
hetetlen bánatok suhannak át. 

Ami ezenkívül próbálja élénkíteni 
a regény menetét : a jövés-menés ven-
dégeskedés, a tréfás beszélgetések és 
Komáromi humorának gyermekesen 
naiv, ágrólszakadt torzfigurái csak 
zavarják az olvasót. Mert valahogy a 
olvasó is úgy van a regénnyel, mint az 
írója, nem vágyik cselekményre, me-
sére, nem keres mozgást, bonyodal-
mat, csak hangulatokat, vágyódás-
sal, metafizikai rezgésekkel, kimond-
hatatlan és kifájhatatlan érzésekkel 
tele csendet, nem talál igazi élménye-
nyeket, csak a csillagos éjtszakák, fe-
héredő hajnalok, lángoló, pusztai alko-
nyok nagy hallgatásában és az őszi ég 
végtelenségében. 

A nosztalgiák regénye ez és ezek a 
nosztalgiák sokszor már az ijesztő, a 
patologikus határára érnek, sokszor 
már szinte hideget érez az ember a há-
tán, olyan végtelenbe szédül egy-egy 
hangulat s olyan nagy már a csend. 
A multak, az ősök árnyai ébredeznek 
ezekben a hangulatokban. Az őshaza, 
a litván puszták, a Rákóczi-kor alak-
jai, a lápvilág, kísértik minduntalan 
az írót. S ezek a végtelen szétfolyó han-
gulatok nagyszerű hátteret adnak a 
főhősnő lelkének ködös, különös, sok-
szor szinte patológiáig túlfinomult já-
tékához. Valami rendkívüli feszültség 
kényszerítette az írót, hogy ebbe a 
könyvébe a végtelenig belemerüljön 
a hangulatokba. Ez a feszültség az, 
mely annyi lelket kerget ma a háború 
utáni időkben a lelki élet végtelen-
ségei, a metafizika magaslatai felé. 
Komáromi talán maga sem tudja, 
hogy három legutolsó nagy regényé-
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ben : a Hé kozákok-ban, Az idegen 
leány-ban és ebben a legutóbbi köny-
vében ő is a háború utáni világiélek 
megszólaltatója lett. Ha stílusában 
megmarad egyszerűnek, harmatosnak, 
sokszor szinte vidékies bájunak, mint 
minden igazán nagy ösztönös írói lé-
lek, korának nagy lelkiválságai őt is 
átjárják. Egy-egy hangja még Mik-
száthék és Jókaiék korából való, mégis 
egyike ő a legmodernebb elbeszélők-
nek. 

Nem véletlen az, hogy ő, a mai 
magyar irodalom egyik legepikusabb 
tehetsége kétszázharminchat oldalon 
olyan regényt ír, melyben az elbeszélő 
elem egészen másodrendű, a belső lírai 
elemekkel szemben. És ez a lírai Ko-
máromi semmivel sem marad el a régi 
elbeszélő Komáromi Jánostól. Olvas-
suk csak el a regény első és utolsó feje-
zetét, alig találunk Komáromi írásai-
ban ezekhez hasonlót. Hogy együtt-
szorongunk itt az íróval, amint az óra 
ketyeg, amilyen rémült csendben hall-
gatunk mi is : hisz az ifjúság eltűnését, 
az idő mulását, a nagy-nagy egyedül-
valóságot érezzük ebben a szorongó 
csendben. Az óra ingája jár és minden 
tiktakolásában mi is érezzük : köze-
lebb vagyunk a sírhoz. «Nagyon egye-
dül vagyok», mondja utolsó mondatá-
ban az író, és mi is valami nagy-nagy 
egyedülvalós ág érzésével tesszük le a 
könyvet. O. Gy. 

A szkepticizmus. Különösen Francia-
országban a mult század végén és 
X X . elején a gondolkodóknak egy 
érdekes típusa keletkezett. Később más 
országokban is hatott a példa : nálunk 
is akadtak képviselői ennek a gondol-
kodásmódnak. Ez a korát olyan jól 
kifejező szellemi áramlat a szkepticiz-
mus. A három ismertebb szkeptikus 
gondolkodó három típust jelöl meg : 
A fölényesen gúnyosat, mint Anatole 
France, aki büszke kételyeire és min-
denkit megvet, aki hisz valamiben ; a 
jókedvűt, mint Renan, aki kételyeit 
mulatságosaknak tartja és örömmel 
foglalatoskodik velük ; vagy a szomo-
rút, mint Lemaítre, aki kényelmetle-
nül érzi magát állandó tépelődése köze-
pette és szabadulni szeretne tőle. 
Lemaître kritikái közül most adott ki 
néhányat a «Világkönyvtár» Salgó Ernő 
fordításában. 

Lemaître mélységesen szomorú. Sőt 
úgy érzi, hogy a szkepszis és a szomorú-
ság szétválaszthatatlan. Renanról szóló 
tanulmányának az a célja, hogy meg-

magyarázza azt a számára lehetetlen-
nek látszó esetet, hogy Renan szkep-
szise mellett is jókedvű. Végül is úgy 
találja, hogy Renan jókedve független 
szkepszisétől és csak egyéniségéből ered. 
Bourget-ról beszélve pedig így nyilat-
kozik a pesszimizmusról: «Minden em-
ber, ki gondolkodik az emberi sorson 
és megérthetetlennek találja azt és 
akiben, hogy megerősödést merítsen 
belőle, nincs meg se a keresztény hit, 
se a naiv bizalom a haladásban, pesszi-
mistának mondható. Ha meggondolja 
az ember, már az maga, hogy mit sem 
értünk a világból és semmiféle magya-
rázatot se tudunk reá, elegendőképen 
fájdalmas». (216. 1.) 

A szomorúság mellett a szkepszis 
másik jellemző eleme a mindenben való 
kételkedés. Semmi sem biztos, min-
dent meg lehet kritizálni, nincs abszo-
lút igazság, nincs tekintély, minden 
relatív: az elv különböző kifejezése. 
Mivel bizonyos igazság nincs, a leg-
kisebb, legjelentéktelenebb részlet is 
döntő fontosságú lehet. Ez a kor a 
nuance-ok, az árnyalatok kora, amely-
ben a különböző szkeptikusok nagy 
szenvedéllyel vadásszák a «finom meg-
figyeléseket», a «jellemző részleteket». 

A részleteket azonban nem azért 
nyomozza a szkeptikus, mert fontosak 
az egész szempontjából, hanem a 
kicsinységek súlya megnő, mert a nagy, 
az egész sem fontos. Azért hangsúlyo-
zódik jobban a részlet, mert sem az 
egész, sem a részlet nem fontos. Álta-
lában semmi sem fontos ; nem is bizo-
nyos, hogy részlet az, amit részletnek 
nézünk. Ezért nagy különbség van a 
szkeptikus és az epigón skolasztikus 
szőrszálhasogatása között. Az epigón 
skolasztikus azért hasogatja a szőr-
szálat a nagyszerűen felépített tho-
mista logika baltájával, mert egyrészt 
szükségesnek tartja, hogy a szőrszál is 
elhasíttassék, másrészt bámulja fegy-
verét és mindenáron használni akarja. 
A szkeptikus is bámulja az analízis 
boncolókését és csak azért használja, 
mert különben az a meggyőződése, 
hogy a szőrszálhasogatás épúgy nem 
vezet célhoz, mintha gerendát haso-
gatna. A cél: az igazság így is, úgy is 
elérhetetlen. 

A szkepticizmussal az emberi gon-
dolkodás lemond céljáról, ami után 
megszületése óta törekedett, az igazság 
megismeréséről. Helyette maga a gon-
dolkodás lesz a cél. Nem az a fontos, 
amit állít valaki, hanem ahogyan állítja. 
Nisardról ezt mondj a Lemaître:«... Tör-
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