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BEVEZETŐ

„mint aki nagyapónak született 
mesélt mosolygott szeretett”

(Gál László)

A jugoszláviai magyar irodalom alig hat évtizedes tör
ténetében mintegy öt évtizeden át, változó intenzitással 
ugyan, de állandóan jelen volt Majtényi Mihály, s az 
úttörők, az alapozók egyikének szerepét vállalva és 
betöltve, jelentős helyet vívott ki magának. Igaz, az 
indulásnál, a kezdeti szervezkedéskor, amikor úgy hitték, 
hogy valamiféle társaság életre hívása jelenti a vajdasági 
vagy a jugoszláviai magyar irodalom „megalapítását”, 
Majtényi még csak a bejárati ajtónál szorongva leste a 
bennfentesek fontoskodását, a ,.liberális bűzbombák” 
robbanását, a „reakciós nyüzsgést”, a „keresztények, 
zsidók és vörösök” viszálykodását, de már ekkor, 1928 
novemberében -  egy díjnyertes kisregénnyel a poggyá
szában -  voltaképpen az egyetlen lehetséges úton indult 
el e megalapítás felé: művek, regények, novellák -  esz
tétikai értékek létrehozásával. Ezt folytatta aztán egész 
termékeny életében, öt évtizedes alkotói pályáján: hét 
elbeszéléskötettel, öt regénnyel, két színpadi művel, 
kétkötetnyi emlékező prózával, számos rádiódrámával, 
műfordításokkal és a riportok, tárcák szinte felmérhe
tetlen mennyiségével.
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Számos úttörő kezdeményezés is fűződik a nevéhez. 
Már a Császár csatornája, a Bácska újabb kori történeté
nek legfontosabb fejezetét, a vidék jellegét, lelkét meg
ragadó regénye megjelenése idején hangsúlyozza a kritika, 
hogy a szűkebb haza múltját feltáró írói tevékenység terén 
nehéz lesz tőle elvitatni az úttörő érdemét. Nem is lehet. 
S övé az úttörő érdeme irodalmi ,,félmúltunk”, a két 
háború közti irodalmi hagyományaink, irodalmunk és 
hírlapírásunk hőskora felelevenítésében, jellegzetes alak
jainak megörökítésében is. Máskor, ha úgy látta, hogy 
színházunknak, műkedvelésünknek hazai és mai tárgyú, 
a mi világunkat megjelenítő színpadi művekre, rövid 
jelenetekre van szüksége, megint az elsők között ragadott 
tollat, hogy az újonnan támadt igényt kielégítse, s kí
sérletet tegyen a számára új műfajokban. Ott volt az 
újvidéki rádió indulásánál is, és elsősorban hangjátékok
kal sietett hozzájárulni műsorának változatosságához, 
eredetiségéhez, azaz vajdasági jellegéhez, úgynevezett 
színes szalagjaival pedig sajátos műfajt teremtett: szinte 
elbeszélgetett, társalgott hallgatóival a legkülönbözőbb 
időszerű témákról.

Ha 1928-ban, amikor még csak kezdett ,,lében kanál 
lenni a prózában és a zsurnalisztikában” , nem is vehetett 
részt az írói szervezkedésekben, később ezekből is dereka
san kivette a részét. Elég, ha csak azt említjük, hogy 1950 
és 1955 között szerkesztette -  akkor még egyetlen -  irodal
mi folyóiratunkat, a Hidat, azokban a sorsdöntő esz
tendőkben éppen, amikor a dogmatizmussal és a szocia
lista realizmus kizárólagosságával kellett kemény csatákat 
vívni, s új, szabadabb légkört, Európára és az egész világra
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tekintő tágas szemléletet kialakítani, az irodalmi alkotó
munkában pedig visszaállítani egy sor méltatlanul háttér
be szorított módszer, tematika stb. polgárjogát. Mindeb
ben kifinomult valóságérzékkel, páratlan tapintattal s a rá 
jellemző mély emberséggel segítette irodalmunkat és egyes 
alkotóit, nem egy új tehetségnek egyengetve közben útját 
a parnasszus felé. Ott volt mint küldött talán minden 
idők legjelentősebb jugoszláv írókongresszusán 1952-ben. 
írótársai és kulturális közvéleményünk tájékoztatása 
céljából külön cikkben foglalta össze a kongresszus leg
fontosabb tanulságait. Mint titkár tevékeny részt vett 
a vajdasági írószekció munkájában, s titkára volt a Vaj
dasági Magyar Kultúrtanácsnak is; élén haladt az újabb 
írói seregléseknek is: az immár több mint húszesztendős 
kanizsai írótábor alapító tagjai és állandó részvevői között 
tartotta számon.

„Impozáns munkássága irodalmunk egyik alappillére”
-  írhatta róla Major Nándor a Remények tatárján be
vezető tanulmányában - , s ez az életmű egyúttal egyike 
azoknak is, amelyek leghamarabb és legsikeresebben 
törték át nemzetiségi irodalmunk nyelvi és regionális 
korlátait. A Forró földet már 1951-ben lefordították 
szerbhorvátra, a Garabonciást 1953-ban, a Bige Jóska 
házasságát pedig 1956-ban, tehát valamennyit egy esz
tendővel az eredeti megjelenése után. Nem érhette meg 
azonban a főművének tartott Élő víz szerbhorvát fordítá
sának a megjelenését, pedig ez élete egyik nagy vágya 
volt. Csak 1975-ben jelent meg szerbhorvátul a csatorna- 
regény s egy évvel ezután novelláinak egy gazdag váloga
tása. Történelmi regényét a budapesti Magvető is kiadta
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(1967), a Garabonciás és a Bige Jóska házassága együt
tes kiadásától (1966) kezdve pedig minden további 
kötete eljutott a magyarországi olvasókhoz is.

Érthető, hogy Majtényi országosan is egyik legismer
tebb magyar író volt: már 1947-ben tagja lett a jugoszláv 
írószövetségnek, 1950-ben pedig elnyerte a Szerb Nép- 
köztársaság Irodalmi Díját a Forró föld című novellás 
könyvéért; 1961-ben életművéért Újvidék város Októberi 
Díjával tüntették ki, hetvenéves korában pedig a leg
nagyobb kitüntetést, a Vajdasági Felszabadulási Díjat 
ítélték oda neki.

Egyik utolsó és jellegzetes képviselője volt annak a 
nemzedéknek, amely ha írói-költői ambícióktól fűtve 
lépett is annak idején az újságírói pályára, sosem tekintet
te a hírlapírást csupán megélhetési lehetőségnek, egzisz
tenciát biztosító robotnak, hanem a szépíróival egyen
rangú hivatásnak. 1927-től egészen nyugdíjaztatásáig 
(1973), kerek 46 esztendeig volt főállásban újságíró: 
előbb a zentai Friss Újság segédszerkesztője, majd a zom- 
bori Új Hírek segéd-, illetőleg felelős szerkesztője, 
aztán a két világháború közötti időszak legtekintélyesebb 
sajtóorgánuma, a szabadkai Napló munkatársa. Innen in
dult el 1944 decemberének utolsó napjaiban Újvidékre, 
hogy negyedmagával megindítsa a Szabad Vajdaságot, 
a Magyar Szó elődjét, s jelzéseket küldjön a részben már 
felszabadult, részben még az ország többi nemzetével, és 
nemzetiségével vállvetve harcoló jugoszláviai magyarság
nak arról, hogy a testvéri nemzetekkel és nemzetiségekkel 
együtt a mi nemzetiségünk is új, szabad hazára lel a 
szocialista Jugoszláviában.
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Joggal mondták róla halála alkalmából, hogy „élete 
újságírók, nyomdászok és írók között zajlott le”. Valóban, 
a nyomdászokhoz is éppoly szoros szálak fűzték, mint 
író- és újságírótársaihoz. A két háború közti jugoszláviai 
magyar irodalom és hírlapírás e névtelen hőseinek, „Gu- 
tenberg katonáinak”, akik az írókkal és újságírókkal 
együtt osztoztak a két rokon tevékenység mostoha sorsá
ban, szinte ódái hangon zengi el utólagos köszönetét a 
Szikra és hamu című könyvében: „Nyomdászok, baráta
im, testvéreim, mennyi közös dolgunk volt is itt együtt 
hosszú évtizedeken át a vajdasági irodalom és hírlapírás 
ügyében! A ti szemetekben ez a kettő -  irodalom és hír
lapírás -  ugyanaz volt: kompressz szedés tudniillik, a 
betűszedés legalacsonyabb válfaja. És nyomorultul kis 
példányszám, tirázs, ahogy ti mondjátok.” Valóban, e hő
si korszak írói és nyomdászai a megmondhatói, hány 
könyv jelent meg a nyomdászok áldozatkészsége eredmé
nyeként, a „szerző költségén”, valójában hitelben, amit az 
író a házalás során eladandó példányok árából remélt 
visszafizetni. S vajon hányszor ütköztek a hírhedt vaj
dasági közönybe, hányszor fulladtak kudarcba az ilyen 
vállalkozások! Majtényi erről is hitelesen, személyes 
tapasztalata alapján beszél. így jelent meg első novellás 
könyve, a Kokain Zentán, 1929-ben: „... az Union 
Nyomdatársaság adta ki hitelre, aztán én árusítottam, vit
tem a könyvkereskedésekbe, amikor ez nem ment, akkor 
házaltam, volt egy jegyzékem, azzal vágtam neki a vállal
kozásnak, tíz esetből öten vettek könyvet.”

*
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Az itt következő lapokon elsősorban a tíz és egynéhány 
kötetben megjelent szépírói termésre összpontosítjuk 
figyelmünket, s a Mocsártól a Garabonciásig és a Bige 
Jóska házasságáig, a Kokaintól az /gy is történhetettig, a 
„Harmadik ablakitó l ,,A száműzött”-ig követjük végig 
Majtényi Mihály alkotói korszakait, elbeszélő művészeté
nek kibontakozását, írói módszerének, élet- és irodalom- 
szemléletének, nyelvezetének és stílusának alakulását. 
E korszakok pedig, különösen a kritika tükrében szem
lélve, igen élesen elkülönülnek egymástól, mélyreható 
szemléleti és stílusváltásokról tanúskodnak. A Mocsárban 
például a Napló bíráló bizottsága „komor, vészterhes 
idők szárnysuhogását” érezte, s a kisregény világát ,,nem 
derűtől ragyogónak, álomba ringatónak” találta; a 
Kokainról azt írták megjelenése idején, hogy írója ” ,csak 
az ember mögötti nagy, sötét árnyékot: a végzetet” nézi, 
s „alakjai ennek az elveszejtő árnynak tragikusan tehe
tetlen figurái” (Kristály István). A Császár csatornáját 
meg egyenesen ,,a bácskai pesszimizmus hősi eposzanak,, 
nevezi a kritikus, s nyelvéről, stílusáról azt állapítjá meg, 
hogy „robbanásokkal telített... sok benne a fekete szín” 
egyszóval: „nem a nyugodt elbeszélő hangja ez, hanem 
a megszállott emberé, akiből úgy szakadnak ki és görög
nek a mondatok, mint megannyi szikladarab” (Zimándi 
Pius).

Az ötvenes évek Majtényijáról, a pályája csúcsán álló 
íróról ezzel szemben azt állapítják meg, hogy varázslato
san idézi fel a múltat, „tudatos élvezettel, vidáman és 
derűsen” (Herceg János), stílusának pedig oldottságát, 
könnyedségét, az élőbeszédhez közel álló közvetlenségét
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hangsúlyozzák: ,,a csorduló mesélőkedvet, a részletek 
iránti szeretetet, érzéket, a kedély világot átjáró munkája 
nyomán támadt kedves közvetlenséget” (Bori Imre); 
azt továbbá, hogy „olvasója nem feltételezett harmadik 
személyű ,valaki’, hanem inkább hallgató, a történet 
szem- és fültanúja, az a második személy, akihez az író 
közvetlenül hozzáfordulva elmondja a mesét, sőt nem
egyszer tanúnak idézi s bevonja a cselekvésbe” (Szeli 
István); ,,nem elégszik meg azzal, hogy az olvasó elolvas
sa, a rádióhallgató végighallgassa karcolatét, tárcáját. 
Többet akar. Beszélgetni az olvasóval, hallgatóval. Benső 
kapcsolatba akar kerülni vele” (Tornán László); nemhogy 
a sötétséget, az emberre leselkedő végzetet festené késői 
műveiben, hanem ellenkezőleg: a Garabonciás világa 
„színesebb, tündöklőbb, varázslatosabb a Vajdaság hét
köznapi képénél, mint ahogy műve is fölébe emelkedik 
az itten lefolyt régi életnek, s a valóságtól függetlenül, 
a tiszta költészet tükrében mutatja fel a képét” (Her
ceg János).

Miközben azonban e szélső pontok közötti szakadéko
kat igyekszünk megjárni, figyelnünk kell a fölöttük átívelő 
hidakra is, vagyis az ábrázoló módszer és az életszemlélet 
alakulása, változásai mellett az állandóra és változatlanra 
is, mert írónknak szinte nincs olyan alkotói korszaka, 
amelyben ne fordulna elő egy másik korszakra jeUeniző, 
vagy legalábbis afelé mutató jelenség. A fítí&mr.ztfw  
kötetnek sem minden darabjára érvényes a wftit
a nagy, sötét árnyék, a végzet uralma melyaei 9 
replők tehetetlen, tragikus játékszerei. Vannák itttífcűlö- 
nösen a Bajazzo a porondon című harmadik ciBfcttsUan
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olyan írások, vidéki, kisvárosi, sőt falusi zsánerrajzok, 
amelyek kedélyes hangjuknál, humoros, ironikus szem
léletüknél fogva akármelyik későbbi Majtényi-kötetben 
elhelyezhetők volnának, hisz éppen derűtől ragyognak, 
sőt a „Nagybátyám, a milliomos” című novella félszeg 
Kristófja, a Blitz és Salamon (tojáskereskedő) cég „dupla 
könyvelője” minden vonásával a Garabonciás Bige Jóská
já t előlegezi. Ugyanakkor az 1948-as Májusfában a 
„Csecsetkáék szerencséje” vagy az 1950-es Forró föld-ben 
a Vásár* című novella hősének életébe éppúgy szól bele 
a végzet és fordítja a tragédia irányába, mint a Kokain 
vagy a „Kísértet a hotelben” (Kokain c. kötet) hőseinek 
esetében.

Eléggé elterjedt vélemény szerint Majtényi Mihály 
munkássága az ígéretes indulás, majd a hallgatás éveit 
követően a felszabadulás után bontakozott ki teljes 
gazdagságában és sokoldalúságában. Tény, hogy az 
1928-ban (csak a szabadkai Napló hasábjain folytatások
ban) közölt Mocsár s az egy évvel későbbi novellás könyv, 
a Kokain után önálló kötete egészen 1943-ig nem jelent 
meg, s elbeszélései is eléggé rendszertelenül kerültek az 
olvasó elé, leginkább a Napló irodalmi mellékletében. 
Nyilvánvaló, hogy az újságírás, lapszeikesztés szinte a 
háború végéig teljes mértékben igénybe vette, s csak 
ritkán hódolhatott eredeti szenvedélyének, a novella- 
és regényírásnak. Bori Imre állapítja meg, hogy az írói 
pálya első szakasza, melynek az első regény és az első 
novellás könyv a terméke, „lezárt egész: az életmű egy

* A Remények batárjábán „Jakab a késes" címmel szerepel.
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valóban külön fejezete” , majd a Császár csatornájáról 
írva igy folytatja: „ez a régény ugyanis nem természetes 
következménye a Mocsárnak, hanem egy azzal ellentétes 
esztétikum terméke már” . A kézirati hagyaték tanúsága 
szerint azonban ez a fordulat nem a Császár csatornájá
val veszi kezdetét, hanem egy mindeddig kiadatlan, 
bizonyos jelekből ítélve még a zombori években kelet
kezett regénnyel, a Hétfejö sárkánynyal, amely sok 
tekintetben éppen a csatorna-regény első megfogalmazá
sával mutat rokonságot, s a háború alatt is több ízben 
kifejtett írói program megvalósítását célozza.

Ha tehát Majtényi írói munkásságának alakulását kí
vánjuk áttekinteni, akkor legalább négy korszakot kell 
benne megkülönböztetnünk. Az első kétségkívül a Mo
csár és a Kokain expresszionista korszaka, az emberre le
selkedő végzet hatalmát érzékeltető, a tehetetlen emberért 
érzett szorongás hangjait, ezt az első világháború utáni 
évtizedre igen jellemző közérzetet megszólaltató írásoké. 
A harmincas évek elejétől, zombori éveitől kezdődően 
mind teljesebb mértékben teszi magáévá a mindenkor 
vezérnek elismert Szenteleky Kornél irodalmi programját, 
a taine-i couleur locale elméletet, s maga is hirdeti, 
hogy „a tájnak szerves kapcsolata van a színhez és han
gulathoz. A szín és hangulat az a gyökér, az a hajszál, 
amelyen át -  mint Gullivert Liliput törpéi -  alakjainkat 
odaszögezhetjük a földhöz, tájhoz, és felébreszthetjük az 
olvasóban azt a hatalmas érzést, hogy együtt járhat velünk, 
és ahol jár, az a mi földünk." Ebben pedig nem vala
mi földhöz ragadt realizmusra való törekvést kell látnunk, 
hanem a „.kiemelkedő különlegességek” ábrázolásának
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szándékát, amelyek -  Majtényi akkori meggyőződése 
szerint -  irodalmunk vajdasági jellegét és létjogosultságát 
biztosítják. Ilyen kiemelkedő különlegességnek tekintette 
Vajdaság, különösen pedig a Bácska szempontjából a 
csatornát, valamint -  magyar olvasókat tartva szem 
előtt -  a szerbiai pópa lányának és a fiatal vajdasági ma
gyar orvosnak a szerelmét s az egész szerbiai miliőt is.

Az előbbinél jóval látványosabb szemlélet- és stílus
változást hozó külön korszakot jelent írónk munkássá
gában a felszabadulás. Ha fentebb említett két regényé
ben elsősorban a vajdasági színeket és hangulatokat, 
illetőleg a kiemelkedő különlegességeket igyekezett meg
ragadni, mégpedig lehetőleg erős sodrású, dinamikus 
cselekményt!, jól szerkesztett és olvasmányos regényekben, 
az olvasmányosság érdekében romantikus ízű szerelmi 
történetekkel is megtűzdelve, most egyszerre a forma a 
„cifra szolga” szerepére degradálódik, és a mondanivaló, 
az új társadalom felépítését, a marxista történetszemlé
letet, a forradalmi erők és akciók népszerűsítését, illetőleg 
a reakció leleplezését szolgáló tartalom válik elsődlegessé
-  a közérthetőség érdekében egyszerűsödő nyelvezettel, 
áttekinthető szerkezettel, egyszóval: a szocialista realiz
muséval ugyancsak rokon értelmezésben.

Mindezeknek a korszakoknak művészi tanulságait le
vonva, végre teljesen önmagára eszmélve, elvetve minden
-  korábban kötelező vagy annak vélt -  külső meghagyást 
és elvárást, szabadjára engedte a „nagy mesélőkedvet”, 
amely még élete kezdetén szegődött mellé, és szabadon, 
szinte önfeledten igyekezett azt kibontani, így fogalmazva 
meg írói programját: „magamat adni a mesék szárnyán s
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mindazt, ami átforrósodott bennem mint élmény”. így 
alkotta meg a Garabonciást és a Bige Jóska házasságát, 
remekbe szabott novellák sorát, de A magunk nyomában 
és a Szikra és hamu nagyszerű fró- és újságíróportréit, 
esszéit és tanulmányait is, felelevenitve az alakok mögött 
egy letűnt világot.
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I. BESZÜREM KEDÉS AZ IRODALOM BA

1. A Gradnulicától a Friss Újságig

Mai ismereteink szerint Majtényi Mihály csak egyetlen 
alkalommal írta meg összefüggően életrajzát, mégpedig 
az ifjúság és a gyermekek legnépszerűbb jugoszláv író
inak önéletrajzát tartalmazó Vallomások című kötet szá
mára 1965-ben. Természetes, hogy itt leginkább a gyer
mekkoráról mesél ifjú olvasóinak, egyúttal pedig fel
hívja figyelmüket arra, hogy gyermekkora egy szakaszá
ról Sorompó című novellájában, gimnazista éveiről pedig 
a Garabonciás című regényében írt ,,a legtöbb átéltség- 
gel” . Életének további szakaszairól legtöbbet az emlékezé
seit tartalmazó kötetekből (A magunk nyomában, Szikra 
és hamu) tudhatunk meg, amelyekben ugyan keveset 
szól közvetlenül önmagáról, de pályatársairól írva, a 
hozzájuk fűződő munkatársi, baráti kapcsolatait ismer
tetve, a maga életéről és munkásságáról is ismételten vall. 
Az élet- és munkakörülményeinek alakulásában, egy- 
egy műve életrajzi és egyéb körülményeiben ezenfelül 
mutatkozó fehér foltok és hézagok kitöltésében még 
élő kor- és pályatársai segítettek.

Kisiparos családban született 1901. július 21-én Nagy- 
becskereken (ma Zrenjanin) második gyermekként. A
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kárpitosmester apa azonban igen nehezen tartotta el 
családját, mert az ipar gyengén ment, a bank pedig mint 
a tetű szívta vérét a mesternek, együtt lakmározott a 
családdal az asztalnál, együtt ivott velük a borukból, 
s végül a „sorompólánc mellé száműzte a mestert” . Az 
apa ugyanis városi szolgálatba lépett: vámszedő lett, 
azaz a Becskerekre Melence és Elemér felől érkező ko
csisoktól két krajcár „kövezetvámot” szedett, s csak 
ennek lefizetése ellenében engedte be a szekereket a város
ba. Hogy hivatalának kellő tekintélyt biztosíthasson, 
fegyvert is viselt a sorompó őre.

A Sorompó című elbeszélésből azt is megtudjuk, hogy 
az 1918-as rezsimváltozásig laktak itt a melencei kapu
nál. Ekkor azonban „valami nagybajuszú szerb ember 
sárga katonaruhában” került ide, s bár egy ideig még 
ők is itt maradhattak, később, mikor megérkezett az új 
sorompóőr családja, nekik menniük kellett. Markovics 
Mihály ekkor a gimnázium hatodik osztályát végezte, 
ezt a bizonyítványt mutatta fel a szerb katonáknak, mi
kor feltartóztatták. Nemhiába együtt nőtt fel a Gradnu- 
lica szerb gyermekeivel, ekkor már jól beszélt szerbül, 
s könnyedén szót értett a katonákkal és a szerb nemzeti 
gárda tagjaival. Feltehető, hogy a bizonyítvány záradé
kával -  „felsőbb osztályba léphet” -  nem a gimnázium 
felsőbb osztályába iratkozott, hanem kereskedelmibe, 
s ott is szerzett érettségit. Ebből érthető, hogy a hat-hét 
évig tartó magántisztviselői pályája során leginkább 
könyvelő volt: önéletrajza szerint utoljára 1926—1927- 
ben a királyhalmi (Bácsszőlős) pezsgőgyárban.

Nem tudjuk, hány évig élt a Markovics család itt a so-
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rompónáJ, de hogy a majdani író igen maradandó emléke
ket, egész életre szóló élményeket raktározott itt el 
magába, az kétségtelen. Úgy látszik, hogy ez a sorompó
őri munkahely nem volt épp veszélytelen, s nemhiába 
viselt fegyvert a városi alkalmazott. A kisfiút pedig 
határozott félelemmel töltötte el, ha a ,,hé, hahó!” 
kiáltás „megvérezte az éjszaka csendjét”, az apa meg 
fogta fegyverét, és kikiáltott: ,,kifélék kendtek, hé?” 
Kezdetben a gyermekmesék alakjaival népesítette be 
a városkapu környékét, de ahogy nyiladozott értelme, 
mind fogékonyabbá vált a valóság iránt, s azt képzelte, 
hogy „fejszés gyilkosok vonultak el az ablak alatt” ; 
ezért egyszer ellopta a csillagos bicskát, odahurcolta 
ágyába minden éjszaka „fegyvernek, ha jönnek”. Épp 
a félelem az egyik alapélménye, amelyet ebből a házból 
magával vitt: „Ó, rémület órái, holdfényes éjszakák, 
csak ti tudjátok, hány titok leskelődött az ablak alatt 
gyermekkoromban, amikor az árnyak a szívverést is 
elállították” .

Másik élménye a halál volt. Itt haladt el minden halot
tas menet, s így a gyermek, majd a kamasz mindennap 
találkozott a halállal, a háborús években „néha több
ször is napjában”, és „most már a halál volt az egyetlen 
rejtelem, az meg is maradt annak”.

Későbbi munkássága során is több ízben visszatér a 
városkapunál szerzett élményekhez. Nyilvánvaló például, 
hogy a „Vendéglő a vidám gyászhuszárhoz” című novella 
is itteni élményekből, emlékekből táplálkozik, mert a 
Sorompó Csonka Guszti sírásója alighanem ugyanabba 
a vendéglőbe jár vasárnaponként kuglizni, ahová a má-
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sík novella gyászhuszárjai is jártak temetés után -  
ugyancsak kuglizni. Hangulatilag erre az alapélményre 
vezethető vissza az „Árnyék megy az úton” című novella 
is, az ablak alatt leskelődő titokra, a suhanó árnyékokra, 
melyek lidérces félelemmel töltötték el a kisfiút.

A rezsimváltozás arra késztette a kárpitosmestert, 
hogy visszatéijen eredeti foglalkozásához. Eddig is só
hajtozva emlegette szerszámait, s most „beteljesült, íme, 
amire mindig hencegve hivatkozott: ,Ha minden kötél 
szakad, ott az iparom.’ Hát most elszakadt a kötél, elő- 
vehette.”

Ez a család eltartásával, gyenge üzletmenettel és bank
adósságokkal küszködő kárpitosmester, az író apja 
azonban igen ambiciózus ember volt. Már a külvárosnak 
számító Gradnulica negyedből kiverekedte, hogy fia, 
Mihály belvárosi iskolába kerüljön, ezután pedig a pia
rista gimnáziumba íratta, s azt a reményt fűzte hozzá, 
hogy állami tisztviselő lesz majd, azaz „állami csecs 
fogja táplálni”.

Még kisdiák korában vált a betű szerelmesévé, s a 
közművelődési egyesület ún. ingyenes könyvtárának 
legszorgalmasabb olvasója lett. Arra a kérdésre, hogy 
mi mindent olvasott, mi volt gyermekkora legnagyobb 
olvasmányélménye, így válaszolt: „Mindent a világon 
elolvastam -  akár értettem, akár nem, valóságos olvasási 
düh szállt meg. Biztos azonban, hogy ebből a nagy betű
rengetegből sok minden ragadt rám ebben a korban.” 
Óvodás korára emlékezve, édesanyja „nem kis elfogult
sággal” állította, hogy „úgy folyt a szájáról a mese, mint 
az olvasztott méz”. Első írói próbálkozásai, melyeket
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„sok gyermekes naivság” jellemzett, az első világháború 
éveihez tapadnak, s érettségi előtt már az iskolai ön
képzőkör elnöke volt.

Ezekre az évekre esik első találkozása a nyomdával is, 
azaz behatolása „Gutenberg templomába”, hogy azután 
fokról fokra mind beljebb jusson, s végül ott maradjon. 
„Az ember úgy kerül először a nyomdába -  írja a Szikra 
és hamuban - , be a titokzatos ház belsejébe, hogy plaká
tot rendel. Falragaszt. Velem legalábbis így volt.” Az 
első világháború közepén ugyanis a Váraljai és a Garay 
utcai gyerekek elhatározták, hogy előadják a „Hófehérke 
és a hét törpe” mesejátékot, s erre falragaszon hívják fel 
a környék figyelmét. Igaz, a gyermekek anyagi alapjá
ból csak röplapra futotta, de a nagy jelentőségű első 
találkozás a majdani újságíró, író és a nyomda között 
megtörtént.

Említett utalásával maga az író jogosít fel bennünket, 
hogy a Garabonciás egyes részleteit hiteles tudósításnak 
tekintsük gimnáziumi éveiről. Eszerint a Markovics 
fiú a szegényebb sorsú diákok közé tartozott, s apja 
adósságai és örökös, egyenlőtlen küzdelme a bankkal 
ezekre az évekre is árnyékot vetettek: Majtényi azonban 
érettségi bizonyítványt szerzett, majd egészen 1927-ig 
magántisztviselő volt, de nem szerette ezt a pályát, mindig 
is újságíró szeretett volna lenni, önéletrajzában nem 
említi, de özvegye tud róla, hogy a középiskola elvégzése 
után nem állt mindjárt munkába, hanem az akkori szo
kásoknak megfelelően előbb elindult világot látni. Igaz, 
nem messze ment, csak Bécsig, a nagybátyja segítségével, 
aki később Amerikába költözött. Valószínűsíti e tartóz
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kodást az első novellás könyv néhány darabjának bécsi 
szintére is: Bécsben játszódik a címadó novella és a 
„Mi kegyelmes asszonyunk” cselekménye is.

Egy késői nyilatkozatában arra is figyelmeztet a Ga
rabonciással kapcsolatban, hogy „nem életrajzi regény, 
nem is akart az lenni soha”, tehát ennek alapján nem 
következtethetünk arra, hogy milyen vállalatoknál, 
cégeknél is tisztviselősködött és volt „dupla könyvelő”, 
de a regény és A magunk nyomában egy-egy helyének 
feltűnő megfeleléséből talán következtethetünk arra, 
hogy az újságírással még Becskereken került kapcsolat
ba. A Garabonciás szerint Bige Jóska többek közt egy 
„kő- és könyvnyomdában” is dolgozott tisztviselőként, 
nevezetesen Báli Ferdinánd nyomdájában. Ahogyan 
azonban a regényben leírja „az utolsó bohém”, Kolontai 
Ábris váratlan betoppanását ebbe a nyomdába históriai 
kalapdobozával, amelyben ő a lelkét hozta, az szinte 
pontról pontra megegyezik A magunk nyomában Az 
utolsó bohém című fejezetének azzal a részletével, amely
ben Vékony Náciról, azaz László B. Jenőről rajzol felejt
hetetlen portrét. A regényben továbbá arról is olvasha
tunk, hogyan ütötte Kolontai Ábris Bige Jóskát gyakor
latilag a Kengyelfutár munkatársává, holott csak tiszt
viselő volt ott. Oly módon, hogy rábízta a Nyílttér írá
sainak „kimosdatását”, majd az egész rovatot, mivel 
az „érte járó pénzt” úgyis ő szedte be. A magunk nyomában 
említett fejezetében viszont ezt üja László B. Jenőről: 
„Első verseimnek ő adott helyet -  még mielőtt aradi és 
erdélyi vándorútra indult.” Ez pedig minden valószínű
ség szerint a húszas évek elején történhetett, mert itt
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még azt is megtudjuk e bohém szerkesztőről, hogy „csak 
a harmincas évek elején horgonyzott le végleg Zrenjanin- 
ban”, tehát eddig tartott erdélyi vándorútja. Visszatéré
sekor pedig Majtényi már Zomborban volt, rég túl az 
első versek közlésén.

Ismét csak az említett önéletrajzból tudjuk, hogy a 
Bácsmegyei Napló regénypályázatára még a magántiszt
viselő Markovics Mihály küldte el pályaművét, s csak 
ezután mondott búcsút e kényszerű foglalkozásnak: 

ilyen biztató eredmény után (az irodalom és újság
írás ekkor még összekeveredett bennem) költöztem Zen
tára, ahol a Sentai Friss Újság című lapnak lettem segéd- 
szerkesztője.”

Hogy itt milyen megerőltető s egyúttal sokrétű munka 
várt rá, arról Szeli István tájékoztat igen részletesen a 
Majtényi Zentán című írásában s maga Majtényi is mind
két emlékező kötetében. „A heti háromszori megjelenés
-  írja Szeli -  a két szál szerkesztő erejét és tollát nem kis 
feladat elé állította. Vezércikk, kül- és belpolitika, a vá
rosháza eseményei, a járásbíróság hírei, vizbefulladás, 
bicskázás, piaci helyzet, sport és rövidhírek, kultúresemé- 
nyek (.Sikeres dalest a Katholikus Legényegyletben’), 
néha egy-egy kócos vers megfésülése.” Majtényi pedig 
még azt is elmondja, hogy a népies hangú elbeszélő, 
Novoszel Andor halálával megüresedett segédszerkesztői 
íróasztal mellé került, majd igy folytatja: „és sorsom 
további alakulásában ugyanazt a mozit is irányítgattam 
ott Zentán (úgy látszik, a maga korában a társadalom 
ezt a két állást így együtt szisztematizálta)”. Szeli István 
„mozititkár”-nak nevezi ezt az állást, s arra figyelmeztet,
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hogy ez akkortájt igen komoly foglalkozás volt, amin 
nem a jövedelem, hanem inkább a hatósági betiltás koc
kázata értendő.

Minden bizonnyal jórészt erre a zentai kis újságra 
vonatkozik a kis szurtos nyomdáról szóló leírás: „leg
feljebb ha ezerötszázra rúgott az újság példányszáma, 
nem is volt nagyon érdemes bezárni a formát, s máris 
lefutott (ez volt a gépmester külön filozófiája a dolgok
ról, erről a munkáról, amelyen annyi a ,zurichtolás’, és 
nem sokat ér)”. Mivel pedig az ilyen lapocskák lényegé
ben a hirdetésekből és nyílttéri írásokért befolyt dijak
ból tengődtek, a példányszámot a legnagyobb titokban 
kellett tartani. ,,S ha most azt kérdezed -  írja Majtényi -, 
miért kellett a példányszámot fűibe súgva közölni a gép
mesterrel..., hát részben a hirdetők miatt -  nekik mindig 
magasabb tirázst mondtunk - , azoknak dehogy szabad 
megtudni, milyen nyomorultul kis példányszámban jele
nünk meg, s hogy nálunk alig-alig érdemes hirdetni.”

Még Zentárói utazott 1928 novemberében a Becsei 
Helikonra is, a vajdasági írók sereglésére, „harmad- 
osztályú fapadon" ugyan, de már számottevő irodalmi 
sikerrel maga mögött, melyet a szabadkai Napló említett 
pályázatain ért el. Amint visszaemlékezéseiből kiderül, 
írói-újságírói körökben nagy jelentősége volt e meghí
vásnak, némi rangot jelentett, s Majtényi büszkén álla
pítja meg, hogy „ilyen meghívó levele Bródy Mihály 
úrnak sincsen, aki pedig a B. N.* nagyhatalmú szerkesz
tője”, s tegyük hozzá, a Napló öttagú bíráló bizottságá

• Bácsmegyci Napló
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nak tagja,** amely kissé felülről kezelve a Mocsár című 
pályaművet „figyelemreméltó, tehetséges munká”-nak 
minősítette, és harmadik díjjal jutalmazta. Meghívót 
tehát kapott, de mint a maga önironizáló modorában 
később leírja, „ha otthon marad, az sem baj, mert szál
lást az eredeti tervben nem biztosítottak neki”, s az ér
demi megbeszélésekre sem szólt a meghívója. A becsei 
Népkör nagyszálájában szédült „a spriccerektől, a mellet
te ülő leányzó kék szemétől és az általános boldogságtól, 
hogy a háta mögött most alapítják meg, de igazán és 
végleg a vajdasági magyar irodalmat. Visszavonhatatla
nul! Nem úgy, mint eddig, ennek vagy annak a lapnak 
a hasábjain, hanem egyetemlegesen”. A vajdasági magyar 
irodalom végleges és visszavonhatatlan megalapítása 
mellett még egy vérmes reményre feljogosította a heli
koni meghívó: „ ... most már semmi, de semmi nem állít
hatja meg tökéletes boldogságának eljöttét. Otthon a 
nyomdászok már megígérték -  hogyne, mikor helikoni 
meghívót kapott hogy kötetét hitelbe kinyomják!” 
E reménye, mint már említettük, hamarosan valóra is 
vált: ily módon jelent meg a Kokain című novellás köny
ve 1929-ben.

írói munkássága első korszakának, a Mocsár és a 
Kokain keletkezésének életrajzi kereteit tehát a kényszerű 
magántisztviselői foglalkozás és életforma, a -  feltehető
leg -  több hónapos bécsi tartózkodás és az újságírói 
inasévek, a hírszállító és segédszerkesztő munkaköre 
képezik. Amíg azonban gyermekkoráról, diákéveiről 
és a kezdő újságíró életkörülményeiről legalább vázla-

• •  Tagja volt Szemeleky Kornél UI
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tos képet rajzolhattunk önéletrajza és későbbi vallomásai
nak eligazítása segítségével, magántisztviselői munkájá
ról és éveiről megközelítőleg sem lehet ilyen konkrét 
részleteket felidézni, önéletrajzában csak egyetlen és 
utolsó munkahelyét jelöli meg (királyhalmi pezsgőgyár), 
ám írásainak egész sorában foglalkozik ezzel az ember
típussal, s feltehető, hogy valamennyiben vannak ön
életrajzi elemek. A legátfogóbb, művészileg legigényesebb 
képét természetesen Bige Jóskában alkotta meg, de 
édestestvére neki a „Nagybátyám, a milliomos” (Kokain) 
Kristófja, aki „dupla könyvelő” a Blitz és Salamon 
cégnél, aztán Csecsetka Ferenc („Csecsetkáék szeren
cséje” -  Májusfa), aki nyert a sorsjegyen, megpróbált 
kitörni a számára kiszabott szűk életkörből, s természe
tesen belebukott; az albérletben magányosan élő magán- 
tisztviselő vagy kezdő újságíró alakját sejthetjük a „Kur- 
gartenstrasse 41.” (Kokain) hősében is, aki helyett más 
halt meg; közéjük tartozik Strazsik Manó kereskedelmi 
utazó is („Kísértet a hotelben -  Kokain), aki egyszer lép 
túl a maga életformáján, s azon nyomban meg is hal, 
továbbá „A lámpás kialszik” (Forró föld) félszeg tanálja 
és Bobák is („Miért nem köszönt Bobák?” -  így is tör
ténhetett), aki nem köszönt a polgármesternek. Anélkül, 
hogy e művészileg átlényegített életmozzanatok bár
melyikét is konkrét életrajzi adatnak tekinthetnénk, 
az összképet, az életérzést egészében hitelesnek fogadhat
juk el Majtényi első alkotói korszaka életrajzi keretéül.
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2. A kor sok sötét problémájának visszaadása: Mocsár

Belépőjegyét a vajdasági magyar irodalomba köztudot
tan a Mocsár című regényével, illetőleg az általa elnyert 
pályadíjjal (a Bácsmegyei Napló kisregényre hirdetett 
pályázatának harmadik díja) váltotta meg Markovics 
Mihály 1927-ben. Az újság karácsonyi számában közöl
ték a pályázat eredményét, s eszerint „a minden tekintet
ben irodalmi becsű jó vajdasági revényt ez a pályázat 
nem hozta felszínre” , más szóval, a bíráló bizottság meg
ítélése szerint a pályázat eredménye nem volt kielégítő. 
S bár a Mocsárt is csupán „figyelemreméltó, tehetséges 
munká”-nak minősítették, mégis érdemesnek arra, hogy 
már 1928. január-februárban, öt folytatásban közöljék.

Ha a pályázat sikerét vagy sikertelenségét latolgatjuk, 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül igen szigorú kikötéseit 
a pályaművek terjedelmét illetően: „A Bácsmegyei Napló 
oldalnagyságát véve alapul, maximálisan 10—12 oldalas” 
lehetett, azaz két-három szerzői ívnyi. Valóban, kisre
génynek is igen csekély terjedelem ez, s a kései olvasó 
alig tudja elhessegetni a gyanút, hogy a laptulajdonosok 
legfőbb célja nem is az „irodalmi becsű jó vajdasági 
regény” felszínre hozása, életre segítése volt, hanem az 
újság számára megfelelő, azonnal hasznosítható kézira
tok begyűjtése, s kellő hírveréssel a példányszám, tehát 
a jövedelem növelése.

Regényt írni, elindítani, kibontakoztatni és lezárni 
egy cselekményt, történetet, sokoldalúan ábrázolni em
beri alakokat és sorsokat, felvázolni életpályákat 30—40 
gépelt oldalon, valóban nem mindennapi feladat még
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gyakorlott, rutinos regényírónak sem. És a kezdő Mar
kovics Mihály lényegében mégis megbirkózott a feladat
tal. Mert ha nagy léptekben is, nem is folyamatosan és 
időrendben, mégis feltárul előttünk mind Christian Ilken, 
mind Arkadij Sztorozsenko életútja, s ha nem is részle
tes lélekrajz révén, de kiteljesedik előttünk mindkét hős 
emberi alakja, mégpedig cselekedeteik tükrében. Chris
tian Ilkenről például megtudjuk, hogy pékmester fia, 
apjánál tanulja mesterségét, de az érvényesülés itteni 
kereteit szűkösnek találja, s elindul a nagyvilágba sze
rencsét próbálni: meggazdagodni. Előbb anarchistákkal 
kerül kapcsolatba, részt vesz egy Berlinbe látogató orosz 
herceg elleni merényletben, amelynek a kíséret egyik 
tábornok tagja esik áldozatul. Ezután rövid időre börtön
be is kerül a péklegény, de szinte gyanúsan könnyen és 
gyorsan ,,tisztázza magát”, s miután nagy gazdagságra 
tesz szert, már csak suttogni merik róla, hogy valami 
folt van a múltján.

A regény keletkezési idejét és az író akkori életszemlé
letét illetően egyáltalán nem mellékes, hogyan gazdago
dott meg Ilken, a pék: természetesen a négyéves háború
tól kimerült ország éhínségére spekulálva. Már a Sorom
pó című novellában láttuk, milyen maradandó élménye 
volt a gyermek és ifjú Markovicsnak az első világháború. 
Naponta, sőt napjában többször is látta a katonatemeté
seket, amelyek úgy szaporodtak, ahogy mind hosszabbra 
nyúlt a háború, s úgy fogyott a kenyér, a liszt stb., s úgy 
nőttek a sorok is a boltok előtt. Ő is a nagynénjéhez 
igyekezett, jelenteni, hogy „kevés a kenyér otthon, liszt 
kellene” , amikor egyik napról a másikra kitették az
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apját a vámosi tisztségből, így találkozott a szerb kato
nákkal és a nemzeti gárda tagjaival 1918-ban. Hasonló
képpen jellemzi az utolsó háborús éveket a Mocsárban 
is: ,,Mert ezekben az években sokat beszéltek a kenyér
ről: sorfalakban emberoszlopok úgy hódították el min
dennap álldogálással. És sisakos rendőr állott minden 
boltajtóban, mert akik előrementek lépésről lépésre, 
furcsákat mondtak már akkor... Fegyver nagyon sok 
volt ezekben az években, könny is sok volt, vér is sok 
volt. Csak kenyér, az volt nagyon kevés.” És mi köze 
ehhez Christian Ilkennek? „A lünebergi pék fiának a ke
ze is ott volt a város fölött. És az erős, nagy kezek közé 
tartozott már, amelyek színaranyból voltak és felnőttek 
az égig. Alattuk pedig a város élte bódult életét, elron- 
gyoltan és reménytelenül...”

Hasonlóképpen döntő módon belejátszik az első vi
lágháború a regény másik hőse, Arkadij Sztorozsenko 
életébe is. Csakhogy amíg Ilkent hozzásegítette, hogy 
felverekedje magát a hatalmasok, az aranykezűek közé, 
addig Sztorozsenko életébe -  két ízben is -  mint baljós
latú végzet szól bele. Először is, az ő apja volt az az orosz 
tábornok, akit „valahol külföldön terített le a fanatiz
mus”, azaz Christian Ilkennek és anarchista társainak 
három golyója. Arkadij tehát árván maradt, de azért 
fényes, szép gyermekkora és ifjúsága volt, vidám katona
élete, s végül is gárdahadnagy lett. Arra azonban később 
is emlékezett, hogy apját még gyermekkorában külföld
ről hozták haza, „és három golyót tartogattak otthon, 
aranykehelyben -  évfordulóra még imádkozni mentek” . 
A világesemények másodszor a háború befejezése és az
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októberi forradalom győzelme révén szóltak bele életébe. 
A gárdahadnagy menekülni kénytelen, és Svédországon 
keresztül Németországba érkezik; kezdetben fényűzően 
él, míg a pénzéből és értéktárgyaiból futja. Szállókban 
lakik, de egyre kopottabbakban, tükrös éttermekben 
étkezik, de közben megállíthatatlanul csúszik mind lej
jebb, hogy végül teljesen „aláhulljon” . Megismerkedik 
közben Dórával, Ilken titkárnőjével, s egy ideig együtt is 
élnek, de mikor az emigráns már odáig süllyed, hogy -  
sok-sok honfitársához hasonlóan -  újságárusítással kény
telen fenntartani magát, eltűnik Dóra életéből. Az utolsó 
éjszaka, mielőtt a gyilkosságot elkövetné, még megpró
bálja felkeresni a leányt, de nem találja, s Dóra végül is 
édesanyjánál értesül (újságból), hogy szerelmese meggyil
kolta a gazdáját, Christian Ilkent.

Szó sincs persze arról, hogy Arkadij Sztorozsenko 
bosszút akart volna állni apja állítólagos gyilkosán. 
Gyilkosságának nincs más indítéka és magyarázata, 
mint hogy a véglegesen „aláhullott” ember végső elke
seredésében megöl egy gazdag embert. Ugyanígy nem 
volt konkrét indítéka Ilkenék gyilkosságának sem, te
hát mindkettő egyaránt esztelen és értelmetlen cseleke
det. így és itt jut döntő szerephez a Mocsárban, a két 
főhős sorsának alakulásában a végzet, amely mindkét 
hőst feltartóztathatatlanul sodorja sorsának beteljesülése 
felé a cselekmény egész menete során. E tragikus vég 
és kettős katasztrófa elkerülhetetlensége mint lidércnyo
más nehezedik rá az egész történetre s teszi komorrá, 
sötétté a hangulatát. „Mert hiszek a végzetben -  fogal
mazza majd meg egy évvel ezután írói crédóját a Kokain
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bevezetőjében. -  Hiszem, hogy élnek különös lények 
körülöttünk. Ezek nevetve nézik a mindennap apró tüle
kedését, és kárörömmel integetnek, ha valaki eljut az 
örvényhez.”

Szerkesztésből igen jól vizsgázott a kezdő író. A két, 
teljesen külön szálon futó életsorsot Dóra alakja révén 
szerencsés ötlettel fogja össze, de e két sors kereszteződé
se nem jelenti egyúttal Sztorozsenko tettének motiválását 
is, noha kínálkozott erre az alkalom. E kereszteződés 
csupán a véletlen, a vak végzet játéka, hisz az orosz emig
ráns valójában nem ismeri Ilkent, nemhogy anarchista 
múltjáról s az apja meggyilkolásában való részvételéről 
tudna.

A szerkezetről szólja azonban egy olyan sajátságra is 
rá kell mutatnunk, amellyel Majtényi regényeiben talál
kozunk majd -  a Garabonciás és a Bige Jóska házassága 
kivételével valamennyiben. Arról van szó, hogy a regény 
első felében egy, a második felében más szereplő kerül 
az író figyelmének középpontjába. A Mocsárban ez az 
első szereplő Christian Ilken, aki a regény második 
részében szinte észrevétlenül átengedi helyét Arkadij 
Sztorozsenkónak, úgyannyira, hogy a továbbiakban, 
egészen a meggyilkoltatásáig alig hallunk róla, legfeljebb 
Dóra említi meg olykor mint munkaadóját. A két élet
sorsot tehát nem párhuzamosan bonyolítja előttünk az 
író, hanem előbb az egyiket, majd a másikat ismerteti, 
s aztán részben Dóra révén, ténylegesen pedig a fatális 
gyilkosságban metszi egymást a két életvonal. Hasonló
képpen esik majd ki érdeklődésünk köréből a szerb pap
család, hogy a bácskai fiatal magyar orvos vegye át

30



helyüket a Hétfejű sárkányban, így veszítjük el hosszú 
időre szemünk elől Kiss Józsefet a Császár csatornájában, 
akinek helyét a szökött rab, Jablonczy Gáspár veszi át, 
Türr István helyét pedig az Élő víz Második könyvében 
Kacsmarik Gyula és Márkó tanítók, de leginkább az 
utóbbi.

Egyetérthetünk Bori Imrével abban, hogy a Mocsár 
sovány cselekménye csak alkalom ,,az íróban érlelődő 
sorsfelfogás kifejtésére”, s e regény ,,az első nagyobb 
lélegzetű kísérlet arra, hogy sorsszerű véletlenek segít
ségével az író a fátum rettenetes erejéről valljon” . Ez a 
sorsfelfogás, mint láthattuk, nagyon valóságos élmények
ből és tapasztalatokból táplálkozik, mindenekelőtt a 
világháború élményéből, de a magántisztviselő jól át
láthatta az egyre súlyosodó gazdasági problémákat is, 
az érlelődő világválságot, egyszóval az emberiség létbi
zonytalanságát a háború utáni évtizedben. Egészen bizo
nyos, hogy a kenyérért való sorban állás éppúgy szemé
lyes élménye volt, mint ahogy a szeme előtt játszódott le 
az Ilken-féle hadigazdagok üzérkedése vagy az orosz 
emigránsok aláhullása. Ismeretes, hogy az expresszionis
ta életérzés, sorsfelfogás társadalmi alapja épp az első 
világháború utáni létbizonytalanság és az ember jövője 
miatti mély aggodalom, szorongás, a világ -  főleg gazda
sági -  helyzetének alakulásával szembeni kiszolgáltatott
ság, tehetetlenség miatt. A tehetetlenség tudata pedig a 
végzetbe vetett hit szülőanyja.

A Bácsmegyei Napló bíráló bizottságának jelentéséből 
két megállapítás érdemel külön figyelmet. Szem előtt 
tartva a túlságosan szűk keretet, azaz terjedelmet, a bi
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zottság szerint az író előtt a „mélység lehetőségei” álltak, 
ám Markovics ezt nem aknázta ki. „A szerző ebben a 
tekintetben vagy fáradt, vagy felületes” -  hangzik az 
ítélet. Abban természetesen igaza van a bizottságnak, 
hogy a korlátozott terjedelem nem nyújtott lehetőséget 
„a síkban való terjeszkedésre”, de nem ismerte fel, hogy 
az író milyen racionálisan kihasználta e szűk keretet is 
arra, hogy alakjait a számára egyetlen lehetséges módon, 
cselekedeteik, esetleg beszédük útján ábrázolja. A szerző
től valóban már akkor is távol állt a lélektani mozzana
tok és motívumok részletezése, s a lelki állapotot már 
ekkor is inkább külsődleges eszközökkel érzékeltette, 
sőt talán nem is lelkiállapotnak, inkább hangulatnak 
kellene ezt neveznünk, amit az író érzékeltet. Sztorozsen
ko aláhullásának egyik mozzanatát például így: „A ká
véházak és tükrös éttermek még elbírták alakját, még 
nem akart aláhullani. Úgyis eljön az óra majd... Egy 
reggel leszakadt egy gomb a kabátjáról -  és nem varrta 
fel többé. így lassan majd.. .” Az egész regényt meg ilyen 
szimbolikus jelentésű képpel zárja le: (Dorához) „Egy 
másik arc volt közel hozzá. Mocsarakat látott, és a mocsa
rak közül egy arc meredt rá megvérzetten és sárosán, 
ahogy elmerült. Egészen közel hozzá...”

Egykorúsága folytán még figyelemre méltóbb az a 
megállapítása a bíráló bizottságnak, hogy „a pályamű 
nagyszerűen adja vissza... a ma sok sötét problémáját” 
(Kiemelés: J. G.). A Mocsárban ábrázolt világot tehát a 
kortárs kritikusok időszerűnek, jelen idejűnek tartották, 
vagyis e tehetetlenségérzést indokoltnak, a Christian 
Ilkenek és Arkadij Sztorozsenkók, valamint az anarchis
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ták, a Dórák stb. sorsában kivetített sötét problémákat 
„maiaknak”. Ez a korhangulat, ez az életérzés ugyanaz, 
amely Csuka Zoltánt a vészharang kongatására készteti, 
Szirmai Károlyban pedig egy életre kiformálja a szoron
gásos, lidérces valóságlátást.

3. Hiszek a végzetben: Kokain

Nem véletlen, hogy a Mocsár című regényt és a Kokain 
című novellás könyvet mindig együtt emlegeti az iro
dalomtörténet mint az író első alkotói korszakának termé
sét. Indokolja ezt mindenekelőtt, hogy a regény és a 
novellás könyv egyes darabjai lényegében ugyanabban a 
korszakban keletkeztek, századunk húszas éveinek má
sodik felében. Ebből természetesen következik, hogy e 
művek nagyobbrészt azonos életérzést, életszemléletet 
tükröznek, s azonos ábrázolásmódot és stílusjegyeket is 
mutatnak. Ez a „nagyobbrészt” megszorítás azonban azt 
jelenti, hogy az azonosság a novelláknak csupán egy ré
szére, bár kétségtelenül a jobbik részére vonatkozik, 
míg a kötet kisebb hányadát olyan írások teszik, amelyek 
jócskán elütnek a Mocsár komor hangulatától, a feszes 
stílusától, és a későbbi, lényegesen derűsebb-kedélyesebb 
hangulat, az oldottabb Máj tény i-stílus felé mutatnak 
előre.

Ezt a „jobbik részt” valójában a kötet első két ciklusa 
jelenti, a külön cikluscím nélküli Kokain és az Árnyék 
megy az úton, valamint a Különös történetek ciklusba 
foglalt további hét novella. Ezek közül is kiválik a Kokain,

33



az „Árnyék megy az úton”, a „Kurgartenstrasse 41.” 
és a „Kísértet a hotelben”, amelyekben szinte ugyan
úgy a végzet hatalmát ézékelteti az emberek sorsának 
alakulásában, mint a Mocsárban.

A címadó novellában -  és a többiekben is -  már tuda
tosan érvényesíti a végzet hatalmát, mintegy kifejti 
nézetét a végzetbe vetett hitéről, s olykor már úgy tet
szik, mintha a novella cselekménye egyenesen e hit szem
léltetését szolgálná. A történet elbeszélése során két 
ízben előre figyelmeztet a végzet beleszólására a hős éle
tébe. A Bécsben orvosnak készülő erdélyi székely fiú, 
ha nem is valami gyorsan, de elég biztosan halad nagy 
célja felé, hogy egy márványtábláia felírják: „Dr. Áron 
Kristóf”. E célt bizonyára el is érte volna, ha a végzet 
nem szól közbe. De az idei május „felleget hozott a szé
kelyek egére”, azaz egy alkalommal, amint a parkban 
ült az orvostanhallgató, „közbelépett a végzet”, s mind
járt meg is magyarázza az író, hogy „a végzet szeret 
asszony képében kísérteni”. Ebben az esetben ezt a vég
zetet Else Bittersheimnak hívták. A fiatalok annak rendje 
és módja szerint egymásba szerettek, de rövidesen ki
derült, hogy a Ritter von Bittersheim család rangjához 
nem volt méltó a szegény -  vagy nem elég gazdag -  szé
kely fiú. S itt másodszor is megidézi az író a végzetet: 
„A végzet nem szereti a happy endet.” A méltóságos csa
lád elutazik, vagy csak letagadtatja magát, és Kristóf 
többé nem látja Elsét. Előbb hatalmas adósságba veri 
magát, mert valamennyi bécsi lapban hirdetést tesz köz
zé: „Else, szerelmem, mért hagytál el, miért?”, majd a 
kokainélvezők táborához csatlakozik. „Ha valami szé
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kely most erre tévedt volna, kiolvasná szépen az órakon- 
gásból: nem lesz doktor az Áron gyerek soha”, aláhullott, 
mondhatnánk az író Mocsárból ismert találó kifejezé
sével.

Hasonló módon avatkozik bele a sors Petro hegedűs 
(„Petro hegedűs szerelme”) sorsába is, aki az elbeszélés 
előtti életében szorgalmas muzsikus volt, városról városra 
járva rendszeresen küldözte haza keresete egy részét. 
Az ő életében szintén asszony képében jelentkezik a 
végzet. Amint megérkezik ez a hosszú déli legény a 
(minden bizonnyal vajdasági) kisvárosba, és a morózus 
csehekből álló zenekar élén elkezd muzsikálni, észreveszi, 
hogy egy „széles vállú lusta monstrum” felesége, a „kis 
pók” kivételes figyelmével tünteti ki. Természetesen bele
szeret a hegedűs, ivásnak adja magát, elmulasztja a pénz 
küldözgetését, majd egy éjjel azzal botránkoztatja meg az 
eseménytelenségbe merevedett kisvárost, hogy az asszony 
ablaka alatt játszik hegedűjén. Másnap aztán a rendőr
ségre idézik, elveszik az útlevelét, s kiutasítják az ország
ból, mondván: „Itt nem csinál utcai botrányt többé.”

A „Kísértet a hotelben” főhősének, a kereskedelmi 
utazó Strazsik Manónak a sorsát is a végzet fordítja 
tragédiába minden látható és megfogható előzmény 
nélkül. A vidéki kisváros fogadójában három bransbeli, 
kereskedelmi utazó találkozik, s a hófúvás miatt ott
rekednek. Miután Strazsik Manó nyer a kártyán, bort 
hozat, cigánnyal húzatja, a végzet azonban közbeszól: 
„Ugyanakkor egy különös esemény játszódott le a szál
loda tetején. Hihetetlen ugye, nem is volt az élő ember -  
vérvörös árnyék suhant el az emberek fölött. Notesz volt
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nála, lenézett a földre és lapozott, S.S... Strazsik Manó. 
Persze, ezt keresi. A cserepek fölött, a kémény tövében 
nagyokat kacagott az árnyék. Ahá, mostan megvagy! 
Űttalan utakon üldöztelek, hófúvásnak kellett jönni, hogy 
rád akadjak.” Reggel pedig halva találták a 14-es szoba 
lakóját, Strazsik Manót.

A ,,Kurgartenstrasse 41.” című novella is egy érthetet
len, kiszámíthatatlan véletlen, tehát a végzet közbeavat
kozásának, emberek sorsába való belejátszásának az 
esetét mondja el. Az első személyben szereplő hős súlyos 
betegen, lázasan fekszik albérleti szobájában, s egyszer 
csak megérkeznek a koporsószállítók. A beteg hallja, 
hogy „súlyos tárgy roppant a padlón”, majd „egy fel
ijedt sikoltás tört át az ajtón. Nem! Nem ide, az isten 
szerelmére...” Érthető volt a háziasszony rémülete: 
„a halál nem jó ajánlólevél, és a szobát nem lesz könnyű 
kiadni majd” . A beteg nem tudta, mi történik az előszo
bában, de érezte, hogy a zaj odakünn őt illeti. Valójában 
a közvetlen szomszédságában halt meg Erich Grotte 
órássegéd. Két évre rá találkozik a magányos férfi késő 
éjjel egy utcalánnyal, aki bizonygatja neki, hogy vőle
génye van, Erich Grotténak hívják. Az író szerint pedig 
„ott akkor valami végzetes tévedés történt... egy jég
hideg kéz akkor eltévesztette az ajtókat”, s valójában 
neki kellett volna meghalnia, nem Erich Grotténak, akit 
várt a menyasszonya, s aki talán épp a vőlegénye halála 
miatt lett utcalány. Nyilvánvaló tehát, hogy ezekben a 
történetekben az embernek ugyanaz a tehetetlensége 
kerül megfogalmazásra a társadalom titokzatos, félelme
tes erőivel szemben, mint a Mocsár bán, s Majtényi tuda-
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tában és művészi ábrázolásában ezek az erők a végzet 
képében jelennek meg. Valahol az embernek az az ősi 
törekvése munkál itt, hogy e sötét, titokzatos erőket 
megnevezze, s ily módon leküzdje, vagy Picasso megfo
galmazásában: „ha formát adunk a szellemeknek, füg
getlenek leszünk.” A Kokain című kötet költői hangú 
bevezetőjében pedig ennek az életérzésnek a hitelességét 
igyekszik bizonyítani a gyönyör ormainak és a pokol 
mélységeinek megjárására hivatkozva: „Jártam a csodák 
partján, a kőtenger erdőrengetegében, fátyolt vont sze
mem elé a narkotikum. Birkóztam titokzatos éjszakák 
árnyaival, voltam megalázott Bajazzo, és összeomlott 
reménységgel port szántottam a porondon könnyázott 
arcommal.”

Komor hangulatával az előbbi novellákkal tart rokon
ságot az „Árnyék megy az úton” is, de sok tekintetben 
különbözik is tőlük. Először is, a végzet itt nem a történet 
során lép a porondra, hogy más fordulatot adjon az 
emberek sorsának, itt a legfontosabb tettet már elkövette 
az egyik szereplő: megölte a feleségét. Az írás tárgya 
nem is több, mint a gyilkos átszöktetése a határon. Fivére 
ugyanis épp a határon él, ismeri a körülményeket, a lehet
séges átkelőhelyet, a járőrök megszokott útvonalát, s azt 
is tudja, hogy Norbertnek éjfélig okvetlenül túl kell 
jutnia egy meghatározott helyen, hogy biztonságban 
lehessen.

Ez a kis remekmű a fiatal novellista minden erényét 
felmutatja. íme, hogyan indítja a történetet: „A járőr 
köszönt az imént: szuronyos fegyverek csillantak meg. 
Még sokáig láttuk a holdfényben a szuronycsillogást.
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A határ közel volt.” A szuronycsillogás a holdfénybeu 
már magában véve sem valami megnyugtató látvány4 
hátha még azt is megtudjuk, hogy már itt ül a házigazda 
mellett gyilkos fivére, akit rövidesen ugyanilyen szuro- 
nyos közegek fognak keresni. A határon lakó testvér 
gyorsan dönt: testvérének éjfélig túl keli jutnia a határon, 
ott „az első fasornál jobbra” kell fordulnia... Pedig 
közben megtudjuk, hogy nagyon szereti Norbertet, bár 
ritkán látja, írni sem szokott, de most arról kell döntenie, 
hogy örökre elváljanak. Ha azonban itt maradna, elfog
nák, talán ki is végeznék. Erről persze egyetlen szót sem 
ejt az író, mégis mindez benne van a történetben. De hogy 
is merülhetne ilyen latolgatások leírásába, mikor gyorsan 
kell mindennek lejátszódnia, gyorsan kell cselekedni, 
az óra kérlelhetetlenül halad előre. S épp ez a sietség, ez 
az állandó izgalmi állapot, amely a szuronyok megcsilla- 
nása óta egyenletes hőfokon izzik és egy félmondat tar
tamára sem enged fel, ez tartja szorosan össze ezt a kis 
történetet, ez ad neki belső fűtést, s ez készteti az írót 
rendkívül tömör, balladaszerű előadásmódra, ahol né
mely részletek szükségszerűen homályban maradnak. 
S ezt még olyan külsődleges eszközzel is érzékelteti, mint 
az „elhagyásokat” jelző szaggatott vonalak, amelyek 
négy részre osztják, tagolják az elbeszélést. A feszült lég
kör fenntartását nagyszerűen szolgálják az ilyen stiláris 
eszközök is: „Titokzatos hunyorgással bujkált az égen 
a vérszinű hold.”

Köztudott, hogy Majtényi kiválóan ismerte a vajdasági 
kisváros kisemberét, kispolgárát, hisz innen jött, innen 
emelkedett ki maga is, s innen hozta magával nemcsak
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Bige Jóska alakját, hanem a novellahősök egész galériáját, 
s az is szinte közhelyszámba vehető megállapítás, hogy 
nagy-nagy szeretettel, mély együttérzéssel ábrázolta e 
figurákat. A fiatal Majtényi azonban korántsem volt 
olyan elnéző a világgal és alakjaival szemben, mint ké
sőbb. Túlzás volna ugyan azt állítani, hogy lázadóként 
állt szemben a kisváros zárt rendjével, előítéletekbe me
revedett életformájával s magával a nyárspolgárral, de 
leleplezéseiben, e létforma és életszemlélet elutasításában 
sokkal határozottabb volt, mint a későbbiekben. Érthető 
is ez, ha tudjuk, hogy ekkoriban még magányos, albér
letből albérletbe vándorló, szűkösen élő magántisztvi
selő vagy kezdő újságíró, aki előtt ez a világ még zárva 
volt, s ő mintegy kívülről, de kellő távlatból szemlélhette.

A már említett,,Petro hegedűs szerelme” című írásában 
azt érzékelteti, hogy a szeretett asszony ablaka alatt he
gedülő Petróhoz „furcsa kontraszt volt... az ázott éjsza
ka, távoli kutyaüvöltés és a zenén túl a vasredőnyös né
maság” . Az egész kisváros életét pedig ilyen képben állít
ja elénk: „A kőtornyok mögül a polgári nyugalom várai 
hunyorították rendezett életüket.”

E vasredőnyös némaságban, a polgári nyugalom e vá
raiban élő nyárspolgár gyávaságát, kétszínűségét, gerinc- 
telenségét talán sehol sem leplezte le olyan kíméletlen 
egyértelműséggel, mint az „Alibi” című novellában. A kö
tet többi írásához hasonlóan veszélyt, katasztrófát sejtető, 
komor hangulatban induló történetben egy szerelmi 
légyottról késő éjjel hazafelé tartó szalmaözvegy polgár
nak egy „apacstípus” árnyéka keresztezi az útját. Hősünk 
bizonyára támadástól tartott, mert mi egyébért is állná
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útját egy kopott külsejű ember egy láthatóan jómódúnak 
éjnek évadján. Ám a „feltűrt gallérú” árnyék csupán egy 
cigarettát kért, a polgár pedig szinte megkönnyebbülve 
adta oda neki utolsó cigarettáját, s elsietett. Ugyanazon 
az éjjelen, ugyanabban az órában azonban betörés tör
tént a városban, s épp azt az embert vádolták vele, akivel 
hősünk találkozott. Ezt úgy tudta meg, hogy a tárgyalás 
napján találkozott ügyvéd barátjával, aki ex offo látta 
el védelmét, s hősünket is beinvitálta a tárgyalásra. „Sze- 
linger Ferenc huszonöt éves szerelő” ugyan váltig bi
zonygatta, hogy ő nem követhette el a terhére írt betö
rést, nem lehetett éjjel fél egykor a Hietzingben, mivel 
akkor az egyetem kapuja előtt volt, de ezt senki sem 
hitte el neki. Hősünk az egyetlen, aki a szerelő alibijét 
igazolhatta volna, de ő hallgat, a vádlott pedig természe
tesen nem ismer rá, hisz sötét éjjel találkoztak. A hall
gatás oka pedig igen egyszerű: ha a vádlott alibijét iga
zolná, el kellene mondania, hol járt az adott időpontban, 
tehát le kellene lepleznie saját házasságtörését. Tettét 
aztán így mentegeti: „Bocsáss meg, embertársam, de 
nem tehettem másként. A boldogságomról volt szó, 
nem tehettem másként.” A polgár boldogságának tehát 
ez a képmutatás az ára! Lelkiismeretét úgy igyekszik 
elaltatni, hogy a két évre elítélt ártatlan embernek kará
csonyra csomagot küld a börtönbe.

Mintha itt nem is csupán a polgár gerinctelenségének 
a leleplezése volna az író célja, hanem ezen túlmenően 
egy társadalom, természetesen a polgári társadalom 
bűnösségének, vaskos előítéleteinek a leleplezése is. Az 
ügyvéd és az osztály, melyet megtestesít, a legtermésze
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tesebb dolognak tartja, hogy a kopott öltözetű munkás 
betör és lop. Hősünk kérdésére, hogy nem fogadható-e 
el a vádlott alibije, csak ennyit válaszol: „Ugyan, csak 
nem hiszel el ilyesmit”, mikor pedig azt kérdezi, mi 
történt azzal az emberrel, így reagál a védőügyvéd: 
„Semmi. Két évet kapott. Ex offo voltam, tudod, nem 
nagyon érdekes.” Magát a tárgyalást pedig így foglalja 
össze az író: „Nem történt semmi különös. Az igazság 
fogaskereke egyet-kettőt fordult, az ügyész beszélt. 
Valaki hangosan ásított a padsorokban. Mi az, már vége? 
A vádlottat vitték ki a teremből.” Hősünk jellemére 
vagy inkább jellemtelenségére pedig a karácsonyi cso
magküldéssel teszi fel a koronát: ilyen olcsón, ilyen apró
pénzen kívánja megváltani a lelki nyugalmát, felmenteni 
magát az önvád alól.

Külön kell szólni röviden a Fagyosszentekről, amelyben 
a kötet legtöbb írására jellemző sejtelmes és vészterhes 
hangulatot, a már-már misztikus légkört a gyermekek 
képzelete teremti meg. Ahogyan itt az író a gyermekek 
lelki- és képzeletvilágával azonosulva szinte észrevétlen 
természetességgel mossa el a reális és irreális, a valóság 
és a képzeletvilág határait, az már az olyan remekműve
ket előlegezi, mint az „Onuc Péter harangjai” vagy épp 
a „Különös ajándék” . Szinte érthetetlen, hogy az az író, 
aki ilyen otthonosan mozog a gyermekek világában, aki 
így együtt tud velük lebegni korlátot nem ismerő fantá
ziájuk szárnyán, akiben ilyen elevenen élnek a gyermek
kori emlékek, valójában alig alkotott ifjúsági művet. 
A gyermekeknek szánt írásokat tartalmazó Csillagszámo
ló ugyanis olyan írások gyűjteménye, sőt másod- vagy
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harmadközlése, amelyek valamilyen vonatkozásba hoz
hatók a gyermekekkel, de eredetilag nem nekik szóltak. 
Ifjúsági regényt pedig csak egyet* írt, ami annál érthe
tetlenebb, mivel igen sok efféle művet fordított.

Mint már jeleztük, a Kokain elbeszélései egyáltalán 
nem mutatnak egységes képet, s ha közelebbről szemügy
re vesszük az írásokat, azt találjuk, hogy ha jelzések for
májában is, de előfordul itt Majtényi írásművészetének 
számos olyan sajátsága, amely majd a későbbiekben 
válik jellemzővé. Ez azt is jelenti, hogy ha az olyan írá
sokat tartjuk szem előtt, mint például „A táncosnő”, 
a „Nagybátyám, a milliomos”, a „Lakodalom van a mi 
utcánkban” vagy a Broadcasting, akkor a Kokain után 
bekövetkezett változások Majtényi elbeszélő művészeté
ben és életszemléletében nem is hatnak olyan váratlannak, 
előzmények nélkülinek.

A vidéki kisváros és polgárai életéből örökít meg egy 
mozzanatot a „Lakodalom van a mi utcánkban” című 
írás is, akárcsak a „Petro hegedűs szerelme”. A két 
írás között azonban szembeszökő különbség is van. 
A meglehetősen igénytelen, sokszor megírt témát (a 
gazdag, de kevésbé szeretett udvarló előnyben részesül a 
vonzóbb, de szegényebb fiúval szemben) variáló novellá
ban a menyasszony öltöztetése körüli jelenetben nagy
szerű, eleven és leleplező képet rajzol a gazdagnak hitt, 
de adóssággal küszködő polgárról és nagyravágyó fele
ségéről, sőt az egész rokonságról. A vita például akörül 
folyik, hogy autóparádé legyen-e az esküvő, vagy elé

* A Fórum Könyvkiadó 1969. évi ifjúsági regénypályázatán való részvétele nem 
járt sikerrel.

42



gedjenek meg a gumirádlis fiákerrel. Ez a kép azonban 
a polgári-kispolgári világról már korántsem olyan fel
háborító, megközelítőleg sem készteti az olvasót olyan 
szembeszállásra, mint a spanyol hegedűst elkergető, 
magába zárkózott kisváros vagy az ártatlan munkást 
elítélni hagyó gerinctelen kispolgár. Ezt a képet már az 
a mosolygós derű, az a megértő-megbocsátó szelíd humor 
jellemzi, amelyet majd a későbbi hasonló tárgyú Majtényi- 
írásokban találunk.

A „Nagybátyám, a milliomos”-ban szintén egy agyon
irt témát dolgozott fel: a szerény és félszeg kis magán- 
tisztviselő táviratot kap amerikai nagybátyjától, hogy 
meg fogja látogatni. Nemcsak ő, hanem egész környezete 
biztosra veszi, hogy gazdag örökség vár a fiatalemberre, 
s gazdája nyomban ebédre invitálja, azt tervezi, hogy 
csirkefogó társa helyébe őt veszi társnak az üzletbe, a 
lányos anya pedig, aki eddig folyton azt hajtogatja, Olly- 
kája „úgy lett nevelve, hogy semmit sem nélkülözött 
soha”, és bizonyos Emil nevű fiatalembert részesített 
előnyben vele szemben, mert az már elérte a havi 2000-et, 
ez az anya is egyszerre nyájas lesz Kristófunk iránt. 
Kiderül persze, hogy Kristóf Csarli nagybátyja Ameriká
ban is villamoskalauz maradt, szegényemberként tér 
haza, sőt évekig kuporgatta a pénzt, hogy hazautazhas
son. és virágot vigyen édesanyja sí íjára.

E szokványos történet azonban túlmutat az egyébként 
meglehetősen igénytelen novella keretén, és nem a tör
ténet, hanem a magántisztviselő Kristóf alakja az érde
kes. Kristóf ugyanis, aki „dupla könyvelő” a Blitz és 
Salamon cégnél szerény fizetéssel, gyenge kilátásokkal
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a havi 2000 fix eléréséle, nos, ez a Kristóf az összetéveszt
hetőségig hasonlít a majdani Bige Jóskára, s ez az elbe
szélés szinte észrevétlenül beilleszthető volna a Garabon
ciásba* Kétségtelen tehát, hogy -  amint egy kései vallo
másában elmondta -  Bige Jóska alakját egész életében 
magában hordozta, sőt már munkásságának ebben az 
első korszakában hozzálátott a megformálásához is.

Szintén nem önmagában van jelentősége a Broadcas- 
ting című írásnak sem. Ismeretes, hogy Majtényi jelleg
zetesen városi, kisvárosi ember, falun sohasem élt (ha
csak Királyhalmán nem pezsgőgyári könyvelőként), s 
falusi élményeit jórészt újságírói kiszállásai alkalmával 
szerezte. Nem is sok falusi tárgyú elbeszélése van, s azok
ban mindig a városi ember falu- és parasztszemlélete 
érvényesül. Gondoljunk például az olyan karikatúrasze
rű rajzokra, mint a „Fényképezik a falut”, vagy az olyan 
agitatív riport- vagy tárcaszerű írásra, mint a „Kukac a 
barázdában” , a Magvetés stb. Ilyen karikatúrába hajlik 
annak a gazdaparasztnak a rajza is, aki még a rádiózás 
hőskorában elhatározza, hogy rádiót vesz. Igaz, ő nem 
ért hozzá, nem is azért veszi, hogy valami érdekeset hall
gasson rajta, de meg akarja mutatni, hogy futja rá a pén
zéből. Mai szóval élve, státusszimbólumnak tekinti. 
A fiai azonban értenek hozzá, fel is szerelik az antennát, 
és hallgatnak rajta mindenfélét válogatás nélkül, amit 
csak be tudnak hozni az éterből. A parasztgazda tudat
lanságát s az ezzel járó kivagyiságát valójában elég olcsó 
eszközökkel igyekszik érzékeltetni. A gazda ugyanis, 
ha már rádiót vesz, nem vehet akármilyet, hanem leg
alább négylámpást, mert neki -  kommentálja az író -
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„valószínűleg derogál az olyan gép, amelyen nem díszeleg 
legalább négy láng” .

Amiért mégis figyelmünkre érdemes ez az írás, az a 
stílus, az a Majtényira olyannyira jellemző kedélyes- 
humoros hangnem, amely íme, már itt alakulóban van. 
Ki ne ismerne rá első olvasásra is Majtényira, ha a mon
dathoz utólag odavetett ilyen tudniillikes magyarázatot 
talál: a rádióvásárlásra induló gazda mindenes cselédje 
hajtja a lovakat, s mivel ilyen fontos küldetésben jár, 
„Ma nem tért volna ki annak a magas istennek sem. 
Pedig színjózan volt. Azt pedig csak borvirágos hangulat
ban szokta emlegetni. A magas úristent tudniillik.” 

Stílusának nagyon jellemző jegyét fedezhetjük fel 
a „Mi kegyelmes asszonyunk” című novellában is: a 
bujkáló iróniát, a magas röptű tirádák elmetszését az 
addigiakkal teljesen ellentétes közbevetései. íme, hogyan 
jellemzi a bécsi katonai arisztokrácia egyik képviselőjét: 
„A kegyelmes asszony klasszikus fehér nevelést emlege
tett, amelyben az ő ősei erősödtek. Egyenes és derék 
féifiakká. És rossz katonákká. Ez utóbbit nem a kegyel
mes asszony mondotta, hanem a történelem, élén bizo
nyos Friedjung nevű destruktív civillel.”

Ilyen kedélyeskedést még az egyik legkomorabb hangú 
novellában, a Kokainban is találunk. Azt a tárcaírót 
előlegezi ez a stílus, aki az olvasó figyelmét mindenkép
pen le akarja kötni, érdeklődését elbeszélése egész tartama 
alatt fenn akarja tartani mondanivalója iránt, sőt talán 
a felengedésre, lazításra is alkalmat kíván adni. A Koka
inban ezt ilyen közbeszúrásokkal igyekszik elérni: „Áron 
Kristóf meg leveleket irkáit haza, refrénszerű befejezés
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sel, herceg és birodalmi gróf Montecuccoli Rajmund 
jelszavával: pénzt, pénzt, pénzt!” Ugyanez a Kristóf, 
mielőtt még a kábítószer-élvezők hálójába került volna, 
de kedvesétől már elszakították, elhatározza, hogy ko
molyan a tanulásnak adja magát. Közli ezt egyik kollé
gájával, aki így reagál erre:

Öregszel, mi?
Mert az csalhatatlan jele az öregedésnek, ha valaki 

spontán, minden külső befolyástól menten kivágja, 
hogy tanulni kellene.”

Ha Majtényi e korszakának jellegzetes novellatípu
sát akaijuk vizsgálni, kedvünkre válogathatunk a Koka
in darabjai között. Ha mégis a már említett és ismerte
tett Alibit választjuk, azért tesszük, mert példáján szemlél
tethetjük az író szerkesztési módját is, a több részre, 
tömbre osztott, tagolt novellatípust. Ez a novella a kö
vetkező -  római számokkal jelölt -  öt részből épül fel:
I. éjszakai találkozás az apacs külsejű férfival, aki ciga
rettát kér az épp gyufa nélkül maradt polgártól A polgár 
valami rosszabbra, természetesen útonállásra számított, 
s szinte megkönnyebbülve adja oda utolsó cigarettáját, 
mire az illető „szinte menekülésszerűen hagyta faképnél” 
a polgárt, annak legnagyobb csodálkozására. Két fontos 
dolgot közöl itt az író: a) előbb a polgár ijed meg a fel
tűrt gallértól és mélyen ülő szempártól, azután pedig 
b) az apacs külsejű ember áll odébb menekülésszerűen
-  tehát a külsejével ellentétben mégsem lehet betörő.
II. villanásnyi fény vetül a polgár házaséletére, „kemény 
kezű” asszonykájára és a képmutató férj erkölcsi fel
fogására: ha házasságtörése titokban marad, mintha
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meg sem történt volna. Amint az I. részben a kopott 
külsejű ember ártatlanságának sejtetése, ugyanúgy a II. 
részben is van egy olyan mozzanat, amely a dolgok to
vábbi alakulása szempontjából rendkívül fontos: a pol
gár rögzíti magában a találkozás dátumát (augusztus 
3-a) és időpontját (éjfél után fél egy). Ekkor történt ugyan
is a betöréses lopás, amellyel Szelinger Ferencet majd 
vádolni fogják. III. a tárgyalás leírása. Az ügyésztől 
kezdve egészen a hivatalból kirendelt védőügyvédig 
senki sem kételkedik a szerelő bűnösségében, alibije 
pedig nincs, illetőleg a polgár nem vállalkozik a bizo
nyítására, mert akkor nyilvánosságra kerülne házasság
törése, és felborulna a „boldogsága” . IV. a polgár érdek
lődik ügyvéd barátjától, mi történt a vádlottal, s ez sietve, 
egykedvűen válaszolja, hogy két évet kapott, nem tör
tént semmi különös, az alibije dajkamesének hatott. 
De itt is van egy mozzanat, amely a polgár további maga
tartását és cselekedetét indokolja, magyarázza. Az ügy
véd ugyanis így zárja le a témát: „Különben, ha szava
hihető emberrel alibit igazol, felmentik”, tehát anélkül, 
hogy tudná, az ártatlan munkás nyakába varrt két esz
tendővel egyértelműen a polgár lelkiismeretét terheli 
meg. Az V., amely a legrövidebb, alig féloldalnyi, már 
nem bővíti újabb mozzanatokkal sem a történetet, sem 
a polgár jellemrajzát, csupán megfogalmazza a főhős 
jellemgyengeségét, a családi boldogságát hazugsággal 
védelmező ember álerkölcsösségét. Ezzel az erkölcsi 
felfogással pedig teljesen egybehangzik az áldozatnak 
küldött karácsonyi csomag, a lelki nyugalom megváltása 
pénzen.
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A novella szerkezete tehát világos, áttekinthető és 
szilárd, minden rész előbbre viszi a történést, illetőleg 
előrejelzi az elkövetkezőket, vagy elősegíti a megértésü
ket. Az ilyen részekre tagoltság általánosan jellemző e 
korszak novelláira, akár sorszámokkal, akár csupán 
csillaggal jelöli ezt az író, vagy éppen szaggatott vonalak
kal, mint az „Árnyék megy az úton” című novellában, 
melyben a balladás, homályos, kihagyásos, közlésmód 
érzékeltetésében igen funkcionális a tömbökre tagolás
nak ez a jelölési módja.

A történet elmondásában, a cselekmény bonyolítá
sában többféle módszert alkalmaz. Az „Árnyék megy 
az úton”-ban például in médiás rés kezdi az elbeszélést, 
a szuronyos határőrök köszönésével, az izgalom, a fe
szült hangulat azonnali megteremtésével, hogy a gyilkos
ságot, az izgatott légkör tényleges okát csak ezután kö
zölje. Gyakoribb az olyan eljárás, hogy valamely normá
lis, nyugalmi állapotba, helyzetbe egyszer csak belépteti 
a végzetet vagy valami balsejtelmet, a cselekmény tragi
kus fordulatának és végkifejletének előrejelzését. Mint 
már említettük, a Kokain című novellában két ilyen for
dulat is bekövetkezik a székely orvostanhallgató viszony
lag kiegyensúlyozott életében: 1. megismerkedik a gaz
dag lánnyal; 2. a lányt a szülei elragadják tőle. A történet 
időrendje nem is mindig ilyen szabályos, s az előrejelzé
sek, a sejtelmek olyan homályosak, úgy elodázódik a 
beteljesülésük, hogy azt hisszük, el is kerülhetők. A „Kí
sértet a hotelben” például a hóesés finom, érzékletes le
írásával kezdődik, s csak távolról sejtjük, hogy nem jót 
jílent, ha „a szakadékok között a tél korlátlan úr lett,

48



nekimérgesedett, kényúri hatalommal” , de itt még in
kább a hóesésből kibontakozó alakra, Strazsik Manóra 
figyelünk, akinek a kabátjában nem nagyúr, „inkább 
olyan vigécforma lakik..., aki hócipőt árul vagy újfajta 
fogpasztát engros természetesen, kizárólag nagyban” . 
Folytatódik aztán az utazó szobafoglalásával és az Ádám 
nevű portással való évődéssel, tréfálkozással a kísérte
tekről. Első ízben itt történik közelebbi utalás a lehet
séges tragikus fordulatra:

„ -  Na Ádám, járnak-e még a kísértetek?
-  Hehe, Strazsik úr, mindig olyan jókedvű...
Mert babonás volt Ádám és respektálta a kísérteteket.
-  Na, ha egyszer lélek lesz belőlem, visszajárok fehér 

lepedőben. Elvárhat, Ádám.”
Ekkor még valóban kedélyes társalgásnak hangzik 

mindez, hisz nem tudjuk, milyen közeljár a kereskedelmi 
utazó ahhoz, hogy lélek legyen belőle. Másodszor a há
rom utazó, elsősorban a kártyán nyerő Strazsik mulato
zása közben figyelmeztet az író a tragikus végkifejlet 
valószínűségére. „Vérvörös árnyék suhant el az emberek 
fölött” , de ekkor még, amint a kéményből jövő huhogásra 
felriadó Ádám tekintete a kulcsokra esett, Strazsik Manó 
14. számú kulcsát a helyén találta, „jeléül, hogy gazdája 
még nem tért nyugovóra” . Strazsik Manót csak reggel 
találták halva a szobájában, s amint rendszerető kispol
gárhoz és takarékos emberhez illik, ruháját szépen össze
hajtogatta. A halál tehát nem mulatozás közben érte 
utol, hanem álmában, vagyis a kéménybeli huhogás 
csak előrejelzése volt a történendőknek.

Alig néhány írás kivételével e kötet novellái sokkal
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zártabb szerkezetűek, feszesebb stílusúak, mint a későbbi 
Majtényi-írások, s hangulatilag is egységesebbek, álta
lában komorabbak.

Amint a Kokain novelláiból láthattuk, Majtényi figyel
me már ekkor, munkásságának ebben az első szakaszá
ban a vidék, mégpedig Vajdaság kisvárosai és kispolgárai 
felé fordult. Ha közelebbről megvizsgáljuk a kötet 14 
novelláját, azt találjuk, hogy többségük színhelye ez a 
vidék, talán éppen Becs kerek vagy Zenta, szereplőik 
pedig az író közvetlen környezetéből valók. Az olyan 
utcanévadás, mint a Kurgartenstrasse, nem téveszthet 
meg bennünket, hisz ennek a novellának is egész világa, 
levegője hamisítatlanul és félreismerhetetlenül vajdasági 
kisvárosi. Itt valahol hegedült és szerenádozott Petro is 
(emlékezzünk csak a kávéházra, ahol mindenki minden
kit ismer, minden új arcot azonnal észrevesz, vagy a ma
gába zárkózott, az önmagával és a háborítatlan esemény- 
telenséggel teljesen elégedett kisvárosi közvéleményre); 
nagyon hasonló környezetben, vidéki, kopott kis szálló
ban játszódik le a kísértetjárás is, még ha a bezártság 
indokolására közeli hegyeket, hatalmas hófúvásokat 
emleget is az író. Ugyanez érvényes az Alibi világára, 
„A táncosnő” és a „Lakodalom van a mi utcánkban” 
cselekményének színtere pedig ismét vidéki kávéház, 
vendéglő, akárcsak a „Caffé Árkádiá”-é. Hogy pedig 
a rádiót éppen a gazdagságát fitogtatni kívánó bánáti 
vagy bácskai parasztgazda vásárolta, azt talán nem szük
séges bizonygatni. Ha emlékeztetünk fiatalkori bécsi 
tartózkodására, akkor a Kokain és a ,,Mi kegyelmes 
asszonyunk” világát sem fogjuk a képzelet termékének
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tekinteni, hanem e tartózkodás emlékének, illetve itt 
szerzett élménynek. Mért is ne találkozhatott és ismer
kedhetett volna itt meg éppen székely egyetemi hallgató
val, vagy véletlennek tekinthetjük-e, hogy mindkét em
lített novellának székely fiú a főhőse, s mindkettőben 
elmeséli a fiú, hogy az otthoni hegyekben még lóháton 
továbbítják a postát, ezért érkezik lassan és olykor késve 
számára a pénzküldemény. Az „Árnyék megy az úton” 
című írásról már elmondtuk, hogy az író távoli, gyermek
kori emlékeihez, a városkapunál töltött évekre s az ott 
átélt félelmekre és képzelődésekre vezethető vissza. Bori 
Imre viszont arra figyelmeztet, hogy ,,A cselekmény 
síkja a Mocsárban látszólag még messze van Markovics 
Mihály konkrét világától, de a hangulatok, különösen 
a regény első részében már hamisítatlanul... az író ittho
ni környezetére mutatnak. Markovics Mihály felzengő 
,lírája’, amely a lázasan és szagatottan elmondott epizó
dokat körülfogja és beburkolja, azt hirdeti, hogy amikor 
a pomerániai tájat akaija festeni, s benne Lüneburgot, 
akkor Becskereket látja valójában, a bánáti síkot az ősz 
fehér páráiban, s ez a világ az, amelyet közvetve valójá
ban megidéz lírai expresszionizmusa evokatív erejével” . 
(Kiemelés: J. G.)

Ez pedig azt jelenti, hogy Majtényi egész írói opusában, 
tehát munkásságának már ebben az első szakaszában is 
szilárdan állott a valóság, mégpedig a mi vidékünk tala
ján, s akkor is Vajdaság, közelebbről Bácska és Bánát 
világát elevenítette meg, amikor látszólag, formailag 
más, távoli színtérre helyezte történetét. De mint láttuk, 
ezt sem mindig tette, és számára Vajdaság -  Szenteleky
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felfogásával ellentétben -  már ekkor is alkalmas miliő
nek bizonyult arra, hogy alakjait életre keltse benne. 
Jelenti mindez azt is, hogy Majtényi mindig konkrét él
ményekből, helyzetekből meríti írásainak tárgyát, írói 
fantáziájára pedig csak a megformálásukban hagyatko
zik, vagy amint maga vallotta később: „valamilyen hoz
zám fűződő magja mindegyik elbeszélésemnek van, vagy 
ha nem is mindig személyes élményből indultam ki, 
hallottam valamit, ismertem valakit...”
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II. A KIEMELKEDŐ  
KÜLÖNLEGESSÉGEK

7. Az újságírás mélyvizében: Új Hírek, Napló

,,Hiába, az a zentai iskola, ahol mindent meg kellett 
írni az égvilágon, mégis jó iskola lehetett” -  emlékezik 
már Zomborban Majtényi arra, hogy az újságírás elemi 
iskoláját Zentán járta ki, mondhatnánk, ott töltötte az 
inaséveket, hogy a Zomborban töltendő segédévek után 
felszabadulhasson, és már „mesterlevéllel” mehessen az 
(akkor és jugoszláviai magyar viszonylatban) igazán 
nagy laphoz, a Naplóhoz. De Zentán nemcsak hogy min
dent az égvilágon meg kellett írni, hanem meg kellett 
tanulni az újságcsinálás minden csínját-bínját, minden 
fázisát, a cikkírástól, hirdetésfogalmazástól, a nyílttér 
írásainak kimosdatásától, sőt a kócos versek megfésülé- 
sétől kezdve a szerkesztésen és tördelésen át a korrigálásig 
stb. Érthető hát, hogy oly könnyen ment aztán az egyez
kedés Zomborban a nyomdatulajdonossal, aki napilapot 
kívánt indítani, s épp ilyen, önálló munkára alkalmas, 
gyakorlott újságírót keresett. Azzal fogadta, hogy „épp 
őt várta” , lépjen be azonnal, s lásson munkához.

A Zentán szerzett újságírói rutin és nélkülözhetetlen 
sokoldalúság mellett egyéb haszonnal is jártak Majtényi 
számára az itt töltött esztendők. Szeli figyelmeztet már
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idézett munkájában, hogy „innen vitte magával a vidéki 
figurák arzenálját” , és itt szívta csontjaiba, idegeibe a 
kisváros légkörét. Megerőltető munkája mellett viszony
lag sok novellát is írt, melyek nagyobb része nyilván 
meg is jelent a Kokainban, éspedig „olyan sötét tónusú 
novellákat” -  írja később Majtényi, hogy ő maga is 
ámulva olvasta őket három évtizeddel később. Még iro
dalmi lap indítására is futotta erejéből: Csányi Endrével 
indították A Mi Világunkat, amelybe tanulmányt készült 
írni Friss Újság-beli elődjéről, Novoszel Andorról, de 
a lap ,,a nyomdász türelmetlensége miatt” megbukott.

Ez a világ azonban csakhamar kicsinynek, szűkösnek 
bizonyult az író számára. A hetenként háromszor meg
jelenő helyi lapocska, ahol még kézzel írták s úgy adták 
nyomdába a cikkeket, mert írógép még nem volt, és te
lefon sem, anyagilag sem jelentett valami nagy biztonsá
got, hát még távlatot! „Zentán számonként kaptam a fi
zetést, meg valamit azért is, mert moziigazgató is voltam, 
de mindez együtt sem jelentett valami biztos egziszten
ciát.” Emellett bizonyára riasztotta az itteni végleges 
megtelepedéstől az olyan író-újságíró-sors is, mint a Víg 
Lajosé, a volt magyar szakos tanáré, aki a sikertelen nyelv
vizsga után nyugdíjba kényszerült, majd újságíró lett. 
Bizonyára nagyon hasznos tagja lehetett a szerkesztő
ségnek, mert mint Majtényi írja, „a leghatalmasabb pol
gármesterek és legrettegettebb rendőrkapitányok szobájá
ba [is] beszüremkedett a legzártabb ajtókon keresztül” , 
hisz e hatalmasságok valamennyien diákjai voltak, nála 
érettségiztek -  „De hogyan!” -  azt csak ő tudta. Eközben 
azonban szinte mániájává vált, hogy bebizonyítsa: Petőfi
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nem esett el Segesvárnál, hanem elmenekült, Orosz
országban aggastyán kort ért meg, sőt később még ott 
született fia is jelentkezett. Minden alkalomra egyetlen 
tárgyról lehetett tőle cikket kapni: Petőfi él! Valóban 
igen elriasztó példája és képviselője ő a ,,helyi gubbasz- 
tóknak” , akiknek a sorsa érthető félelemmel töltötte el 
a pályája kezdetén álló írót és újságírót, s arra késztette, 
hogy a menekülés útjait fürkéssze.

Ugyanakkor Fenyves Ferenc*, jóságos szemüveges 
tekintetének biztatása” és ,,Szenteleky Kornél -  Csuka 
által közvetített -  üzenete” bizonyára nemcsak a kiemel
kedés vágyát táplálta egyidejűleg az íróban és az újság
íróban, de önnön tehetségének és képességének tudatára 
is ébresztette, azaz e kiemelkedés lehetőségét is megcsil
lantotta előtte. Ekkoriban történt éppen, hogy a Zentán 
hitelben kinyomtatott Kokain példányaival Zomborban 
házalt. „Én árusítottam, vittem a könyvkereskedésekbe, 
amikor ez nem ment, akkor házaltam...” Egy zombori 
,,kiadó-nyomdász” pedig („aki csupán hasznot akart és 
jó ,néplapról’ álmodozott”) elhatározta, hogy napilapot 
alapít. Érthető izgalomba hozta e hír az újságírót, aki 
eddig olyan, csak piaci napokon megjelenő újságnál 
dolgozott, amely „a maga, se hús, se hal’ elméletével át
menet volt a megduzzadt hetilap és a lesoványodott 
napilap között, inkább napilapot játszott, foghíjas napi
lap volt” . íme, hogyan lelkesíti a gondolata is annak, 
hogy új napilap indul, amelynél esetleg elhelyezkedhet: 
„Napilap, ó újság, amely naponta megjelenik! íróember

* A Bácsmegyei Napló főszerkesztője
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a maga újságíró-sorsában mindig sóhajt, ha új napilap 
jelenik meg a láthatáron, különösen, ha része is van benne. 
Mert irodalmi újságot, azt maga is alapíthat, akár félkézre, 
hetilapot... de napilapot? Az szent dolog, nagy dolog, 
az a bázis, az az alap... onnan ugrani lehet az irodalom 
irányába is, sőt irodalompolitikát is lehet űzni: faktor 
leszel, kérlek, egyszerre az irodalomban is, ahol eddig 
közkatona voltál! Része vagy az irodalmi közvélemény
nek, alakíthatod is, alakítgathatod, s még a nagyobb 
újságok sem lóhátról beszélnek veled, hanem mint egyen- 
rangúval.” Amint későbbiekben látni fogjuk, ezek a 
reményei lényegében valóra is váltak: sikerült „ugrania” 
az irodalom irányába is, személyes ismeretség, talán ba
rátság is szövődött közte, a „közkatona” és a közeli 
Szivácon élő „vezér”, Szenteleky között, másrészt a 
nagyobb, pontosabban a „nagy” újság, a Napló sem ló
hátról beszél vele ezentúl, hanem nyolc esztendő múlva 
kedvező és megtisztelő ajánlattal segédszerkesztőnek 
hívja meg.

Főszerkesztője, Gyöngyösi Dezső, aki itt a tanító
mestere lett, egyszerre belelökte az újságírói, szerkesztői 
munka mélyvizébe, azzal a számítással, hogy ha „bele
fullad (csak úgy képletesen), a kiadó úgyis kidobja” , 
így érthető, hogy munkája semmivel sem lett kevesebb, 
mint Zentán volt, hanem még több, mindenesetre jóval 
felelősségteljesebb. A feladatokat Gyöngyösi úgy osztotta 
meg kettejük között, hogy magának tartotta meg a kül
politikát s általában a politikát, a többit pedig az egyet
len főmunkatársnak „engedte át” . Ez a többi pedig: 
„a városi riport, a bíróság, a vidéki telefon, a hírek -
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kis belesegítés az ollózásba a tördelés, persze, és meg
várni a cenzúrát, az egész úgy tizenkét órai munka, az 
egész semmi. Ja és a sport. Hát igen, vasárnap is dolgo
zunk, persze, a világ a futballeredményekre is kíváncsi” . 
Mégis jól érezte magát ezen a munkahelyen, az alig har
mincéves jó szemű, kitűnő tollú újságíró szinte elemében 
van, kedvére kiélheti ambícióját, s ki is használja a sok
oldalú tehetsége előtt feltárult lehetőségeket. Nem csoda 
hát, hogy még évtizedek múlva is a lelkesedés hangján 
vallja: „a legszebb állás a világon a segédszerkesztői- 
főmunkatársi, pláne, ha egyedül van.”

Az új munkahely és a főszerkesztő baráti segítsége 
megnyitotta előtte az előbbinél valamivel nagyobb kis
város társadalmi életének kapuit is. A Sloboda (egykori 
Vadászkürt) kávéházban az értelmiségiek törzsasztalánál 
orvosokkal, ügyvédekkel és más szabad foglalkozású 
tekintélyes városi polgárokkal töltötte kevés szabad ide
jét. Itt érezte meg, mi „a magasabb grádusz a betű kö
rül” , a honoráciorok társasága, saját íróasztal telefonnal, 
komoly egyszemélyes albérleti lakás a Csihás Benő ut
cában, „mosolygó háziasszonnyal... ó, kérem, szerkesz
tő úr -  többször is felcsendült napjában ez a hang (semmj 
elmaradt házbérkövetelés) -  szóval minden friss és új 
és szép”.

Gyöngyösi azonban nemcsak az újságíró Majtényinak 
volt mestere, hanem az íróra is számottevő hatással volt, 
különösen élet- és irodalomszemléletének alakulására. 
A főszerkesztő, Majtényi szerint, „szocialista volt, ko
moly marxista műveltséggel” , s noha ő akkor „csak 
az álmodozó ember lanyha érdeklődésével figyelte ha
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tározott történelmi materialista felfogását és életnézeteit” , 
mindez nem maradt rá hatástalan. És ugyanez a Gyön
gyösi világosította fel egész pontosan ,,a Szenteleky által 
felkapott” taine-i elméletről, azaz a miliőelméletről, 
amelynek Majtényi későbbi munkásságában oly nagy 
szerepe lesz.

Az akkori irodalmi csatározásokban, mint írja, nem 
foglalt egyértelműen állást, Szentelekyhez és a Napló 
táborához egyaránt tartozott, de nem kétséges, hogy 
irodalomszemlélete, irodalmi célkitűzései és a vajdasági 
magyar irodalom létjogosultságáról vallott nézetei révén 
mind közelebb került Szentelekyhez. Ekkor már személyi 
kapcsolat is fűzte őket egymáshoz, legalábbis a folyóirat
szerkesztő és a munkatárs, illetőleg a „vezér” és a „köz
legény” visszonylatában, ahogyan egy hajnali jelenet 
leírásában ezt maga jellemzi. Elmondja, hogy egyszer 
Zomborban, az „éjszaka három órakor fekvő, éjszaka 
dolgozó és nappal alvó” újságíró ablakán bekopogott 
Szenteleky, de ő hasztalan invitálta az egyébként fűtetlen 
szobába, a mester elhárította a meghívást, mondván: „Itt 
jártam a szomszédban... Csak azért a kéziratért jöttem.” 
Itt ismerkedett meg s kötött egy életre szóló barátságot 
Herceg Jánossal, s emlékezete szerint 1935 körül itt 
találkozott először a másik nagy baráttal és pályatárssal, 
Gál Lászlóval. A zombori évekre esik első házassága is, 
amely öt esztendeig (1932—1937) tartott, és megismerke
dése második feleségével.

*
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Ha a vidéki kisvárosok szállóit és éttermeit még magán- 
tisztviselő korában megismerte, a kávéház alighanem 
Zomborban vált életelemévé. Ahogyan például az Élő 
víz utolsó fejezetében leírja az Elefánt kávéház közönsé
gét, az főbb vonásaiban a két háború közti zombori 
Sloboda képének visszavetítése mintegy fél évszázaddal 
korábbi korszakba, korhű kosztümökbe öltöztetve 
természetesen a vendégsereget.

Hogy kávéházi ember volt és utolsó képviselője az új
ságíró és író eme típusának tájunkon, azt mindenki 
tudta róla, aki csak ismerte, s kávéházi ember maradt 
akkor is, amikor valójában már egyetlen kávéház sem 
volt errefelé. Szabadkán még a régi városháza keleti 
oldalán levő Városi kávéház törzsvendége volt, Új
vidéken pedig a Vojvodináé és a Putniké. Mikor ezek 
megszűntek kávéházak lenni, egy időre az újságírók 
klubját változtatták kávéházzá kor- és kartársaival, 
majd ennek megszűnte után a rádió és a Fórum Lap- és 
Könyvkiadó klubját varázsolta naponta -  ha egy-két 
órára is csupán -  kávéházzá. Ha ugyanis leült e klubban, 
megrendelte elmaradhatatlan feketéjét, s rágyújtott 
ugyancsak elmaradhatatlan szivarjára -  ritkábban pipá- 
ára máris megteremtette a hajdani irodalmi kávéházak 
atmoszféráját, hisz társasága is azon nyomban akadt: 
barátok, tisztelők, fiatal írók és újságírók hallgatták 
ízesen előadott történeteit, irodalmunk és újságírásunk 
történetének mozzanatait.

*
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Mint hetvenéves korában vallotta, „nagy megtisz
teltetésnek” tekintette a szabadkai Napló meghívását 
1937-ben. Ha még emlékszünk a Zentán szövögetett 
reményekre, melyeket napilapnál való elhelyezkedéséhez 
fűzött, hogy ti. a „nagy lapok” sem fognak vele lóhátról 
beszélni, akkor nyilvánvaló, hogy a Naplótól érkezett 
megtisztelő meghívás leghőbb vágyainak teljesülését 
jelentette. Magyar újságírónak ugyanis a két háború 
közti Jugoszláviában ennél nagyobb vágya nem is lehetett. 
Emellett a Napló „anyagilag erős lap volt és szép fize
tést” biztosított a segédszerkesztőnek. Első hallásra talán 
furcsán hangzik, hogy a zombori napilap felelős szerkesz
tője nagy megtiszteltetésnek tartja a segédszerkesztői 
munkahelyre szóló meghívást, ehhez azonban tudni kell, 
hogy a Naplónál a fő- és felelős szerkesztőn kívül (Feny
ves Ferenc, aki az egész lapért volt felelős) még egy szer
kesztő volt (Havas Károly, aki valamennyi mellékletért 
felelt). További négy segédszerkesztő nagyjából a mai 
rovatszerkesztők munkakörét látta el. Tegyük mindjárt 
hozzá, hogy Majtényit nem kötötték egyetlen rovathoz 
sem, mert sokoldalúságát, páratlan munkabírását igye
keztek maximálisan kihasználni. ír t  úgyszólván mindent
-  a riporttól a novelláig, a krokitól a bökversig, emellett 
„telefonos” volt. Hogy pedig ez mit jelentett az újság- 
csinálás teleprinter előtti korszakában -  gyorsírás és 
gyorsíró nélkül - , azt Majtényitól tudjuk. Arányi Jenő
ről meséli, hogy telefonos volt, de gyorsírni nem tudott, 
s úgy vette a vidéki híreket, hogy csak a neveket írta le, 
melléjük, hogy ki volt a gyilkos, ki az áldozat, ki az 
ügyész, a bíró, a védő, „s néha egy-egy stichwortot” stb.,
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s aztán ,,olyan szépen és kereken keltek ki a hírek és 
tudósítások a tolla aló l..., hogy mindenki dicsérte” , 
azaz a nyers tények és adatok alapján valójában 
a „telefonos” írta meg a hírt és tudósítást. Kegyet 
len taposómalom volt ez a szerkesztőség, s ember
telen az a hajsza, amelyben Majtényinak meg kellett 
állnia a helyét. S meg is állta. Talán csak annyit kell még 
a mondottakhoz hozzátenni, hogy azokban az években, 
amikor Majtényi a Naplóhoz került, két szerkesztővel és 
négy segédszerkesztővel együtt összesen tízen (!) csinálták 
az újságot, amely naponta 16, vasárnaponként pedig 56 
oldalon jelent meg. A telefonos pedig nem csupán gyil
kosságokról és temetésekről szóló vidéki híreket vett fel, 
és fogalmazott meg néhány név és „stichwort” alapján, 
de így vették a belgrádi, zágrábi, újvidéki stb. tudósítók 
jelentését országos és nemzetközi jelentőségű politikai 
eseményekről is.

összesen tehát mintegy nyolc esztendőt töltött Majtényi 
Zomborban az Űj Híreknél, s távozása innen időben 
egybeesett első házasságának felbomlásával is, amit 
újabb kétévi magányos élet követett. Ezt, úgy látszik, 
már nehezebben viselte el, mint a házassága előtti legény
életet. Az írói ambícióktól fűtött Kiss Vilmos gyógy
szerész portréjának megrajzolása, azaz megismerkedésük 
leírása kapcsán fel is panaszolja az ilyen „kutyasorsot” , 
amelynek főleg betegség idején mutatkoznak meg árny
oldalai. „Valami isiászféle ágyhoz szögezte -  olvashatjuk 
a Szikra és hamu ,Örök harc az irodalomért’ című 
fejezetében -  (Szabadkán volt ez 1937 táján); családtalan, 
magamban élő ember voltam akkor; az ilyen ne legyen
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beteg, mert az kutyasors, a legényemberé, ha beteg. 
Mozdulni is alig tudtam. A háziasszonyom néha bejött 
a szobába tüzet rakni, tüzet élesztgetni, valójában talán 
azért, hogy figyelje, nem kell-e a cédulát kitenni az ab
lakba: ,Bútorozott szoba nőtlen, szolid úr részére kiadó’.”

Második házasságát hosszas udvarlás előzte meg, mert 
a tekintélyes zombori tudós magyartanár, Dr. Kohlmann 
Dezső ugyan méltányolta az ifjú újságíró és író érdemeit 
a város művelődési életének fellendítésében, s egy sikeres 
Ady-esten való közreműködését méltatva éppen ő hívta 
fel leánya figyelmét Markovics Mihályra, ám vőnek nem 
akarta elfogadni a garabonciás természetű fiatalembert.

A hosszas udvarlás végül is 1939-ben zárult -  sikerrel. 
Megtört a szigorú apa ellenállása, s a következő évben 
már meg is született Majtényiék kisfia, Andris, aki számos 
novella, többek közt az egyik legjobb és legismeitebb, 
a Különös ajándék megírására ihlette édesapját.

Szabadka azonban nemcsak az újságíró Majtényi előtt 
nyitotta meg az érvényesülés nagyobb lehetőségét, de az 
író is megtalálta itt a nélkülözhetetlen irodalmi közeget, 
a pályatársak társaságát. „Szabadkán ekkor már komo
lyabb irodalmi élet folyt -  emlékezik rá csaknem három 
évtized távolából áthozták már akkor a Kalangya 
szerkesztőségét.” Elmondja például, hogyan tisztelgett 
az agg mesternél, Milkó Izidornál, azaz Dóri bácsinál, 
akihez A. J. (Arányi Jenő?) ajánlásával és rábeszélésére 
látogatott el, a KokainnaX a hóna alatt. Szentelekyvel, 
Herceg Jánossal, Gál Lászlóval, mint említettük, már 
Zomborban megismerkedett, Csuka Zoltánnal és Laták 
Istvánnal meg még Zentán. Itt aztán tovább bővült ez a
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kör Havas Károllyal és Emillel, Berényi Jánossal, Radó 
Imrével, Bródy Mihállyal, Magisterrel, azaz Kiss Vilmos
sal, Debreczeni Józseffel stb. Irodalmi rangja immár 
nemcsak a megjelenő novellák révén emelkedett, hanem 
azáltal is, hogy -  mint írja -  Havas Károly szabadsága 
idején őt bízták meg az irodalmi rovat szerkesztésével. 
Hogy az ő szavaival éljünk, lám, „faktor” lett az iroda
lomban.

Ha egyelőre csak futólagosan is, de érintenünk kell 
ezekkel az évekkel kapcsolatban Majtényi ún. apolitikus
ságát, azaz tartózkodását mindenféle politizálástól, poli
tikától. Ez már magában véve is paradoxonként hangzik 
egy politikai napilap rendkívül aktív, sokoldalú és ter
mékeny újságírója esetében. Mégis így van. Az Új Hírek
nél, mint láttuk, ezt eleve lehetővé tette a főszerkesztő és a 
segédszerkesztő-főmunkatárs közötti munkamegosztás. 
A Naplónál szintén olyan volt a munkaköre, hogy min
dennapi munkája során nem kellett „politizálnia” , s ha 
telefonon vett is politikai tárgyú anyagot, nyilván csak 
feldolgozta, és X. Y. „belgrádi tudósítónk jelenti” hi
vatkozással közölte.

Azt is láttuk, hogy még az irodalmi pártoskodásban 
való állásfoglalástól is tartózkodott, nevezetesen aNapló— 
Szenteleky vitában. Ennek persze az is lehet a magyará
zata, hogy számára, mint egyébként minden magyar 
újságíró számára a két világháború között, a szakmában 
való előrehaladás végcélja a Napló volt, azaz befutni 
annyit jelentett, mint a Napló kötelékébe kerülni. Utal 
erre még a Zentárói való távozás, azaz a Víg Lajostól 
való búcsúvétel leírása alkalmával. Elmondja, hogy „a
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büszke, zentai hídon áírabogó és Párizs felé vágtató 
Simplonra” váltott jegyet Zomborig, de hozzáteszi: 
,,... közben leszállók Szabadkán is, leadom a B. N. szá
mára utolsó közös levéltudósításunkat... vajh, ki tudja 
mégis, ugye?” Ne feledjük továbbá, hogy számára ekkor 
is és még igen sokáig nem az irodalom, hanem az újság
írás biztosította az egzisztenciát, s nemhiába beszélt az író 
, ,új sági r ósor sáról’ ’.

Ezt az „apolitikus” magatartást támasztja alá Lévay 
Endrének az a közlése is, hogy bizony a Hídnál nem si
került szóra bírni, azaz közreműködésre megnyerni. 
Pedig akkoriban, amikor tőle is kéziratot kértek, a Híd 
már Mayer Ottmár irányítása alatt a Párt által meghir
detett népfront-politika érvényesítésén fáradozott, s a 
Napló polgári írói körének olyan tagjaitól is publikált, 
mint Havas Emil és Szegedi Emil.

Ez a harmincas években kialakított apolitikus magatar
tás, mondhatnánk talán kivívott függetlenségnek is, 
bizonyára igen jó vértnek bizonyult a háború és a meg
szállás éveiben, mert ily módon ezekben az években is 
sikerült távol tartania magát a politikától, sőt a magán
életben nem kis veszéllyel és kockázattal járó titkos 
kapcsolatokat tartott a fasizmus által üldözött személyek
kel is.

Mindezek ismeretében még nagyobb jelentőséget kell 
tulajdonítanunk annak a körülménynek, hogy a fel- 
szabadulás után olyan fenntartás nélkül vált egyik napról 
a másikra politikailag elkötelezett íróvá és újságíróvá. 
Szó sincs természetesen arról, hogy Majtényi mindeddig 
eltitkolta volna marxista kommunista meggyőződését,
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hogy most egyszerre kinyilvánítsa. Ilyen utólagos szépí
tésre és hamisításra nincs szüksége Majtényinak, nem is 
volna méltó őhozzá. Majtényi a szó igaz értelmében 
tisztességes, józan polgár volt (élete végéig nem lett tagja 
a Pártnak), s mint ilyen, szívvel-lélekkel az új rendszer 
mellé ált, egész írói-újságírói tehetségét, sőt így szerzett 
közéleti tekintélyét is annak szolgálatába állította. Itt 
kell emlékeztetni rá, hogy olyan, politikailag is felelős 
és exponált munkakör vállalásától sem vonakodott, mint 
a Vajdasági Magyar Kultúrtanács titkári tisztsége volt. 
Nem titok és előtte sem volt az, hogy a Kultúrtanács 
a Párt közvetlen irányítása alatt állt (elnöke tagja volt 
a JKP tartományi vezetőségének), s a vajdasági magyar
ság nevében igen nagy jelentőségű politikai állásfoglalá
sokat is megfogalmazott -  például a Tájékoztató Iroda 
JKP-ről szóló hírhedt határozatával kapcsolatban. Nagy 
részt vállalt e tisztségében Majtényi az 1952-ben Palicson 
megrendezett Magyar Ünnepi Játékok megszervezésében, 
majd a rendezvény politikai értékelésében, tapasztalatai
nak levonásában is. Volt politikai vonatkozása és súlya 
természetesen a Híd főszerkesztői és a vajdasági író
szekció titkári tisztségének is.

2. Rajtunk kívül álló erők intézik-e sorsunkat? A két 
világháború közötti novellatermés

Ennek a viszonylag hosszú, 1929-től 1944-ig tartó, tehát 
másfél évtizednyi időszaknak igen gazdag, bár meglehe
tősen egyenetlen az írói termése. A novellák sokasága

65



mellett két regény is született ezalatt, de csak az egyik 
jelent meg könyv alakban: a Császár csatornája 1943- 
ban, a másik regény, a Hétfejü sárkány viszont mind
máig kéziratban maradt, míg a korszak novellatermésé
nek nagyobb része a lapok és folyóiratok hasábjain kal
lódik. Maga az író is igen szigorúnak bizonyult e novel
lákkal szemben, s a háború utáni első kötetébe (Májusfa, 
1948) csak kettőt, a másodikba (Forró föld, 1950) meg 
négyet vett fel közülük; további négyet Major Nándor 
iktatott be a Remények batárján című válogatásba (1971). 
Semmiképpen sem tarthatjuk véletlennek, hogy e tizenöt 
esztendő alatt nem adott közre novellás könyvet, miköz
ben két regény írásába is belefogott, s az első kínálkozó 
alkalommal az egyikkel kopogtatott a kiadó ajtaján. 
Ennek magyarázatát bizonyára az akkori (a két háború 
közötti időszakra gondolunk) áldatlan kiadói viszo
nyokban kell keresnünk. A maga és a pályatársai példájá
ból is láthatta, hogy a hitelben, félig-meddig vagy egészen 
a szerző költségén és kiadásában megjelenő verses- és 
novellás könyvek -  viszonylagos nagy számuk folytán -  
nem biztattak komolyabb irodalmi sikerrel, a regénynek 
azonban nagyobb esélye volt. Műnk Artúr regénye, A 
nagy káder épp ekkoriban ért meg két év alatt négy kia
dást!

Ha a Kokaintól azt állapíthattuk meg, hogy a jelleg
zetesen expresszionista hangvételű írások mellett olyanok 
is előfordulnak benne, amelyekben a későbbi novellák 
és regények témái, figuráinak előképei, stiláris és hangula
ti elemei is felsejlenek, akkor mindjárt azt is le kell szö
geznünk, hogy az első novellás könyv legjellegzetesebb

66



és leginkább értékmeghatározó írásai sem maradnak 
folytatás nélkül. Más szóval, bármennyire külön szakaszt 
is jelent Majtényi munkásságában a Mocsár és a Kokain, 
e pályaszakasz nem zárul le végleg e regénnyel és novel- 
lás könyvvel, s amennyire a Kokain legjobb írásaitól elüt 
és a későbbiek felé mutat előre például a „Nagybátyám, 
a milliomos'’, a „Lakodalom van a mi utcánkban” vagy 
a Broadcasting, legalább annyira visszamutat az első 
kötet Kokain vagy „Árnyék megy az úton” című darab
jaira „A planétás ember” (1933) és a Vásár (1938). Ez az 
első kötetben tapasztalt kettősség, a zártabb formájú 
és szerkezetű, feszesebb stílusú és komorabb alaphangú, 
illetőleg az oldottabb és kedélyesebb hangvételű írások 
egymásmellettisége már-már rendezői, szerkesztési elvvé 
szilárdul Majtényi novellás könyveiben. A felszabadulás 
utáni első két kötetében ugyanis az agitatív riporthoz 
közel álló, a felszabadulás örömét, az újjáépítés lendüle
tét és lelkesedését kifejező könnyed hangú írások mellett 
felbukkannak az ezekkel szinte feleselő, tőlük hangulat
ban lényegesen különböző s az indulás korszakára vissza
mutató írások is. Nyilván nem véletlen, hogy mind a 
Májusfában, mind a Forró földben csak az ilyen írások 
alatt található meg a keletkezés évszáma: Májusfa: 
„A falábú Tatár András” , 1937, „Az áruló” , 1940; Forró 
föld: Bosszú, 1936, „A lámpás kialszik” , 1936, „Vendég
lő a vidám gyászhuszárhoz” , 1937, Vásár, 1938.

„A planétás ember” (amelyet Majtényi sosem iktatott 
kötetbe, csak Major Nándor vette fel a Remények batár- 
jánba) tartalmával is közvetlenül kapcsolódik a Mocsár
hoz, hisz voltaképpen e regény egyik motívumának,
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Sztorozsenko sorsának újabb változatát hozza. Csakhogy 
itt három „Sztorozsenko” van, mégpedig Iván Panykin, 
aki katona volt világéletében, „valamikor egy ezred ret
tegett haragjától” , most planétát árul, s nemcsak a papa
gáj által kihúzott cédulákon árulja az eljövendő szeren
csét, hanem sorstársai, az orosz emigránsok között a 
„legmagasabb helyről” szerzett információit is terjeszti, 
melyek rendszerint így szólnak: „Még csak a telet bírjuk 
ki!” A másik orosz emigráns, Maszlov hadnagy, Katjusa 
fia, aki „feleséget vett maga mellé, az utcáról nyilván” , 
s most saját „üzletük” van, gesztenyét árulnak az utca
sarkon. „A legnagyobb úr most Rodzenko Misa, mert ő 
kapus a törvényszéken, állami ember, hivatala van ismét” ; 
korábban a pétervári főtörvényszék bírája volt, s azt 
mondták róla, hogy Oroszország első bírája lesz. Az 
egész novella hangulata éppoly komor, mint a Mocsáré, 
az orosz emigránsok itt is éppúgy „aláhullanak”, mint 
a regényben. Természetesen lényegbevágó különbség 
is van a két ábrázolás között. Először is, az aláhullás, 
a deklasszálódás itt már befejezett tény, nem tárgya a 
novellának, ha meg is tudjuk, honnan, milyen magas
latról zuhantak alá ezek az emigránsok. A másik lénye
ges különbség pedig, hogy Panykin és társai azon emig
ránsok csoportjába tartoznak, akik túlélték a Sztorozsen- 
kokat, már több mint egy évtizede eszik az emigráció 
keserű kenyerét, s uralkodó életérzésük a rezignáció. 
Nekik nem volt erejük ahhoz a kétségbeesett és esztelen
céltalan gesztushoz, amellyel Sztorozsenko egy gazdag 
ember meggyilkolásában demonstrálta tehetetlen láza
dását. Aláhullásukat azonban ez a belenyugvás talán
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még döbbenetesebbé teszi. Sem ők maguk, sem a kör
nyezetük nem találják már különösnek és feltűnőnek 
Panykin öltözetét, a „zárt és fényes gombú katonaka
bátot” , az orosz kabátot, fején meg a fekete kalapot, 
ami pedig egyáltalán nem illett hozzá. Ezt a belenyug
vást segíti a kölcsönös érintkezéseik során kialakult és 
használt tapintatos nyelv, beszédmód is, amelynek egyet
len célja, hogy ne emlékeztesse őket a múltra, azaz lecsú
szásukra. Nagy gonddal ábrázolja Majtényi ezt a bete
ges lelki érzékenységet és sérülékenységet. íme, hogyan 
adja tudtára Panykin Rodzenkónak, hogy Maszlov gesz
tenyét árul:

Maszlovval beszéltem, Maszlov hadnaggyal az 
ezredemből. A Katjusa fiával -  tette hozzá jelentőség- 
teljesen.

S mert a másik nem válaszolt, sietve megtoldotta:
-  Tőle való a gesztenye is.
Ha a gesztenye Maszlovtól való, akkor Katjusa fia 

gesztenyét árul az utcasarkon. Ezt mondta a szemérmes 
szavak értelme. A hosszú évek valami titokzatos tolvaj
nyelvet termeltek ki a száműzöttek között -  kerülni 
mindent, ami arra emlékeztet, hogy Panykin Iván, a 
mindenható cár ezredese, nem úr többé, Katjusa fia sem 
az... A fájdalmas meztelenség és a nyers igazság ellen 
így is lehet védekezni. Szavakkal, amelyeket elhallgatunk, 
vagy másképp mondunk ki. A másik -  az így is megérti.” 

Igaz, hogy csak tűnődés, tétován fogalmazott kérdés 
alakjában, de kihallik e novellából a végzetbe vetett haj
dani hit halk visszhangja is. Maszlov Misa, akinek a 
planéta azt ígéri, hogy nagy szerencse éri, nagy útra kel
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majd távoli, idegen országba, így töpreng e jóslat fölött: 
„Nem felettünk, rajtunk kívül álló erők intézik-e sor
sunkat?”

Még közelebbi rokonságot mutat az első korszak leg
erősebb novelláival a Vásár vagy más címén a „Jakab, 
a késes” . Mind tárgyát és tragikus végkifejletét, mind 
feszes, a végzet angyalának szárnysuhogását érzékeltető 
előadásmódját tekintve az első kötet említett írásaira 
emlékeztet. Már a bevezető képbe is sötét színeket kever, 
amelyben egyébként rendkívül eleven, érzékletes leírást 
kapunk a hajdani nagy vásárok előestéjének izgatott han
gulatáról. „A szekerek vigyázva jöttek az úton egymás 
nyomában, mint ahogy csilingelő vagy kongó harangszó
ra lakodalom vagy temetés libben elő a porfelhő mögül, 
jelenésre.” A szekerek ugyanis sötétben vonulnak a más
napi vásárra, s ezért „riasztó volt a szekérzörgés, a ku
tyaugatás és minden körülöttük. Még a harangszó is 
elevenebben mondta az Angelust ezen az estén.” A vá
sár tehát kinek-kinek lakodalmat vagy temetést is jelent
het. Ilyen kétféle a vásárosok viselkedése is ezen az estén. 
Miután elfoglalták helyüket, lefizették a helypénzt, a 
késes „riadt nyugtalansággal szundikált a mesterláda 
tetején”, mert „a vásárjáró csak nyúl módjára alhatik, 
sorsa az örök vigyázz”. A kegyszerárus ugyanakkor 
kocsmába ment, s „vidám zeneszóval tért meg hajnal
ban... Örömére a vásári koránkelő népnek, egész a sát
ráig húzatta” . Remek képben állítja elénk azt a szerepet, 
amelyet az ilyen vásárok egy-egy falu és vidék életében 
játszottak. A törpék országába vetődött Gulliverhez 
hasonlítja az eseményt, s így ír: „Holnap az óriás végig
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fekszik a vásártéren, karját, lábát belógatja a környékbeli 
utcákba, magába szívja a szalmazsákok féltett bankóit, 
a takarékperselyek piculáit, elnyeli a hízót és a tehénkét. 
A cserebere nagy orgiája ez, de utánozhatatlanul izgató 
hangzavarral, szédítő látnivalókkal.”

Baljós és tragédiát sejtető Jakab meditálása is a késről 
az első vásárló megjelenése előtt. „Mágikus ereje van 
a késpengének -  gondolja magában. -  Egyenes éles vona
lában láthatatlan erő szunnyad. Társa az embernek már 
ősidők óta. A kődarabon és husángon túl a penge jelentett 
először hatalmat. A legegyszerűbb gép, amely ketté
vágja az összetartozó rostokat. Amit a kés kettészel, soha 
többé össze nem ragasztja semmi. Tulajdonképpen imád
kozni kellene hozzá mindennap, ha nem lenne alárendelt, 
kis és nagy erők állandó rabszolgája a kés. Csak kitalálni 
lehetett nehéz, szúrni, vágni vele már gyerekjáték.” Ér
dekes, s ez is a tragédia sejtetésének szolgálatában tör
ténik, úgy beszél Jakab a késről, mintha csupán a rostok 
kettészelésére volna alkalmas, mintha például kenyérsze- 
lésre nem is használná az ember. E stílus és hangulati 
egység szabja meg, hogy az első vásárló is így fordul az 
árushoz:

„ -  Hogy ez a gyilok?”
Tehát nem kést, bicskát akar vásárolni a legény, hanem 

gyilkot! De a legénynek eredetileg esze ágában sem volt 
gyilkot vásárolni, s a történet épp ezen a ponton fordul 
a végzetdráma útjára. Az olvasó már tudja, hogy Jakab 
valójában gyilkot árul, tudjuk, hogy minden késpengének 
mágikus ereje van, egyenes éles vonalában láthatatlan, 
de gyilkos erő szunnyad, s ezért már azt is sejtjük, hogy
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„az a legény, aki délután fél négykor végigment a József- 
napi vásáron” , végül is kést fog venni, és ez lesz a tragé
diája, mégis hisszük, hogy talán elkerülheti sorsát, hisz 
„mindenre gondolt, csak a késre nem”. Végig is megy az 
egész vásáron, felül a körhintára, befordul a lacikonyhá- 
ra, megiszik két decit, a gyorsfényképésznél fényképet 
csináltat, de végül csak odasodorja a tömeg a késes sát
rához. Még ekkor is van remény: „Angyal áll a sátor 
szélén, hívogatva, feléje integetve: Hagyd a kést, hagy
jad -  dobd el és fuss nem ér annyit” , abban is remény
kedünk, hátha nem egyeznek meg, sokat kér a késes. 
De akárcsak Oidipusz, a novella hőse sem kerülheti el 
a sorsát, hanem épp elébe megy. Megveszi a bicskát, 
beül a kocsmasátorba, iszik, beleavatkozik valami vere
kedésbe, amihez különben semmi köze, s „Akkor meg
villant kezében a kés, szúrt és talált. Valaki gyilkost kia
bált...” A lezárás ezek után már egészen természetesen 
hangzik: Jakab, a késes, százával vitte a késeket, jámbor 
és örök kötelességtudással mint portékát, valójában 
„a végzet feltartóztathatatlan fuvarosa” volt.

A novella szépsége és ereje épp abban van, hogy fő
szereplője voltaképpen nem is Jakab, a késes, még csak 
nem is a gyilkoló legény, hanem a végzetet megtestesítő 
kés, s nem is szól egyébről a novella, mint a kés, „a leg
egyszerűbb gép” eredeti, ősi szerepének érvényesüléséről, 
amiben mind a késes, mind a legény csupán eszköz. 
Eszköz a végzet kezében. E tétel kifejtésének van itt alá
rendelve minden, s miután a legény a kést megvette, már 
csak úgy futtában értesülünk a történtekről, hisz azok
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eleve nyilvánvalóak voltak, s a kérdés a vásárlás aktusá
val dőlt el.

Érdemes ebben a novellában még egy dologra felfi
gyelni: a kés rendeltetésének betöltésére Majtényi egy 
parasztlegényt (béreslegényt?) választott, olyan figurát, 
amilyen csak igen-igen elvétve található hősei között. 
Lássuk közelebbről, hogyan válik ez a jámbor legény 
gyilkossá: „Csak lassan ásta magát a legény vérébe a 
késhez tapadó gondolat. Mint ahogy az esővizes csatorna 
sem telik meg egyszerre, hanem hangtalan esőcseppek 
duzzasztják. Lassan kezdte magát különbnek érezni 
mindenkinél, aki körülötte vigad és duhajkodik a kocs
mában. Később kitolta a határokat a falakon túlra. Az 
ilyen magában gubbasztó, sarokban ülő, csillogó szemű 
italos emberben, akinél még a szó sem mutatja az utat, 
mindig sok van a hangtalanul támadó vérebből. Már ak
kor gyilkos volt, gyilkosa mindenkinek, aki útjába akadt, 
csóvát vetett feléje, vagy csak kétségbe vonta megnöve
kedett hatalmi érzetét.” (Kiemelés: J. G.) Bár kétségtelen, 
hogy logikailag és lélektanilag megállja helyét ez a leírás, 
lehetetlen nem figyelmeztetni arra, hogy valahol ott 
munkál e rajzban a városi ember, a polgár ösztönös fé
lelme is a kérges lelkű egyszerű embertől, a hangtalanul 
támadó vérebtől, akinél még a szó sem mutatja az utat.

Szoros rokonságot tart ezzel a legénnyel „A dunai 
hajós” Gubica Jánosa is, aki elitta a pénzét, nem küldte 
haza, nem tette félre, „Giurgiunál csapszékbe vetette 
magát három napra”, gazdája, a német kormányos csen
dőrökkel vitette haza, s bezárta előle ajtaját a német asz- 
szony is, aki pedig a szeretője volt. Ekkor újra kocsmába
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indult, részegre itta magát, s bánatában és a fegyelmitől, 
illetőleg az elbocsátástól való félelmében, vagyis mert 
minden összeomlott benne és körülötte, felakasztotta 
magát. Ezt a másodszori elindulást sok tekintetben ha
sonlóképpen indokolja meg az író, mint a vásári legény 
gyilkosságát: ilyen ember a matróz! „És a lélektől se 
kívánd, a hajóslegény leikétől, hogy ma más legyen, 
mint tegnap volt, hogy most odaálljon tilalomfának, és 
mondja Gubica Jánosnak: ne bomolj, ember, te vesze
kedett ember, hisz magadon ütsz, csak magadon! Nem 
is súgta senki és semmi Jánosnak, hogy nem jár jó úton, 
őt az elkeseredés vitte, s az elkeseredés feneketlen tó, 
ha elmerül benne az ember, nem tudni, hol a megállás.” 

Már a Kokainban olvasott Fagyosszentekben megfi
gyelhettük, milyen természetes egyszerűséggel mozognak 
gyermekhősei a valóságon túli világban, milyen könnyen 
mosódik el képzeletükben a határ reális és irreális között. 
Ugyanilyen természetesen, minden fenntartás nélkül 
vonzódik az „Onuc Péter harangjai” című novella gyer
mekhőse Onuc Péterhez, nagyságos Országh Nándor 
úr kocsisához, akiről pedig a felnőttek borzongva sut
togják, hogy egyszer az útszéli keresztnél látták éjfél kö
rül, amint „gubbasztva ült a kereszt léckerítésén, lábait 
lógatva, és fütyörészett” . „Hogy ez nem rendes dolog, 
azt az első szóra megérti minden valamirevaló ember.” 
Az egzekútor meg egy alacsony nádasház előtt látta, 
„mintha meg akarná venni...” Onuc Péter nem is igye
kezett eloszlatni ezt a személye körüli titokzatosságot. 
Mikor kis barátja mindezt visszamondta neki, csak ennyit 
válaszolt: „Mit tudják ők azt.” A kisfiút azonban a leg

74



kevésbé sem zavarták az ilyen híresztelések, sőt talán 
még fokozták is érdeklődését a kocsis iránt és ragaszko
dását hozzá. Része volt ebben annak is, hogy mikor 
egyszer beteg volt, Onuc Péter röpítette kocsiján az or
voshoz, a ,,halál elől fuvarozta el... kifogott a kaszáson, 
akinél gyorsabban jártak az ő lovai'’; máskor meg elvitte 
a kinematográfba, befizette érte a húsz fillért.

Leginkább az vonzotta a kisfiút e különös „bánáti 
keverék emberhez” , hogy három nyelv ismeretén túl, 
melyeken ,,a legszebb rémtörténeteket” tudta, „birtoká
ban volt a negyedik nyelv titkának: tudta, hogy mit 
beszélnek a harangok... hogy a harangozás mögött 
muzsikaszó és döbbenetes erejű versek húzódnak meg” . 
Azt mesélte aztán kis barátjának, hogy legszebb mégis, 
ha éjnek idején szól a harang. „Akkor magától szól... 
Megindul a harangnyelv, mert elvarázsolja a vörösen 
lobogó tűz vagy vér.” S hogy ezt is bemutathassa a 
gyermeknek, felgyújtja gazdája szalmáját és istállóját.

Egyfelől tehát a gyermeklélek, a tiszta gyermeki kép
zelet és a minden gyanakvástól mentes gyermeki kíván
csiság finom rajza emeli ki ezt az írást a többi közül, más
felől pedig Onuc Péter hasonlóképpen egyszerű lelkivi
lágának a rajza, aki ezt a kíváncsiságot, lám, akár tűz
eset előidézésével is kész kielégíteni: így legalább a kis
fiú szemében azzá lehet, ami a felnőttek között lenni 
szeretne, de nem lehet.

Külön érdekessége az írásnak, hogy egy művelődés- 
történeti miniatűr formájában leírja az első mozielőadást 
Becskereken, melyet valamikor a század elején látott. 
„A Búza téren vert sátorban székelt a műintézet. Éppen
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olyan volt kívülről, mint a cirkuszok. Odabent nagy fe
hér lepedőn mindenféle árnyalakok mozogtak. Alattuk 
egy ember ült, hosszú nádpálcával. Fel-felmutogatott a 
vászonra és kikiáltotta a kép következő jelenetét. Pél
dául: -  A rendőr pofon üti Polidort.” Némafilmről van 
szó természetesen, legfeljebb verkli nyikorgatott hozzá 
valami elkoptatott operettslágert.

,,A lámpás kialszik” , a „Bosszú” és a „Tettének oka 
ismeretlen” című írásokban ismét a vidék, a kisváros 
hozzá oly közel álló kisemberéhez fordul. Az elsőben 
egy albérletben lakó félszeg tanárember alakját rajzolja 
meg meleg rokonszenwel, akit egy hét után először in
vitált be a nappaliba a ház leánya- A fiatalok idillel ke
csegtető közeledési kísérletét azonban előbb az állandóan 
háborgó, a vagyonából kifosztott s most elégedetlenkedő 
nagymama, majd a zsarnok anya betoppanása vágja el. 
Igaz, nem valami eredeti a tárgy, ötlet, sokan és sokszor 
megírták a kifelé rendezett, szolid életet mutató, belül 
pedig állandó marakodástól marcangolt kispolgári csa
ládi együttesi, amelynek minden kínját és szégyenét a 
fiatalok szenvedik el. Majtényi azonban nagyon közelről 
ismerhette ezt az életet, bizonyára éppen albérlőként 
gyűjtötte ezeket az élményeit.

A Bosszú garabonciás hőse ugyanebből a galériából 
való. A kisvárosi vendéglő törzsasztalának társasága, 
a kilencek megtűrik körükben, itallal tartják, hogy mulat
tassa őket, és céltáblája legyen fölényes, lapos és goromba 
szellemeskedésüknek. „Szavalj valamit, Menyhért -  
nógatták az asztal körül, és ősszenevettek a kilencek. -  
Minek tartunk itallal, na nem igaz?” Ez a garabonciás
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viszont titokban selyemingtől álmodik és bársonykabát
ról, meg arról, hogy „imok lehet még a városházán”. 
Ezen az estén Drenyákné, akiről a férjén kívül mindenki 
tudja, hogy a suszter jár hozzá, éppen Menyhértet tün
teti ki a kegyeivel, talán, hogy a susztert bosszantsa. Ezért 
áll bosszút rajta a suszter: úgy talpalja meg -  nem is 
lyukas -  cipőjét, hogy az három centivel magasabb lesz 
a lyukasan hagyott páijánál, Menyhért pedig kénytelen 
úgy járni, mintha sánta volna. A garabonciás melléknév
ből, a szavalásra való felhívásból és az írnokságról való 
álmodozásból Ítélve, a viszonylagos jómódban böfögő 
primitív kisiparosok egy művelt, talán költői hajlamú, 
mindenesetre jobb sorsra érdemes állástalan értelmiségit 
züllesztettek törzsasztaluk bohócává.

Ismeretes, hogy a tőkés társadalom kisemberének, 
kishivatalnokának a feje fölött állandóan ott függött 
a munkanélkülivé vagy munkaképtelenné válás Damok
lész kardja, s e két állapot között alig volt különbség. 
Ez az állandó rettegés és létbizonytalanság formálta 
ezt az emberfajtát megalkuvóvá, a hatalmasok előtt haj- 
bókolóvá, közmondásosan gerinctelenné. E fenyegetett
ség érzését, a család jövendő egzisztenciájáért való aggo
dalmat állítja elénk Majtényi a „Tettének oka ismeret
len" című novellában, pontosabban e rettegés kiváltotta 
lelki folyamatokat egy kishivatalnok esetében, aki a 
család jövőjének, fia megélhetésének biztosítása céljá
ból minden pénzét, apjától örökölt szőlejének árát is 
beleértve, életbiztosítási kötvényekbe fekteti, s aztán 
öngyilkos lesz.

Hősünk esetében ez a félelem nem fikció, hanem na

77



gyón is indokolt: orvosai közlik vele, hogy két-három 
éven belül megvakul, tehát munkaképtelenné válik. Igaz, 
hogy van e novellának egy érzelgős felhangja is, külö
nösen apa és fiú viszonylatában, de ahogyan a gyanakvó 
beteg szinte mániákusan hajszolja a kegyetlen, számára 
megsemmisítő igazságot, abban a reményben természete
sen, hogy hátha mégse..., az mély emberismeretről s 
nagy megjelenítő erőről tanúskodik. Ez a félszeg kis
ember, aki csak a halálával képes megváltani családja 
jövőjét, egyszersmind igen határozott, erős jellem. Bá
mulatos következetességgel viszi véghez a tervét, eltűrve, 
hogy felesége tékozlónak higgye, s feltételezze róla, 
hogy szeretőt tart, és arra költi szőleje árát. Sőt a fia, 
akinek érdekében mindezt teszi, ákiért valójában az 
életét adja, rossz apának mondja.

Megfigyelhetjük itt az írónak egy igen érdekes, megle
hetősen ritkán alkalmazott eljárását is: a reálisból az 
irreálisba való átcsapást az elbeszélés során. Az történik 
ugyanis, hogy a mindvégig első személyben szereplő 
főhős halála után is folytatja a történetet, „érzékeli” 
és kommentálja a ravatala körül lejátszódó eseményeket, 
az elhangzó megjegyzéseket, s meditál életről, halálról, 
halál utáni lét-nemlétről, s ily módon értelmezi, zárja le 
az egyébként realisztikusan előadott történetet.

Már a „Vásár” és „A dunai hajós” című írásokkal kap
csolatban figyelmeztettünk, hogy Majtényi, a tipikusan 
városi ember, a polgári szemléletű író, valahonnan mesz- 
sziről s némi félelemmel szemléli az érdes lelkű kétkezi 
dolgozó embert, sőt némi túlzással azt is mondhatnánk, 
hogy inkább csak a lumpenproletár figurája foglalkoz
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tatja. Igaz, lélektanilag indokolja Kozár János árulását, 
akit a kényszer visz rá, hogy a munkáltató kocsmárosné 
pártjára álljon, sőt segítségére siessen testvérei, a favá
gók ellenében, de nem azért teszi, hogy a családjának 
kenyere legyen, hanem egy pohárka pálinkáért! („Az áru
ló” , 1940.) Nem sokkal különb nála a falábú Tatár And
rás sem (az azonos című novella hőse), aki jó pénzért 
eladta a nevét valakinek. Az a kérdés nem is igen foglal
koztatja, hogy mért lehetett szüksége valakinek az ő 
nevére, csak szórja számolatlanul a könnyen szerzett 
pénzt, s azt sem képes felfogni, mit jelent számára, hogy 
ő jogilag többé nem létezik. Ha nem állna az írás alatt 
az 1937-es évszám, a névvásárlóban a fasizmus üldözött
jét, talán zsidót gyaníthatnánk, de Majtényi szándéko
san nyitva hagyja ezt a kérdést, hisz a célja csupán az 
elesett Tatár András bemutatása volt, aki lám,kénytelen 
volt eladni a nevét. De mint láttuk, ő sem a puszta meg
élhetésért tette, hisz szórja a könnyen jö tt pénzt.

A „Vendéglő a vidám gyászhuszárhoz” (1937) című 
novella a bizarr és groteszk színekkel átszőtt humorával 
válik ki a korszak terméséből. Erősen bizarr már Jaka- 
bos Mátyásnak az az ötlete is, hogy „szemben a temető
vel, csodára, ajtót töretett és kocsmát telepített, várva 
a vendégeket, de nem a holtakat. Csak a halál csatlósait, 
a gyászhuszárokat.” Bizarr a kocsma neve is, de a ven
déglős jól számított: tudta, hogy ha „nagyfejűért jött 
el a kaszás, a négylovas halál” , akkor húszas jár a halál
madaraknak, akik aztán melegben lehűtőzni, hidegben 
melegedni járnak temetés után a kocsmába. A harmadik 
spriccer után viszont már kuglizni kezdtek. „Lekerült
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a mente addigra mindegyikükről, csak a fordított para
dicsomos fiaskóhoz hasonló nadrágszár jelezte, hogy a 
vidám vendégsereg voltaképpen egyenruhás gyászhuszár.” 
Ez a kedélyesen sziporkázó humor, amelyet mindvégig 
némi bizarrság ellenpontoz, ilyen komor eszmefuttatások
ra is alkalmat ad az írónak: „M ert a halálnak szörnyű 
rendje van, szörnyű regulája. Életében valaki megtéveszt
heti embertársait: jobbik ancugjában és kikandikáló 
selyemzsebkendővel mást mutat, mint igazi lénye. A halál 
rendjében azonban mindenki az őt megillető gyászszertar
tással megy földi porhüvelyével az ítélőszék elébe.” 
A novella végén azonban a humor és bizarrság közötti 
finom egyensúly megbomlik, s a történet a burleszk irá
nyába kanyarodik el. Az apja helyébe beállt hórihorgas 
ifjú Vilcsek Ferenc gyászhuszár ugyanis megszerelmese- 
dett, s egyik idősebb kollégája tanácsára az ablakon akar 
bejutni a fűszer- és vegyeskereskedő cselédjéhez. Ennél 
azonban épp egy finánc volt, s ez az ablakban megje
lent halálmadár láttán előbb megrémült, majd fegyvert 
ragadott, s üldözőbe vette a szerelmes legényt. A leány 
szintén halálra vált, azt hitte biztosan, hogy „a halál 
jö tt el érte, büntetésül ledér életéért” .

Hadd figyelmeztessünk rá végezetül, hogy Bige Jóska is 
volt koporsósnál könyvelő, Majtényi tehát valahonnan 
igen jól ismerte a temetkezési „szakmát” , a különböző 
rangú temetések rendjét, s alighanem abban is igaza 
van, hogy ez a különös emberpéldány, a gyászhuszár 
„költő tollára alig került még emberi mivoltában, leg
feljebb mint a rettenet szimbóluma” . Az ő műveiben 
viszont valóban igazi, hús-vér figurák, akik Jám bor
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népek napközben, olyanok, mint más, még polgári 
foglalkozásra is, kőművesek, borbélyok, olykor asztalos 
is akad köztük, gyengébb iparral” (!)

Természetesen nemcsak ennyi és ilyen elbeszélést 
írt és publikált Majtényi a szóban forgó másfél évtized 
alatt, de minthogy ezek kerültek csupán kötetbe, ezek 
váltak az életmű szerves és értékmeghatározó részévé. 
Tegyük mindjárt hozzá, hogy a tárgyalt novellák egyút
tal ki is emelkednek a pályaszakasz kisprózái terméséből, 
tehát a legnagyobb esélyük van arra is, hogy mint a 
jugoszláviai magyar elbeszélő irodalom jeles értékei fenn
maradjanak.

E novellák vizsgálata során arra a megállapításra 
juthatunk, hogy a Kokain alapján jellemzett első pálya- 
szakaszhoz képest nem játszódott le valami gyökeres 
változás, látványos fordulat Majtényi elbeszélő művésze
tében. Megtalálható itt még az első korszak számos 
sajátsága, és legfeljebb némely hangsúlyok gyengülnek, 
de el nem tűnnek. Láttuk, hogy a végzet uralma az ember 
fölött, illetőleg az ember tehetetlensége a végzet rendelé
sével szemben még mindig döntő élménye az írónak, s 
a kisváros, a vidék kisemberének sorsa, tehetetlensége is 
változatlanul érdeklődése középpontjában áll. Az „Onuc 
Péter harangjaf’-ban azonban van egy motívum, amely 
később Majtényi számos írását jellemezni fogja. Mint 
említettük, az általa látott első mozielőadás leírása so
rán valóságos kultúrtörténeti kiselőadást tart a „kései” 
olvasónak, tehát egyenesen kimondja, hogy a múltból, 
a saját gyermekkorából veszi írása tárgyát, és olyan dol
got mesél el, amit a mai, újabb nemzedék már nem tud
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hat. Éppen csak az a nála oly természetessé váló meg
szólítás hiányzik itt még, amellyel a kortárs olvasóhoz 
fordul, mielőtt a múltról mesélni kezdene. Számunkra 
ugyan ma már e korszak többi írásának is múltbeli a 
tárgya, akár a régi nagy vásárok hangulatát, akár az 
orosz emigránsok deklasszálódását írja le, de a novellák
ban ez jelen idejű esemény, történés. Hogy Gál László 
jellemzésére emlékeztessünk, itt, az ,,Onuc Péter harang
jaidban találkozunk először a nagyapó modorú Majté- 
nyival, aki mesélt, mosolygott, szeretett.

Még a novellák szerkezeti felépítésének olyan kül
sődleges jelzéseit is megtartja, mint a „fejezetek” római 
számokkal, csillaggal vagy csak iniciálékkal való megje
lölése. Feltűnő e „fejezetek” rövidsége, illetőleg aránylag 
nagy száma. Az alig háromoldalnyi terjedelmű „Az 
áruló”-t például három, a tízoldalnyi „Vásár”-t pedig hét 
részből építi fel. E tagoltság funkciója, amelyet az első 
korszak novelláiban kimutattunk, lényegében változat
lan: minden kis „fejezet” újabb lépést jelent a cselek
mény kibontásában, újabb színnel gazdagítja a képet. 
Nem kétséges, hogy ez az eljárás a kompozíció szilárdsá
gát, a szerkesztés biztonságát és a terjedelemmel való 
jó gazdálkodást segíti, hisz írónk -  ne felejtsük el -  leg
több novelláját újság, napilap számára írta, ahol a meg
felelő terjedelem a közlés egyik feltétele volt.
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3. Járható út keresése népek, vallások és emberek között: 
Hétfejű sárkány

Hogy Majtényi csak későbbi munkássága során vált a 
Bácska és Bánát múltjának krónikásává, pályája elején 
viszont a jelen, a kora társadalma és abban a kisember- 
sors érdekelte leginkább, azt második regénye, a (minden 
bizonnyal) zombori években, tehát az 1929— 1937 közötti 
időszakban keletkezett Hétfejű sárkány is tanúsítja. 
Ez a romantikus szerelmi történettel átszőtt társadalmi 
regény még igen sok szállal kapcsolódik az első korszak 
regényéhez és novelláihoz. Még mindig komoly szerep 
jut benne például a végzetnek. Mert csak a végzet ren
delhette úgy, hogy a fiatal és csinos Ivó Benč bíró épp 
akkor látogasson a szerbiai hegyi falu pópájához, ami
kor otthon volt a pap leánya Belgrádból. E látogatás 
és a két fiatal találkozása pedig végzetes egyfelől a pra
voszláv pap számára, hisz a biró katolikus, de végzetes 
lesz a leány, Zora számára is, hisz a férje előbb elhanya
golja, talán szeretőt is tart mllette, később pedig egy 
panamába keveredik bele, a felesége örökségét is elher
dálja, és börtönbe jut; tehát Zora szépen induló élete 
teljes zsákutcába torkollik. Végzetes véletlen az is, hogy 
a rövid időre Bácskába áthelyezett biró éppen annál a 
magyar családnál kap lakást, amelynek a fia orvosnak 
tanul, s e kapcsolat révén abban a bányában kap állást, 
ahol Zora férje a direktor. Ez a találkozás meg Péter, az 
orvos számára válik végzetessé, mert beleszeret a rangos 
szépasszonyba, aki végül mégsem követi külföldi állá
sába, és egy életre szóló sebet üt a szivén.
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Természetes azonban, hogy a regény ábrázolásmódja 
számos ponton el is tér a korábbi korszak gyakorlatától. 
Mindenekelőtt abban, hogy a színhelyek a történelmi 
idő és a társadalom jóval konkrétabb formát kap, mint 
a novellákban. Emlékezzünk csak: Panykin, Maszlov és 
Rodzenko orosz emigránsok bárhol élhettek a föld 
kerekségén Oioszországon kívül, sorsuk az emigránsok 
sorsa, s ilyen értelemben általánosított;,,A dunai hajós” 
Gubica Jánosával kapcsolatban, mint láttuk, még hang
súlyozza is az író, hogy a matróz sorsa és lelke változat
lan. Ugyanez érvényes ,,A lámpás kialszik” , a „Tettének 
oka ismeretlen” , a Bosszú stb. félszeg, létbizonytalanság
gal küzdő kisemberére is: szinte bármely vajdasági 
kisvárosban előfordulhattak a múlt század végén vagy 
századunk első felében.

A Hétfejű sárkány eseményeinek színhelyei ezzel szem
ben szinte földrajzilag is körül vannak határolva. Utak- 
tól távol megbúvó kis hegyi faluról van szó Szerbiában, 
továbbá Belgrádról, majd egy folyó menti, szerb-magyar 
vegyes lakosságú bácskai kisvárosról, aztán egy szer
biai bányavárosról, ismét Belgrádról stb. A történelmi 
idő iránt sem hagy kétséget az író, hisz a bácskai kis
városba áthelyezett bíró a régi rendszer félreállított ma
gyar bírájának „foglalt” lakásrészében lakik, a szerb 
burzsoázia legfőbb vonása pedig, hogy fiatal, szinte 
tegnap jö tt faluról, s a miniszterek származását, falusi
paraszti atyafiságát is pontosan számon tartják a belg
rádi „fórumon” , a csarsin. Maga a bánya körüli pana
ma is a hirtelen felkapaszkodott, gyorsan gazdagodni
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kívánó, kapzsi új burzsoáziát jellemzi, amelynek élet
formája jellegzetesen parvenü.

Ne gondoljunk azonban valami Balzacra emlékeztető, 
részletekbe menő táj- vagy környezetrajzra, inkább csak 
a színek és hangulatok impresszionisztikus képeit kap- 
jpk, ahogyan például a Szerbiába utazó orvos, Péter 
látja a tájat a vonatablakból, ahogyan Belgrád képei 
felvillannak Zora éjjeli csavargásaiban, zajos társasági 
életében vagy a csarsi, a kávéházi teraszok színes zsibon- 
gásában. Ez az impresszionista technika, ez az ecsetkeze
lés jellemzi a Császár csatornája táj- és társadalomrajzát 
is, sőt a legtöbb művét.

A Hétfejű sárkányt s vele együtt a csatornaregényeket 
nem is csak a korábbi korszak írói gyakorlatától, hanem 
úgyszólván egész életművétől megkülönbözteti és elvá
lasztja az a körülmény, hogy az író itt tőle független, rajta 
teljesen kívül álló objektív valóságot, korabeli vagy tör
ténelmi eseményt ábrázol, míg elbeszélő művészetében, 
valamint a Garabonciásban és a Bige Jóska házasságában 
olyan történeteket, helyzeteket ír le, amelyeknek szinte 
mindig van valamilyen „hozzá fűződő magja” . Nem 
véletlen, hogy a Garabonciással és a Bige Jóska házasságá
val kapcsolatban védekezni volt kénytelen az önéletrajzi 
jelleg „gyanújával” szemben, elismerve ugyanakkor, 
hogy e műveiben volt a „legőszintébb” , mondhatnánk, 
a legfelszabadultabban szubjektív. Nyilvánvaló viszont, 
hogy a Hétfejű sárkánynak és a csatornaregényeknek 
aligha lehet hozzá fűződő magja, hisz ez előbbihez kora 
társadalmát, a régi Jugoszlávia újdonsült burzsoáziáját,
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az utóbbiakhoz meg a történelmet kellett behatóan ta
nulmányoznia.

Ha e regény helyét keressük Majtényi opusában, kü
lön pedig az író regénykoncepciójának alakulásában a 
Mocsártól a csatornaregényeken át a Garabonciásig, 
akkor mindenekelőtt Bori Imrének arra a megállapítására 
kell figyelmeztetnünk, mely szerint „a Császár csatornája 
nem természetes következménye a Mocsárnak, hanem 
egy azzal ellentétes esztétikum terméke m ár...” Annak 
ellenére, hogy a Hétfejű sárkány cselekménye és a benne 
ábrázolt viszonyok jelen idejűek, mégis a Császár csator
nájához, e történelmi regényhez áll legközelebb mind 
szemléletében, mind írói módszerében. Érthető is ez, 
ha emlékeztetünk rá, hogy Majtényi épp e regény meg
alkotása idején, tehát a zombori években került egészen 
közeli kapcsolatba Szentelekyvel, s amint már említet
tük, itt ismerkedett meg behatóbban Szenteleky koncep
ciójának elméleti alapjaival, a taine-i miliőelmélettel is, 
amelyet teljesen magáévá tett, és munkásságában alkal
mazni igyekezett. Erről tanúskodik az 1943. évi palicsi 
írótáborban tartott előadása, sőt még a Nobel-díjas lvo 
Andriéról 1961-ben tartott rádióelőadása is. „Általában 
a kis népeknek -  hangsúlyozza Andrić világsikerét 
magyarázva -  az irodalmi univerzumba elsősorban 
tájszínekkel, egzotikummal lehet bejutni, vagy olyan 
földrajzi és lelki határokról, amelyek megborzongatják 
a fantáziát.” A továbbiakban, elutasítva az absztrakciót, 
a „minden ház falára ráillő reprodukciót", úgy véli, hogy 
a nagy népek irodalmi közvéleménye elsősorban arra 
kíváncsi, „van-e sajátos viharunk, saját forró szelünk,
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saját imaginációnk, amely különleges és csak itt lehet: 
nem szereti az azonosságot (úgy látszik) a lelkén áthöm- 
pölyögtetni, hanem a lelki hidat (bármilyen ellentmon
dóan hangzik is) a különbözőség pillérein akarja lát
ni” . (Kiemelés: J. G.) Említett palicsi előadásában pedig, 
amelynek már a címében is a szín és a hangulat szerepét 
hangsúlyozza, mintegy a csatornaregény témaválasztá
sát indokolva, képzeletbeli utazást tesz az alföldön, s 
megállapítja, hogy „különleges, az alföldtől elütő hangu- 
tot itt csak a csatorna mentén találunk” . (Kiemelés: J. G.) 
Tehát mindkét fejtegetésben a különösön, a különleges
en , a különbözővégen és az elütőn van a hangsúly, amely
nek ábrázolásával -  Majtényi meggyőződése szerint
-  a vajdasági írók érdemlegeset mondhatnak ország- 
világ számára. Hogy pedig a Szerbia szívében élő, pat
riarkális szemléletű és életvitelű pravoszláv pópa a maga 
kis hegyi falujában, valamint az innen felkapaszkodott, 
miniszteri rangra jutott testvér és a belgrádi csarsi stb. 
éppoly különlegességek Majtényi szerint jugoszláviai 
viszonylatban, mint a csatorna és vidéke bácskai viszony
latban, azt aligha szükséges hosszasan bizonygatni.

Közel áll egymáshoz e két regény az alkalmazott kom- 
pozíciós elv és az ábrázoló módszer tekintetében is. 
Majtényi ezekben az években elsősorban sikeres, olvas
mányos regény írására törekedett, tehát nagyon ügyelt 
a cselekmény folyamatosságára, a szerkezet szilárd egysé
gére. Ezt a folyamatosságot itt Zorának, a szerb pópa 
lányának életútja biztosítja, kezdve a belgrádi egyete
mista éveitől, Ivó Benč iránti szerelmén, majd mozgal
mas társasági életén át a fiatal magyar orvos, Péter iránti
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szerelméig és e szerelmi viszony zsákutcájáig, azaz a sza
kításig. E szerelmi történet kerete azonban, mint már 
rámutattunk, a régi Jugoszlávia kapitalista társadalma, 
s a szerelmi történet a társadalomrajz élénkítését, a re
gény olvasmányosságát és kompozíciós egységét bizto
sítja.

A cselekmény Belgrádban indul, ahol Zora orvosnak 
tanul, azaz meglehetősen szabadosan, minden előítéletre 
fittyet hányva éli társasági életét, de csak konzervatív 
környezete, lakásadónője és miniszter nagybátyja hiszi, 
hogy feslett életet él, mert kiderül, hogy csak keresi a nagy
városban életének értelmét, tartalmát, de nem találja meg. 
A férfiak ugyanis vagy gorombán tolakodók, vagy csak 
sóhajtoznak, és verseket írnak hozzá. Az apja azonban 
véget vet ennek az életnek, hazaparancsolja a lányát, 
mert özvegy lévén, a teljesen elaggott anyósával már 
lehetetlen együtt élnie.

A pasák útjától távol eső kis hegyi faluban, Riljében 
Zora továbbra is nadrágban jár, kerékpárjával száguldoz 
a hegyek között, csendes közbotránkozást okozva a 
környéken. A belgrádi élet mozgalmasságából kicsöp
pent és kétségbeesett paplány azonban éppen itt, az isten 
háta mögött talál rá az igazi szerelemre, amit hasztalan 
hajszolt a fővárosban. Apja ugyanis meghívja ebédre 
a felügyelő körúton járó új főbírót, a Karlovacról bün
tetésből (az író csak sejteti, hogy ennek politikai oka 
lehet) ide helyezett Benč Ivót, s a fiatalok szinte egyszer
re egymásba szeretnek. Ami ezután következik, azt 
már eleve részletesen megindokolta az író, főleg a riljei 
pap, Jevrem Aksentijevié remek figurájának megrajzo
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lásával. Esperes lányát vette feleségül húsz dulumnyi 
egytagban fekvő földbirtokkal, elsőként épített kőházat 
a faluban, s maga is esperességről álmodozott. Ám fele
sége halála után mintha megszakadt volna benne valami, 
visszasüppedt a falusi papok kicsinyes, egyhangú, per
spektívában életébe; fiai messze mentek, s Zora maradt 
egyetlen reménysége és támasza. Belgrádba való utazásá
nak, majd a Zorával folytatott heves vitájának és asztal
csapkodásának nagyszerű leírása, a miniszteri osztály
főnök öccsénél tett látogatása során (a magas hivatalban 
az ajtónállónak sem árulja el kilétét, és szabályszerűen 
várakozik az előszobában) igen eredeti, hús-vér figura
ként állítja elénk, akinek legfőbb vonása a vidékiesség, 
erkölcsi tisztaság, a hivatalához és a hagyományokhoz 
való hűséges ragaszkodás. Ha ehhez hozzátesszük, hogy 
a fiatal főbíró, Ivó Benč édesapja egy régi vágású k. u. 
k. tisztviselő, akkor máris nyilvánvaló, hogy a szerb- 
horvát, de még inkább a pravoszláv-katolikus ellentétet 
igen kiélezett helyzetben ábrázolja az író.

Ivó is tisztában van vele, hogy Jevrem Aksentijevićben 
„két lélek birkózik. Az apa és a lelkész” . De az apa nem 
kergeti el a leánykérőt, sőt meg sem tagadja tőle leánya 
kezét, s épp így válik a történet tragikus hősévé. Csak 
ennyit mond Ivónak:

Az én vendégem nem lehetsz többé. A ház vendége 
vagy. Ha itt vagy, én nem lehetek jelen.”

Majtényi azonban nem egyszerűsíti le a dolgokat oly 
módon, hogy a maradi öregek a vallási türelmetlenséget 
képviselnék, a fiatalok pedig könnyedén túlteszik magukat 
az előítéleteken. Igaz, Ivót is kitagadja az apja, amiért
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szerb és pravoszláv leányt vett feleségül, ám Jevrem 
anyósa, az esperes özvegye, aki a földbirtok tulajdonosa
ként még mindig a papi család legfőbb hatalmassága, 
szívvel-lélekkel a fiatalok mellé áll, sőt még Bácskába 
is elkíséri őket, ahol az ellentéteket áthidalandó, polgári 
házasságot kötnek. (A házasságkötés körül általában, 
a bácskai utazásban meg különösen igen határozottan 
és talpraesetten viselkedik, ami mellesleg kiáltó ellentét
ben áll azzal a rajzzal, amelyet a beszámíthatatlanságig 
szenilis öregasszonyról a regény elején olvashattunk.) 
Másrészt viszont a fiatalok sem teljesen mentesek az 
előítéletektől, legalábbis Ivó nem. A nagy jólétben be
következett elhidegülés idején -  amikor az asszony szere
tőt tart, s ugyanezt feltételezi a férjéről is amikor 
Ivónak leáldozóban van a szerencséje, és a miniszter 
nagybácsi is cserbenhagyja, ilyen szavakat vág Zora 
fejéhez: „Még a fajtádat is gyűlölöm... Mert ti csak így 
tudtok: orvul szúrjátok le az embert.” Az író pedig 
mindezt így kommentálja: „Nincs járható út, úgy lát
szik, csak gyűlölködés van. Kiterjed fel- és lemenőre, 
oldalágra."

Persze ez is csak egyik oldala az igazságnak. Amikor 
ugyanis Ivó az immár belügyminiszter nagybácsihoz, 
tehát a főbíró hivatali feljebbvalójához indul kihallga
tásra, még nem tudja, mi vár rá. Fél, hogy fejére olvassák 
korábbi vétségét, amiért ide helyezték, s elbocsátással 
fenyegetik, csakhogy félreálljon. Ha azonban politiká
ról, főleg pedig üzletről van szó, akkor a burzsoázia 
egykönnyen sutba vágja a nemzeti és vallási különbsége
ket. A miniszter, aki a belügyminiszteri székből már
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készül átülni a nagyobb jövedelmet ígérő erdő- és bánya
ügyi miniszteri székbe, nagyszerű lehetőséget lát az ő 
kegyeitől függő fiatalemberben arra, hogy a közéletben 
politizálva, a kulisszák mögött meg üzletelve, őáltala 
érvényesítse érdekeit.

De nemcsak a politikában és az üzlet területén, hanem 
mint kiderül, a házastársak között is van járható út. 
Zora például, aki korábban, jó  módjában, akárcsak a 
többi unatkozó úriasszony, szeretőt tartott, s arra biz
tatta a szegény fiatal (magyar) orvost, hogy szökjenek 
meg, kész őt követni a szegénységbe is, ez a Zora az 
összeomlás pillanatában, amikor a legnagyobb lehető
sége volna a szökésre, és minden oka megvolna rá (férje 
börtönben ül, s kiderül, hogy a nagyanyjától örökölt 
vagyona is ,,beolvadt a számlákba”), úgy dönt, hogy 
kitart férje mellett. A fiatal orvos ugyanis kecsegtető 
ajánlatot kapott Belgiumból, tehát nyitva előttük a mene
külés útja, az asszony azonban elküldi a fiút.

Mi ez vajon: írói következetlenség a jellemábrázolás
ban vagy egy úriasszony szeszélye? Egyik sem! Mint 
már az eddigiekből is nyilvánvaló, Zora a regény tulaj
donképpeni főhőse, mindvégig központi figurája, a leg
nagyobb gonddal és a legtöbb rokonszenvvel megrajzolt 
pozitív egyénisége: a faluról feltört első, még romlatlan 
polgárnemzedék reprezentánsa. Míg például az apa nemes 
patriarkalizmusa mellett is megmosolyogni valóan ana
kronisztikus jelenség, a miniszter nagybácsi romlott és 
korrupt, a férj, gyenge jellem lévén, beleszédül a hata
lomba és gazdagságba, Zora mindig következetesen száll 
szembe minden előítélettel. Az összeomlásban is ő az
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egyetlen, aki nem veszti el a fejét, tudja a helyét és tenni
valóját: kész verekedni gyermekéért és uráért. A polgár 
Majtényi tehát az ő alakjában mintázta meg az eszményi 
polgárt, akit talán nem is csak a korrupt és kapzsi nagy- 
burzsoáziával, hanem a gyámoltalan kispolgárral, az 
urakat majmoló magyar középosztálybeliekkel szemben 
is példaként kívánt olvasói elé állítani, hisz nyilvánvaló, 
hogy üzenetét a vajdasági magyarsághoz, nem pedig 
a szerb burzsoáziához intézi.

A társadalomrajz, mint említettük, nem átfogó, kivált
képpen nem szociográfiai igényű, hanem impresszionista 
jellegű, s csupán egy-egy jellegzetes színt, hangulatot, 
pillanatképet villant fel a két háború közti Jugoszlávia 
burzsoá társadalmának életéből. Ezek a képek pedig 
ott a legszínesebbek és legelevenebbek, ahol személyes 
élményeire támaszkodhat. Ilyen például a rohanó tempó
jú, de egyenetlen, nagy ellentéteket felmutató fejlődés 
Belgrádban, a felhőkarcolók gyors felnövése a földszin
tes viskók szomszédságában, a hatalmas vagyonok és 
politikai karrierek születése, valamint a gyors bukások, 
s mindennek megvitatása a csarsin, Belgrád utcáin és 
kávéházaiban, ahová könnyen oda tudjuk képzelni a 
vidékről leutazó újságírót is.

Az impresszionista technika következménye, hogy a 
társadalomrajz nem is teljes, hisz első pillanatra nyilván* 
való, hogy a társadalom alsóbb rétegei, a munkások és 
parasztok hiányoznak belőle. Még a bányában sem talál
kozunk egyetlen bányászfigurával sem, sőt életükről, 
kizsákmányolásukról sem tudunk meg szinte semmit. 
Elmondja ugyan az író, hogy a kipárolgás elpusztítja a

92



legelőket, megfeketedik tőle a fű*, kiszáradnak a fák, 
ismeretlen betegséggel sújtja a munkásokat, s hogy az 
egyik művezető bányamérnökre ferde szemmel néznek, 
mert sokat beszélget a bányászokkal. Ezen túl semmi.

A novellista Majtényi is szóhoz jut a regényben, s né
hány remekbe szabott epizóddal gazdagítja a cselekményt 
és eleven epizódfigurákkal a szereplők galériáját. Tegyük 
mindjárt hozzá, hogy e legcselekményesebb és talán leg
jobb kompozíciójú Majtényi-regényben még a legönál
lóbb, a magukban leginkább megálló epizódok is elég 
szorosan kapcsolódnak a főcselekményhez, az epizód
figurák sorsa pedig a főhősökéhez. Az egyik ilyen novella
ként is megálló epizód a két tanítónő reménytelen és 
kiúttalan helyzetét, egy eldugott faluban végleg vak
vágányra futott életét ábrázolja. Nem véletlen, hogy az 
író épp ezt a részletet közölte a Kalangyában**. Ružica, 
az idősebb, a változhatatlanba való belenyugvás, a rézig- 
náció hangján meséli el fiatalabb kolléganőjének eddigi 
hányattatását, kiszolgáltatottságát a tanügyi és egyéb 
hatóságoknak, néhány szép esztendejét, kellemes állo
máshelyét, szerelmi fellángolásait és hajdani bizakodását, 
majd mindezek semmibe veszését, tovatűnését örökre. 
Szinte kétségbeejti a még reménykedő fiatalabb pálya
társát, amikor taposómalomszerű életét és munkáját 
jellemzi, miután a sors és a hatóságok szeszélye ide
sodorta „egy szűk völgykatlanba és ottfelejtette", ahol 
aztán belemerült „a sokéves olvasásba, amelyből nincs

* Innen a hagyatékból előkerült „Fekete fü” címváltozat.
** „Hold a hegyek fölött*1. Kalangya, 1944. január IS. Lábjegyzet: „Részlet 

a szerző .Hétfcjü sárkány* című sajtó alatt lévő regényéből.**
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kiút, csak szünet van. Szünet a tanításra, sétára -  aztán 
megint örökké ugyanaz.”

Ez a Ružica azonban azonos Zora hajdani barátnőjé
vel, aki a Riljéhez közeli járási székhelyen tanított épp 
akkor, amikor Benč főbírót odahelyezték. Ruíicának is 
megtetszett a jóképű fiatalember, de amikor megtudta, 
hogy annak meg Zorán akadt meg a szeme, szerényen 
félreállt, sőt a szerelmi postás szerepére is vállalkozott. 
Mostani együttlétük alkalmával viszont a fiatalabb taní
tónő mesél egy jómódban élő családról, melynek gyerme
két tanította, és aranykeresztet kapott diákja anyjától 
ajándékba. Úgy tudja, hogy az asszony nem boldog, sőt 
szeretőt tart. Előkerül a fénykép is, és Ružica rájön, hogy 
ez az anya Zora. Valami homályos aggodalom ébred 
benne, levelet ír Zorának, amelyben ez állt csupán: 

,,Még élek, ha el is felejtettél. Nem is írom meg, hol. 
A napokban imádkoztam érted és gyermekedért.”

Aztán ráírta nagyobb betűkkel:
,,Vigyázz, nagyon vigyázz, az istenre kérlek!”
Ebből Zora természetesen már tudta is, ki írt neki. 

,,Azt is, hogy miről. Volt a sorokban valami szomorú, 
valami fenyegető.”

Ahogyan ez az epizód valami sejtelmes veszedelem 
árnyékát veti előre Zora és Péter szerelmére, hasonló
képpen színezi -  tragikus fordulatot sejtetve -  e szerelmi 
kapcsolatot a regény már említett remek epizódfigurája: 
Koca Miloje bányamérnök, művezető is. A fiatal orvos 
mindjárt első éjszakai ügyelete alkalmával megismerke
dik vele, s egyszerre valami barátságféle, kölcsönös 
rokonszenv alakul ki köztük, amely tartósnak is bizo-
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nyúl. Amikor Koča megtudja, hogy az orvos az északi 
szárny 2-es szobájában kapott szállást, nyomban figyel
mezteti, hogy a szoba ablakán azért nincs redőny, mert 
egyszer ott épp a redőny miatt gyilkosság történt. Mikor 
ott ketten leeresztették a redőnyt, valaki belőtt az abla
kon. Miloje ugyan tisztázta magát a gyilkosság vádját 
illetően, a tényleges gyilkos (annak az asszonynak a 
férje, aki a szobában akkor szerelmi találkán volt) bör
tönben is ül, ám a személye körüli gyanú mindmáig nem 
oszlott el. Végül kiderül, hogy ő is szerelmes volt abba 
az asszonyba, s vak szerelemféltésből ő figyelmeztette 
a férjet az esetre. Az asszony is jól tudja ezt, s azóta fél
őrültként bolyong a hegyek közölt. Egy alkalommal ki 
is lesi Milojét, és megszúrja, de a mérnök túléli a sebesü
lést.

A regény cselekménye Péter és családja révén kerül 
kapcsolatba a Bácskával és a magyarokkal. Benč főbíró 
és felesége rövid bácskai tartózkodása kiváló alkalom az 
író számára, hogy az itteni polgárságról, a magyarság
ról, a vidékről és a kisvárosról az itt élő ember félreért
hetetlen rokonszenvével szóljon. A ház ura, a félreállí- 
tott volt főbíró „nyugodt méltósággal” mozog, és hűvös 
előkelőség sugárzik viselkedéséből, a városnak nemes 
patinája van, rendezett, aszfaltozott utcái, ahol „hosszú 
lélegzetű, nehézkes volt minden... Barátságos volt a 
villanyfény és az emberek megállapodott nyugalma egy
aránt... nem ordítottak úgy az ellentétek, mint nálunk” 
[Szerbiában]. Benč főbíró szájába adva a szavakat, azzal 
magyarázza ezt, hogy „itt nem menekültek az emberek 
minden emberöltőben hanyatt-homlok valami elől” .
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Egyébként „kétnyelvű volt a város már századok óta” , 
s Zora „bámulva adózott készségüknek, ahogy válto
gatták a nyelvet: ugyanazzal a lélegzettel beszélgettek 
kétfelé, kétféleképpen. Hogy nem vétik el soha a szavak 
ütemét!”

Igen, ugyanannak a Péternek a családja ez, aki majd 
a bányakórházba kerül orvosnak, és Zora szeretője lesz. 
Egyelőre azonban valahol egyetemen van, és nem is 
találkozik a „lakókkal” . Mikor majd végez, s állami 
állásra mint magyarnak nincs kilátása, magánrendelő 
berendezésére pedig anyagi lehetősége nincs a családnak, 
ekkor jutnak eszébe az anyának a főbíróék, akikről már 
akkor tudta, hogy hatalmas pártfogójuk, rokonuk van, 
és a főbíróból bányakormányzó lesz. Mindezzel az ifj- 
asszony dicsekedett. Zorának igazán nem esik nehezére az 
anyai kérelem teljesítése, ám Péter csak jóval később, 
már a bányatelepen tudja meg, hogyan jutott soron kívül 
ehhez az álláshoz.

Ez a bácskai közjáték és Péter bekapcsolása a főhős 
Zora életébe nem a véletlen műve, hanem az írói néző
pont vagy alapállás egyértelmű meghatározása. Majté
nyi ugyanis lényegében kívülről, a vajdasági ember, azaz 
Péter és családja szemével látja a szerbiai helyzetet és 
eseményeket, s ilyen távlatból ábrázolja is.

E közjáték a későbbiek során messze túlnő jelentősé
gében egy epizód keretein. Bármilyen merésznek hangzik 
is első hallásra, mégis tény, hogy a Héífejü sárkány -  
közvetett ábrázolásban természetesen -  voltaképpen 
Vajdaságról és benne a kisebbségi magyarságról szól! 
A regény egészét tekintve úgy találjuk, hogy mindazzal,
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amit Szerbiáról, Zoráról és családjáról, a bányáról stb. 
elmond az író a regény első felében, valójában azt a szín
helyet és környezetet kívánta ábrázolni, amelybe majd 
Péter, a regény Zorával egyenrangúan fontos főhőse 
belekerül; mindeddig azokat az embereket mutatta be, 
akikkel ő majd kapcsolatba kerül. S innen kapja meg 
valódi jelentőségét a bácskai epizód is: tehát Vajdaság
ról, közelebbről inkább csak a Bácskáról és a bácskai 
magyar(ság)ról a szerbekkel, főleg Zorával való kapcso
lata révén kapunk képet. Ezt a tényt támasztja alá az a kö
rülmény is, hogy a regény második felében Zora férje 
és családja fokozatosan szinte teljesen kimarad a cselek
ményből, és helyüket Péter foglalja el. Sőt! A regény 
kései „folytatásában”, az így is történhetettben már 
csak Péter további sorsa fogja érdekelni az írót, s Zorá- 
hoz fűződő szerelme is csupán a múlt fájó emléke marad.

A Dolgozók című hetilapnak adott egyik interjújában 
a következőket mondta a Hétfejű sárkánnyal kapcsolat
ban 1966 végén vagy 1967 elején (a Garabonciás és a 
Bige Jóska házassága együttes megjelenése alkalmából): 
„Folytatni akartam olyképpen, hogy a felszabadulás 
utáni időkbe is átnyúljon a történet, de eddig még nem 
tudtam erre rászánni m agam ...” Pedig folytatta! Igaz, 
nem úgy, ahogyan e nyilatkozat szerint tervezte, hogy 
a történet „a  felszabadulás utáni időkbe is átnyúljon” , 
csak a második világháború pokláig jutott előre a cse
lekmény, de alig egy évvel e nyilatkozat után, 1968-ban 
az azonos című novellás könyv élén már meg is jelent. 
Minthogy azonban az olvasó számára ismeretlen regény 
fonalát bonyolította tovább, nem kapcsolhatta szorosan
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e történetet az előbbihez, s az utalásokkal is óvatosan 
kellett bánnia, nehogy a megértést megnehezítse.

Péter, a főhős (itt teljes nevén szerepel: Bernét Péter) 
ugyanaz a fiatal orvos, aki a Bácskából a szerbiai bá
nyába került. Az így is történhetett cselekménye onnan 
folytatódik, hogy Péter elindul Belgiumi állomáshelyére, 
de úgy határoz, hogy út közben egy szép hónapot az 
örökké áhított Párizsban tölt. Itt azután utoléri a má
sodik világháború, a német megszállás, s ebben nyoma 
vesz.

Hogy pedig ez a Bernát Péter azonos a Hétfejü sárkány 
fiatal magyar orvosával, azt az ilyen utalások teszik 
kétségtelenné: „mintha csak apró bányászlámpák vi
lágítanák útját” ; majd a vonatban ismételten doktor 
úrnak szólítják, s arról beszélnek neki, hogy Belgium
ban „tele vannak a bányák otthoni emberekkel, téged 
is azért fogadtak fel talán, hogy otthoni hangsúllyal 
mondják neked tolmácsolásra ott a munkások: fáj a 
hasuk” . Ugyanilyen egyértelműek a Péter lelkiállapotára, 
szerelmi bánatára, a Zorával való fájdalmas szakításra 
történő utalások is: „H a a szikrázó csillagok most fájni 
tudnak benne, azok fájdalma egyféle: egyedül és csakis 
azé, aki elveszett. Azé az asszonyé.” Péternek a rövid 
boldog szerelem és fájdalmas szakítás utáni lelkiállapo
tát jellemzik az ilyen általános következtetések is: „A  
boldogság néha közel jön, és mégsem ér hozzád. Min
denki szíve őriz egy Velencét, de őriz fájdalmas csata- 
vesztést is.”

Érdekes azonban, hogy míg az így  is történhetett című 
kisregény a cselekményt ott folytatja, ahol a Hétfejü
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sárkány végén megszakadt, addig az időben nincs ilyen 
folytonosság. Az első regény cselekménye, a körülmények
ből ítélve, valahol a harmincas években, esetleg még ko
rábban játszódhatott (a volt magyar főtisztviselő „fog
lalt” lakása, a fiatal jugoszláv burzsoá állam, a kamasz 
nagyváros, Belgrád stb.), s Péter távozásakor a bányából 
még semmilyen jel nem mutat a második világháború 
közeli kitörésére. A kisregény szerint viszont Péter már 
a vonatban egy menekülő-bolyongó zsidóval ismerkedik 
és barátkozik meg, Krausz úrral, aki -  már érvénytelen!
-  osztrák útlevéllel utazgat, tehát már túl vagyunk az 
Anschlusson, sőt Franciaországot is rövidesen legázolják 
Hitler hadai (1940).

A két regény közötti összefüggés tehát igen laza, s bár 
kétségtelen, hogy a Hétfejű sárkány ismeretében sokolda
lúbban bontakozik ki előttünk a főhős, Bernát Péter 
alakja, lelkiállapota, sőt párizsi életmódja és emberi 
magatartása is, a cselekedetei is érthetőbbek számunkra, 
ez a kisregény alapjában mégis önálló mű, magában is 
megáll. Más kérdés természetesen, hogyan járt volna el 
az író, ha ismert, megjelent regény történetét, az olvasók 
által ismert szereplők sorsát folytathatja, mint a Bige 
Jóska házasságában tette.

Nem lesz talán érdektelen végezetül néhány szóban 
vázolni a Hétfejű sárkány „regényét” , azaz kálváriáját, 
kéziratban maradásának történetét. Hogy a két világ
háború között tett-e kísérletet az író e regény kiadására, 
arról nincsenek adatok, de hogy 1944-ben, tehát egy 
évvel a Császár csatornája sikere után erre kilátás nyílt, 
az bizonyosnak látszik a Kalangya 1944. jan. 15-i számá
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nak idézett lábjegyzetéből, mely szerint a mű sajtó alatt 
volt. Talán ugyanannál a kiadónál lehetett előkészület
ben, amely a csatornaregényt is kiadta, és a háborús 
események akadályozták meg a megjelenést. Közvetle
nül a felszabadulás után aligha gondolhatott irónk e 
regény kiadására. írónak és a könyvkiadásnak egyaránt 
előbbre való vagy ilyennek hitt tennivalója akadt ezekben 
az években. Megírta hát a Májusfa és a Forró fö ld  című 
kötetekbe gyűjtött írásokat, és hozzálátott a csatorna
regény átdolgozásához, kibővítéséhez.

A Hétfejű sárkányról azonban sosem feledkezett meg 
véglegesen, sohasem mondott le a kiadásáról, hanem 
újra meg újra kézbe vette, és láthatóan előkészítette kia
dásra. A Dolgozóknak adott említett nyilatkozatában 
többek között a következőket mondta: „A kiadónál 
van egy, a két háború közötti időkből való kéziratom, a 
Hétfejű sárkány. Egyelőre még nem tudom, mi lesz a sor
s a .. .” Ekkor (1966 végén vagy 1967 elején) ismét csak 
az lett, hogy továbbra is kéziratban maradt. Pedig a szer
ző számos, igen jelentős változtatást eszközölt rajta.
-  Igaz, nem olyan természetűek e változtatások, 
mint a csatornaregénybeliek, vagyis nem tett hozzá sem
mit, nem mélyítette el, mondjuk, a társadalomrajzot, 
nem élezte ki a társadalombírálatot, csupán el- és kiha
gyásokra, ún. húzásokra szorítkozott. És épp e húzások 
természete tanúskodik legegyértelműbben arról, hogy 
a beavatkozás a háború után történt, s az immár érett, 
rutinos író keze vezette a törlő piros ceruzát. Elsősorban 
a királyi Jugoszlávia társadalmi, politikai, nemzetiségi 
viszonyainak, a szerbség múltjának, a több száz éves

100



török uralom még felismerhető nyomainak részletező 
leírásától tisztogatta meg a kéziratot, ami a mai olvasó 
számára unalmas lenne, szájbarágásnak hatna, helyen
ként pedig a cselekményesség rovására is menne. A 
„húzások” egyszóval hasznára váltak a regénynek, s vár
ható, hogy ha végre sor kerül a megjelenésére, a kiadó 
tiszteletben tartja e szerzői szándékot, és abban a formá
ban adja közre a regényt, amelyet írója láthatóan vég
legesnek tekintett.

Említést érdemel az a körülmény is, hogy a hagyaték
ban talált kéziraton a „Fekete fű” címváltozat is előfordul, 
holott mint láttuk, az 1944-es első híradástól kezdve, ahol 
csak említette, mindig Hétfejű fárkány címen tette. Tény 
viszont, hogy némely irodalmi és kiadói körökben for
galomban volt egy olyanfajta tévhit, hogy van Majtényi- 
nak egy Hétfejű sárkány evem kiadatlan ifjúsági regénye, 
s e tévhitet bizonyosan a cím sugallta. Valószínű, hogy a 
szerző éppen e tévhitet kívánta eloszlatni a cím megvál
toztatásával. Nem vitás azonban, hogy a riljei pap, azaz 
a Zora apja szobája falán levő ikonnak, amely a hétfejű 
sárkánnyal viaskodó Szent Györgyöt, a család véd- 
szentjét ábrázolja, s amely alatt Zorát keresztelték, sok
kal nagyobb szerepe van a regényben, Zora családjának 
jellemzésében például, mint a csak futólag említett fekete 
fűnek, a bányából eredő légszennyeződésnek.
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Két ízben fogott hozzá Majtényi Mihály annak a kor
szaknak az ábrázolásához, amelyben „a mai Bácska 
alapjai lerakodtak'’, vagyis amikor a Dunát a Tiszával 
összekötő ún. Bácsi-csatornát kiásták, s az egykor mo- 
csaras-lápos vidéket kitűnő termőfölddé változtatták. 
De nemcsak a földrajzi-gazdasági körülmények változ
tak meg gyökeresen a 18. század utolsó negyedében, 
hanem ekkoriban alakult ki e vidék népessége is. A török 
hódoltság után csaknem lakatlanná vált ingoványra -  
amely bizonyos tekintetben a hatalmi vákuum idejét is 
élte, hisz a földesurak és a kincstár hatalma még nem állt 
helyre egészen -  „dalmaták, szerbek, németek és magya
rok, zsellérek és máshonnan jö tt nemesurak, rabok, 
francia hadifoglyok” vonulnak. „Legtöbbjüknek ez lesz 
a hazája, itt kell élniük egymáshoz törődve” (Zimándi 
Pius).

Első ízben 1943-ban fordult e korszak és benne a csa
tornaépítés felé, s a Császár csatornája című regényében 
ábrázolta. A felszabadulás után, átdolgozva és valójá
ban még egy „kötettel” megtoldva az első változatot, 
Élő víz címmel adta közre a csatornaregény második 
változatát.

Az első megfogalmazással, tehát a Császár csatornájá
val kapcsolatos írói szándékát és célkitűzéseit az 1943-ban 
tartott, már említett előadásában fejtette ki az író. Igaz, 
hogy az előadás szövege a Kalangya 1943. szeptember 
15-i számában jelent meg, ugyanabban, amely a hátlap
ján már terjedelmes ajánló szöveget közöl az októberben

4. Regény az ember teremtette csodáról: Császár csatornája
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megjelenő, gyakorlatilag tehát már kész regényről, mégis 
nyilvánvaló, hogy a történelmi regényben az itt kifejtett 
koncepciót igyekezett valóra váltani.

Láthatóan a Szenteleky által „felkapott” és szorgalma
zott couleur locale elmélet alapján áll, s szűkebb hazánk
ban azt a jellegzetességet keresi, amely a Nagyalföldtől 
megkülönbözteti. A táj, a szín és a hangulat kapcsolatát 
igyekszik megteremteni, hogy az ábrázolt alakok ne 
légüres térben mozogjanak, vagy Szirmai fogalmazásá
ban a „tájbeidegzettséget” kívánja felmutatni, amely nél
kül az író „sohasem adhat hiteles környezetrajzot, szug- 
gesztív hangulatfestést és élő ábrázolást” .

Előadásában Majtényi azt a kérdést szegezi a maga 
és írótársai mellének, hogy kiütközik-e belőlük a táj 
visszfénye, valóságot ér-e kezük és tollúk, van-e kapcso
latuk a tájjal, mert -  állapítja meg -  „a tájnak szerves 
kapcsolata van színhez és hangulathoz” . Ő egészen kon
krétan arra a tájra gondol, „ahol a futóhomok a fekete 
földdel ütközik... ahol a nagy vizek hatalmas három
szöget képeznek... ahol északról jövet a Duna először 
szalad megint hegyeknek” . És tagadó választ ad: nem 
érzi „a különös rögöt, a földszagot olyannak... ahogy 
a valóságban keveredik a porral” . Móricz Zsigmondra 
hivatkozva állítja, hogy az itteni magyar írók műveiben 
hasztalan keresi e táj sajátos jellegét. „Nem az én mon
dásom ez, Móricz Zsigmond szögezte le elő ttünk:,Ennek 
a vidéknek itt nálatok különös lihegését érzem, ez más, 
mint a Duna-Tisza köze. De nem látom ezt sehol írásai
tokban’.” Nagyon érdekes és figyelemre méltó, hogy míg 
itteni magyar írótársainál hasztalan kereste e jelleget,
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biztos ösztönnel fedezte fel egy szerb írónál: „Cmjanski 
Milošnak hívják. Egyetlen könyvét olvastam* magyar 
fordításban, egy történelmi regényt. Ő nézett először 
felejthetetlen szemmel a bácskai síkságról a szlavóniai 
hegyekre, ő vándoroltatta alakjait a hadak útján a Mosz- 
tonga mocsarai között -  úgy mennek ezek az alakok 
Mária Terézia testőreinek és granicsárjainak köntösében, 
hogy örök földközelségben mindig a bácskai tájat érzem 
körülöttük. És ezt a tájat sűrű, lomha vérükben maguk
kal vitték másfelé is örök vándorlásuk útján -  áldásnak 
vagy átoknak, mindegy!”

A célkitűzés tehát világos, sőt mondhatjuk, hogy a kö
vetendő példa megválasztása is szerencsés, az időpontot 
szem előtt tartva pedig bátor is. Nem vitás, hogy Crnjans- 
ki műve mindmáig a Iegvajdaságibb regény, vagy más 
szóval, a legnagyobb regény Vajdaságról, e táj jellegének, 
lelkiségének legmagasabb rendű művészi megfogalmazása. 
Bizonyos, hogy Majtényi szem előtt is tartotta e példát 
csatomaregényének megalkotása közben, mindenekelőtt 
a rabok vándoroltatásának s általában a csatornaásó 
nagy tömegek mozgatásának rajzaiban.

Majtényi azonban, mint már az előbbiekből láthattuk, 
saját témája után kutat, azt a pontot keresi, ahonnan 
ezt a vidéket a maga szemével tekintheti végig, s azt az 
eseményt, amelyből a maga Vajdaság-szemléletét kibont
hatja, azt a talajt, amelyhez a képzeletében már megal
kotott jellegzetesen vajdasági embert hozzákötheti. E 
pontot keresve képzeletbeli utazást tesz a Tisza mentén

* MiloS Crnjanski Örökös vándorlás c. regénye 1941-ben jelent meg magyarul 
Csuka Zoltán fordításában (Egyetemi Ny.), a szerző utószavával.
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Szegedtől, illetőleg a Duna mentén Bajától dél felé, s 
megállapítja: Tömörkény, Móra és Móricz nem láthat
ják annak a Tiszát „amivé nálunk szelídül és sokarcúvá 
teszi a tájat. És különössé azokat, akik a partját lakják” . 
Jól tudja, hogy Jókai is „járt egyszer erre élete delén 
tú l... Az arany ember már hajókázott erre és a Cigány
báró alakjai is itt jártak a bánáti tájon” , de ,,ez az utazás 
inkább a képzelet szárnyán történt, mint az átélés való
sága nyomán” . Mintha csak Papp Dániel szavai vissz
hangoznának itt, aki szerint nem is kaparhatja ki „ide
gen patkó” a bácskai sártenger alatt rejtőző „tündérla
kot” ; „A Pegazusnak, a patkónak odavalónak kell len
ni, hogy a füvek és nádasok alatt megtalálja a tündér- 
kastélyt.” E képzeletbeli utazás és írói terepszemle 
után végül is arra a megállapításra jut, hogy „különle
ges, az alföldtől elütő hangulatot itt csak a csatorna men
tén találunk”, mert ez „az ember teremtette csoda” 
átformálta itt a tájat és lakóit.

Az irodalomban először a verbászi Moher Károlynál 
találkozott a csatornával (bizonyára a Tiboldi Márton 
című regényben), aki „gyermekkorában úszkált benne, 
csodálkozva vándorolt a partjain, és tűnődött a zsilipek 
vasoszlopai között az életről meg a halálról” .

De Majtényi a vidék jellegzetességét történetileg kí
vánja megragadni, a kezdeteknél, tehát a török hódoltság 
utáni újratelepülésnél és a csatorna megépítésénél akarja 
kezdeni, hogy mai jellegzetességének történeti magyará
zatát adhassa, hogy a jelent a történelmi fejlődés követ
kezményeként értelmezhesse. Ott kell hát kezdenie tör
ténetét, amikor sokfelől futott a zsellérnép. Futottak
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a sanyargatások, az apák és nagyapák elmaradt robotjá
nak behajtása s általában a földesúri önkény, a mértékte
len követelések elől, le, délnek, a két folyó közt, mig csak 
útjukat nem állta egy nagy ingovány. „Arra keleten 
plundrás svábok özönlenek a pusztán át, azokat a császár 
kegye irányítja a falvakba, amelyekből a nép kihalt, 
megritkult -  vagy megszökött, kivándorolt. Fegyveres 
óhitűek vonultak így a Sajkás részekbe, a Tisza mellé.” 
Hogy azonban itt mindezek számára valóban új élet 
kezdődhessen s új korszak e vidék történetében, ahhoz 
elengedhetetlenül szükség volt a „nagyárokra”, hogy 
lecsapolja a végeláthatatlan mocsarakat, víziúttal kösse 
össze a két nagy vizet, hajók ringatózhassanak a pusztá
ban. Erről álmodozott, ezt tervezgette „Josephus Kiss, 
kincstári inzsellér és vízmérő... hidraulae districtuales” , 
amilyen akkor négy volt mindössze az országban! S ez 
a messze földről („sárosi nemes, nógrádi família”) ide
került „bolond luteránus”, aki minden itt lakónál job
ban tudta, milyen lehetőségek rejlenek e vidékben, s mire 
van szükség ahhoz, hogy az Európa egyik legjobb 
gabonatermő vidékévé váljon, a meg nem alkuvó, de 
nem is lázadó, hideg fejű Kiss József, aki állja a harcot 
a számok ellenében is, legalább annyira érdekelte az írót, 
mint maga a csatorna és a történelem.

„A csatorna menti ember reális, gazdag, a víz itt jó 
szolga, nem pedig megfékezhetetlen természet” -  jellemzi 
ismét a „nagyárkot” Majtényi, és tudatosan vallja, hogy 
aki e vidék embertípusának genezisét akarja megrajzolni, 
„a lélek negyedik dimenzióját” és újabb kori történetét, 
annak a csatornához, e táj- és emberformáló erőhöz kell
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visszatérnie. Mert „adva van a táj, a kő, a vászon -  
spirituálisán felépítem, kiépítem körülötte a múltat” -  
vallja írói módszeréről. És erre a módszerre utal a Ka
langya említett beharangozó szövege is, amely e vidék 
„regényes történetét” ígéri. E szöveg azonban még egy 
fontos körülményre figyelmeztet: Kiss József vállalko
zását összefüggésbe hozza azok törekvésével, akik „a 
nyelvet kezdték pallérozni akkortájt vagy a politikának 
akartak új irányt adni”. Ha itt most emlékeztetünk a 
csatornaépítés megkezdésének évére (1793), nyomban 
nyilvánvaló lesz, hogy a felvilágosodásról, a magyar 
jakobinusok összeesküvéséről van szó, illetőleg a nemesi 
ellenállásról II. József németesítő és progresszív reform
jaival szemben, a magyar nyelv jogaiért vívott küzdelem
ről stb. Majtényi ugyan nem sokat időz e nagyszerű 
lehetőségeket kínáló összefüggésnél, de azért megemlíti 
Kiss József jozefinizmusát, az iránta épp emiatt meg
nyilvánuló gyanakvást és bizalmatlanságot a konzervatív 
nemesek részéről. Jozefinista szemléletére vall gyakorla
tias érzéke és racionalizmusa, a birtokos társainál jóval 
korszerűbb gondolkodásmódja, szélesebb látóköre is. 
Míg ugyanis ő a kiásandó köbmétereket, a mocsártól 
elhódítható termőföld holdjait, a hajózásból várható 
jövedelmet számolja, addig birtokos társai csupán a 
robot esetleges elmaradása miatt sóhajtoznak és retteg
nek. Gyanakvással vegyes tisztelet övezi az inzsellért 
a császári udvarral fennálló -  számukra -  titokzatos 
kapcsolatai miatt is. Igaz, nem II. József uralkodik már, 
hanem a beteges és akaratgyenge Lipót, de mellette ott 
várja már a trón megüresedését a kemény és céltudatos
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Ferenc, a későbbi császár, akin máris számos nagy jelen
tőségű ügy fordul meg.

A magyar jakobinus mozgalom leleplezése és felszámo
lása, a részvevők kivégzése, illetőleg bebörtönzése, majd 
a napóleoni háborúk és a csatornaépítés, tehát a regény 
cselekménye és ideje közötti összefüggést egyértelművé 
teszi a rabok, köztük politikai elítéltek és francia hadi
foglyok idevezénylése és kényszermunkára fogása is. E 
kincstári rabokról például a következőket olvashat
juk: „Százával jöttek a kazamatákból, a birodalom 
minden erődjéből, fogházakból felforgatok, nemes ifjak, 
literátus rajongók... Nyakas felforgató talán valamennyi, 
szenvedély hajtja őket még a láncokban is.” Közelebbről 
pedig ilyen figurákkal ismerkedhetünk meg: ,,A jurátus 
akárhogy tompította hangját, prédikáló akcentusa átha
tolt a falon. A másik szakállas, akárhogy meggörnyedt 
a munkában, egész fejjel magaslott a párkány elé... 
Volt bennük valami vibráló, nyugtalanító, nem illettek 
bele a kúria egyhangúságába. Szavuk értelmesen, tisztán 
csengett, ha suttogtak is egymás közt, mindenki érezhette 
a szóáradatból: felvágták a nyelvüket. Látnak és halla
nak, még ha úgy is szól a parancs: hallgass!” Ezt a szakál
last, aki több társával Kiss József tudta nélkül az ő 
birtokára került a téli hónapokra, amikor a korrupt és 
kapzsi tisztek a többi rabot is kiadták a vidék földesurai
nak majdnem ingyenes munkaerőként, Jablanczy Gás
párnak hívják, s még komoly szerep vár rá a regényben. 
Sőt a regény vége felé figyelmünk középpontjába kerül, 
miközben Kiss Józsefet szinte elveszítjük szemünk elől. 
Ez a Jablanczy Gáspár például becsületes hazafinak
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vallja magát, jó magyarnak, s így fogalmazza meg a maga 
és társai bűnét: „fiai vagyunk a hazának és magyarok. 
Becstelent mi el nem követtünk, császár pribékjei fogtak 
be” . Alakja köré a továbbiakban romantikus szerelmi 
történetet formál az író. Kiss József kúriájában meg
ismerkedik a „kincstári gyerekkel” , Kiss József katona
tiszt bátyja feleségének árván maradt húgával, szerelemre 
lobbannak egymás iránt, végül együttesen megszöknek, 
s örökre nyomuk vesz.

E romantikus ízű történet a regény második felében 
lassan, szinte észrevétlenül, de majdnem teljesen átveszi 
Kiss József sorsának, sőt a csatorna építésének a helyét 
is. Nemcsak arról van szó, hogy a főhős sorsa előbb 
beteljesedik, „élete nagy művét” előbb kicsavaiják a 
kezéből, mint hogy a regény befejeződne, hisz a felesége 
unokahúgának szökése a rabbal úgy is értelmezhető, 
mint kegyelemdöfés a már halálosan megsebesített vad
nak. Az történik ugyanis, hogy a két fiatal találkozása, 
szerelmük hirtelen fellobbanása után az ő sorsuk már 
jobban érdekli az olvasót, mint Kiss Józsefé, akit melles
leg olykor egy időre el is veszítünk szemünk elől, illetőleg 
ezután mind ritkábban találkozunk vele. Ugyanakkor 
látható kedvteléssel bonyolítja az író e minden ízében 
romantikus szerelmi történetet. Felhasználja ehhez a 
romantika valamennyi ismert kelléktárát: Jablanczy Gás
pár például, a botozást is kockáztatva miatta, előbb 
papírgalacsint gurított a kúria udvarán sepregető leány 
felé, majd „apró kavics repült be a szobájába, papír volt 
reá kötve” , azaz üzenet. Titokban találkoznak ezután a 
határban, a leány közbenjár katonatiszt keresztapjánál,
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hogy könnyítsen a rab sorsán, aki így szabados lesz, 
vagyis olyan tisztiszolgaféle. Végül is életüket mentve és 
kockáztatva egyszerre, vágtatva menekülnek úttalan uta
kon, hogy a gyanakvó osztrák határőrök orra előtt fussa
nak a pártfogó „francuz katonák” karjaiba.

E fokozatosan középpontba kerülő „melléktörténet” 
beiktatásával az volt az író nyilvánvaló célja, hogy a re
gény olvasmányosságát, az olvasó figyelmét és érdeklődé
sét azután is fenntartsa, hogy ez az érdeklődés Kiss József 
bukása után iránta, a tulajdonképpeni főhős iránt már 
lankadni kezdett. Az okot keresve viszont Majtényi 
emberábrázoló módszeréhez érkezünk. Hadd emlékez
tessünk rá, hogy már a Mocsár bírálói felrótták neki, 
hogy a mélység lehetőségeit nem használta ki, ebben a 
tekintetben fáradt vagy felületes, állapították meg. In
kább arról van szó, hogy a hőseit csak külső megnyilvá
nulásaik, cselekedeteik, tetteik révén tudja jellemezni 
és ábrázolni, s amikor Kiss József leszorult a cselekvés 
színteréről, amikor magába roskadt, meghasonlott, s az 
írónak a bukásán meditáló ember lelki világában kellett 
volna elmélyülnie, úgyszólván elfordult tőle, akárcsak 
a kora, s egy újabb esemény szálán vezette tovább a 
regényt. Később nyilván előtte is megvilágosodott ennek 
az írói fogásnak a kétes esztétikai értéke, s az Élő vízben 
teljesen el is hagyta ezt a motívumot, bár Kiss József 
lélekrajzában ott sem hatolt nagyobb mélységbe.

Kiss József azonban valóban tragikus figura, s ha csak 
az ő sorsát tartjuk szem előtt, akkor indokoltnak tekint
hetjük az olyan meghatározásokat, mint a „bácskai 
pesszimizmus hősi eposza” , „sorseposz” , s hogy a regény
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Kiss József „heroikus alakját állítja elénk” . Ő, a csatorna 
megálmodója emberfeletti erőfeszítések árán, a megszál
lott ember hitével és a reálisan számoló, termőföldek 
holdjával, a hajózás milliós jövedelmével érvelő inzsellér 
meg tudja nyerni álmai számára a királyt, illetőleg a trón
örököst, akiket aztán követnek a mágnások és kisebb 
nemesek is, és már-már diadalra viszi a nagy művet, hisz 
1797 júniusában már „Kis Sztapárig áramlott be a Duna 
vize a csatornába” . Ezek azonban csak kezdeti sikerek 
voltak, s bár irigyei és gáncsoskodói mindent elkövettek, 
hogy vállalkozása kudarcot valljon, mégsem ezen fordult 
meg Kiss József sorsa. Figyelemre méltó történelmi érzék
kel ismeri fel Majtényi, hogy a tulajdonképpeni ok: Kiss 
József egy alapvetően tőkés vállalkozást feudális körül
mények között, középkori módszerekkel volt kénytelen 
valóra váltani. Ő már magasabb terméshozamról, ön
tözésről, olcsó vízi szállításról beszélt, amikor birtokos 
társai még a robot és dézsma kategóriájában gondolkod
tak. A király és az urak nem képesek a kellő tőkét biz
tosítani, s amikor a mérnök pénzt és munkaerőt kér, kap 
elcsigázott kincstári rabokat az egész ország kazamatáiból, 
majd testi munkára teljesen alkalmatlan francia hadi
foglyokat, egyszóval olyan munkaerőt, amely a munkában 
sem anyagilag, sem erkölcsileg nincs érdekelve. Hogy ez 
mennyire így van, bizonyítja, hogy akik a helyére álltak, 
azok sem értek el jobb eredményt, de még inkább meg
mutatkozik egy évszázaddal később, amikor Türr István 
megfelelő tőkével, tehát jól fizetett, gyakorlott baráber 
sereggel, korszerű gépekkel és kellő mennyiségű anyaggal 
igazi tőkés vállalkozás keretében valóban véghez, sőt
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tovább is viszi, amit Kiss József megálmodott. Majtényi 
mindezt így világítja meg: „A mélységből előnyomultak 
a középkor csápjai. A gályarabok és rabszolgák kaija 
mint munkaerő. Fölöttük vékony máz: vállalkozás, tőke- 
képződés, obligatio, nyereség. A mérnöki mappa és 
mérnöki körző -  fölötte a középkori állam kardja.”

A regény két eseményfonala ellentétes irányban halad: 
Kiss Józsefé a tragédia, a szerelmeseké a beteljesülés, a 
szabadság felé. Ez azonban nemcsak azt jelenti, hogy az 
egyébként komor alaphangú regényt a másik eseményszál 
színesíti, mozgalmassá teszi Kiss József tétlenségre kár- 
hoztatása után is, hanem egyúttal problematikussá is teszí 
a kompozíciót. Az egyetlen Garabonciás (és Bige Jóska 
házassága) kivételével valahol minden Majtényi-regény 
megtörik, szinte két részre bomlik: a Mocsárban Christian 
Ilken tűnik el a szemünk elől, hogy helyét Sztorozsenko 
foglalja el, a Hétfejű sárkányban Péter belépése ad új 
irányt az eseményeknek, kiszorítva onnan az eredeti 
témát és alapkonfliktust, Zora és Ivó Benč, szerbek és 
horvátok, pravoszlávok és katolikusok ellentétét. Ez 
pedig alighanem onnan van, hogy olyan igazán nagy 
formátumú egyéniséget, olyan hőst, akinek sorsa az egész 
cselekményt átfogta volna, Majtényi egyik regényében 
sem tudott alkotni.

A Császár csatornájáról megjelent egykorú, Zimándi 
Pius-féle bírálatból az a megállapítás érdemel külön 
figyelmet, hogy a regény „a bácskai pesszimizmus hősi 
eposza”. A kritikus ennek alapján rokonítja Majtényit 
és az általa festett Bácska-képet Kosztolányival, illetőleg
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a nagy költő „gyerekkori szabadkai emlékeivel” és 
Szirmai Károllyal is.

Természetesen csábító ez a rokonítás, talán hízelgő 
is volna Majtényira nézve, csakhogy egészében nem 
állja meg a helyét. Ha ugyanis a Császár csatornája 
csupán Kiss József sorsát, valóban heroikus küzdelmét 
és tragikus bukását mondaná el, akkor igazat adhatnánk 
Zimándinak. Bár maga is közbeveti, hogy ugyan „a 
csatorna mégis megszületett”, de nem is csak ez a „vég
kifejlet” kérdőjelezi meg a hősi eposz előtti „pesszimista” 
jelzőt. Közismert, hogy milyen előszeretettel merül el 
Majtényi a vidéki kis uraságok (errefelé igazán nagyok 
nem is voltak) és udvarházak patriarkális életformájának, 
főleg mulatságainak rajzolgatásában. Ilyen pátriarkális 
levegőt áraszt a különben felvilágosult, jozefinista Kiss 
József szenttamási kúriája, ilyen leírást olvashatunk a 
Matheovics-pusztai vendégségről, ahova Jablanczy Gás
pár -  már mint tisztiszolga, tehát szabados rab -  porosán 
beállít gazdájával, a hadnaggyal, s elvegyül a társaságban, 
ahol asszonynép is akad. Jellegzetes példája ennek az 
uram-bátyámos viszonynak a kincstári leány és kereszt
apja, Klivényi kapitány találkozása és párbeszéde. A ka
tona már csak halványan emlékszik rá, hogy vagy két 
évtizeddel azelőtt, vasastiszt korában „keresztvíz alá 
tartott valami porontyot”, kérésére mégis megteszi, „ami
re a császár kaija sem képes, hogy kegyelem híján emberré 
tegyen egy rabot” . Számos ehhez hasonlóan kedélyes 
jelenetet találunk Kiss József bécsi útjának, ott-tartóz- 
kodásának, a királyi audienciának a leírásában, akárcsak 
a csatornaépítő rabokat és hadifoglyokat őrző katonaság
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tisztjeinek életvitelében, nagy ivászataiban és kártya
csatáiban, amelyek egyikének eredményeként Jablanczy 
Gáspár is gazdát cserélt.

Az ilyen jelenetek egész sora ellenpontozza és enyhíti 
azt a komor képet, melyet a rabok és hadifoglyok hajszo
lásáról, embertelen életkörülményeiről, tömeges pusz
tulásáról stb. rajzol az író. A csatorna megépülése is 
valójában ellenpontja Kiss József személyes emberi tra
gédiájának, ilyen ellenpont Jablanczy Gáspár szabadulása, 
a kúria lányával való szerelmének diadala és sikeres 
menekülésük is a szabadságba.

Nyilvánvaló tehát; hogy a Császár csatornája nem te
kinthető egyértelműen pesszimista műnek, a komor és 
kedélyes jelenetek ilyen váltakozása, váltogatása pedig az 
olvasmányosságot hivatott szolgálni.

Bori Imre szerint a Császár csatornájának a „témája 
nem az egységes kompozíciót sugallta, hanem a panorá
ma-megoldásokat, előadásmodora is ehhez alkalmazko
dott, nem realisztikusan aprólékos, hanem impresszio- 
nisztikusan, tájak és emberek koloritjának festésére 
törekvő...” Anélkül, hogy e megállapítás helytállóságát 
vitatnánk, figyelmeztetnünk kell azokra a szálakra, ame
lyek Majtényi regényírói koncepcióját, szekesztési elveit 
és cselekmény bonyolító módszerét Jókain keresztül a 
romantikához kapcsolják. Azt sem tartjuk véletlennek, 
hogy például „aranyembernek mondták Kiss Józsefet 
hízelgői és tisztelői” , a már többször említett beharangozó 
szöveg szerint pedig Kiss József és bátyja, Gábor „Szé
chenyi Istvánnak, a legnagyobb magyarnak mintaképei” . 
Ha nem is mintaképei, mindenképpen előképei, s a sor
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suk is hasonló: a középkorral és „a középkori állam kard
jával” , egyszóval a feudális elmaradottsággal vették fel 
a küzdelmet nemes létükre. De vidéki birtokos nemes 
társaival egybevetve, Kiss Józsefet szinte polgárnak 
tekinthetjük. Akárcsak Jókai aranyembere, ő is évszáza
dokkal lát messzebb, előrébb a társainál. De maga a re
gény indítása, Kiss József bécsi utazása a postakocsin, 
megismerkedése dominus Petrus Gamére császári vice- 
konzullal, az ottomán császári követség tagjával, aki 
Tessalonikiből utazik, majd a bécsi szálloda és a császári 
kihallgatás leírása szinte Jókai valamelyik regényébe 
kívánkozik.

Amint láttuk tehát, Majtényit elsősorban Bácska múlt
ja, újabb kori történelmének egyik legfontosabb fordulója 
érdekelte, és benne Kiss József tragikus sorsa, de legalább 
ilyen fontos célként lebegett előtte, hogy sikeres, olvas
mányos regényt írjon. Sommásan tehát azt mondhatjuk, 
hogy a Császár csatornájában az író mindent az olvas
mányosság szolgálatába állított, a cselekményesség és 
regényesség oltárán feláldozta mind a részletes társadalom
rajzot, mind a mélyebb lélekábrázolást, míg az Élő vízben 
ennek az ellenkezőjét fogja tenni: a társadalom- és kor- 
rajz érdekében áldozza fel a cselekményességet és regé
nyességet. A Császár csatornája azonban épp az előbbiek
ből kifolyólag jóval szilárdabb, egységesebb szerkezetű 
és sokkal olvasmányosabb regény, mint az Élő víz.

*
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A Császár csatornája megjelenésével, a Délvidéki 
Magyarság (a Napló megszállás alatti utóda) megszű
nésével, Majtényinak Szabadkáról való elköltözésével 
egy korszak zárul le az életében, de írói-újságírói pályáján 
is. Erről a másfél-két évtizedes pályaszakaszról -  némi 
leegyszerűsítéssel -  elmondhatjuk, hogy azon belül írónk 
élet- és irodalomszemlélete, valamint alkotó módszere 
nem változott lényegesen, megközelítőleg sem olyan mér
tékben, mint ezután fog változni. Még Szenteleky hatása, 
a couleur locale-elmélet elfogadása sem eredményez na
gyobb fordulatot, hisz a vajdasági kisváros kisembere 
állott eddig is figyelme középpontjában, s megvolt már 
körülötte a hamisítatlan vajdasági miliő is. Szenteleky 
legfeljebb csak megerősíthette abban a meggyőződésében, 
hogy az ő feladata (is) e világ ábrázolása.

Feltehetőleg e feladat felismerése, esetleg az érvénye
sülés csábítóbb lehetősége ösztönözte nagyobb epikai 
kompozíció létrehozására, azaz a regénnyel való kísér
letezésre is. Annak ellenére azonban, hogy a Kokain 
után 1944-ig újabb novellás könyve nem jelent meg, csu
pán egy regénye, e korszak mérlegének serpenyőjét mégis 
a novellák húzzák le, mindenekelőtt a Kokain legjobb 
darabjai s az olyanok (A planétás ember, Jakab, a késes, 
A dunai hajós, Onuc Péter harangjai, Vendéglő a vidám 
gyászhuszárhoz), amelyek a kötetben megütött hangon 
szólnak tovább, jelezve egyúttal a Majtényi-féle novella
típus alakulásának irányát is a szerkezet feszességének 
fokozatos felengedése, a komorságnak kedélyességgel 
való ellenpontozása, a közvetlen, élő beszédhez közeli 
oldott stílus felé.
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III. TANÍTANI A K A R T U N K .

1. A „szabadkai expedíció” tagja: Szabad Vajdaság

1944 decembere döntő fordulatot hozott Majtényi Mihály 
életében, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy egy ekkor hozott 
párthatározat irányt szabott egész további életének és írói 
munkásságának is. Jovan Veselinov Žarko, Vajdaság 
háború alatti és első felszabadulás utáni párttitkára fija 
visszaemlékezéseiben.*: „Újvidék felszabadítása után 
a Tartományi Pártbizottság határozatot hozott, hogy 
Szabad Vajdaság címmel magyar nyelvű napilapot kell 
indítani... Egypár elvtárs szívós, éjt nappallá tevő munká
ja nyomán a napilap hamarosan megjelent.” Mivel az 
„egypár” -  pontosan: négy -  elvtárs egyike Majtényi 
Mihály volt, érdemes lesz az ő és akkori munkatársai 
emlékezése alapján legalább néhány mozzanatát fel
eleveníteni e „szívós, éjt nappallá tevő” munkának, azaz 
a Magyar Szó elődje, a Szabad Vajdaság megindulása 
körülményeinek. Hogy e határozat és a négyek hősi erő
feszítése jelentőségét némileg érzékeltessük, emlékeztet
nünk kell arra a körülményre, hogy a Bácska és a Bánát 
magyarsága ekkor már harmadik hónapja nélkülözött

* Az autonóm Vajdatág születése. Fórum Könyvkiadó, 197S
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szinte mindenféle tájékoztatást, újságot, s éppen olyan 
időszakban, amikor a frontokon nap nap után döntő 
fontosságú események játszódtak le, döntő fontosságúak e 
vidék lakosságának jövőjét illetően is. Az itteni magyarság 
vagy a németek és nyilasok immár nevetséges hazugsá
gait hallgathatta a „sikeres elszakadó hadmozdulatokrór, 
a frontvonal rövidítéséről, vagy a szövetséges hatalmak -  
London, Moszkva, New York -  rádióit, amelyek a nagy 
háború legnagyobb csatáival foglalkoztak, de ezekből 
édeskeveset lehetett megtudni a Bácska és a Bánát sorsá
nak alakulásáról. „A bajokat még tetézte -  folytathatjuk 
Jovan Veselinov Žarko szavaival - , hogy sorainkban 
voltak egyesek, akik nem fogták fel és nem hajtották végre 
helyesen a párt irányvonalát, főleg a testvériség és egység 
politikáját. Egyesek akkor úgy vélték, hogy a magyarok
kal is úgy kell bánni, mint a németekkel. Kezdték felütni 
a fejüket a soviniszta elemek, akik bosszút követeltek 
az egész magyar lakosság ellen.”

Ebből érthetőek a „négyek” másik tagjának, Gál 
Lászlónak a következő emlékezd szavai: ,jöttek értünk 
Újvidékről. A párt emberei jöttek, a párt emberei mond
ták: magyar nyelvű újságot csináltok. (Ez olyan természe
tes ma, ez olyan hihetetlen volt tegnap. És még háború 
volt.)” (Magyar Szó, 1964. dec. 24. Kiemelés: J. G.) 
Majtényi pedig így érzékelteti -  ugyancsak húsz év távo
lából -  az első számok jelentőségét: „kihajlik valami 
ezekből a négyoldalas példányokból, valami makacs és 
visszatérő lobbanás: vagyunk! Vagy ha akarod, az életre 
eszmélés szívüteme.” A már idézett Jovan Veselinov 
Žarko is nagy elismeréssel ír azokról az eredményekről,
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melyeket a sajtó, ideértve a magyar nyelvű napilapot is, 
a Párt és a tömegszervezetek, mindenekelőtt az Egységes 
Népfelszabadító Front politikájának kibontakoztatásában 
és értelmezésében ekkoriban felmutatott. „Úgyszólván 
mindennaposak voltak a gyűlések -íija  a konferenciák, 
a polgárokkal folytatott beszélgetések. Ebben a mun
kában különleges helyet kapott a sajtó: magyarázta, 
népszerűsítette mozgalmunk politikáját, és rámutatott 
a konkrét gyengeségekre.” Hamarosan tudatosul ez 
Majtényiékban is, amint elkezdtek érkezni a visszajel
zések. „Később -  írja Majtényi -  a hazalátogató vidéki 
barátok, elvtársak tényközlései és helyzetjelentései érez
tették meg velünk lapunk mozgósító erejét és hatását. 
Hogy a tömegek fokozatosan megértik a népfelszabadítás 
lényegét, a forradalomét és népeink együttes életének 
döntő fontosságú pontjait. S fel tudták olvasztani ezeket 
immár saját nyelvükön is, saját imaginációjukban. Hogy 
a népgyűléseken belőle -  az újságból -  olvastak fel, 
hogy ünnepségeken meg az iskolákban belőle szavalják a 
verseket, hogy egy kicsit tankönyv is a lap, s hogy az új 
fogalmak szótárát valóban belőle tanulják... Ez a lap, 
az első magyar sajtótermék a felszabadulás után, húsz 
év előtti kezdeti szakaszában (ezt feltétlenül le kell szö
gezni) már létével is lélekhangoló erő volt: térítő, dacoló 
és lobogó." (Magyar Szó, 1964. dec. 24. Kiemelés: J. G.)

A „négyek”, mindenekelőtt Majtényi és Gál visszaem
lékezései némi fényt vetnek arra is, mit jelentett valójában 
a „szívós, éjt nappallá” tevő erőfeszítés, és milyen tárgyi 
feltételek mellett kellett dolgozniuk -  nem is csupán az 
első számok megjelentetésén, hanem még hosszú hó

119



napokig. „December 19-én indultunk el -  írja Majtényi 
1959-ben -  vonaton, azaz sínszállítón, s majdnem annyi 
kalandon át, mint a peleskei nótárius, egész napos utazás 
után este futottunk be Újvidékre” -  mint tudjuk, Sza
badkáról, tehát a száz km-t tették meg egy nap alatt! -  

erre, arra, így is négy napba telt, amíg meg tudtuk 
jelentetni az első számot” : 1944. december 24-én. A má
sodik szám azonban csak egy héttel később, Szilveszter 
napján készült el. Hogy miért? Ezt is Majtényitól tudjuk. 
A nyomda, amely az első számot elkészítette, a másodikat 
már nem vállalta. Ennek anyagát a régi báni nyomdában, 
a főbizottság épületében szedték ki, s a betördelt, „lezsi- 
negelt”, tehát nyomásra kész oldalakat targoncán néhány 
utcával odébb kellett szállítani. „Akkor, 1944 decemberé
ben -  írja Majtényi -  Újvidék (és egész Bácska) olyan 
volt, mint egy hatalmas tábori méhkas. Tegnap még 
hadszíntér (Szerémség még hónapok múlva is harctér 
volt)... Ágyúk, tehergépkocsik, fényszórós osztagok, 
szekerek, gyalogos csapatok folyton és mindig jöttek... 
partizán egységek és bolgárok és oroszok”, szinte le
hetetlen volt átkelni a Futaki utca egyik oldaláról a má
sikra, ahol a lapot ki kellett nyomni. Végül is, egy óvatlan 
mozdulat, egy rántás („Hó, rukk!”) következtében a 
szedés szétszóródott a hóban, ahány betű, annyifelé, 
s ez egyhetes késést okozott. így történt, hogy a lap 
harmadik, 1945 újévi száma már a II. évfolyam 1. szám
mal büszkélkedett a fejlécén.

Gál László a rá jellemző meleg humorral és kedves 
öniróniával emlékezik e kezdetleges munkakörülmények
re. „Sok minden hiányzott ahhoz, hogy lapot csináljunk,
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minden hiányzott, mégis megcsináltuk: ők, a szerb kollé
gák, mi, a szabadkai expedíció és néhány lelkes nyomdász 
elvtárs.” Azt is tőle tudjuk, hogyan nyerte meg a háborút 
„Majtényi tábornok” már hónapokkal a németek kapi
tulációja előtt: „... a háborút mégis mi nyertük meg, mind
járt az első Szabad Vajdasággal megnyerte Majtényi 
Miska, aki akkor külpolitikai szerkesztő volt, nagyobb 
hadvezér a hadvezéreknél. A németeket szétvertük -  
írta Majtényi tábornok mert úgy gondolta, hogy a 
Szabad Vajdaság első száma csak nem írhatja, hogy ép
pen akkor utolsó offenzívájára indult nyugaton Hitler 
ármádiája. És a mi kezdetleges hírszolgálatunk -  nem 
csöngött a telefon, nem járt a postás, nem érkeztekújságok, 
és a rádió csak akkor szólt, amikor ő akart -  mégis igazat 
hirdetett, csak -  négy-öt hónappal előbb hirdette az 
igazságot.”

Sorolhatnánk még tovább e kezdetleges körülmények, 
a lapcsinálás ma már szinte elképzelhetetlenül szerény 
objektív feltételeinek példáit, hogy „egy szoba, négy 
ember, két írógép... néhány sovány oldal, képszolgálat 
semmi, papír alig...” ; vagy: „egyetlen szoba volt első 
szerkesztőségünk, nem is olyan tágas, és vastag füst ült 
benne, mert mindannyian dohányoztunk. Az ablakok 
közt szalonna és kenyér (ez volt a vacsoraspájzunk), 
páran ott is aludtak.” Elmesélhetnénk a lapelosztó Kollin 
József emlékezése nyomán, hogyan szerezte naponta 
más-más módszerrel, más-más „áruért” cserébe a szovjet 
katonáktól a benzint, mert a mi hatóságaink csak kamiont 
tudtak adni neki, négyet is, sofőrökkel, de benzint már 
nem. A lap mégis mindennap eljutott rendeltetési helyére.
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Érdekesebb lesz azonban egy pillantást vetni a „négyek”, 
azaz a szerkesztőség eszmei koncepciójára, akkori pub
licisztikai és esztétikai nézeteire. Majtényi ezt így fogal
mazza meg: „Tanítani akartunk, amikor még mindannyi
an erősen tanulásra szorultunk.” Nem csoda hát, hogy 
olyan proletkultos túlzásokba estek, hogy kezdetben alá 
sem írták a cikkeket, sőt a verseket és szépprózát sem. 
„Arról természetesen szó sem lehetett -  írja Gál - ,  hogy 
valaki aláírja, amit írt, ez egy kollektív szerkesztőség, a 
miénk, itt a mindegyikünk néptárs írja az újságot, vége 
az egyéni hiúságnak, a törtetésnek, az irodalomnak, 
ámen.” (A „néptárs”, ez a „kificamodott szó is akkor 
keletkezett", abban a szerkesztőségben, miközben az 
elvtársnál jóval tágabb jelentésű „drug" szó magyar 
megfelelője után kutattak.) „Hát mi úgy kezdtük -  írja 
ugyancsak Gál hogy feltettük a vaskalapot, aztán még 
a szemellenzőt is, hogy a világosság ne nagyon bántsa 
a szemünket.” De Gál dacosan vallja még évtizedek múlva 
is: „Nem szégyellem, olyan idők voltak, és egy kicsit 
zavaros volt a fejünk még, egy kicsit túllelkesedtük, 
túllicitáltuk a dolgokat.” Mindez szinte szó szerint ér
vényes Majtényira is, mármint a kissé zavaros fej, a túl- 
lelkesedés és túllicitálás, talán csak ez a dacos vállalás nem 
jellemző rá. De ez már természet dolga, alkati sajátság.

Már az első újvidéki évek sok-sok hányattatása ki
kezdte Majtényi egészségét: vesebajt kapott, s igen korán 
diétára szorult. Tudni kell ehhez, hogy -  amíg csak 
egészsége engedte -  rendkívül sokat utazott. Utazott 
mint újságíró, riporter, utazott mint folyóirat-szerkesztő 
és mint író. Az irodalmi estek, az író-olvasó találkozók

122



egyik legnépszerűbb, és tegyük hozzá, egyik leggyakoribb 
szereplője volt. Nagyon sokfelé hívták kultúregyesületek, 
iskolák, de a könyvkiadó és más intézmények hívását sem 
utasította el soha, ha csak jártányi ereje volt. Egy baranyai 
felolvasó körutat például az ötvenes évek elején lázbete
gen járt végig pontosan az eredeti program szerint, s 
alighogy hazaért, súlyos tüdőgyulladással került kórházba. 
Voltaképpen ezeken a felolvasó esteken érvényesült teljes 
egészében emberi és írói közvetlensége, stílusának ele
vensége, gyakori kiszólásai az olvasóhoz, hallgatóhoz, 
s nem utolsósorban rögtönzési készsége.

Betegsége elhatalmasodásának egyik legkétségtelenebb 
jele a kanizsai írótáborból való elmaradása volt. Alapító 
tagja és rendszeres részvevője volt e tábornak, s ismerte 
és szerette a község egész lakossága -  az iskolás gyerme
kektől a felnőttekig és öregekig. Súlyos beteg volt már 
hetvenedik születésnapja előtt is. A születésnapjára azon
ban valahogyan talpra állt, s ha gyengélkedve is, részt 
vett a könyvkiadó ünnepségén, az ez alkalomból meg
jelent Remények batárján ünnepélyes átadásán- Sőt 
ugyanez év őszén már Szabadkára is el tudott utazni, 
ahol a Népszínházban került sor munkásságának mél
tatására. Ekkoriban mondta: „Tudjátok, gyerekek, két 
olyan betegségbe, ami egyszerre rám támadt, bele kellett 
volna halnom, s lám, mégis talpra álltam.” De ez a talpra- 
állás csak időleges volt, többé már nem épült föl egészen. 
Egy ideig még eljárt a Forum-klubba napi kávéjára. Az
tán már hosszú volt ez az út, és csak a kormánypalotával 
szembeni cafféig sétált el a feleségével, majd már ez is 
nagy távolságnak bizonyult, s csak a lakásához egé
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szén közeli nagyáruház bisztrójáig merészkedett. 1974. 
július 7-én halt meg, 9-én temették nagy részvéttel. 
Temetésén -  a hozzátartozók mellett -  ott voltak „a 
Fórum, a Rádió, a Televízió és a testvérlapok dolgozói, 
nemcsak az újságírók, hanem a nyomdászok is... 
jelen volt a Vajdasági íróegyesület számos tagja, Ka
nizsának, az írótábor vendéglátó városának küldöttsége 
és sokan mások: az elhunyt olvasói, hallgatói és tisz
telői”. (Magyar Szó, 1974. július 10.)

2. Most a munka lépdel és menetel: Májusfa

Nem ok nélkül szokás hangsúlyozni, hogy Majtényi Mi
hály irodalmi munkássága a felszabadulás után bontako
zott ki teljes gazdagságában. Bátran állíthatjuk, hogy e 
csaknem öt évtizedes pálya egészét tartva szem előtt, a két 
háború közti két évtizednyi szakasz -  a viszonylag gazdag 
novellatermés, melynek csak töredéke jelent meg kötetben, 
és három regény, melyek közül csak egy jutott el könyv 
alakban az olvasóhoz -  lényegében az alapozás, a ké
sőbbi jelentős művek megalkotásához való készülődés 
ideje. A természetes fejlődés és érlelődés, valamint Maj
tényi rendkívüli munkabírása és termékenysége (köz
tudottan könnyen, gyorsan, gyötrődés, törlések nélkül 
dolgozott) mellett szerepe volt ebben az alkotói körül
mények megváltozásának is. Igaz, Majtényi a felszabadu
lás utáni években is, sőt csaknem élete végéig aktív újság
író volt, de volt életében egy félévtizedes szakasz (1950— 
19SS), amikor a Híd főszerkesztője volt, s viszonylag ked
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vezőbb feltételek mellett dolgozhatott. Bizonyára nem 
véletlen, hogy épp ekkor alkotta meg főművét, a Garabon
ciást és a Bige Jóska házasságát.A későbbiek során pedig 
a már elismert írót és nagy tekintélyű, tapasztalt újság
írót mégsem kényszerítette újságírói robotmunkára a napi
lap, hanem úgynevezett „írói státust” biztosított neki és 
néhány pályatársának. Ettől eltekintve is, a felszabadulás 
utáni három évtized élet- és munkakörülményei össze
hasonlíthatatlanul kedvezőbbek voltak az irodalmi alkotó
munka szempontjából, mint a háború előttiek. Igen beszé
desen tanúskodik erről e szakasz irodalmi termése mind 
mennyiségét, mind esztétikai minőségét, mind pedig műfaji 
változatosságát tekintve. Mint már említettük, a 
háború előtti két évtized termése mindössze két könyv 
(ezek közül is egyik önköltségen). Ezzel szemben a fel- 
szabadulás utáni időszakban hat kötet elbeszélés (ebből 
egy válogatás, egy az ifjúság számára), három regény 
(mindegyik két kiadásban, sőt mindegyik szerbhorvát 
nyelven is), két kötet emlékezés, írói és újságírói portré, 
esszé, két színmű, tucatnyi rádiódráma -  egyszóval rend
szeres megjelenés, kb. másfél évenként egy-egy önálló 
kötet! Mindehhez természetesen a fenti személyi adott
ságokon és feltételeken túlmenően szükség volt a jugosz
láviai magyar nemzetiség társadalmi, politikai és kulturá
lis helyzetének gyökeres megváltozására, ezen belül a 
magyarnyelvű könyvkiadás és könyvteijesztés nagyará
nyú fellendülésére és a korábbi időszakénál sokkal ked
vezőbb publikálási lehetőségekre is.

E három évtized irodalmi termése azonban éppúgy nem 
mutat egységes képet, mint a háború előtti két évtizedé.
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A legélesebben a felszabadulás utáni első fél évtized 
termése különül el a későbbiekétől. Az a korszak ez, 
amikor az ún. szocialista realizmus, tehát a sematikus 
ábrázolásmód, a kötelező politikai tartalom és agitatív 
jelleg, a vulgárisán értelmezett közérthetőség s a napi 
politika közvetlen szolgálata jellemezte irodalmunkat, 
lényegében Majtényi munkásságát is. Két elbeszéléskötet 
(Májusfa, 1948, Forró föld, 1950), valamint az átdolgozott 
és kibővített csatornaregény (Élő víz, 1951) jelzi a szerző 
életszemléletében és ábrázoló módszerében végbement 
mélyreható változásokat.

A következő pályaszakasz (1952—1959) vitathatatlanul 
a regények jegyében áll, vagy ahogy maga a szerző mond
ta később, ekkoriban a regény vált fő kifejező formájává, 
noha elsősorban novellistának tartotta magát. Annak 
ellenére is érvényes ez, hogy ebben az évtizedben a Ga
rabonciás (1952) és a Bige Jóska házassága (1955) című 
regények mellett megjelent egy novellás könyve is (Lás
suk a medvét, 1959), mint ahogy az előbbi szakaszt az 
Élő víz fontossága ellenére is a két novellás könyv jellemzi 
alapvetően.

Az utolsó -  még alkotóinak neyezhető -  szakasz szin
tén egy kétrészes mű jegyében áll. Ekkor írja visszaemlé
kezéseit, felelevenítve a jugoszláviai magyar irodalom 
első évtizedeinek eseményeit és alakjait, a voltaképpeni 
alapozókat, irodalmunk hőskorát. Megjelent ugyan ebben 
az évtizedben egy novellás könyve is, az így is történhetett 
(1968) meg egy kötetnyi írása az ifjúság számára (Csillag
számoló, 1963), de ez a pályaszakasz mégis az emlékezések 
jegyében áll, jelezve egyúttal a regényíró és novellista
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vénájának elapadását, belső válságát is, amiért némelyek 
mindenáron rá akarták fogni, hogy „afféle anekdotázó 
író” . Ezután új műve -  az egyetlen „ A száműzött’ című 
dráma kivételével, amely a „Tomiban most ősz van” című 
novella témáját állítja színpadra -  többé nem született. 
Szinte felbecsülhetetlen jelentőségű az a munka, amit az 
emlékezés két kötetnyi írásába mentett „irodalmunknak 
ólommal körülnyesett fejezetei”-ről és e fejezetek szerep
lőiről, akik „vagy szikrává vagy hamuvá váltak rég”, 
s akiket ő a mese hangján újra felidézett életesen. Mégis 
nehéz szabadulni attól a gondolattól, hogy ezek az em
lékezések azért születtek meg csupán, mert úgy érezte, 
hogy ezt várják tőle, ezt kell csinálnia, amit persze helyette 
senki sem csinálhatott volna meg, de talán mégis egy-két 
regénnyel vagy kötetnyi érett novellával lettünk így sze
gényebbek.

Mint már jeleztük, Majtényi Mihály munkásságának 
felszabadulás utáni első fél évtizedével kapcsolatban nem 
kerülhető meg a szocialista realizmus érvényesülésének 
kérdése irodalmunkban. Ő sem vonhatta ki magát a 
hurráoptimizmus, a fasizmus feletti győzelem kiváltotta 
eufória, a jelen kozmetikázása, a háború és újjáépítés 
hőseinek eszményítése, a múltbeli és jelenkori ellenség 
ostorozása, egyszóval a sematikus ábrázolásmód kötelező 
divatja alól, sőt a nyílt agitáció kötelezettsége alól sem. 
írónk esetében még azt a körülményt is szem előtt kell 
tartanunk, hogy ekkor is gyakorló újságíró, egy ideig ne
gyed magával az egyetlen magyar nyelvű jugoszláviai napi
lapnál -  amely az első hónapokban az egyetlen magyar 
nyelvű sajtóorgánum Jugoszláviában s itt az írói és

127



újságírói feladatok nem különültek el szigorúan. A nem
zeti ünnep vagy május elseje alkalmából első oldalon 
megjelent versnek vagy „színes” prózai írásnak ideológiai
lag és a napi politika szempontjából éppolyan világosnak 
és egyértelműnek kellett lennie, mint a vezércikknek. 
Hogy Lukács György ismert szóhasználatával éljünk, 
Majtényi számára ekkoriban fel sem merülhetett a dilem
ma: sorkatona-e vagy partizán a forradalom hadseregé
nek tollforgató „fegyverneménél”. Sorkatona volt mint 
író és újságíró egyaránt, szinte magától értetődő termé
szetességgel. Mivel pedig most az újság nagyobb mérték
ben veszi igénybe az írót is, valahogy szűnőben van az író 
és újságíró régebbi kétlakisága, aki főállásban újságíró, 
szabad idejében meg író, vagyis egyféle munkát végez 
a szerkesztőségben: hírt szerkeszt, telefonjelentéseket 
formál cikké stb., másrészt pedig a lap irodalmi mellékle
te vagy a folyóirat számára elbeszéléseket ír. E két tevé
kenység most szinte összemosódik, s ennek következtében 
az újságműfajok -  riport, tárca -  és a novella jóval köze
lebb kerülnek egymáshoz.

A legnagyobb változást az írások tartalmában, tema
tikájában tapasztaljuk, bár a formai és stiláris jegyek 
változása is szembetűnő. Legtöbb mostani írásának tár
gya a mindennapi élet, a felszabadulás, az újjáépítés, 
a társadalomépítés eseményei, ritkábban egy-egy mozza
nat a munkásmozgalom múltjából és a felszabadító 
háborúból; az ábrázoló módszer pedig közvetlen, minden 
áttétel és közvetett jelentés nélkül. Ugyanakkor e történe
tek általában társadalmi, közéleti vonatkozásúak: régi és 
mai május elsejékről, partizánokról, „novátorok”-ról,
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munkaakciókról, földhöz juttatott újgazdákról és tele
pesekről, olykor pedig a kísértő múltról ír egészen rövid, 
tárcaszerű novellákat.

Amint azonban a Kokain írásai nem mutattak egységes 
képet, hasonlóképpen a felszabadulás utáni első két novel
lás könyv sem kizárólag olyan írásokat foglal magába, 
amilyenekről fentebb szóltunk. Mintha az író -  vagy talán 
a kiadó is? -  visszariadt volna egy olyan „egységes” 
kötettől, amelyben csak a Májusfa, a „Novátor a fürdő
ben,” a Partizánok, az Alagút, a Konferencia és a többi 
hozzájuk hasonló írás kapott volna helyet, s ezért beiktat- 
tá „A falábú Tatár András”-t, „Az áruló”-t, a „Csecset- 
káék szerencséjé”-t és az „Erkély”-t Mentségül és magya
rázatul aztán fel is tüntették egy-egy írás alatt az 1937-es, 
illetőleg az 1940-es évszámot. Hogy pedig a korábbi 
keletkezést jelölő évszám a „Csecsetkáék szerencséje” 
alól hiányzik, az azt jelenti, hogy Majtényi vállalja írói 
„múltját”, korábbi témáit és ábrázolásmódját, sőt az 
„Erkély” tanúsága szerint a tülekedésben mindig lemaradó 
kisember sorsa, világa továbbra is érdeklődési körén belül 
marad. Nyilvánvaló természetesen, hogy bár ezek az írá
sok Majtényi életérzésében és ábrázolómódszerében a 
folytonosságot példázzák, a szóban forgó pályaszakasz 
termésében kivételt képeznek.

A felszabadulás utáni öt-hat éves pályaszakasz két kö
tetbe foglalt novellatermésének tematikája azt mutatja, 
hogy az író Majtényi ugyanazokról a kérdésekről írt 
novellákat, amelyekről szinte naponta riportokat és cikke
ket is. A május elsejével például három ízben foglalkozik: 
kétszer a régivel, mikor még veszélyes és tilos volt ünne
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pelni, s harmadszor a szabadságban, már munkaverseny- 
nyel és munkaeredményekkel adva meg a munka ünnepé
nek jellegét. írt természetesen a partizánokról, akiknek 
sapkáján vörös csillag volt, s idővel mind többen, mind 
erősebbek lettek, mind többet suttogtak róluk, és mind 
jobban féltek tőlük a hatalombitorlók. Olvashatunk itt 
a földosztásról, az őslakosok és telepesek testvéri egymás
ra találásáról; az akkoriban ,,rohammunká”-nak nevezett 
társadalmi munkáról is -  melynek eredményeként vil
lanyhoz jut a falu -  lelkesen, lelkesítőn ír, de az új ellen
ségei is ismételten felbukkannak írásaiban, a meglapuló 
farkasok, akiknek szőre a magukra vett báránybőr alól is 
kikandikál.

A Májusfa című kötet és egyúttal a korszak egyik leg
jellegzetesebb írása a „Novátor a fürdőben”. Az írás 
elején, sőt nagyobb részében a kisvárosi életet kiválóan 
ismerő, tipikus alakjait enyhe, együttérző humorral áb
rázoló író remekel. Novák Dániel fürdőmester alakja 
például egyszerre eszünkbe juttatja Ádámot, a „Kísértet 
a hotelben” mindig szunyókáló, babonás szállodaportá
sát. Novák Dániel a 18000 lakosú helység 16 kabinos 
városi fürdőjének alkalmazottja, s az itt immár harminc 
éve kialakult „rend” korlátlan ura: emlékezete szerint 
szólította a soron levőket, s fejből, óra nélkül állapította 
meg, kinek járt le a félórája. Érdekes, hogy Majtényi úgy 
úja le ezt a „rendetlen rendet”, mint a világ legtermészete
sebb dolgát, sőt ezt a fürdő közönsége is annak tartotta, 
mivel megszokta. De ami a kisváros polgárai számára a 
rend, a megszokás, az a véletlenül idetévedő garabonciás
nak égbekiáltó rendetlenség és önkény. Rövidesen elő is
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áll korszakalkotó újítói, „novátori” javaslatával: a 
kabinok ajtajára tábla kerül, melyre felírják, ki mikor 
ment be, meddig maradhat a kádban, a fürdőjegyeket 
pedig sorszámmal látják el, hogy a fürdőzők az érkezés 
sorrendjében kerüljenek sorra. Micsoda ötlet! A mai 
olvasó talán az újító mozgalom szatírájának, körmönfont 
kigúnyolásának érzi az írást -  s napjainkból visszatekint
ve mintha volna is ilyen jelentése ám a maga korában 
semmiképpen sem volt az!

Van a novellának egy részlete, amely még a novátornál 
és korszakalkotó újításánál is beszédesebb dokumentuma 
a kornak, a politikai irányvonal kötelező érvényesítésé
nek a szépirodalomban is. Amikor például az író a törö
kök fürdőkultúrájáról tesz említést, majd a fürdők el
hanyagolásáról az „ebfajzat” kiűzése után, nyomban 
ilyen magyarázkodást, mentegetőzést tart szükségesnek: 
„Elnézést a jelzőért, nem a török néptársak, hanem a fél
holdas, Jófarkas török imperializmus ellen irányult.”

A legtöbb írás jellemzője, s a mai olvasó számára meg
mosolyogni való naivitása abban van, hogy az író nem 
elégszik meg az írás sugallta eszmeiséggel, hanem a biz
tonság kedvéért külön is megfogalmazza a levonandó 
következtetést.

A „Magvetésében például a földhöz juttatott újgaz
dák első vetéséről olvashatunk, de az író nem az 
emlékezetes valóságos problémákra összpontosít, mond
juk a szerszám, a gép és az iga hiányára, a szövetkezéstől 
való idegenkedésre, hanem az új és régi gazdák közötti 
osztályharcra, s ezt még a gyermekekre is kiterjeszti. 
Szinte a sematizmus iskolapéldájának tekinthetjük,
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ahogyan az újgazda kedves és jólelkű kisfiát, Kisgergőt és 
a kulák „lohonya” kamaszkölykét szembeállítja egymás
sal. íme, miket mond ez utóbbi Kisgergőnek: „Ti kódisok 
vagytok, mondta az apám. Ü mondta, hogy a traktor 
most a kódisnak húz, mert annak nincs lova.” A fentebb 
említett eszmei következtetést a következőkben fogal
mazza meg: „Telepesek, újgazdák, kisparasztok ott 
verejtékeznek napestig a barázda fölött. Tegnapig kaná
szok, bojtárok, cselédek, másnak keze-lába, ott lépeget
nek a magukéban... Az apróság Kisgergő... nem is 
tudja azt sem, hogy érte és miatta, holnapja miatt történik 
mindez.”

Hasonló politikai szónoklatba fullad az olyan történe
tek elmondása is, amelyekben a múltat és a jelent állítja 
szembe egymással. A „Kuluk” című írásban például kedé
lyes humorral beszéli el, hogy találta ki a gyomorbajos mi
niszter, illetőleg a leleményes osztályfőnök, akinek több 
eladó lánya volt, az agglegényadót, majd a „kuluk”-ot. 
Ez utóbbit természetesen a török defterekből másolták 
ki. A régi világban ez a „kuluk” csak „a szegényeket 
fenyegette és fojtogatta a falvakban és külvárosokban, 
ugyanakkor kedves vígjátékká szelídült a polgároknál”, 
mert a munkanélküliség idején aprópénzért lehetett 
helyettest állítani, s meg is lehetett váltani a pecsétet. 
Nem volt nagyobb foganatja az agglegényadónak sem: 
a fiatalemberek „nem vették el az osztályfőnök lányait, 
inkább vadul fizették a kieszelt agglegényadót” . És ezután 
következik az agitációs célzatú záradék. Miután „a 
kulukot elfújta a történelem, a felszabadulás... Most nem 
adó és nem kényszer formájában javítja az utat a nép:
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kapát ragad, ha kell, a belvárosi is, önként és magától, 
helyettest senki sem állít. Pecsétet sem adnak az útjavítás
nál, inkább kitüntetést. Ha akarod, elmégy, ha nem: hát 
nem. Öntudat és becsület dolga az egész. A közösség 
úgyis tudja, ki az, aki húzódik”. (Kiemelés J. G.)

Inkább egy népgyűlés szónokának szájába illenének a 
„Háromszor is tilos” záró sorai, mint egy szépirodalmi 
alkotásba. Itt is a múltat és a jelent állítja párhuzamba, 
mégpedig egy régi május elsejét és a mait. Miután leíija, 
hogy a legszigorúbb tilalom ellenére is ünnepeltek a régi
ek, a menetet „vérvörös plakátok kísérték utcahosszat, 
csupa kalapácsos, pörölyös ember. S a sötét, régi erők 
mélységes, butító állóvizében megrezdült a történelmi 
változás első, legelső fodra nálunk is”, majd így folytatja: 
„Most hogy a munka lépdel és menetel, gépek görögnek és 
eredmények hömpölyögnek utcáinkon, hogy minden a 
miénk lett, és a munka nem ellenség már, emlékezzünk -  
a ma dolgozói és a tegnap harcos hősei mellett -  a régi 
proletárokra, akiket elnyelt az elmúlt korszakok sötét, 
mozdulatlan és mélységes állóvize.” (Kiemelés: J. G.) 
Amint a kiemeléssel is érzékeltettük, az írások eszmei 
záradéka, az új előnyének kötelező felmutatása a régivel 
szemben formailag is rendre azonos módon, nemegyszer 
azonos szavakkal indítva kerül megfogalmazásra.

Még a riportok frissesége is hiányzik az olyan írások
ból, amelyeknek láthatóan semmilyen élményalapjuk 
nincs. Ilyen konstruált, a testvériség-egység tézisére írt 
tárcaféle a „Partizánok”, amely a vajdasági ellenállás egy 
mozzanatát írja le, kötelezően egy magyar és egy szerb 
közös vállalkozását. Jóval hitelesebb ennél a valamelyik
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ifjúsági vasútvonal valamelyik fontos alagútja fúrásának 
utolsó, legizgalmasabb mozzanatait megelevenítő Alagút 
című írás. Különösen az idős szakemberek, aknázok 
megjelenítésekor van elemében, és ezek szűkszavúságával, 
az egész tábor izgatott érdeklődésével még a mai olvasó fi
gyelmét is fel tudja kelteni az iránt, hogy végül is találko
zik-e a két szembefúró csapat, vagy esetleg „emeletes 
tárna” keletkezik.

Érdekes módon jut érvényre Majtényi új életszemlélete 
a „Foltos könyök” című írásban. Valószínű, hogy a 
hajdani szegénydiák-, gimnazistaélményei és emlékei 
derengenek fel itt is, akárcsak a Garabonciásban. Míg 
azonban a korábbi írásokban általában megszégyenülnek 
az ilyen foltos könyökűek -  gyerekek és felnőttek egyaránt

itt a ,,cuculista fűtő” fia, akit korábban eltanácsoltak 
a gimnáziumból, öntudatosan viszi vállán a kalapácsot, 
s aki elvégezte a gimnáziumot és érettségizett is, csak 
úgy ,,besurrant a vármegyeház kapuján” , mintha szégyell- 
né magát a történtek miatt.

Olykor az időszerű politikai mondanivalóhoz cselek
ményt sem konstruál, megelégszik egy vonatban le
folyt beszélgetés leírásával, amelyben egyszerre leplezi le 
a ravaszkodó, kétkedést szító kulákot, és szemlélteti a 
nép óriási többségének öntudatra ébredését („Farkast 
szőréről”).

A humorosnak szánt írások is meglehetősen elnagyol
tak. A „Fényképezik a falut”-ban a városi írónak az a 
faluszemlélete kísért, amelyet a Broadcastingban már 
megfigyelhettünk, a „Konferencia” alapötlete pedig két 
ember azonos neve, s azon kellene nevetnie az olvasónak,
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hogy a sok sebtiben összehívott konferencia egyikére a 
névcsere folytán nem a meghívott megy el.

Szembeötlő, hogy Majtényi a Forró földben aránylag 
keveset foglalkozik a megszállás időszakával, s ha ír is 
erről az időről, nem a saját környezetéből, nem a saját 
élményeiből meríti a tárgyát. Annál feltűnőbb ez, mert 
mint már utaltunk rá, veszélyes és titkos kapcsolatokat 
tartott fenn ezekben az években a fasizmus üldözöttjeivel, 
s jó néhány író- és újságíró barátja áldozatul esett a zsidó
üldözésnek. S míg az emlékező irodalomtörténész olykor 
vall is ezekről a szörnyűségekről, az író, a novellista hall
gat róluk. A Májusfában a már említett „Partizánok” 
mellett az ,,Ebek harmincadján” című novella szól erről az 
időszakról, természetesen ez sem saját emlék- és élmény
anyagából született, hanem bizonyára valahol hallott 
„eset”-et dolgoz fel. A hitleri agitációtól megbolydult 
bánáti svábokról olvashatunk itt, akik elvakultságukban 
megtagadták a vízben szegény homokpuszta magyar 
lakóitól az egyetlen közös kút üzemeltetéséhez nélkülöz
hetetlen petróleumot. így a magyarok kénytelenek vol
tak a csordakút poshadt vizét hordókban gurgatni csa
ládjuk számára, de tűzifát is keveset kaptak, és világítani 
sem tudtak petróleum hiányában. A falu fölötti hatalmat 
az ,,öt svábok” vették kezükbe, hatalmas kiváltságokat 
biztosítva maguknak, mert úgymond, „Itt germán vér 
van jelen, mit táplálni kell mindenekelőtt”. Mivel nekik 
igájuk volt, bővében voltak a víznek, fát négyszer annyit 
kaptak, mint a magyarok, s disznót is annyit vághattak 
a jegyrendszerben, amennyit csak akartak. „Most azok 
uralkodnak, akiket megszállt a draku... A draku ördögöt
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jelent a bánáti végeken” -  siet segítségünkre ezzel a ma
gyarázattal is az író. Nincsenek is egészen magukra az 
„öt svábok”, akadnak segítőik, árulók azok között is, 
akiket egyébként alsóbbrendű népségnek tartanak. Példá
ul Zachariás boltos, akit pedig „padinai szlováknak hitt 
a nép örökkön” és „Ferenc gazda is, a volt csendőr”. 
A szomorú állapotok, a német hadigazdálkodás folytán 
előállt szegénység, általános áruhiány leírásában még 
humorát, ironizáló hajlamát is megvillantja: „Subick 
nem volt, mert az is olaj, mécses nem volr, mert az is 
olaj -  cérna sem volt, az pedig nem olaj.” Általában az 
egész írásnak ironikus az alaphangja, s bár megtudjuk, 
hogy az új hatalombitorlók „üszőkkel csinálják a rendet”, 
az izbiStei csordás pedig három akasztófáról tud a zagaji- 
cai határban, de „Wéber úr a nagy revolvertáskával, amely 
hátul a farát verdeste” és az új urak fontoskodása és 
krucifixezése amennyire félelmetes, annyira groteszk és 
nevetséges is.

Mint már jeleztük, nem kizárólag ilyen írások kerültek 
a Májusfa című kötetbe. A Kokain utáni novellatermés 
ismertetése során már foglalkoztunk az itt is közölt 
„A falábú Tatár András” és „Az áruló” című novellák
kal. Van azonban e kötetben egy novella, amely még a 
fentieknél is közelebbi rokonságot tart a harmincas 
évek Majtényi-novelláival: a „Csecsetkáék szerencséje”.

Tárgya első pillanatra nem ígér valami különöset. 
Egy nyomorult kistisztviselő, „írnok és irattáros” 20 000 
Ft-ot nyer az állami sorsjátékon, mire otthagyja állását, 
és rövid úton elszórja a hatalmas nyereményt, hogy az
tán egy stráfkocsi tetején lássuk viszont, amellyel sört
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hord szét a városban. Ahogyan Csecsetka Ferenc a 
20 000 Ft-ot elszórja és e pénzszórás indítéka az, ami ezt 
az írást egy pénztől megkótyagosodott ember méltó buká
sának rajza fölé emeli, s a kisember önnön sorsa elleni 
tragikomikus lázadásának ábrázolásává avatja. Miután 
otthagyja hivatalát, Csecsetka Ferenc egy napon „hatal
mas, hatmarkos kancán” lovagol végig a főutcán. „Cit
romsárga kesztyűvel integetett, köszöngetett a járókelők
nek... Sárga kesztyű, zöld nadrág” -  ez az úri viselet. 
Aztán páncélszekrényt vásárol, fényképészt rendel a 
házhoz, és lefényképezkedik a családjával: „Merev arc
cal álltak a képen a családtagok; mint az eszelős meg
szállottaké, olyan volt a tekintetük. S a kitárt szekrény
ben néhány köteg tízesbankó hirdette -  apróban, hogy 
többnek lássék a vagyon - ,  hangosan hirdette az élők 
és az utókor számára: íme, így jár, aki lutrin játszik.” 
Egy év leforgása alatt el is úszott a hatalmas összeg, 
aminek mellesleg 800 Ft lett volna az évi kamatja. Nem 
nagy pénz, de egy nyomorult kistisztviselőnek a fizetése 
mellett nagyon is elkelt volna.

A Csecsetka Ferenc esztelen eljárásának miértjére 
adott válaszában Majtényi igen pregnánsan fogalmazza 
meg a kisember örök ki- és feltörési vágyát, egyszersmind 
e vágy és törekvés szükségszerű kudarcát is. A végzet 
itt az „élet” nevet kapja, s így szól róla az író: „Bolondos 
élet, hej, aki szeszéllyel forgatod a sorsokat, mért emelsz 
fel egy porszemet, hogy visszaejtsed aztán. Mért adsz 
nevetést az irigyek arcára, miért töröd meg olyan kegyet
lenül a lázadást, mondd?” (Kiemelés: J. G.)

Mi ellen lázadt vajon Csecsetka úr? íme: „Bolond do-
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lóg, hogy az ember örökké össze van zárva önmagával, 
furcsa rabság ez, bölcsőtől koporsóig.” Tehát a számára 
kijelölt kispolgári életkörből, írnoki, irattárosi létéből 
igyekszik kitörni, s ez avatja heroikussá, egyszersmind 
tragikussá is erőfeszítését. „Ez igen -  zengi Majtényi a 
Csecsetkák kórusával - , odavágni mindent -  sóhajtot
ták a polgárok önmaguknak éjszaka a paplan alatt. 
Az önmagába zárt ember kétségbeesett kísérlete, mint 
a pille, feltörni a gubót, és szállni az értelmetlenségbe. 
Megfricskázni az életet, elfelejteni a hernyók sorsát.”

És valóban, az önmagával összezárt kisember hernyó
sorsát, gubóban való fuldoklását és a belőle való kitörési 
kísérletet, egyúttal e hiábavaló kísérlet tragikumát talán 
egyetlen írásában sem ábrázolta Majtényi érzékleteseb
ben, nagyobb művészi erővel, mint ebben az írásában.

Ha a Májusfa eddig vizsgált írásaiban az író megvál
tozott szemléletét mutathattuk ki (az írások nagy többsé
gében), s annak példáit láttuk, hogy az újságíró, a közíró 
elnyomta a novellista hangját, ritkább esetben pedig azt, 
hogy a korábbi novellista hangja zeng szinte érintetlen 
tisztaságában, akkor az „Erkély” című novellában azt 
tapasztaljuk, hogy e két szemlélet találkozik és össze
mosódik. Ama ritka pillanatnak vagyunk itt tanúi, hogy 
Majtényi a maga leikéből lelkezett kétbalkezes kisem
bert a régi világból a felszabadulás utáni körülmények 
közé helyezi. Azokba az évekbe, amikor sok volt errefe
lé a sántikáló ember, de csak esőben, és nem „porszáraz 
időben”, mivel nagyon sok a lyukas cipőtalp. „Csak 
kivételes hősi lelkek talpalnak teljes lábbal az esőben.
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Az ilyenek lelki szemei előtt ott lebeg a cipőkiutalás, és 
ez a hit teszi erőssé őket mindenfajta esőzés ellen.” 

Minden részletében eleven zsánerképben eleveníti meg 
egy kisember családjának vasárnap délutáni sétáját. 
Rájuk zuhan az eső, s a gyerek a cukrászdában vett habos 
tekercset szeretné befalni, az anya a család ruháját félti 
az esőtől, az apa viszont a sarki kocsmába szeretne be
térni egy pohárra. A kisváros földszintes házainak abla
kain csak foszlányok hallatszanak be az eső miatt kitört 
családi perpatvarból: „A kutyaistenit ennek a kölök- 
nek -  ennyit hallani csak az ablakban. A folytatása, a 
másik mondat, hogy úgy megverlek, meglátod... már a 
másik ablakba hatol be,” Humora is megint funkcionális. 
A szomjúhozó férj, aki vágyakozva gondol a kocsmára, 
ahová mégsem mer betérni, így elmélkedik róla: „Ven
déglő a földrengéshez -  hirdeti a kocsmacégér, jeléül, 
hogy aki ott két decit bevesz, úgy érzi magát, mint a ná
polyiak a Vezúv háborgása idején.”

Ebből a zsánerképből bontakozik ki a „hosszúra 
nyúlt, hajlott hátú ember”, az apa alakja, aki immár 
nem a régi tulaj, gazda kénye-kedvének van kiszolgáltat
va, hanem „Két kézzel csinálja, szívvel-lélekkel a ver
senyt -  de valaki mindig eléje kerül”. Tehát ebben az új 
világban is éppúgy lemarad a kitüntetésről, a díjkiosz
tásról, az élmunkásjelvényről, mint tegnap az előlépte
tésről, a fizetésemelésről.

Ezt a kisembert láthatóan ugyanaz a Majtényi keltette 
életre, mint „A lámpás kialszik” esetlen tanárát, „A 
bosszú” megalázott garabonciását vagy a „Mi kegyelmes 
asszonyunk” elcsapott házitanítóját stb. Csakhogy a
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könyv megjelenésekor 1948-at írtunk! Ekkor pedig meg
engedhetetlen volt kimondani, hogy az új rendszerben is 
érvényesülhetnek az ügyeskedők, akik kinyitják a száju
kat a gyűléseken, és meg is hallgatják őket, akik meg 
hallgatnak és csak dolgoznak, most is háttérbe szorulnak* 
Nem is ebben az irányban halad tovább a történet, 
hanem egészen más irányt vesz. Hősünk az erkélyről 
tanúja lesz a tegnapi gazdagok, mostani feketézők két
ségbeesett civakodásának, mivel leáldozóban van a nap
juk. „Jöttek a gondok. Hova, merre fusson a vagyon? 
Ha arannyá lesz, holnap halott érték. Ha ócska áru -  
holnap a gyárak ontják az újat, és senkinek sem kell 
a régi uzsoraáron. Kérlelhetetlenül kaparász a bot a 
viperafészek felé...” Ezekhez képest érzi úgy hősünk, 
hogy ő „különb, százszor különb azoknál odalent a 
mélységben.

S ahogy felmagasodott az ócska erkélyen, csontjait 
ropogtatva, olyan volt, mint az elmúlhatatlan, legyőz
hetetlen munka árnyéka...

S a hosszú, hajlott hátú ember úgy mosolygott befelé 
magában, mint akinek nagyon biztos minden dolga” .

Majtényi tehát megint úgy tesz, mintha megfeledke
zett volna hősének alapvető sérelméről. Nem az bántja 
elsősorban, amire felesége is utal, hogy lám, „Még min
dig ők! Mert náluk a vagyon és a pénz.” Nem a tegnapi 
gazdagok keserítik el, azok majd csak letűnnek. Hanem 
„a nyavalyás Kucora”, aki megint eléje került, azokra 
irigykedik, „akik ügyesebbek nála, azokra is, akik na
gyokat ittak, akik jobban szorítják a garast... Akik ki
nyitják a szájukat a gyűléseken, és ez olyan természetes,
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hogy mindenki hallgat rájuk.” Ezek hősünk valódi 
sérelmei, s ezekre aligha hoz gyógyírt a feketézők napjá
nak közeli leáldozása.

A kiadó ajánló szövege szerint a Májusfa címadó no
vellája, e „lírai szövésű írás... nemcsak nyitánya, de 
szimbóluma is a műnek és Majtényi Mihály irodalmi 
munkásságának is” . Hogy szimbóluma-e? Fogalmazzunk 
talán óvatosabban: jellemzője Majtényi felszabadulás 
utáni fél évtizedes munkásságának, de lírai szövésűnek 
éppúgy nem tekinthető ez az írás, mint a kötet legnagyobb 
hányada. Elég csak a „Póznák”, a „Magvetés” , a „Far
kast a szőréről” stb. írások tárgyára emlékeztetni, hogy 
világos legyen: ez nem hevülhetne lírává Majtényi elbeszé
lő művészetében. Ha valamivel jellemzi a kötet írásait a 
nyitó novella, akkor elsősorban a végére illesztett ilyen 
politikai szónoklattal: a vörös zászlós májusfát sokszor 
letarolták a felszabadulás előtti évtizedekben, „erdő 
lett belőle mégis” . Ez a szónokolás pedig igen távol áll 
mind a líraiságtól, mind Majtényi eredeti írói alkatától.

3. Az lesz az igazi ünnep. . .: Forró föld

A Forró föld  éppúgy vegyes tárgyú és fajsúlyú írásokat 
tartalmaz, mint az előző novellás könyv, azzal az árnyalati 
különbséggel, hogy a múlt ábrázolása itt már nagyobb 
teret kap, mint a Májusfában. A kötet írásai tárgyuk, 
azaz cselekményük ideje szerint rendeződnek ciklusokba. 
Az első ciklus, a Forró föld darabjai a megszállás évei
ből veszik tárgyukat, az Új élet természetesen a jelen
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kérdéseivel foglalkozik, a Bácskai múltban voltaképpen 
az Élő víz új, készülő fejezeteit olvashatjuk, míg az El
süllyedt évek a századelő éveibe vezeti vissza az olvasót. 
Eszerint a szorosan vett jelennel csupán az Új élet ciklus 
foglalkozik, de a távolabbi múlt is csaknem a kötet ter
jedelmének a felét tölti ki. Nem elhanyagolható körül
mény, hogy 1950-et írtunk a kötet megjelenésekor, ami
kor már érezhető volt az olvadást ígérő enyhébb szelek 
fuvallata az irodalom térségein, és Majtényi helyesen 
érzett rá, hogy fokozatosan visszatérhet a szívéhez kö
zel álló világhoz, a századelő éveihez és figuráihoz.

A közelmúlt, a háborús évek egyes mozzanatait meg
elevenítő írások -  anélkül, hogy mellőznék a kötelező 
politikumot -  többet őriznek Majtényi életszemléleté
ből, mint azok, amelyekben a jelennel foglalkozik, s az 
itt szereplő figurák is közelebbi rokonságban állnak az 
egyék műveiből is ismert kisemberekkel, mint a jelen 
tudatos építői, azaz sematikus alakjai. Ha nem is ők az 
ún. pozitív hősök, vagy csak öntudatos fiaik hatása alatt 
ébrednek öntudatra hosszas kétkedés és tétovázás után, 
mégis ők állnak az író figyelmének előterében, őket 
rajzolja legtöbb melegséggel és együttérzéssel.

A kötet élén álló, egyidejűleg kötet- és cikluscímadó 
novella, a „Forró föld” például egy öreg postás, ponto
sabban levélhordó alakját állítja elénk. Internálják ezt 
az öreg Kürtit, mert a fia átszökött Titóékhoz. Az apa 
ugyan semmit sem tud a fia tevékenységéről, s ha akarná, 
sem tudná bevallani „bűnét”, fia meggyőződéséről, poli
tikai elkötelezettségéről sincs tudomása, mégis kegyet
lenül megkínozzák a vallatás során. A nyilvánvaló ár
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tatlansága ellenére elszenvedett verések és kínzások szük
ségszerűen állítják aztán szembe a megszállókkal, és 
győzik meg a fia tevékenységének helyességéről. Egyéb 
részleteket is olvashatunk még a megszállók eljárásáról: 
gyilkoltak, eltették láb alól az embereket már azért is, 
ha megszólták azt, ,,aki ott állt az első sorban, Ievente- 
kalpagban, mikor ezek bevonultak”. így járt például az 
öreg Kürti szomszédja is. Majtényi azonban akkor van 
igazán elemében, amikor a hatalom- és tekintélytisztelő 
kisemberek élő alakját formálgatja, amilyen például az 
öreg Kürti is. Olyan kisember ő, aki „mindenkit kiszol
gált, aki csak sapkát és mundért adott rá”. Mivel pedig 
Majtényi ezeknek az embereknek szemével látja és lát
tatja az eseményeket, a megszállók kegyetlenkedését 
csakúgy, mint az elszánt és bátor fiatalok ellenállását, 
szabotázsakcióit, a búzagyújtogatást stb., egyszerre 
mindez hitelessé válik az olvasó számára.

Hasonlóképp a polgárnak, kispolgárnak a rendszer 
örökkévalóságába, a hatalom -  ideértve a német fegy
vereket is -  legyőzhetetlenségébe vetett hite rendül meg 
a „Sapkájukon vörös csillag” című írásban is. Apa és 
fia itt mint ellenfelek állnak szemben, s a felnőtt polgár 
csak lassan, a makacs tények egész sora alapján kénysze
rül efogadni, hogy „ebben az állig felfegyverzett világban, 
itt nálunk létezhet valami másfajta fegyveres alakulat is”, 
mint a németek, a magyar megszállók, esetleg valamelyik 
nagyhatalom ejtőernyősei, tehát valami más is, mint 
amit a propaganda hirdet. Sőt épp olyan fegyveres ala
kulat, „amely előbújik a kukoricásból, vasutat rombol 
és puskát hord”, amit ez a propaganda le akar tagadni:
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a nép fejt ki ellenállást a rendszerrel szemben, „fegyver 
van a nép kezében, egyre több fegyver...” Az írásban 
felsorakoztatott tényanyag tehát a népfelszabadító moz
galom erősödéséről szól, de Majtényi mondanivalójá
nak lényege láthatóan a polgár szemléletében lejátszódó 
változás, az általa öröknek hitt hatalom megrendülésének 
kényszerű tudomásul vétele, s az ellenségtől zsákmányolt 
fegyverrel, foltos ruhában, rossz lábbeliben harcolók 
létezésének, erejének elismerése. Közvetve tehát annak 
a polgári-kispolgári magatartásnak a tarthatatlanságát, 
csődjét ábrázolja az író, amely szerint politika, a háború 
a nagyhatalmak ügye, s a polgár csak tétlen és tehetet
len szemlélője lehet az eseményeknek. „Oktondi, buta 
polgár, te -  leplezi le az író ezt a magatartást - ,  hát nem 
látod, hogy megindult a föld körülötted... Hogy jönnek, 
egyre többen jönnek a mieink, munkások, parasztok, 
a mi fiaink, holnap a te fiad is .. .” (Kiemelés: J. G.)

Láthatóan nagyobb gonddal, több szépírói ambícióval 
fogott az „öreganyó” hősének megrajzolásához, amivel 
lényegében szintén az 1941-es „felszabadítók” kegyetlen
kedéseinek leleplezése volt a célja. A Tanácsköztársa
ság mártírjának özvegyéről szól az írás, akinek szeme 
láttára ölték meg férjét és egyik fiát „a bricsesznadrágos 
gyilkosok”, ő pedig másik két gyermekével átmenekült 
a határon Jugoszláviába. A bricsesznadrágosok most 
utána jöttek, s húsz év után nem a gyilkosokat, hanem 
az áldozatot üldözik, vagyis a nagyravágyó, hiúságában 
megsértett papszakácsné besúgására az egykori vörös
katona özvegyét zaklatják.

Egészében sematikus figura ez az öreganyó, különösen
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pedig ellentétpárja, a papszakácsné, pontosabban: az 
ilyen szembeállítás sematikus. Az öreganyó alakját azon
ban sokkal több gonddal, szeretettel rajzolja az író, s 
természetesen, szervesen illeszti bele az írás hangulatá
nak egészébe, mintegy összemossa alakját a természeti 
képekkel. Az alkonyainak szinte szürrealisztikus képé
ből bontja ki alakját a következő sorokban:

„Az alkony hamarosan megérkezett. Csizmát hordott 
nyilván, különben hogy vergődne át a nagy sáron kelet
ről, a nyárfás felől jövet.

Ilyenkor jött be az öreganyó is, mintha szövetségben 
állna a szürkülettel. Mintha abból válna ki csontos, 
szikár alakja.”

Az Új élet ciklust a „Népszámlálás” című írással indítja. 
A mintegy négy évtized során lezajlott három népszám
lálás mögé néhány frappáns, beszédes tény említésével 
varázsolja oda a történelmi, társadalmi hátteret. Az 
elsőt még a k. u. k. rendezte 1907-ben, amikor a had
ügyminisztérium már megrendelte „az ötmillió méter 
csukaszürke katonaposztót”, azaz erősen készülődött 
az első világháború kirobbantására, s valójában a moz- 
gósítható-mozgósítandó férfilakosságot akarta számba 
venni, másik rendeltetése pedig az volt, hogy Berthold 
külügyminiszter hamarosan „egy ötvenmilliós nemzet 
nevében csapkodja az asztalt”.

A második népszámlálás 1931-ben volt, abban a rend
szerben, amely „utánozni igyekezett a század elejét: 
mindent elfelejtett, és semmit sem tanult a múltból... 
Még a népek elnyomásából sem okult”. A nagy gazdasá
gi világválság korszaka ez továbbá, amikor egyik napról
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a másikra kerültek utcára több gyermekes családapák; 
„a Kéménci például, akivel az imént találkozott, így 
fejezte ezt ki: Most vegyek egy kötelet és akasszam fel 
magam a négy gyerekkel együtt? És a legszörnyűbb az 
volt, hogy körülbelül ő is ezt az egyetlen kiutat látta 
Kéménci számára” -  tehát más kiút alig is létezett. Vagy 
más szavakkal: sok mindent kérdezett az 1931-es nép- 
számlálás kérdőíve, „csak azt nem kérdezte, van-e remé
nye az élethez” a kor emberének. Nyilván nem szorul 
bizonyításra, hogy itt e fragmentumokban ugyanazt a 
létbizonytalanságot, ugyanazt a kiúttalanságot érzékel
teti Majtényi, amelynek inkább csak morális és pszicho
lógiai vetületét oly nagy erővel ábrázolta első regényében 
és első novellás könyvében.

A harmadik népszámlálás ugyan a felszabadulás utáni 
években történik, de nem valami hurráoptimizmus je
gyében szól róla, hanem a háborúban elesettek üresen 
maradt űrlapjai fölötti merengés elégikus hangulatában. 
Azzal tehát, hogy a két korábbi népszámlálással, amelyek 
a kisembert csak a közeli háború ágyútölteléke vagy ol
csó munkaerő-tartalék gyanánt vették számba, azt a nép- 
számlálást állítja szembe, amely az embertelenséggel 
szembeszegülök sorából kidőlt harcosok hiánya fölött 
borong, eléri és megvalósítja az írás teljes hangulati 
egységét, s ez egyúttal ki is emeli a „Népszámlálás”-t a je
lenről szóló írások közül.

A mezőgazdaság kollektivizálásának, a termelő- 
szövetkezetek szervezésének, gazdasági és társadalmi 
előnyeik ecsetelésének két írást is szentel az Új élet cik
lusban. Az első, a „Kukac a barázdában” talán az egész
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kötet egyik legtipikusabb sematikus írása. Az ország
úton haladó parasztszekérre felkéredzkedik egy mester 
formájú ember, mellén olajfolt, „éppen ott, ahol a medá
liát hordják”. Ez az egyelőre olajfolt-medáliát viselő 
munkás a traktorállomás ügyében jár, s míg az idősebb 
parasztok bizalmatlanok, félnek, húzódoznak az újtól, 
a fiatalok öntudatosak és lelkesedők. Csak „az öreg 
Ványa” a középparaszt furkál, mint a kukac a barázdá
ban. Pedig földet nem vettek el tőle, csak attól a lehető
ségtől fosztották meg, hogy mint eddig, ezután is kezében 
tartsa a falu szegényeit uzsorakölcsönnel, előlegként 
adott pénzzel, liszttel, vetőmaggal. S a közeli jövő, a 
szövetkezés perspektívájának felmutatása során ismét 
szónoklatba torkollik az írás: „Az lesz az ünnep, a leg
szebb ünnep, amikor a falu maga veszi birtokába a gépe
ket. Amikor a szövetkezet lesz a nagy összekötő kapocs: 
telkeket, mezsgyéket, emberek életét egyaránt összekap
csolja. A kétkedőket bátorítja, a lázadókat meggyőzi 
és helyes útra viszi, az ellenséggel pedig leszámol -  az 
lesz az igazi ünnep.”

A szövetkezet társadalomformáló szerepéről szóló 
következő írás, az „Őszi szántás” egyúttal azt is mutatja, 
milyen szétesőek, bizonytalan szerkezetűek is e tárcaszerű 
novellák. Az elején arról olvashatunk, hogy Jani egy 
igával a papdűlőbe ment szántani, egy kisebb, elmaradt 
parcellába, amely „árván lapult a kulákföldek és felapró
zott birtokok között”. Nemszeretem munka ez már azért 
is, mert egyedül van az ember, nem sok látszatja van 
a munkának, amiből önként adódik a következtetés: 
tagosítás! A továbbiakban azonban elkanyarodik ettől
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a tárgytól, s a szövetkezeti elnök magányos töprengését 
meséli el, az ötszáz hold nagy gondját, az ő kiemelkedé
sét a tagságból, majd a vetés körüli gondokat, melyeket 
természetesen egy csapásra megold a traktorok érkezése. 
Közben igen lényeges dolgokat mond a vajdasági agrár- 
proletariátus, a földnélküliek sorsának történelmi válto
zásáról: „Kakasszóra egyikük sem ébred gonddal, hogy 
jaj, jut-e ásó vagy kapa a kezembe”, s a féllábú magtáros 
„most éppen koldulna, ha nem nyomták volna kezébe 
a kulcscsomót: nesze és őrizd. Az ötszáz hold, lám, 
micsoda erő, hányuknak ad kenyeret.” Sajnos, mindezt 
nem ábrázolja, csak leírja Majtényi, mint a riportban, 
tárcában. Amiért mégis, ma is érdemes elolvasni ezeket 
az írásokat, az Majtényi emberábrázoló módszerének 
fel-felvillanása s mindig eleven stílusának, humorának 
sziporkázása. Érdekes, hogy mindkét írásnak van egy 
falusi ezermester szereplője, akinek nagy szerep jut a 
gépekben még nagyon szegényes világban. A „Kukac 
a barázdában” címűben „A falu ezermestere, a bűvös 
kezű lakatos lelkesedett legjobban. Végre megszületett 
az ő nagy órája: titokzatos kerekek légiója és mindnek 
lesz rendeltetése. Egész csavarhegyek, csak oda kell 
nyúlni -  valamelyikbe biztosan belepászol. Égett a munka 
keze alatt.” Az „Őszi szántás” Janijának kocsijára ugyan
csak egy ilyen ezermester kéredzkedik fel. Kovácsnak 
„mondta magát legszívesebben sok mestersége közül... 
S veterán szanitécnek, ha kissé felöntött”, és Jani kocsi
járól is egyszerre megállapította:

„ -  Zörög a hátsó lőcs, te!
Ahogy fülelte a szekérzörgést, olyan volt, mint egy
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karmester. Olvassa ő ezt a muzsikát, mint amaz a kür
tök és klarinétok csengését.

-  Kend még a göncölszekéren is találna hibát!
-  Azon nem, hallod-e, mert az Szent Péter dolga.”
Akárcsak a Májusfáb&n, ebben a kötetben is találunk

olyan igénytelen sorokat, amelyekben csak egy vonaton 
ellesett vagy folytatott beszélgetést ír le -  a riporthoz 
nagyon is közeli módszerrel. ,,A bajusz” ilyen, vonatban 
hallott történet elmondása, a régi urak szeszélyeit és a 
cselédek kiszolgáltatottságát kívánja egy példán szem
léltetni.

Persze itt is kísért még a múlt a feketézők („Kísért 
a múlt”) és Vikovszki személyében („Lázadás”), aki koráb
ban bérlője volt a halászati jognak, s még most is övé 
a haszon, mert „övé a nagyháló, és övé a szerszám is, 
a nagyladik -  minden a Vikovszkié, az ördög bújjon bele” . 
Most azonban már nem kénytelenek a halászok tűrni a 
kizsákmányolást, el is kergetik a szövetkezet éléről.

Az „Élő víz” című írás azért érdemel említést, mert 
a legújabb Duna—Tisza—Duna-csatorna és öntöző- 
rendszer építését a korábbi csatornaépítési munkálatok
kal, voltaképpen Élő vóz című -  ekkor még bizonyára 
készülő -  regényének tárgyával hozza összefüggésbe. 
Sőt e korábbi erőfeszítésekre emlékeztetve az olvasót, 
a csatomaregény újabb változatának, tehát mind az 
Első könyvnek, mind a Második könyvnek a tárgyát 
elmondja. Valószínűleg ekkoriban születhetett meg a 
regény új címe is. Elmondja többek közt, hogy „Másfél 
évszázad előtt, a feudális korban a monostori Duna-ágon 
a hajdani osztrák ármádia fehér kabátos katonái és

149



láncra fűzött kincstári rabok vágtak ásót és kapát a földbe, 
és megkezdték Kiss József csatornájának ásását. Aztán 
lepergett közel egy század: nyolcvan esztendő előtt a 
kapitalizmus foltozgatott... itt is igyekezett minél töb
bet megmenteni* abból, amit Kiss József alkotott, bősé
ges profit-alkalmat látva a hajdani kezdeményezésben.”

Az írás máskülönben a novella kritériumának alig 
felel meg; nem több egy erősen és időszerűen agitatív 
célzatú riportnál. Lelkesen méltatja az induló nagy vállal
kozást, számszerűleg feltüntetve az egész csatornaháló
zat hosszát kilométerekben, az öntözésre kerülő szántó
földet katasztrális holdban, s kiemelve, hogy e nagy vállal
kozásban ifjúsági és frontbrigádok vesznek részt saját 
alkotású gépekkel, miközben szakképesítésre is bőséges 
alkalom kínálkozik.

Minthogy az Elsüllyedt évek ciklus négy írásáról („A 
lámpás kialszik”, 1936, a „Bosszú”, 1936, a Vásár, 1938 
és a „Vendéglő a vidám gyászhuszárhoz”, 1937, címűek- 
kel) a keletkezés ideje szerint megfelelő helyen, a Kokain és 
a Császár csatornája közé eső pályaszakasz ismertetése 
során már szóltunk, ezúttal csak jelezzük jelenlétüket a 
Forró földben, részint a kötet többrétűségének, részint 
Majtényi ama törekvésének szemléltetésére, hogy az 
újabb kötetekbe korábbi keletkezésű, fogantatású írá
sait is felvegye. Hogy mennyire elütnek ezek a szóban 
forgó kötet legjellegzetesebb írásaitól, például a Forró 
föld és az Új élet ciklusok darabjaitól, arról az elmon
dottak után aligha szükséges részletesebben szólni.

* A könyvben olvasható „megtenni” nyilvánvaló sajtóhiba.
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Ugyancsak indokolatlan volna foglalkozni mint no
vellákkal a Bácskai múlt ciklus darabjaival is, mivel 
teljes egészében az Élő víz előmunkálatai, kidolgozott, 
kész fejezetei, és szinte minden változtatás nélkül kerül
tek be a regénybe. Kivételt a „Vasút a pusztában” jelent, 
amely végül mégsem került be az Élő v/zbe, de egész leve
gője, hangulata, sőt egyik szereplője, Kacsmarik tanító 
is az Élő víz Második könyvébe, a Profitba tartozik. 
(Az írás később a Csillagszámolóban is helyet kapott, 
mivel gyermekekről szól, és a „nagyapós” modorú Maj
tényi mesél benne régmúlt időkről, akárcsak az „Onuc 
Péter harangjaidban az első mozielőadásról Bánátban 
vagy a régi nagy vásárokról a ,,Vásár”-ban.) Mint érdekes
séget említhetjük meg továbbá, hogy az Élő víz még egy 
fejezete megjelent önálló novella formájában, a „Szél 
a kocsikerék nyomában” , mégpedig a Híd 1951. áprilisi 
számában, amikor már Majtényi volt a folyóirat fő- és 
felelős szerkesztője, s amikor a regény már minden 
bizonnyal nyomdában volt (Sulhóf József ismertetője a 
megjelent könyvről a folyóirat augusztusi számában 
jelent meg), mégsem tüntette fel, hogy regényrészletről 
van szó.

E regényrészietek, valójában fejezetek ilyen viszony
lagos önállósága alighanem Majtényi alkotó módszeré
nek, munkamódszerének egyik sajátságára vet fényt. 
Az eredendően novellista Majtényi talán nem is mindig 
tartotta szem előtt a regény egészét, hanem szinte önálló, 
előre elkészült fejezetekből állította össze. Nem vitat
ható ugyan, hogy mindezek a részletek, előre és külön 
megírt fejezetek új dimenziót nyernek a regény egészébe
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ágyazva, egyszersmind azonban magyarázattal szolgál
nak a Bori Imre által is kimutatott mozaikszerű re
gényépítkezésről.

Majtényi Mihály felszabadulás utáni fél évtizedes al
kotói korszakát -  amelyre az Élő víz tárgyalása során 
még visszatérünk -  korántsem azzal a szándékkal tár
gyaltuk ilyen részletesen, hogy e pálya valamiféle „sötét 
foltjait” mindenáron megjelöljük, rábizonyítva szerzőnk
re a sematizmust, a szocialista realizmusnak tett -  egyéb
ként nyilvánvaló -  engedményeket, s emiatt elmarasz
taljuk. De az sem lehetett célunk, hogy kiiktassuk, vala
milyen retusálással eltüntessük az írói pályának ezt a 
korszakát, nagyvonalúan átugorjuk. Enélkül ugyanis 
értetlenül állnánk szemben az Élő vízzel, azokkal a 
nagyon is tudatos változtatásokkal, amelyeket a Császár 
csatornájához képest véghez vitt. S itt nem téveszthetjük 
szem elől, hogy Majtényi még 1971-ben is úgy nyilatko
zott, hogy a Garabonciást, szereti legjobban, de az Élő 
vízi tartja legjelentősebb (!) művének.

E részletes vizsgálódás egyéb tanulságokkal is szolgál. 
Láthattuk például, hogy a sematizmus, a szocrealista 
ábrázoló módszer sohasem vált kizárólagossá, egyedural
kodóvá Majtényi munkásságában. Akár továbbírta a 
végzet sorsmeghatározó szerepét reveláló novellákat, 
akár a korábban keletkezett ilyen fajta novellák újabb 
vagy utólagos közlését sikerült kiharcolnia, egyképpen 
a művészetre rakott béklyókat igyekezett széttörni, s 
ennek lehetőségét demonstrálni, ami irodalomtörténeti- 
leg szemlélve sem jelentéktelen tett, ha szem előtt tartjuk,
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hogy akkor irodalmunk egyik vezető írója egyetlen fo
lyóiratunk fő- és felelős szerkesztőjeként cselekedte ezt. 
Az olyan írások viszont, amelyekben a legteljesebb mérték
ben igyekezett megfelelni a kor követelményeinek, fon
tos, kitörölhetetlen dokumentumai egy kornak, egy 
nagy, osztatlan, naiv és tiszta lelkesedésnek, amely nél
kül nem lett volna elképzelhető a földig rombolt ország 
oly hihetetlenül gyors életre keltése, amit -  hisz emlék
szünk még -  értetlenül vagy csodálattal szemlélt az egész 
világ. Érthető, hogy ez a felszabadult, nagy lelkesedés 
az írókat, költőket is magával ragadta. Az a korszak ez, 
amikor Gál László visszaemlékezése szerint úgy rendel
ték meg a költőtől a verset, hogy abban hét jelszó legyen, 
s erre azzal biztatták, hogy Erich Weinert német költő 
a szakszervezetek kérésére huszonkét jelszót „dolgozott 
bele” egy versbe. Végül is megírta Gál is, emlékezik vissza 
1959-ben. „Reggel átadtam, másnap megjelent. Nem 
szégyellem, olyan idők voltak...”

Az is köztudott persze, hogy e végletes -  némelyekre 
nézve egyenesen végzetes -  lelkesedés és elkötelezettség 
veszélyt is jelentett az irodalmi alkotómunkára nézve. 
Majtényi viszont -  aki már ekkor is Bige Jóska alakját 
hordta magában, s egy kicsit annak a hajlott hátú kis
embernek a szemével nézte a világot, akit a Kucora me
gint megelőzött -  kiállta ezt a próbát, de nemzedékéből 
talán csak ő és Gál László tudtak később sablon, a haj
dan kötelező lelkesedés és gyűlölet végletessége nélkül 
emberi, írói hangon szólni az élet kis és nagy dolgairól. 
Igaz, Gál, a lírikus, hangot is tudott váltani, Majtényi 
viszont úgy haladta túl a korszakot, úgy vetkezte le
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kötöttségeit, hogy visszatért a múlt és a félmúlt ábrázo
lásához.

A felszabadulás hozta változások Majtényi írásművé
szetében természetesen nem csupán tartalmi jellegűek. 
Leginkább az ötlik szemünkbe a korszak novelláinak 
vizsgálata során, hogy a „Vásár ”-hoz hasonló típusú novel
lák megritkulnak, s az ilyen izgatott, drámai feszültség
gel telített, ennek megfelelően feszes, zárt szerkezetű 
novellák helyét oldottabb, kedélyesebb, szerkezetileg 
heterogénebb jellegűek váltják fel. Nem vitás, hogy az 
1945—1950-es korszak egyik fő követelménye az iroda
lomban a vulgárisán értelmezett közérthetőség volt, 
ami Majtényinál egyfelől a teljesen áttekinthető, minden
féle sejtelmességet, homályt elutasító tiszta szerkezetben 
s a csevegéshez, az élőbeszédhez közelítő oldott stílusban 
válik felismerhető formai jeggyé. Figyelmeztetnünk kell 
azonban arra, amit már a Kokainnal kapcsolatban 
megállapítottunk, hogy Majtényiban már akkor is meg
volt a kedélyeskedésre való hajlam, s valójában csak 
nagyobb teret engedett ennek az egyszerűbb emberek és 
az emberközeli témák könnyed hangú rajzában.

Voltaképpen ezekben a kötetekben alakul ki az a no
vellatípus is, amelyet -  feltehetőleg a szerbhorvátban 
hiányzó tárcanovella megjelölés hiányában -  rövid 
novellának nevez Majtényi a belgrádi Politikának adott 
interjújában. Ez a novellatípus, fejti ki az író, terjedelem
ben is különbözik a klasszikus novellától, de nemcsak 
abban, hanem mivel az ún. „rövid novella” története 
villámfénybe kerül, „nagyobb benne a sűrítés, dinamiku
sabb, gyorsabban halad előre, szereplői csak hevenyészve
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odavetett színeket vesznek fel” . Siet azonban megjegyez
ni, hogy nem minden novellája ilyen, de ez volt a törek
vése, illetőleg ez volt a novellaeszménye. Ezzel a kiegé
szítéssel természetesen már el is fogadhatjuk a Majtényi- 
novella fenti jellemzését: a legsikerültebb novellákban 
valóban el is érte a maga elé tűzött célt. Amikor azonban 
a sajtó és az irodalompolitika napi követelményeit vagy 
éppen az olvasóközönség -  igazi vagy általa vélt -  igényeit 
tartotta szem előtt, messze kanyarodott a „sűrítés” , 
a dinamikus cselekménybonyolítás, a villámfénybe állí
tott történet szigorú igényességétől.

Csaknem egyidőben az idézett interjúval, a Dolgozók
nak adott nyilatkozatában is foglalkozik a novella mű
fajával és a maga novellista törekvéseivel. Kétféle no
vellistát különböztet meg, s bár magát egyik csoportba 
sem sorolja be, egészen nyilvánvaló, hol képzeli el a 
helyét. ,,A novella -írja -filmstory azoknál, akik valamely 
történetet írnak meg. Akik pedig a boncoló stílust köve
tik, azoknál tanulmány.” Egy bizonyos: nála sohasem 
tanulmány! A történetről csak nagy ritkán mond le, s 
ha igen, ez sem válik írásainak előnyére, mert ilyenkor 
sem a tanulmány, hanem a tárca vagy a riport felé köze
ledik.

Hogy azonban novellaírói törekvése még világosab
ban álljon előttünk, érdemes lesz még egy fejtegetését 
idézni a novelláról. Egy 1958-as (?) rádióinterjúban arról 
vall, hogy bár csak most ismerkedett meg Lukács György 
nézeteivel a novelláról, teljesen egyetért vele, s eddig 
inkább csak ösztönösen, mintsem tudatosan törekedett 
a lukácsi tétel valóra váltására. Azt a megállapítását
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idézi Lukácsnak, hogy „a novella a meglepetés műfaja, 
valamint a véletlené és a racionalizmusé. Művészi meg
felelője az élet számos, előre nem látott fordulata fölötti 
csodálkozásunknak.” Persze ismét megszorítással kell 
élnünk, megint csak mint eszményt kell elfogadnunk a 
lukácsi megfogalmazást Majtényi novelláira vonatkozó
lag, amely felé az író törekedett, és kivételes pillanatok
ban el is érte. A legjobb írásokban -  kezdve az „Árnyék 
megy az úton”-tólaz„Alibi”-n,a,,M i kegyelmes asszo- 
nyunk”-on, „A planétás ember”-en, a „Vásár”-on és az 
„Onuc Péter harangjai”-in át a „Csecsetkáék szerencsé- 
jé”-ig -  valóban meglepetésben van részünk, mivel a 
történet menete elkanyarodik a várt, a „normális” irány
tól, s kiváltja belőlünk az előre nem látott fordulat fö
lötti csodálkozást.

Az imént a sajtó és az irodalompolitika követelményeit, 
valamint az olvasó igényeit s Majtényinak a fentieknek 
tett engedményeit említettük -  nem véletlenül. Köztu
dott, hogy Majtényi a jugoszláviai magyarok egyik leg
népszerűbb, legközkedveltebb írója volt, de az is, hogy 
mindent meg is tett ennek érdekében, mégpedig nemcsak 
az írásaival, hanem rádiószerepléseivel, a Magyar Szó 
élőújságjain és az író-olvasó találkozókon való részvé
telével is. Sőt azt is bízvást állíthatjuk, hogy azok is az 
írót becsülték benne, akik egyetlen regényét vagy novel
láját sem olvasták, esetleg némely tárcáját, riportját az 
újságban, vagy csevegéseit hallgatták a rádióban. Ugyan
ilyen íontosnak tartotta a lapok, folyóiratok s a könyv
kiadó kívánságainak kielégítését is, egyszóval a megjele
nést. Azt vethetné ellen valaki, hogy minden írónak él
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tető közege a közönség, létfeltétele a megjelenés, meg
jelentetés. Csakhogy ez nem minden írónál annyira lát
ható törekvés, mint nála. Akár novellás könyveinek 
tartalomjegyzékét, akár regényeinek fejezeteit tekintjük 
át, könnyen különválaszthatjuk egymástól az igényesebb, 
mondhatnánk szíve szerinti írásokat és fejezeteket vagy 
motívumokat az olyanoktól, amelyekben a közönségnek 
vagy az irodalompolitikának tett kétségtelen engedmé
nyeket. Már a Kokainban megfigyelhettük, hogy (a „Mi 
kegyelmes asszonyunk” kivételével) az egész Bajazzo a 
porondon ciklus rendeltetése a túlságosan elkomorított 
olvasó felvidítása, azaz a könyv kelendőségének bizto
sítása. Ugyanezt a célt szolgálja a „Bácskai pesszimiz
mus hősi eposzának” is nevezett Császár csatornájában 
a romantikus ízű szerelmi történet.

4. Ezt a csatornát is a nép fogja megásni: Élő víz

A Forró föld  Bácskai múlt ciklusa, mint már említettük, 
voltaképpen az Élő víz készülő fejezeteit tartalmazza, s 
ez a tény arról tanúskodik, hogy miközben Majtényi e 
kötet novelláit írta, tehát 1948 és 1951 között, már igen 
intenzíven dolgozott a csatornaregény új változatán. 
Természetes tehát, hogy a csatornaregény átdolgozása, 
kibővítése és részben újrafogalmazása során ugyanazok 
a szempontok, ugyanazok az írói célkitűzések vezérlik, 
mint a korszak legtöbb novellájának megalkotása során. 
A társadalmi haladás, a felszabadult ország szocialista 
építése mellett elkötelezett író érthetően „politikailag
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és társadalmilag mélyítette el témáját” (Bori), vagyis 
a múlt ábrázolásában a materialista történetszemlélet 
érvényesítésére törekedett, igyekezett kiemelni a kora
beli osztályellentéteket, rámutatni a jobbágyság ember
telen nyomorára, majd a parasztságon belüli rétegező- 
désre a jobbágyfelszabadítás után, sőt a múlt század 
utolsó negyedére visszavetítve, a nemzeti ellentétekre, és 
a lenini-titói nemzetiségi politika szellemében, a nem
zeti és osztályellentétek mély összefüggéseire is.

Hadd emlékeztessünk rá, hogy a Császár csatornájában 
úgyszólván nem is láttuk az itt élő népet, a jobbágyságot, 
zsellérséget, csak a katonaságot, a rabokat és a hadifog
lyokat, a vidék nemesurait, esetleg a szenttamási udvar
ház tiszttartóját, kasznárját. Egy-egy futólagos utalás 
olvasható olykor a zsellérfaluról, amelyet elárasztottak 
a rabok, a „sirató asszonyokról és jobbágyokról”, akik 
az udvarház leányának „elrablásáról” számolnak be 
ijedten, majd pedig a menekülők üldözésére indulnak. 
Hasonlóképp csak egy-egy villanásnyi képben merül
nek fel olykor az idetelepült „dalmaták és szerbek” is, 
mint például a csárdában, ahová Kiss József a vihar 
elől menekül sáfárjával, Zakariás Jánossal. „Rác nóta” 
átkozza az inzsellér nevét, egy szerb apa siratja a csator
nába veszett lányát. Egészében azonban az az olvasó 
benyomása, mintha (a. Császár csatornája tanúsága 
szerint) a csatornaépítés valójában az itt élő vagy lassan 
ideszállingózó nép nélkül zajlott volna, illetőleg e nép
nek ahhoz úgyszólván semmi köze sem lett volna.

Mielőtt azonban folytatnánk a két csatornaregény tü
zetes egybevetését, hogy a Majtényi történetszemléleté
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ben és ábrázoló módszerében beállott változásokat ki
mutassuk, fel kell hívnunk az olvasó figyelmét arra, hogy 
ha ugyanazon történelmi korszak kétféle megközelíté
séről, kétféle ábrázolásáról beszélünk, akkor csak a 
Császár csatornájára és az Élő víz Első könyvére, az 
Ingoványra gondolunk, mivel az Élő víz Második köny
ve, a Profit valójában egy újabb regény, amely új szerep
lőkkel egy évszázaddal későbbi körülményeket mutat 
be. Ezért ír Bori Imre joggal „két műről” a Császár csa
tornáját és az Élő víz egészét tartva szem előtt, s Kovács 
Kálmán is joggal állítja, hogy az Élő víz „eleve két re
gényt rejt magában”, Sulhóf József pedig az utóbbi 
mű megjelenése alkalmából (1951) egyszerűen és egyér
telműen így fogalmaz: „Két kötetből áll a regény -  
egybefűzve jelent meg s a kettő között csak a csatorna 
és a vidék azonossága jelent kapcsolatot.”

Majtényinak az a szándéka, hogy szélesebb és aprólé
kosabban megrajzolt társadalmi-történelmi keretbe állít
sa magát a csatornaépítést, hogy tehát konkrét, itteni, 
bácskai gazdasági, társadalmi körülmények közé helyez
ze regénye cselekményét, már az Élő víz indításában 
világosan megmutatkozik. A könyv elején, Kiss József 
bécsi utazását megelőzően két -  új -  fejezetben általá
nos képet rajzol az akkori Bácskáról, a szökött jobbá
gyok lassú letelepedéséről, a vízi emberekről stb., s csak 
ezután indítja bécsi útjára a „bolond lutheránust”, 
holott a Császár csatornája ezzel az utazással kezdődik. 
A két szöveg azonban ezután sem teljesen azonos, ko
rántsem úgy járt el az író, hogy a „kész” részleteket 
változatlanul beillesztette az új műbe. Eljárásának szem
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léltetésére elegendő összevetni a Császár csatornája első 
(cím nélküli) fejezetét az Élő víz harmadik fejezetével 
(címe: Császári hintó). Az első megfogalmazásban a 
császári kihallgatásra induló mérnök utazása során a 
környezetet úgyszólván figyelmére sem méltatja az író, 
legfeljebb a postakocsi haladását állapítja meg az utas 
a tájkép változásából, de ez is csak Kiss József hangulat- 
változásának tényezőjeként nyer jelentőséget: „Nyugta
lan lett egyszerre a táj, még nyugtalanabb az utas lelke.” 
A másodikban ezzel szemben: „akaratlanul is az a nyo
morúságos sok árnyék vonult el szeme előtt, akiket az út 
sarában látott vonulni; egy nagyszemű éhes asszony 
a Mecsek lábánál az erdőből bújt ki, rongyokba burkolt 
gyermekével, kezét segélykérőn tárta a kocsi felé, remény
telenül, a kocsis végig is vágott rajta”. Az első műben 
az útitársak közül is csak a már említett vicekonzulnak 
szentel némi figyelmet, s azt is csak azért, hogy Kiss 
József külsejét vizsgálgatva ilyen gondolatokat ébresszen 
benne: „Rebellis magyar talán -  aggódott.” Az Élő vízben 
viszont az utasok közé beiktat egy „nyusztprémes ha
tárvidéki nemest” is, akinek megszólaltatásával a kora
beli osztályellentétek mélységét igyekszik érzékeltetni, 
s felvillantja a gőgös, maradi, jobbágygyűlölő nemes 
alakját, aki Kiss József vízlecsapolási tervei hallatán 
így vélekedik:

Meg kell vele itatni a disznó parasztot..., ami 
fölös, meg kell itatni vele, különösen, ha békanyálas. 
Az én pandúijaim -  tüzelt tovább -  úgy is cselekszenek. 
Nálam a büntetés: nyolc icce víz. Fát hordtál el az erdő
ből, engedetem nélkül? Nyolc icce vizet kapsz, és kész.
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Ennyi jár a kifogott nagyhalért is. Az elmaradt robot 
csak négy icce, mert azt még behozhatja a pór.”

Figyelemre méltó az örmény pénzemberek látogatá
sának beiktatása is Kiss József bécsi útjának és ott-tar- 
tózkodásának leírásába. E bankárok, ezek a császárnál 
érthetően jelentős befolyással rendelkező korai kapita
listák arra az üzleti lehetőségre irányítják a mérnök 
figyelmét, amely a megépítendő csatornában mint vízi 
útban rejlik. Mintha már a Türr István-féle vállalkozás 
esélyeit villantaná fel az író csaknem egy évszázaddal 
a realizálása előtt. Nyilvánvaló, hogy a részlet kidolgo
zása idején már a Profit koncepciója is kialakult az író
ban, s hogy ebből egyelőre semmi sem lesz, az azt bizo
nyítja, hogy a XVIII. század végén még nem értek meg 
itt az ilyen üzleti vállalkozások társadalmi és gazdasági 
feltételei. E terv mostani kudarca tehát a két korszak, 
két század közötti mélyreható különbségeket is szemlél
teti. Mindenesetre sokatmondó mozzanat Kiss József 
korszerű, sőt korát megelőző felfogására, hogy sokkal 
könnyebben ért szót e kalmárokkal, mint vidéki birtokos 
nemes társaival.

Az Élő víz Ingovány című (első) kötetében Kiss Jó
zsef Bécsből való hazautazását is részletesebben leíija 
Majtényi, mint a Császár csatornájában, s itt is beiktat 
új szereplőket -  ezúttal a vidéki nemesség maradiságának 
és a polgárok józan puritanizmusának szembeállítása 
céljából. A nemesek csak mulatozásaikról tudnak tár
salogni, „reggeli borozással dicsérik a napot”, s egyikük 
azon siránkozik, hogy Bécsben meglopták: „valami bécsi 
tolvaj kimetszette zsebéből a pénzeszacskót” húsz

161



lázsiás tallérral s négy arany körmöd csikóval, de nem 
biztos benne -  és az olvasót is szándékosan kétségben 
hagyja felőle az író - ,  vajon a felesége elhiszi-e, „hisz 
csalafinta ésszel maga is kitalálhatta az egészet, s a pénze 
ki tudja, kinél maradt”. A velük együtt utazó polgárok
nak ezzel szemben „nem volt egyetlen felesleges vagy 
léha szavuk. Kemény, száraz dolgokról tárgyaltak...” 

Nyilvánvaló tehát, hogy az Élő víz Első könyve, az 
Ingovány tartalmilag jelentősen gazdagodott a Császár 
csatornájához képest, sokkal többet mond el adat- és 
tárgyszerűen vidékünk XVIII. század végi állapotairól, 
gazdasági és társadalmi helyzetéről, de ezzel egyúttal 
fel is lazítja a regény anyagát, lelassítja az események 
menetét, és megbontja a kompozíciós egységet. A regény 
elejére illesztett két fejezetnyi társadalomrajzot -  mond
hatnánk: naturalista nyomorrajzot -  szinte semmivel 
sem kapcsolja a további eseményekhez, a legtöbb szerep
lőről (jobbágyokról, szerzetesről, vándor mesterlegényről, 
révészről stb.) többé nem is fogunk hallani a regényben. 
Közben meg lépten-nyomon ilyen ideológiai fejtegeté
sekbe bocsátkozik: a bankár „a nemesuraknál már nem 
szállt mélyebbre, a jobbágyokról nem beszélt, hogy a 
pénzt valójában az ő munkája adja -  ez kívül esett szótá
rán s mindkettejük szótárán. S hogy akinek a fegyvert 
a kezébe nyomják, a népről nem esett szó ebben az okos
kodásban. Pedig nyilvánvaló, hogy ezt a csatornát is a 
nép fogja megásni.” Aligha szükséges részletesebben 
bizonygatni, hogy az ilyen ideologizáló betoldások ugyan
arról az írói célkitűzésről tanúskodnak, mint a korszak 
nem egy novellájának a végén olvasható politikai szó
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noklat. Egészében komorabb kép tárul elénk az Ingo
ványbán, mint a Császár csatornájában, s az író még a 
stílust is egyszerűbbé, szikárabbá, dísztelenebbé igyek
szik tenni a megváltozott szemléletnek és összképnek 
megfelelően. Érdekes lesz ebből a szempontból a Csá
szár csatornája első és az Ingovány harmadik fejezetének 
néhány mondatát szóról szóra összevetni.

„A hegyek félkaréja közelebb jött, a fák mintha meg
nőttek volna: óriásplatánokat és szilfákat varázsolt az út 
mellé egy hirtelen forduló. Szekerek és gyalogosok egyre 
nagyobb számban húzódtak félre az úton a posztillon 
kürtszavára, hogy helyet adjanak a négylovas, pompás 
fogatnak. A falvak lakói és az országút vándorai vágyódó 
vagy gyűlölködő tekintettel pillantottak fe l  a császári 
postakocsira...” (Császár csatornája, 7 .1.)

„A hegyek félkaréja közelebb jött, a fák mintha meg
nőttek volna, óriásplatánok és szilfák tűntek fel. Szekerek 
és gyalogosok egyre többen húzódtak félre, hogy helyet 
adjanak a négylovas fogatnak. Az országút vándorai 
vágyódó vagy gyűlölködő tekintetet vetettek a császári 
postakocsira...” (Élő víz, 4 3 .1.)

Mint már említettük, az Élő viz nemcsak az ún. Ferenc- 
csatorna, illetőleg a Duna—Tisza-csatorna megépítésé
ről szól, hanem a nagy vállalkozás mintegy száz évvel 
későbbi folytatásáról is, amikor sor került egyrészt az 
ún. Ferenc József-csatoma megépítésére, amely a nagy
csatornát a Dunával köti össze (Kissztapártól Újvidékig), 
továbbá a bezdáni torkolati zsilip megépítésére (erre 
azért volt szükség, mert a monostorszegi Duna-ág, 
ahonnan eredetileg kiindult a csatorna, elszakadt a fő

163



ágtól, s így a csatorna vize megapadt). Nem sokkal ké
sőbb építették meg a csatorna új levezető ágát Bácsföld- 
vártól a Tiszáig. „A csatorna mint a m. kir. államkincs
tárnak tulajdona az 1870. évi XXXIV. t. c. által becikke- 
lyezett engedélyokmány alapján minden tartozékával 
együtt az államkincstár tulajdonjogának világos fenntar
tása mellett Türr István olaszországi kir. altábornagynak 
adatott üzlet és használat végett.” A következő évtized
ben pedig, 1886-ban, illetőleg 1887-ben megalakult a 
„Ferenc-csatoma balparti belvízrendező társulata” és a 
„Ferenc-csatoma jobbparti delta-lecsapoló társulata”. 
Amint látjuk, ez utóbbiak egyértelműen kapitalista üzleti 
vállalkozások, s mint a regényből is tudjuk, Türr István 
valójában angol tőkeérdekeltség képviselőjeként irányí
totta őket. Szinte semmi sem emlékeztet ebben a száz 
évvel azelőtt történtekre. Az első munkálatokba, mint 
emlékezetes, a császár hozzájárulásával, csekély tőkével 
vágtak bele, s a császár inkább rabokat és hadifoglyokat 
bocsátott Kiss József rendelkezésére, mint pénzt; a kevés 
pénzt pedig jórészt a mágnások, kisebb részben a megyei 
birtokos nemesek adták, de nem a haszon és gazdagodás 
reményében, hisz ezt nem voltak képesek felmérni, in
kább a császár szavára hallgatva és a főurak példáját 
követve.

A második vállalkozás tehát igazi tőkés módszerekkel 
folyik; bandagazdák szervezte gyakorlott kubikosok 
és fuvarosok dolgoznak, mindenhez megfelelő mennyi
ségű és minőségű anyagot biztosítanak, s a kubikosok 
hadát kocsmárosok és kereskedők, e vállalkozás kisebb 
haszonélvezői követik. Kovács Kálmán rá is mutat erre
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a különbségre: „a Kiss József megkezdte csatorna és a 
Türr István féle befejezés között csaknem egy évszázad 
telt el. Igen messze volt egymástól a kezdet és a vég:
II. József kora és a millennium.” Ez az a történet, amelyet 
az Élő víz Második könyvében, a Profitban olvashatunk
-  az Ingovánnyal, tehát a Kiss József vállalkozásáról 
szóló történettel csaknem azonos terjedelemben.

A két regény ideje közötti évszázados szakadék már 
eleve kizárja annak lehetőségét, hogy egyetlen hős sorsa 
kapcsolja őket egymáshoz. A vidék életét, a már kiala
kult falvak mindennapjait itt Kacsmarik (magyar) tanító 
és szerb kollégája, Marko életén és munkáján keresztül 
mutatja be az író, kiegészítve a jobbágyfelszabadítás 
utáni korszak tipikus alakjával, Csernákkal, a lentről 
felkapaszkodott parasztgazdával és sorsával. Itt már a 
csatorna sincs olyan mértékben a regény cselekményé
nek középpontjában, mint az Első könyvben, hisz Türr 
István a regénynek csak egy részében áll figyelmünk elő
terében, s még ő maga sem úgy tekint a csatornaépítésre, 
mint Kiss József. Neki megközelítőleg sem annyira szív
ügye e vidék termővé varázslása, az itt termő búza ver
senyképességének fokozása az olcsó vízi szállítás révén. 
Nem romantikus megszállottja ő ennek az ügynek, ha
nem csupán az üzletet nézi és látja benne, s egyike ez 
számos kalandos vállalkozásának. A későbbiekben Türr 
István végképp el is tűnik szemünk elől, a regény második 
részében egyszerűen nyoma vész, nem is tudjuk meg, mi 
történik vele a csatornaépítés befejezése után. Kacsmarik
nak és Markónak, illetőleg az itteni falvaknak az életébe 
csakúgy kívülről szólnak bele az erre is elvonuló baráber
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sereg s a nyomában vonuló kocsmárosok, kereskedők; 
összehozzák a műveletlen, katonából lett magyar tanítót 
és a művelt, pedagógiában és politikában egyként jártas, 
haladó gondolkodású szerb tanítót. Az ő életükkel pár
huzamosan, s abba a csatornaépítés révén belefolyva 
bontakozik ki Türr István élettörténete. Miután bejárta 
a világot -  Olaszországot, Németországot és Angliát - , 
és szabadsághősből kalandorrá silányult, örökre ki
ábrándította magából a szabadságharc folytatásában 
reménykedő magyarokat, a londoni pénzügyi körök 
képviselőjeként, idegen tőkével jelenik meg Bácskában, 
hogy tovább vigye Kiss Józsefnek csak részben megvaló
sult elképzeléseit.

Maga a Profit szintén két cselekményvonalon fut, 
amelyek úgyszólván csak esetlegesen kapcsolódnak egy
máshoz. Nyilvánvaló, hogy vidékünknek erről az újabb 
kori történetéről az említett két tanító és Csernák sorsa 
mond legtöbbet. Különösen a parasztságon belüli va
gyoni rétegeződés, a zsíros paraszt típusának kialakulása 
fontos adalék e mezőgazdasági vidék tásadalmi struktú
rájának századvégi története szempontjából. Csernák 
már-már az urak, a nemesek közé akar felkapaszkodni, 
s fia valójában már az úri osztály léha életformáját éli. 
Ám e felkapaszkodásból mégsem lesz semmi. Hiába 
készül már kastélyt építeni, hiába gazdagabb már számos 
nemesúrnál, azok mégsem fogadják be maguk közé, 
sőt gorombán kicsúfolják:

„Aranytányérod tarajos,
Csak a villád ganajos.
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Vagyis hogy meg van rakva púposra, tarajosra a tá
nyérja, az aranytényérja, csak hozzá az aranyvilla gana- 
jos.” Éz ez az urakhoz való törleszkedés lett a tragédiája is. 
Igaz, „ő sohasem lépett ki gondolatban a falu kereteiből” , 
de fia pénzszóró életformát folytat, s végül egyszer ré
szegen hazafelé vágtatva egy tivornyáról, csézástól belefut 
a csatornába. Ott leli halálát.

S amint Türr István kalandos életének nagyobb része 
a vidéktől és a csatornától függetlenül alakul -  bár az 
író látható kedvteléssel, a regény szempontjából szinte 
fölöslegesen részletezi az életrajzát - ,  ugyanúgy megle
hetősen öntörvényű a két tanító sorsának alakulása is, 
a csatorna nem határozza meg döntően. Marko tanító 
alakjában olyan művelt, felvilágosult, a korviszonyok
hoz képest a nemzeti és osztályöntudat olyan magas 
szintjén álló szerb értelmiségit állított elénk, aki immár 
nemcsak e vidék különböző nemzetiségeinek békés 
egymás mellett élését hirdeti, hanem a szociális igaz
ságot is, az osztályharcot, amelyet csak harcos szövetség
ben vívhatnak meg az itt élő nemzetiségek. Mindenkép
pen az ő eszméi mutatnak legmesszebbre előre, mond
hatnánk, egészen a jugoszláv nemzetek és nemzetiségek 
legújabb kori nemzeti felszabadító háborújáig és szocia
lista forradalmáig. Hogy ez nincs semmilyen összhangban 
a kor gazdasági, társadalmi és politikai körülményeiről 
rajzolt kép egészével, s hogy ez Majtényi legújabb, termé
szetesen szívvel-lélekkel magáévá tett politikai nézetei
nek visszavetítése a múltba, az egészen nyilvánvaló.

Ha a Császár csatornájáról azt mondtuk, hogy olvas
mányosabb, egységesebb és szilárdabb szerkezetű regény,
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mint az Élő víz, akkor az utóbbiról el kell mondanunk, 
hogy társadalomrajza átfogóbb, a tárgyalt korral és 
eseményeivel szemben elfoglalt álláspontja világosabb 
és tudatosabb, kellő távlatból tekint a feudalizmus és ta 
korai kapitalizmus gazdasági és szociális, sőt nemzeti
ségi viszonyaira is -  lényegében a történelmi materializ
mus szempontjait érvényesíti. Annak ellenére, hogy ez 
a tudatosság olykor túlhangsúlyozott, nem az esztétikum, 
hanem a politikum síkján realizálódik, az Élő víz mégis 
egyik legjelentősebb alkotása Majtényinak, s mindeddig 
a legnagyobb szabású, egyszersmind a legsikerültebb 
vállalkozás vidékünk újabb kori történetének megraga
dására, jelenünk történelmi perspektívába állítására: 
„az ember teremtette csoda” táj- és lélekformáló erejének 
megfogalmazására.
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IV. A VAJDASÁGI KISEMBER  
VÁGYAIRÓL, EREDM ÉNYEIRŐL  
ÉS HAJÓTÖRÉSEIRŐL

1. Ahogy az igazságát űzte, szöcske dolog volt csupán: 
Garabonciás', Bige Jóska házassága

Ahogyan Majtényi Mihály felszabadulás utáni fél évti
zedes alkotói korszaka a novella jegyében áll, ugyanúgy 
az ezt követő csaknem évtizednyi pályaszakaszt a regény 
jellemzi, s bár ekkoriban is jelennek meg elszórtan kis* 
prózai művei, novellás könyvet majd csak 1959-ben ad 
közre. Az a korszak ez, amelyről azt vallotta, hogy abban 
a regény vált kifejező formájává, noha mindig nagyon 
szerette a novellát.

A korszak reprezentatív termése, irodalmunk ,,klasszi
kus regény alkotása” kétségkívül a Garabonciás és a Bige 
Jóska házassága. Hogy ez a kétrészes regény Majtényi 
főműve, az alkotó művész csúcsteljesítménye, egyszer
smind a vajdasági jelleget legmagasabb művészi színvona
lon megfogalmazó regénye, s az író valamennyi művészi 
erényét szerencsés összhangban felmutató alkotása, azt 
már sokszor és sokan elmondták. Maga az író is ezt 
a művét szerette legjobban, ezt érezte legközelebb ön
magához, a „legőszintébbnek” tekintette, „megerősödött 
írói öntudattal” alkotta meg, az „író megtalált harmóni
ájában született” (Bori Imre). Már említettük a vallomá
sát, amely szerint húsz évig hordta magában, s mint
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novelláinak ismertetése során láttuk, sok mindent el is 
mondott hőséről és világáról a novellákban. Ha kelet
kezésük sorrendjében olvassuk Majtényi műveit, akkor 
e regénypár Bige Jóskája régi ismerősként kerül elénk, 
hisz a ,, Kísértet a hotelben” Strazsik Manója és asztal- 
társasága az ügynökölőknek ugyanabból a fajtájából 
való, amelybe Jóska is tartozik; a „Nagybátyám, a mil
liomos” Kristófja éppúgy ábrándozik a talán dúsgazdag 
amerikai nagybácsiról, mint Bige Jóska, aki az Ameriká
ban élő Lojzi bácsi és a reykjaviki Róbert nagybácsi 
váratlan betoppanásától várja, hogy nagytrafikos le
hessen; sorolhatnánk még a „Bosszú” Menyhértjét, „A 
lámpás kialszik” fiatal tanárát, a „Tettének oka ismeret
len” Vincéjét és Csecsetka Ferencet („Csecsetkáék sze
rencséje”) mint Bige Jóska előképeit. De Majtényi egyik 
nyilatkozatából az is kitetszik, hogy nemcsak novella
hősök születtek e hosszú ideig magában hordott témá
ból, hanem a regény írásába is belefogott még a háború 
előtt. ,,A két világháború között -  írja -  azon buzgól- 
kodtam, hogy elültessem a pikareszk regényt és folytas
sam ezen a tájon... így született Bige Jóska alakja és 
története. A háború után aztán alkalmam nyílt arra, hogy 
újból elővegyem a befejezetlen kéziratot.” (Kiemelés: 
J. G.) Ugyanezt a tényt megerősítve, más helyen azt 
panaszolja, hogy a régi polgári világban egészen elnyelte 
az újságírás, s már úgy látszott, akárhogy melengeti is 
lelkében, ,,nem lesz belőle regény” .

Egyéb külső körülmények kedvező alakulása mellett 
a regény megszületése szempontjából mindenképpen a 
megerősödött írói öntudatot kell döntő mozzanatnak
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tekintenünk. Ha szem előtt tartjuk, hogy a Garabonciás 
1953-ban*, a Bige Jóska házassága meg 1955-ben jelent 
meg, Majtényi pedig 1950-től szerkesztette a Hidat, s 
hogy 1952-ben tartották a nevezetes ljubljanai írókong
resszust, akkor nem szorul bővebb magyarázatra az író 
megerősödése abban a hitben, hogy íme, eljött az ideje 
az ő Bige Jóskája színre lépésének -  mégpedig abban 
az eredeti alakjában, ahogyan már évtizedek óta magá
ban hordozza. Az sem baj immár, ha nem öntudatos 
forradalmár, sőt ha egyáltalán nem is forradalmár. Nem 
kell belőle okvetlenül olyan öntudatra ébredő kisembert 
faragnia, mint Kürti bácsiból a „Forró föld”-ben, vagy 
korát messze megelőző valóságos forradalmárt, mint 
amilyen az Élő víz Markója. Nem a forradalmárok hős
tette vagy bukása a régi rendszerek leleplezésének egyet
len módja, kitetszik e rendszerek embertelensége a kis
ember földhöz lapításából, gerincének, emberségének 
megtöréséből is.

Ki is hát és milyen ember valójában ez a Bige Jóska? 
Mint már említettük, apja, az örökké bankadósságok
kal küszködő, gyenge iparú asztalosmester, kénytelen 
belátni, hogy nem képes urat nevelni a fiából, nem fogja 
állami csecs táplálni. Állandóan hátralékban lévén a 
tandíjjal, kivette fiát a gimnáziumból, és borbélyinasnak 
adta a sógorához. Innen Herschli Jakab gabonakereskedő 
csábítja el, azzal, hogy szenzált farag belőle. Herschli 
Jakab azonban hamarosan csődbe jut, fiákerbe vágja 
magát, és nyoma vész, Bige Jóska meg az utcára kerül.

* Némely bibliográfiák szerint 1952-ben.
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Mert amint az ugyancsak munka nélkül maradt hatvan
öt éves Weisz bácsi elmondja, ekkoriban a gabonaboltok 
könnyen nyílnak, s olyanok, mint a-koporsó. ,,A kopor
só, amelyben temetnek valakit. De nem a gazdát, nem 
azt temetik, csak a nevét... A gazda az fiákerbe ül és el
hajt másfelé, ott új boltot nyit a felesége vagy az öccse 
nevére -  ő ott is csak főnök marad” , míg az alkalmazottai 
munka nélkül maradnak. ,,A nehézség jöjjön rád, Her- 
schli Jakab -  mondja Jóska kétségbeesésében a te 
nevedet tették koporsóba, és engem ebrudalnak ki min
denhonnan” , majd: „A vagyonbukott embernek még a 
szolgálója is hullabűzt áraszt.”

Ezután „a betű apostolának” szegődött Báli Ferdi- 
nánd nyomdájába és a Kolontai Ábris szerkesztette 
Kengyelfutár szerkesztőségéhez. A hajdan oly szókimon
dó főszerkesztő kezéből azonban kiragadták a lapot, s az 
esperes és a gimnáziumi igazgató „kegyes hangú orgá
nummá” változtatta, amely arra intette a népet: „ne 
nyüzsögjenek, ne nyugtalankodjanak a világ rendje ellen, 
és főleg ne kérjenek nagyobb karaj kenyeret, mert az úgy
sem jár nekik” . Már ekkor felrémlik Bige Jóskában 
a gondolat, hogy nem vált-e hűtlenné garabonciás mi
voltához, s szorongva kérdi önmagát: „Leszel-e valaha 
Bíró Mátyás, az igazság bajnoka, kórházi ágyon, száz- 
hatvannégy sajtóperrel -  igen, csak így válthatod meg 
bűneidet, te garabonciás, te!”

Ezúttal a háború szólt közbe, az vetett véget a betű 
körüli apostolságnak. Hősünk a „fináncság kebelére 
menekült” a háború elől.

Ezután beállt „a halálszakma kufárai” közé, azaz ko-
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porsós ügynöknek, ahonnan a gazda, Limbek Béla be
tegsége lendítette ki. Pedig már-már cégvezetőfélének 
lépett elő, önállóan rendelkezett, intézkedett, s ekkor 
lépett közbe a gazda veje, aki elsőnek épp Bige Jóskát 
bocsátotta el, hisz ő vette át kezéből a cég vezetését.

Miután a „koporsóárusi és temetkezési tudományban” 
olyan ígéretesen előrehaladt, nagyobb hajlandóságot 
mutatott iránta az előkelő Csujtár família Éva nevű leánya 
is, és mivel úgy találta, hogy Józsi bukása a koporsós- 
boltban „nagy-nagy igazságtalanság volt” a szerelmük 
ellen, megszökött az ismét állás nélkül maradt fiatal
emberrel. És most: „se állás, se hajlék, se cím. Viszont 
feleség az van! De van ám.”

Csak lassan és apránként jut ezután munkához. „Óra- 
könyvelő” lesz, ami azt jelenti, hogy a kisebb üzemek, 
szállodák stb. „embert fogadnak, aki a raktárkönyvet 
órabérért rendben tartja, és marakszik, veszekszik a 
fináncokkal” . Eközben olyan munkát is vállal, amely 
miatt -  akárcsak az esperesék által „átpingált Kengyel- 
futárnál” -  össze kellett veszni a saját lelkiismeretével. 
„Hóhér lettem hát én is -  vallja meg töredelmesen Bige 
Jóska - , kegyetlen végrehajtó az élet nagy gépezetében.” 
Helyi megbízottja lett az Orient „tudakozó irodának” , 
ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy egyenként száz
ötven pénzért ki kellett kémlelnie az üzletemberek fizető-, 
illetőleg hitelképességét. S mint Herschli Jakab esetében, 
itt is a „vállalkozás” csődje fosztotta meg állásától.

A következő munkahelyén, a Hojdek és fia ecetgyárában 
vitte legtöbbre. Itt végül is a könyvelő egész munkaidejét 
megvették, tehát főkönyvelő lett, mígnem a világválság,
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azaz a New York-i és londoni tőzsdék pánikhangulata 
hatására itt is lehúzták a bankrácsokat, megszüntették 
a hiteleket, s a kereskedővilág és a gyárosok egymás után 
buknak meg, több a lehúzott redőny, mint a nyitott 
üzlet -  bár a tüzelőnek korhadt fakereszteket vásároló, 
kilazult kerítésléceket, parki padokat surranva hazacipelő 
szegényemberek között egyetlenegyet sem lehet látni 
közülük. Megint az történt, mint Herschli Jakab bukása 
idején, hogy azok buktak igazán, akik apró bolhák voltak 
csupán ,,a gazdasági élet végtelen subájának szőrzeté
ben”.

Ez a bukás csinált belőle „trafikos kisasszonyt”, azaz 
némi kaucióval trafikos „bérleményt” szerzett Jágernétól. 
Valaki azonban elkezdte a „stájgerolást”, s többet kért 
Rebulától, a főbérlőtől, ő aztán többet kért Jágernétól, 
az pedig Bige Jóskától, mert „akire a bérlemények ilyen 
hosszú láncolata legalul ránehezedik, az jár persze a leg
rosszabbul mindig” -  ez pedig ebben az esetben is Bige 
Jóska volt. így kényszerül negyvenötödik életévében arra, 
hogy immár a tizedik foglalkozásnak vágjon neki, azaz 
visszatérjen az egyik legkorábbihoz: ügynököl, árul 
mindenfélét, a légyfogópapírtól és rajzszögtől a tüsszentő
porig és a hegedűgyantáig.

E foglalkozásában éri utol a halál: 1941. április első 
napjaiban, miközben kinnlevőségeit igyekszik még az 
utolsó pillanatokban behajtani, mert a gyereknek cipőt 
ígértek!

Herceg János szerint ez a Bige Jóska „kisember” , 
„furfangosan kitérő”, „látszólag megalkuvó, de a maga 
emberségében mindig jó szándékú és nemes lélek” ; „az
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olvasónak eszébe sem jut több keménységet, több helyt
állást vagy akár határozottabb proletár öntudatot” várni 
tőle, egyúttal tagadja, hogy egész alkatában kispolgár 
volna. Bori Imre szerint „a lázadás lelke szorult bele, 
azonban a mű egységes keretében feloldódik ez a nyug
talan szellem” , majd megállapítja, hogy nem tudott 
„különb emberré válni... nem tudott kiemelkedni a 
kicsinyességek, a szűklátókörűség, a megállapodottság, 
a mozdulatlanság világából’'. De hát akart-e egyáltalán, 
tett-e egyáltalán kísérletet a kiemelkedésre, vagy egy
szerűen csak élni, megélni szeretett volna, ha hagyják?! 
Volt-e egyetlen olyan vállalkozása, kísérlete, amely túl
mutatott volna a maga és családja puszta létének biz
tosításán? Majtényi ezt így fogalmazza meg: „Igyekez
tem a magam életét pallérozni, bukdácsoltam a szegény
ség, a szerelem és a gondok fölött, árva, szegény fiatal
em ber...” Láthattuk, hogy tíz foglalkozása közül egyik 
sem volt önálló vállalkozás, s ismét csak az író megfo
galmazása szerint „Olyan ez a más kegyétől függő élet, 
hogy elnyisszantják bárhol a szerencséd fonalát” (Ki
emelés: J. G.)

Igaz, egyik vallomása szerint az írónak eredetileg az 
volt a szándéka, hogy minden lázadást, minden keserűsé
get, ami benne felgyülemlett, majd ebben a regényében 
és hősében mond ki: „O volt a lázadás bennem minden 
ellen, ami fájt: majd ha egyszer megírom, ő majd oda
mondogat.” Erre az odamondogatásra azonban nem 
kerül sor. Voltaképpen nem is nyílik erre módja Bige 
Jóskának, meg aztán olyan „felemás” ember ő még a 
részeges Gajzágó szomszédjával szemben is, aki legalább

175



ki-kirúg a hámból, s aztán penitenciából kertet ás. Bige 
Jóska nem olyan, mint aki „mindent olyan nagyon végig 
cselekszik” ! S az idő múlásával addig is eljutott, hogy 
már kezdte nem érteni, „mit is ágálnak annyit az embe
rek, mit nyüzsögnek, mit szorongatják ökölbe a kezüket -  
anélkül nem megy?”

Szinte meglepő, hogy mennyire tisztában volt ezzel 
Majtényi. Stendhalnak arra a megállapítására hivatkozva, 
hogy a regényíró tükröt visz a század országútján, így 
jellemzi a saját regényírói gyakorlatát: „Én csak vittem 
a tükröt az országút szélén, mikor ezt írtam: vittem vele 
a lázadást is, hogy így volt. Vittem elkeseredetten -  de 
lám, Bige Jóska, a regényhős lefőzött. Ő tudta az író 
tudatalattijában: dehogy lázadozott ezért a maga korában 
túlságosan az asztalosgyerek.” (Kiemelés: J. G.) S itt épp 
az asztalosgyerek a maga korában, Bige Jóska a maga 
világában, adott társadalmi-történelmi környezetében él 
és cselekszik a számára egyetlen lehetséges módon: föld
höz lapulva, ismételten elbukva, de tizedszer is talpra 
szökkenve. Mint a nénje idézte: „olyan vagy te, Józsi, 
olyan az életed, a vörös hajú ember jóslása szerint, mint 
a fordított krajcár. Vagy a fordított ezüsthatos. Meg a 
fordított nyolcas, az ám az igazi! Mert a nyolcas, ha 
megfordítod, akkor is nyolcas marad.”

Mert igaz ugyan, hogy Bige Jóska mindig a más kegyé
től fügött, s bárhol elnyisszanthatták a szerencséje fonalát, 
de végső kétségbeesésében nagyon határozott és céltuda
tos is tudott lenni, foggal, körömmel tudott küzdeni 
a létéért. Emlékezzünk csak életének arra a kilátástalan 
mozzanatára, amikor a gabonás Herschli Jakab bukása
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után kizárták a lakásából, kiutasították a kifőzdéből, s az 
éjszakát a Tisza-parti pádon töltötte a csavargókkal. 
Második este elment a Lampli kocsmába, hogy meg
keresse Drenyák Kristófot, a házigazdáját a Fanyelű 
kisbicska asztaltársaságban. Holmijához ugyanis csak 
úgy juthatott hozzá, ha öt forintot kifizet Drenyáknénak. 
Az iddogáló férj, az asztaltársaság előtti leleplezéstől 
való félelmében aztán nem is öt, hanem tíz forintot 
guberált le Bige Jóskának, aki ezzel és a Menyhárt sógorá
tól kapott húsz forinttal hajón indult el Nagykárolyházá- 
ról, szomorúan végződött szenzálkodása színhelyéről. S 
ki is mondja Jóska, hogy „harcoltam én magamért, ahogy 
csak tellett tőlem”. És úgy tellett tőle a továbbiakban is, 
hogy a hajón véletlenül megismerkedett Báli Ferdinánd 
nyomdásziparossal, aki már menekült volna tőle, mikor 
megtudta, hogy munkanélküli, de Jóska nem engedte: 
„Láttam már, hogy védekezik, hogy menne az oldalamról, 
de olyan kicsi a hajó, hogy nem lehet.” Vele tartott a 
kilencek kocsmai asztaltársaságához is, ahol a nyomdász
iparos részeg fejjel felfogadta a „betűk apostolának” . 
Másnap annak rendje és módja szerint be is állított a 
nyomdai műintézetbe, de Báli Ferdinánd helyett csak a 
feleségét találta, aki természetesen hallani sem akart 
olyan állásról, mint a betű apostola, s mindjárt azt is 
közölte, hogy ha a férje iszik, akkor három napig nem 
kerül elő. Bige Jóska mégsem jött zavarba, leült az árván 
búslakodó íróasztalhoz -  „énrajtam nem fogsz ki” jel
szóval - , s miután az asszonyság kiment, hogy feltegye 
a paradicsomot, előbb szélesen elterpeszkedett, majd 
bekiáltotta az inasgyereket. „Maszatos volt, és meg
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szeppenve nézett rám: érezte, hogy valami új parancs
nokoló kerülhetett a hajóra. Vele aztán egy pohár sört 
hozattam.”

Hasonló kétségbeesett elszántságról tesz tanúságot 
abban a helyzetben is, amikor a Hojdek és fia ecetgyár 
hitelmegvonás következtében összeomlott, holott ő ekkor 
már minden más órakönyvelési állását felmondta. Miután 
lelakatolták az üzemet, Bige Jóska beül egyenest a nagy- 
takarékba, azzal érvelve, hogy „a gyárral szemben al
kalmazott hitelmegvonás s a gyárnak kilátásba helyezett 
átvétele, jegyezzük meg jól: az összes aktívák és passzívák 
ilyen teljes átvétele fel nem mondott állásommal szemben 
kétségtelenül obligót jelent a pénzintézetre, nemdebár?” 
Azaz, az ecetgyár csődtömegével együtt a nagytakarék 
köteles átvenni a főkönyvelőt is, mivel nem mondtak fel 
neki, a felmondás pedig nem történhet egyik napról a 
másikra, azzal végkielégítés jár! Lássuk, hogyan is vég
ződött ez az ádáz küzdelem:,,három napig tusakodtunk. 
Én, hogy leverem a lakatot a gyárról, s oda ülök be, mert 
ott a működési területem. Ők, hogy csak próbáljam. Én: 
akkor bejárok ide. Ők, hogy majd kitiltanak. Én, hogy 
odaállok a kapu elé és kikiabálom a jogesetet, hogy bán
nak a szegény emberrel. Ők, hogy ezt se tegyem, nem 
ajánlják. Röpködtem ide-oda. Három napig tusakod- 
tam, és végül -  kiszorítottam belőlük mégis a végkielé
gítést. Melynek összege, ha egy életre nem is, pár hónap
ra biztonságot nyújtott.”

Már a gabonás Herschli Jakab csődbejutásának leírá
sakor megfigyelhettük, milyen jól ismerte az író az üzleti 
világ, legalábbis az olyan kicsiny és közepes gyárosok,
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kereskedők, szállodatulajdonosok apró üzleti fogásait, 
csalási módszereit, akiknél ő dolgozott. Herschli Jakab 
bukása ugyanis nem csupán az alkalmazottai utcára 
kerülését eredményezte, hanem sok parasztnak is elvitte 
a pénzét, akik valamikor cédulára adták át neki a termé
süket. A Fehér Hajó szállodában például így kellett 
könyvelni: „Azt kell mindig kimutatni, tudja, hogy az 
üzem igen jó. Mint ahogy jó is, én mondom magának, 
sőt lekopogom... Persze annyira mégsem jó, hogy ne 
kellene néha be is fektetni. Tehát annyira jó, hogy a 
Polenka [társtulajdonos] pénzt adjon, annyira azonban 
mégsem jó, hogy én túl sok hasznot adjak neki. Érti?” 
Az ecetgyárba azért fogadták fel, hogy a fináncokkal 
veszekedjen, a „törvényileg hitelesített, nemzeti szín 
szalaggal átfűzött és a pénzügyi hatóságok által spa
nyolviasszal lepecsételt Saldó Contót” pedig úgy vezette, 
hogy a már rég csődbe ment („a cégfőnök az ördögé 
régen”) Aranypávát nyolcvanezres követeléssel vezette, 
hogy meghosszabbítsa az üzem hitelképességét. A sapka
készítő Andresz bácsi könyvei szerint a sapkakészítés 
állandó ráfizetéssel járt, amire aztán a mester halála 
után vastagon rácáfolt a hagyatéki tárgyalás, „amely két 
lakóházat és negyven lánc földet, köztük tíz lánc szőlőt 
tett per tárgyává az özvegy és az oldalági rokonság kö
zött.”

De vajon ebbe a mindig más keze-lába Bige Jóskába 
teljesen és véglegesen belefojtotta a szót a környezete, 
és semmi sem lett az odamondogatásból és lázadásból 
mindaz ellen, ami az írónak fájt? Nem egészen. Igaz, hogy 
csak halkan, sőt leginkább csak magában, tehát nem a
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lázítás, csak a kommentálás szándékával, éppen úgy, 
ahogyan az egy asztalosgyerektől elvárható, lépten-nyo- 
mon leleplezi a kor üzleti erkölcsét, az alkalmazottak 
kizsákmányolását, kiszolgáltatottságát, nem utolsósorban 
a rendszer, a hatalom önkényességét. Megtudjuk például 
a főkönyvelő Bige Jóskától, hogy az ecetgyár alkalmazot
tai „pontosan a negyedét kapták annak, amit a főkönyv
ben a Családi számla minden hónapban elnyelt” . Ezek 
az „urak” pedig, akiknek Hojdek cégvezető úr szerint 
könnyű, így éltek: ,,a két udvaros putrilakásban élt 
megszámlálhatatlan főnyi családjával, az ecetaltató 
húszadika után már nem borotválkozott, s keservesen 
szívta a fogát egy Száva cigarettáért” . Majd a szatírába 
hajló humor modorában így folytatja: „Nekünk könnyű 
volt, s bizonyos havi fix zsoldért, úgymond, akármelyik 
ingatag vállalat tulajdonosa cserélt volna velünk. Csak 
persze, általában, ugyebár, általános körvonalakban. 
Mert egy komoly ajánlat ezen a téren, hogy:

-  Nézze, főnök úr, üljön maga ide, én meg átülök a 
maga helyére -  no igen, hiszen ő nem így gondolta szó 
szerint.”

Nem bizony, hanem úgy, hogy amint a végsőkig hű -  
és a végkielégítésért foggal-körömmel küzdő -  Bige Jóska 
főkönyvelő kitámogatta az utcára a cégvezető Hojdekot, 
az azon nyomban elbocsátotta, mondván: „Támogatni 
csak kitámogattál, ez igaz, de most egyszerűbb, ha bér
kocsit veszek és hazahajtok. Az húsz dinár legfeljebb, 
míg a te szolgálatod jóval drágább, s valljuk be: jóval 
kényelmetlenebb is.” Hojdek úr pedig, a „szegény” bu
kott gyáros ezután elvonul budárkodni felesége szőlejébe
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a „hatszoba-konyhás, fürdőszobás, verandás és előker- 
tes kis budárházba” .

Az első világháborút, mint már említettük, fináncként 
vészelte át Bige Jóska, de mikor hazatért, az új rendszer 
börtönnel fogadta. A feltámadt népharag valahol Fejér 
megyében ingben-gatyában késztette menekülésre a 
fináncokat a jegyzővel együtt. Bige Jóska azonban tűz
követ is hozott a hátizsákjában, és ez szolgált ürügyül 
kapitány úr Kecsánnak arra, hogy börtönbe zárassa, 
noha valójában az érdekelte, mért épp most jö tt meg 
a honvágya, amikor odaát a vörösöket „elnyomták” . 
Egyik fogolytársa meg azért került ide, mert vasvillával 
ment az új csendőrökre, s aztán ráverték a huszonötöt, 
és bezárták.

Az új rendszerrel szembeni bizalmatlanságot és a régi 
világ visszatérésével kapcsolatban táplált illúziókat a 
bankópecsételés történetével érzékelteti. Az új rendszer 
ugyanis lebélyegezte a pénzt, és húsz százalékot „lecsa
pott” belőle. Ekkor két táborra szakadt a világ: olyanok
ra, akik engedtek pecsétet ütni a bankójukra, s olyanok
ra, akik nem voltak hajlandók máglyára adni a pénzüket. 
Ez utóbbiak azt vallották, „úgy jó  csak a pénz, ha megma
rad szűzi, kékhasú érintetlenségében: lila pecsét ne csú
fítsa, húsz pénzt senki belőle el ne vegyen. Mert jöhet 
még olyan világ, amely éppen azt bünteti, aki pecsétet tűr 
el a bankó hátán.” De nem jött, és ekkor folyamodtak so
kan, köztük Jóska Menyhárt sógora is, a „csutkázáshoz” . 
„Az ember csak leszelt egy darabot a kukoricacsutka 
hegyéről -  éppen úgy, ahogy a kolbászt vágod és olyan 
szép kerek pecsét lett belőle, mint a mosolygás maga. Csak
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be kellett mártani lila festékpámába, s már rajta is ült 
a pecsét a pénzen. Igaz, kibetűzni csak nehezen lehetett 
(sic!) a pecsét igazi tartalmát -  én mindig nevettem, aki 
megpróbálta a silabizálást már hogy lehetne firmája 
az olyan pecsétnek, ha természetadta csutka csupán.” 

Bige Jóska azonban a maga garabonciás észjárásával 
nem mulasztja el hozzátenni, hogy csak kevesek gondja 
volt ez, mert „vala egy harmadik tábor is, a nép nagyob
bik fele, amelyik irigykedve hallgatta a kettőjük vitáját, 
irigykedve vagy kárörvendően nevetgélve. Ezeknek 
tudniillik egész mindegy volt, nem lévén soha egy poltúrá- 
juk sem bankba vinni, pecsételni vagy effélét cselekedni.” 

A régi és az új rendszer közötti hasonlóságot, alapvető 
azonosságot végül is a volt jegyzővel mondatja ki Majté
nyi. E jegyző, akivel együtt menekült finánc korában 
a népharag elől, most ügynököl, és új foglalkozásához 
„öregecske úri külsejét adta meg szarvasagancsos botjá
nak tekintélyét” nyomatékül. Szerinte: „Jegyző most is 
van meg finánc, csak éppen hogy más a sapkájuk.” 

A két világháború közötti királyi Jugoszlávia hatalom
tartóinak önkényességét nemcsak „kapitány úr Kecsán” 
eljárásai, hanem választási visszaélések révén is bemutatja 
az író -  nem országos méretekben természetesen, csupán 
a kisváros viszonylatában, ahol Bige Jóska otthonos. 
Először is Rebulával ismerkedünk meg, aki „munka 
nélkül lézengett fűszeres apósának támogatásával” , 
s unalmában és hogy valamivel felhívja magára a figyel
met, megalakítja a Lakók Pártját, amely indul is a válasz
tásokon. Persze Rebulát korántsem a lakók, a bérlők 
kiszolgáltatottsága izgatja, el is feledkezik minderről, mi
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után a választások után ő lesz a városgazda- Bige Jóska 
ugyan hasztalan töri a fejét rajta, hogy melyik urnába 
dobja a golyóját, mert nem is szavazhat, ő „csak száll- 
dosott ide-oda a világban egész életében, abból pedig 
illetőség és voksolási jog nem lesz soha” . Ám ha volna, 
sem sokra menne vele, mert amint Gerencsér bácsi, a 
hajógyári munkás elmondja, olyan szavazóurna, amelybe 
ők, a hajógyáriak, malommunkások, kazánkovácsok, 
éjjeli pékek, kocsihajtók, a Séga-negyed szegénysége s a 
belváros odús lakásainak szegényei dobhatnák a golyói
kat, nincs is. „S ha volna is: átöntögetné valaki azt is, 
éjszaka.”

Már borbélyinas korában kioktatta Bige Jóskát a szo
ciális egyenlőtlenségekről és igazságtalanságokról a 
„cucilista” hírében álló Talpas Virág Dániel földmunkás. 
Nem az öregisten akarata az -  állítja - , hogy „legyen 
gazdag, aki duskálódik meg szegény, aki nélkülöz” . 
Tudják ezt jól az úrfélék, „mert kiolvassák a vastag 
könyvekből -  de hát hamisak és a gazdagok pártján van
nak, még ha kódisok, akkor is” . A proletár mondja ezt 
a gimnáziumból kimaradt fiúnak, aki úrféle akart lenni: 
„aki a gimnáziumnak nekilendül, már azok közül való, 
amékek tövist vernek a parasztember körme alá” .

Bige Jóskának azonban külön oka is van arra, hogy 
meghúzza magát, és ne nagyon lázadozzon. Kecsán 
kapitány, mint emlékezetes, azt firtatta, hogy nincs-e 
vörös folt a lelkén, de sem erről, sem az ellenkezőjéről 
nem tudott megbizonyosodni. Ezért így bocsátja el a ra
bot: „Megtisztultál, Bige Jóska,a tűzkövek súlya alól..., 
ámbátor vállad mögött még mindig ott van Adamonya
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falu, fejérvári járás. Ott függ és függeni fog sokáig, el ne 
bízd magad. Függni fog a gyanú árnyéka rajtad mindégtől 
és mindörökké.” (Kiemelés: J. G.)

Érdekes, de nem véletlen, hogy ez mindig olyankor jut 
eszébe, amikor lázadni volna oka. így például a választá
sok előtt. „Ördög tudja, megvoltam vagy hat hosszú 
esztendőn át, és sohasem jutott eszembe kapitány úr 
Kecsán... s lám, ma először, hogy átlestem a kerítésen 
valami felé, ami tüzes, zavaros és bizonytalan. S lelkemet 
egyszerre elöntötte a lázadás. S nyomában ott lépkedett 
az aranycvikkeres kapitány. Csak felemelte ujját, mintha 
megfenyegetne.” És Bige Jóska mintha a következő ön
jellemzéssel egyúttal a kapitányt is meg akarná nyugtatni: 
„kérem szépen -  dadogtam -, az órakönyvelők a leg
kevésbé forradalmi elem! Azoknak nincs idejük, sem 
alkalmuk az asztalra csapni sehol.”

A félelmen kívül a tapasztalás is arra tanítja Bige Jóskát, 
hogy bár „tiszta szívvel halad, felháborodik és keresi az 
igazságot örökké” , hiába keresi, „úgysem lesz abból 
semmi” , meg aztán életének negyedik évtizedéből vissza
tekintve, az is megvilágosodik előtte, hogy amint ő „ ű z  

igazságot űzte az élet útjain: szöcske dolog volt az is 
csupán”, majd az olyan suszterinashoz hasonlítja prófé- 
taságát, aki csak a köténye mögül mer fügét mutatni a 
mesterasszonynak. „A fügemutatás mellé azonban minden 
parancsát sietve teljesíti.” Abban is kételkedik immár, 
hogy garabonciás-e ő még egyáltalán, majd megfogalmaz
za az öregedő garabonciás új jelszavát is: „a lázadás 
gondolatát végigvezetheti időről időre, de kimondani már 
nem muszáj.”
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Ez tehát az a Bige Jóska, aki az írót „lefőzte” , hisz 
odaállt ő is a „tokos agyúk közé” , vagy legalábbis „oda- 
farolt egy kicsit lassan” , kiderült róla, hogy nem alkalmas 
az íróban felgyülemlett lázadás kifejezésére, hisz a tár
sadalom legkevésbé forradalmi eleméhez tartozik. És 
Majtényi művészetének diadala éppen ebben a lefőzött- 
ségben van, abban a látszólagos kudarcában, hogy a 
lázadásra szánt, de a lázadásra helyzeténél, természeténél, 
alkatánál fogva képtelen Bige Jóskát hagyta -  eredeti 
szándékával ellentétben -  a számára teremtett autentikus 
világban élni és cselekedni a saját törvényei szerint, nem 
igyekezett erőszakkal visszakényszeríteni a palackba a 
garabonciás általa kiszabadított szellemét.

Arra a kérdésre, hogy mért kellett Bige Jóskának 1941- 
ben meghalnia, és mért nem írta tovább az életét, mért 
nem bonyolította tovább a sorsát a háború alatti és a 
felszabadulás utáni időkben, Majtényi igen határozottan 
és egyértelműen válaszolt: „Bige Jóskának a világ
háború után* bekövetkezett halála indokolt. Ő annak 
a régi világnak volt a szülötte, meg is kellett halnia azok
nak az időknek a letűnésével.” Amint láttuk, Bige Jóská
nak a magyar megszállás első napjaiban veszett nyoma, 
1941. április 6-a táján, s ezt nem tekinthetjük véletlennek; 
emlékeztetünk rá, hogy az így is történhetett Bernát 
Pétere a német megszállás első időszakában tűnt el -  
ugyancsak tisztázatlan körülmények között -  Francia- 
országban. Hogy a régi idők letűnésével e hősöknek, a 
régi idők szülötteinek meg kellett halniuk, különösen

* Azaz a második világháború kitörése után.
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Bige Jóskának, ez érthető, de ne feledjük, hogy e régi idők 
nem 1941-ben tűntek le végérvényesen, hanem 1944- 
ben! Arra kell inkább gondolnunk, hogy az író nem ta
lálta elegendőnek a távlatot e korszak objektív ábrázolá
sához, érdemben úgyszólván nem is foglalkozott vele, 
mindössze néhány sematikus jellegű tárcanovellát írt róla.

Mindez azonban korántsem jelenti azt, hogy Majtényi- 
nak ne lett volna nagyon is határozott véleménye a fasiz
mus előretöréséről s a katasztrófáról, amellyel a ,,karlen- 
getők” megerősödése és vészes fanatizmusa a világot 
fenyegette. De minthogy egyik és másik esetben is csak 
a megszállás első napjairól, időszakáról ír, inkább csak 
a katasztrófa veszélyét, fenyegetését mutatja be, semmint 
magát a katasztrófát. Bige Jóska első reagálása még jelleg
zetesen kisemberi, bigéi: megpróbálja behúzni a nyakát, 
hátha elzúg feje fölött a zivatar. Az újságok rendkívüli 
kiadásának olvasásakor, értesülve a második világháború 
kitöréséről, így reagál: ,,Mind messze tájak ezek -  próbál
ja  magát megnyugtatni a hírek olvastán. -  Üssék egymást -
-  mondom magamat is bátorítva. Mert a más baja mindig 
kisebb nekünk, mint a magunké, azt mindig nagyobb 
nyugalommal viseljük el.” Az órásmester Kollár bácsi 
azonban, Bige Jóska megbolondult óráját vizsgálva, már 
az általános veszélyre figyelmeztet: „Olyan ez, tudja 
szomszéd, mint az óra, ha megbolondul. Ha a percmutató
val baj van, könnyen lehet ám baj a féderrel is.” Amikor 
már a rádiószekrények egész nap tram-tramot, harsonák 
és trombiták „vad muzsikáját” harsogták, akkor végre 
Bige Jóska aggodalmaskodása is feltámadt. Már nem 
nyugtatja meg Véber úr, a kövér mészáros kérdése: „M a
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ga mit fél..., hiszen maga nem zsidó", mert most már 
ő is kérdez: ha azoknak a „karlengetőknek” a „lövő 
masinája megindul..., amikor lőni kezdenek, kéri-e a 
golyó a bizonyítványt, kérdi-e, hogy ki milyen hitfele- 
kezethez tartozik?!”

Az immár mindennel ügynökölő Bige Jóska éppen 
1941. április 6-án indul utolsó kőrútjára, hogy behajtsa 
csekélyke kinnlevőségét, amit a trafiktól elvont jövedel
méből fektetett be. Tekintettel a zavaros időkre, tőle is 
megvontak minden hitelt, tehát ő sem hitelezhet tovább, 
meg aztán sietnie is kell, hogy még helyükön találja adó
sait, bár némelyiket máris elsodorta a háború. Ez az utolsó 
vonat már, úgy látszik, sohasem ér a Tiszáig, meg-megáll 
a nyílt pályán, s az utasok az ülések alá bújnak a repülők 
gépfegyversorozatai elől, azt is suttogják az utasok, hogy 
bombázzák a fővárost. Igen mély, szimbolikus értelme 
van annak, hogy a vonatról leszállva Bige Jóska egy kato
nával ballag az országúton, aki a csapattestét és az ellen
állás lehetőségét keresi, meg egy anyával, aki a fővárosba 
igyekszik övéihez -  ha még megvannak. Egy útszéli 
keresztnél váltak el egymástól, anélkül, hogy Bige Jóska 
megmondhatta volna nekik: „talán mi megérthetnénk 
egymást” . Bige Jóska alakja tehát nemcsak azzal kötődik 
elválaszthatatlanul a régi időkhöz, hogy azok letűnésével 
életútja lezárul, hanem még inkább azzal, ahogyan le
zárul, s ezzel a vonással válik teljessé hősünk alakja: 
csak lassan és késedelmesen eszmélt rá a fenyegető ve
szedelemre, csak akkor döbbent rá a nagy igazságra, 
hogy együtt kellett volna haladniuk a katonával és az 
anyával, amikor azok már elváltak tőle. S ezért a kése
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delemért nagy árat kellett fizetniük, többek közt maga 
Bige Jóska is ennek esett áldozatul.

Több okból is rendkívül szerencsésnek mondhatjuk a 
Garabonciás és a Bige Jóska házassága formájának a 
megválasztását, azaz Majtényi rátalálását a pikareszk- 
regényre. Már idéztük vallomását arról, hogy tudatosan 
törekedett e regénytípus elültetésére ezen a tájon, egy 
későbbi vallomása pedig e törekvés indítékaira is utal. 
„Ezekben az ilyen regényekben -  íija -  minden szó magá
nak a regény hősének alakján keresztül ömlik az olvasó 
elé, mindig a hős szűri meg a gondolatokat, s így hangban 
gyanús rokonságot tart fenn az önéletrajzi regénnyel.” 
Ezt a gyanút ugyan igyekszik eloszlatni, s azzal érvel, 
hogy ő még strimflis kisdiák volt, „amikor Bige Jóska -  
korban és környezetben -  már majdnem felnőtt férfiként 
döfködte sétabotjával a nagykárolyházi aszfaltot” , hogy 
azonban az önéletrajzzal közeli rokon műfajt keresett, 
amelyben kimondhatja a magába fojtott lázadást, hogy 
olyan prózai műfajt keresett, amelyben őszinte, tehát 
messzemenően szubjektív lehet, az nem kétséges.

A pikareszk regényforma, amely általában lazán egy
máshoz fűződő kalandok, azaz epizódok sorozatából áll, 
nagyon megfelelt a szerkesztés szigorú fegyelmét nehezen 
tűrő írónak, akiről már elmondtuk, hogy többi regényére is 
a mozaikszerű szerkesztésmód jellemző, s legfőbb erényét a 
novellisztikusan kidolgozott részletek, epizódok jelentik. 
Itt végre a regényíró Majtényinak ez a fogyatkozása 
erénnyé vált, annak ellenére, hogy némely epizódok még 
e laza kompozícióba is nehezen illeszkednek bele, mivel 
úgyszólván egyetlen új színnel, vonással sem gazdagítják
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a főhős portréját, semmivel sem viszik előbbre a sorsát. 
(Gondoljunk pl. Drenyák Mariska lakodalmára vagy 
a két háború közti választásokra és a Lakók Pártjának 
megalakítására.) A főhős alakja, sorsának alakulása, 
sorozatos bukása, majd újrakezdése, eredményei és 
hajótörései mégis egybe tudják fűzni ezt a több évtizedet 
átfogó és meglehetősen szerteágazó cselekményt. így 
Bige Jóskára már nem csupán egy novella villámfénye esik, 
hanem teljes emberi alakja kibontakozik előttünk -  
gyermekkorától a haláláig - , olyan sokoldalúan, olyan 
erőteljesen, hogy képes hordozni az egész regénykompozí
ciót. Rajta kívül azonban a regény valamennyi szereplője 
csak epizódfigura, egyikre sem esik nagyobb fénynyaláb, 
s ahogy feltűnnek egy-egy epizódban, úgy el is tűnnek, 
a továbbiakban pedig többé sose hallunk róluk.

Mind a pikareszk-regénynek, mind a garabonciás figu
rának sajátos változatát hozta létre Majtényi Mihály. Ha 
ugyanis a pikareszk-regénynek abból az általánosan el
fogadott definíciójából indulunk ki, hogy valójában 
kalandorregény -  amely laza tőrténetfüzérben mutatja be 
hol magasba emelkedő, hol mélyre zuhanó kalandor hősé
nek, a picarónak életét, aki eközben alaposan megismeri 
az életet és az embereket - , akkor ehhez a modellhez igen 
messze esik Majtényi Garabonciása. Azt mondhatnánk, 
hogy a fenti jellemzésből csupán a szerkezet lazaságára 
vonatkozó részlet érvényes Majtényi regényére, esetleg 
még az, hogy hőse -  elődeihez és rokonaihoz hasonlóan -  
szintén mindig, minden kudarca és bukása után meg
találja a felemelkedés egyetlen lehetséges útját.

Bige Jóska azonban, mint láthattuk, se nem emelke
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dett különös magasságokba, se nem járta meg a pokol 
valódi mélységeit. Mikor legmagasabbra emelkedett, 
voltaképpen a polgári jólét legalsó szintjére, a kispolgári 
egzisztencia viszonylagos biztonságába jutott el: egy 
kisüzem könyvelője volt! Az igazi mélységnek, elesettség- 
nek is csupán a közelébe került Herschli Jakab bukása 
után, amikor két éjszakát a Tisza-parton töltött Trandali 
és társa közelében, illetőleg a börtönben, az első világ
háború után.

Hasonló következtetésre jutunk abban az esetben is, 
ha Bige Jóska garabonciás vonásait vizsgáljuk. A néphit 
és a hagyomány szerint a garabonciás (deák) ördöngös, va
rázsló képességű személy, aki csodálatos tünemények elői
dézésére képes: például vihart kavar, forgószelet támaszt 
stb. Az újabb korok garabonciása természetesen társadal
mi, közéleti vihart, forgószelet támaszt, amellyel elnyomó
it, a hatalmasokat félemlíti meg a nép széles körű támoga
tása mellett, annak nagy-nagy örömére, vigasztalására és 
bátorítására. Gondoljunk például Thyl Ulenspiegelre vagy 
Lúdas Matyira. Bige Jóska azonban -  nemhogy három
szor! -  egyszer sem veri vissza Döbrögin a kapott ütleget, 
s nem hoz rettegést az urakra, mint Ulenspiegel, de nem 
kerül olyan valóságos életveszélybe sem, mint németalföl
di elődje. Feltehetőleg tudatában volt a különbségnek ma
ga Majtényi is, és ezzel magyarázhatók meg-megismétlődő 
kételyei Bige Jóska garabonciás voltát illetően. A leg
alapvetőbb különbség kétségkívül a garabonciás figurák 
felemelkedésének és bukásának társadalmi jellege és 
jelentősége, illetőleg Bige Jóska sorsának egyéni, magán
emberi jellege között van. Bige Jóskának voltaképpen
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nincsenek is társadalmi célkitűzései, tehát nem is szán
dékozott társadalmi vihart kavarni („Igyekeztem a ma
gam életét pallérozni” ...!), bukásai és vereségei nem 
magasba törésének a következményei, hanem rajta kívül 
álló, tőle teljesen független eseményekből adódnak, ame
lyeknek ő mindig passzív, sőt tehetetlen áldozata. Mind 
Herschli Jakab, mind Hojdek és fia összeomlása csak 
magával rántja Bige Jóskát; neki még önálló üzleti 
vállalkozásai sincsenek, amelyekbe belebukna, hacsak a 
trafikbérleményt vagy utolsó ügynökölését nem tekintjük 
annak.

A legközelebbi rokonság Majtényi Garabonciása, és 
Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marciról szóló történetei
nek füzére között figyelhető meg. De itt sem igen beszél
hetünk a főhősök rokonságáról, inkább csak a részie
tekből lazán összeálló kompozíció, főleg pedig a nyelv 
és stílus hasonlóságáról. Tersánszkyról állapítja meg 
Vargha Kálmán, hogy „az élőbeszéd kötetlenségét és 
közvetlenségét” igyekszik visszaadni művében, s „a tuda
tosan laza és pongyola stílussal” is alkalmazkodik hősei 
világához, akiknek tolvajnyelvét is bátran használja. E 
stiláris sajátságok egytől egyig jellemzik Majtényi stílusát 
is. Igaz, hogy ennek kialakulásában kétségtelen szerepe 
van Majtényi újságírói gyakorlatának is, de aligha kétsé
ges, hogy Tersánszky példája is bátorítólag hatott Maj
tényira, hogy e stílust alkalmazza a szépirodalom terüle
tén, Bige Jóska és világa jellemzésére.

Bige Jóska és Kakuk Marci között azonban szinte szá
mottevőbbek a különbségek, mint a hasonlóságok. Kakuk 
Marci ugyanis szűkösnek tartja a kispolgári életformát, és

191



menekülni, kitörni igyekszik belőle, mégpedig lefelé, a 
bohém, félproletár életforma irányába. Bige Jóska ezzel 
szemben egyáltalán nem kíván kitömi belőle, hanem 
ellenkezőleg: benne szeretne elhelyezkedni, és „feltöré
sei” e létforma elérését jelentik.

Ebben a regényformában, amelyre az első személyű 
közlésmód a jellemző, igen természetesen hat Majtényi kö
tetlen, az élőbeszédhez oly közel álló stílusa. Ennek egyik 
szembeötlő sajátsága a gyakori „kiszólás” az olvasóhoz, 

a vele folytatott gyakori párbeszéd, mintha nem is írásban 
közölné a mondanivalóját az olvasóval, hanem a hallgató
sághoz szólna közvetlenül. Ezzel egyszersmind élénkíti is 
stílusát, mintegy bevonja az előadásba és az eseményekbe 
az olvasót, mindenesetre igyekszik fenntartani és állandó
an fokozni az érdeklődést mondandója iránt. Például: 
miután bemutatta Virág utcai házigazdáját, Drenyák 
Kristófot, a járásbírósági tisztviselőt, akinek legfőbb te
vékenysége abban áll, hogy ráüti az okmányokra „a 
kiadmány hiteléül” bélyegzőt, s aki részeges, kocsmázó, 
de otthon papucshős, így fordul az olvasóhoz: „Úgy 
gondolom, most rövid időre eléggé jellemeztem a házi
gazdámat, illő lenne, hogy lakója is sorra kerüljön, már
mint én. Hogy az én dolgaimat tovább halljad...” Gusz
ti nyomdász bemutatását így kezdi: „Gusztiról már me
séltem? Aki a dohos sötét teremben oly sokszor tette 
fordítva a betűket -  hát, az kérem, csodálatos ember volt.” 
Kedvenc fordulata, hogy úgy tesz, mintha valamilyen 
mulasztást követett volna el az olvasóval szemben, s ezt 
nyomban helyre akarná hozni: „Róbert bácsi azt írja 
Amerikából... jaj, hát őróla még nem írtam? Milyen vét-
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kés mulasztás, hogy magyarázom meg ezt a dolgot?” 
Máskor az ilyen közbeszólás a cselekmény gyors tempó
ját igyekszik érzékeltetni, az író-mesélő mondanivalójá
nak bőségét, egyúttal nagy időzavarát. „Mondod erre, 
hogy túl nagyot ugrottál, Józsi, de úgy is van... Ha
marjában tudom csak elmondani, mi minden történt 
azóta.” Ismét máskor „engedélyt kér” az olvasótól eskü
vői lakoma részletes leírására, s ezt nyomban meg is 
magyarázza: „Azért, mert ezzel hosszú időre be is fejeztük 
az ilyen túlszabott, bő étkezéseket (Különben erről az 
oldalról már jól ismerhettek korábban).” Az elbeszélés új 
fordulatát is ilyen „kiszólással” vezeti be, mintha azon 
kapta volna magát, hogy nagyon elkalandozott eredeti 
témájától. „Hol is kezdjem, nem is tudom” ; „Hogy el
kalandozott a toliam” ; „Hogy a Szavikovszkyné kony
hája, hogy azzal mi van?” ; „Jaj, Herschli Jakab, hogy 
azzal mi Jett. Szörnyűség!” Ily módon figyelmezteti magát 
a történet elkomorulására, egyúttal elnézést kérve érte 
az olvasótól, s elárulva azt a szándékát, hogy a vidám és 
komor színeket egyenletesen adagolja a regényben: „Lám, 
most hat-nyolc lapon keresztül egyetlenegyet sem nevettél 
életemen és sorsomon.” Olykor a mesemondó modorát 
veszi fel, s így fordul „hallgatóságához” : „Hideg decem
ber lévén -  vagy ezt már mondtam?” Sőt a népmese egy- 
egy kifejezésformáját is átveszi, mint például Kudlik Len
ke szépségének, illetőleg az ő nagy szerelmének érzékelte
tésére: „Enyhe borzongással haladtam a sok cirkuszi 
csoda és látványosság között, amelyek sorában a legfőbb 
látványosság nekem a Kudlik mézeskalácsos világszép 
sátra volt, és abban is a világszép Kudlik Lenke...”
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A stílust élénkítő nyelvi eszközök közül külön ki kell 
emelnünk a szólásokat, melyek feltűnően gyakoriak, sok
szor igen eredetiek Majtényinak ebben a regényében. 
Amikor még borbély inas korában a juhászokat borotvál
ja, meg legfőbb ellenségüket, a csőszt, akinek a juhászok 
mindig túljárnak az eszén, így jellemzi az előbbieket: 
„Tudja a juhász mindig, hogy hol dörög és hol szakad” ; 
mikor a csavargó a Tisza-parton ki akarja faggatni Bige 
Jóskát, kiféle ember ő, így világosítja fel: „Én vagyok az, 
akinek eltört a szekere rúdja. S most se hajts ki, se trüccs 
ki.” A pádon töltött éjszakán álmodik Menyhárt sógorá
val, aki rosszallotta, hogy szenzálnak áll, s így fenyegette 
meg: „Fogsz te még bagóért is táncolni, váij csak!” 
Hasonló szólásokat maga is alkot: „A vagyonbukott em
bernek még a szolgája is hullabűzt áraszt” ; az olyan 
másodosztályú vasúti kocsit, amely egyébként fapados, 
és csak indulás előtt írja rá a vasutas a II-est, így nevezi: 
„csak krétán keresztelt másodosztály... de kettős áron 
mérik oda a jegyet” .

A Garabonciás első kiadása ezt az alcímet viseli: Vidám 
regény. Valóban fontos eleme mindkét regénynek a humor, 
amely át- meg átszövi az egész cselekményt. Ez azonban 
sohasem öncélú, és csak látszólag az a célja, hogy az 
olvasó víg kedélyét biztosítsa, kedvet adjon neki Bige 
Jóska további sorsának követéséhez. Leginkább arra 
szolgál, hogy a főhős jóhiszeműsége, naivitása, félszegsége 
és kiszolgáltatottsága kifejezésre jusson. Mikor például 
Herschli Jakabnál álláshoz jutott, s tanácsára elindult 
megkeresni albérleti szobáját Drenyák Kristófnál, a 
Virág utcában, csak nagy nehezen értette meg, mért kö
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pött ki „az a jóságos arcú öreg nénike” , mikor ő a Virág 
utca után érdeklődött, s mért válaszolt egy férfi csak eny- 
nyit, hogy „hö-hö” , míg egy nyugdíjas végre ezt nem 
válaszolta: „Már öcsém -  mondotta -  én már nem is 
emlékszem, olyan régen volt... Csak keresd, fiam, majd 
csak rátalálsz. A vörös lámpáról biztosan rátalálsz.” 
A polgármester útjának leírása már a bohózat határát 
súrolja. Drenyák Kristóf ugyanis a polgármestert hívta 
komának lánya esküvőjére, nem utolsósorban azt remél
ve, hogy így keresztülvihetik az ellenzék régi követelését, 
a vörös lámpás ház kitelepítését a Tisza-partra. „Légy 
erős, Benjámin -  szólt magához és méltóságteljesen ült 
a helyén a városi díszhintóban. Mert mindent mondott 
a Drenyák, az a nyavalyás, de azt nem mondta, hogy a 
Virág utcában lakik, és itt lesz a lakodalom... Most ott 
hajt elöl az első számú városi díszhintón, s neki, a város 
fejének követnie kell őt, akár a pokolba is, ha ott lesz 
történetesen a lakodalom. Légy erős, Benjámin -  most 
már harmadszor hatotta át ez a gondolat.”

Drenyák Kristóf különben is komikus figura. Részeges 
és kocsmajáró, de egyúttal papucshős is. így sikerül 
Bige Jóskának kicsikarnia tőle a kocsmai asztaltársaság 
előtt a tíz forintot, hogy ebből ötöt kifizessen Drenyákné- 
nak (!) a szobáért, és elvihesse a holmiját: „ ... és először 
életemben történt, hogy nem én fizettem, hanem a főbérlő 
nekem”. Drenyákné pedig „Megolvasta a pénzt -  ó, ha 
tudta volna, menten megüti a guta, ha tudta volna, hogy ez 
a tulajdon verejtékének, ura verejtékének a pénze” . 
Ugyanez a Drenyák sunyi és számító is tud lenni. Május 
elején azt tanácsolja Jóskának, hogy utazzon el szülővá
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rosába, ahol nagyon szép májusban, meg a szüleinél is 
illenék már tiszteletét tenni, hisz tudomása szerint oly rég 
nem látta őket. „Gondoltam is: nézd, milyen derék ez a 
szobaadó gazdám. Nem tudtam én, hogy el akartak csak 
tenni láb alól pár napra, mert kellett volna a szobám 
Drenyák Mariska lakodalmára.”

Majtényi humora gyakran fordul a groteszk irányába. 
Hadd emlékeztessünk csak a börtönjelenetre, a rendkívül 
sovány kosztra és ,,A polgári szakácsnő” című könyv 
olvasására. Reggelre levest csaptak a csajkájukba, aprított 
kenyérrel, de „zsírban a kenyeret megpirítani, úgy látszik, 
elfeledték. Rágós volt szörnyen, megpuhulni mégsem 
volt ideje, addigra megettük.” Aztán Bige Jóska olvasni 
kezd a szakácskönyvből börtöntársának, Tardicsnak, 
aki azért került ide, mert szerelemféltésből leütött egy 
legényt a lőccsel. Ez a Dávid hallgatja a felolvasást. 
„Ádámcsutkája minden pontnál felemelkedik, aztán megint 
leszáll, mint aki nyel egyet. Ott, ahol ezt mondja a szakács- 
könyv, hogy sűrű locsolás között hogyan pirítjuk, sütjük 
meg a jércét, ott annyira izgalomba jön, hogy felkel és 
járkálni kezd, annyira hat rá az olvasmány.”

A Tisza-parton egy csavargó állandó padját foglalja 
el Jóska, amit a csavargó visszakövetel, s jogát a szomszé
dos pádon alvó Trandalival akarja igazolni. Miután azon
ban két spriccert elfogyasztottak a kocsmában, a csavar
gó visszakíséri Jóskát a pádhoz, nehogy baja essen, sőt azt 
is elárulja neki, hogy a Trandalinak tetűjevan! Másnap, 
immár a visszaszerzett holmijával, újra kimegy Bige 
Jóska a Tisza-partra, s barátságuk emlékére a csavargó
nak ajándékozza karvédőjét és székpárnáját. A csavargó
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meg „nézte a különös tárgyakat, különösen a klottból 
varrt két kabátujjat, azt nem értette. S ráhuzigáltam éjjel 
ott a Tisza-parton, mutatva neki, hogy kell megkötözni, 
eligazítottam szépen a kezén. Ő csak nézte ámult szem
mel, illegette magát, mert ilyen még nem volt. Csavargó a 
Tisza-parton, hogy éjjel klott karvédővel billegeti magát. 
A kispárnát, azt értette, de ezt végleg nem.” Még számos 
hasonló részletet idézhetnénk például a Drenyák Mariska 
lakodalmából, a vendégsereg egy részének elkergetéséről, 
a maradék széthúzásáról stb. Említhetnénk Bige Jóska és 
Rozi bácsi (Rozmajer Nándor temetkezési vállalkozó) 
mulatozását, majd bekocsikázását a városba a gyászkocsi
hoz szokott lovak vontatta fogaton. „A nép megismerte 
kihízott feketeségüket, s vidáman derült a járda szélén, 
figyelve a különös menetet, bakján egy temetkezési 
huszárral. Derült a pillantásuk már azért is, mert most 
élőket fuvaroztak a gyászpompa lovai. Részegeket ugyan, 
de ez nem volt szégyen a borvidéken...”

„Vidám regény”-nek ugyan csak igen feltételesen te
kinthetjük a Garabonciást és a Bige Jóska házasságát, 
hisz a főhős sorsában is több a kudarc, mint a siker, több 
a hajótörés, mint az eredmény, s lényegében a végkifejlete 
is tragikus, de azt elmondhatjuk, hogy a fanyarkás, az 
olykor groteszkbe forduló humor, a bukjáló irónia, 
akárcsak a stílus, a nyelvi lelemény, s a regénytípus 
követelményének nagyon is megfelelő szerkezet -  mind
mind szerencsésen találkozott össze ebben az alkotásban, 
hogy Majtényi életművéből magasan kiemelkedő remek
művé avassa.
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2. Álomalakjai nagy nekilendüléseknek: A magunk nyomá
ban; Szikra és hamu

Azzal, hogy a jugoszláviai magyar irodalom és újságírás 
feledésbe merült, „szikrává vagy hamuvá vált” alakjait 
felelevenítő, az Emlékezések, írói arcképek alcímet viselő 
kötetek tárgyalásával folytatjuk Majtényi Mihály élet
művének bemutatását, e lapokon először térünk el a 
művek (kötetek) keletkezésének és megjelenésének idő
rendjétől. A Garabonciás és a Bige Jóska házassága után 
ugyanis a Lássuk a medvét (1959) című novellás könyv 
jelent meg, s csak ezt követően A magunk nyomában 
(1961) és a Szikra és hamu (1963), az utolsó, még új no
vellákat tartalmazó kötete, az így is történhetett pedig 
1968-ban; a hetvenedik életévében megjelent utolsó 
novellás kötete, a Remények batárján, mint ismeretes, az 
egész novellatermésből közölt válogatást, de új novellát 
már nem tartalmazott. Azt mondhatjuk tehát, hogy a 
Lássuk a medvét és az így is történhetett együttesen rep
rezentálják a novellista Majtényi utolsó alkotói korszakát, 
a Forró föld  (1950) utáni tizennyolc esztendős pálya- 
szakaszt, s így minden okunk megvan arra, hogy együtt 
vizsgáljuk őket. Sőt mivel ekkoriban bontakozik ki 
színműírói munkássága is, legtöbb színműve és rádió
drámája pedig voltaképpen e korszak novelláiból szüle
tett, ezeknek az éveknek a novellatermésével párhuzamo
san tárgyalhatjuk a párbeszédes műfajokban tett kísérle
teit is.

Már a bevezetőben utaltunk rá, hogy az irodalomtörté
nészkedés Majtényi számára valójában önkéntes félre- és
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visszavonulást jelentett a szépirodalmi alkotás mezejé
ről, egyúttal új, számára járatlan út választását is. Igaz, 
műve nagy nyeresége irodalom-, sajtó- és művelődés- 
történetünknek, de ha arra gondolunk, hogy még alig 
túl a hatvanon, tehát alkotói erejének teljében hosszú 
éveket töltött el irodalmi lexikonok böngészésével, s 
olyan művekről veregette le a több évtizedes port, amelyek 
közül ezt csak nagyon kevés érdemelte meg, akkor bizony 
nem állíthatjuk tiszta szívvel, hogy a körülmények a leg
jobb sáfárkodásra késztették elbeszélői tehetségével.

Hogy olykor tétován, már-már tanácstalanul mozgott 
ezen a számára idegen területen, az abból is kitetszik, 
hogy újra meg újra megfogalmazza célkitűzését és meg
magyarázza módszerét, eljárását. A Szentelekyről szóló 
fejezetben például szinte rajtakapja magát, hogy valósá
gos regényalakként állította elénk, megelevenítette „a 
felöltőjébe burkolózott úriembert, a doktort” , találkozá
sát a bakterral Ószivác utcáján, majd felsóhajt: „Hogy 
írnám így tovább! A regényes életrajzok stílusa lenne 
szívem szerint a legjobb út arra, hogy visszakanyarodjunk 
a vajdasági magyar irodalom múltjába.” Majd Farkas 
Bélának, e táj festőjének, „könnyes-bús, fátyolos ábrázo
lását” idézi, s úgy véli, az ő „áldott ködfelhőjébe burko
lózva szabadna csak... a múltba visszajárnunk” . Ő 
azonban tárgyilagosságra törekszik, s fél, hogy az iménti 
módszerrel hamis képet festene; kénytelen tehát eltérni 
a szíve szerinti stílustól: „S ráfanyalodok a legnehezebb
re: ,kicédulázok’ egy korszakot régi levelekből, régi írá
sokból és a magam leikéből.” Más helyen ezt olvashat
juk munkamódszeréről: „önmagámban lapozgatok elő-
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szőr, s csak azután a régi könyvekben, folyóiratokban, 
hogy ezt az önmagamban való lapozgatást kissé ellen
őrizzem... néha azonban minden reálisabb adatnál is 
élőbb és plasztikusabb ez a szubjektivitás.” Ismét másutt 
az előbbivel ellentétes irányú eljárás mellett tesz hitet: 
„Legyen a lexikonok száraz sora az iránymutató mind
egyiknél. S ha leperegtek a sorok, engedtessék meg nekem, 
hogy kissé rájuk leheljek.” Igaz, született ily módon né
hány remek, már-már novellahősként megelevenedő 
figura -  elég lesz talán Vékony Náci, azaz László B. 
Jenő, a garabonciás szerkesztő, vagy Arányi Jenő, a ki
érdemesült újságíró alakjára emlékeztetnünk -  és egy 
olyan nagyszerű esszé is, mint a Szentelekyről szóló, 
re a ködlovagok nagyobb része, sajnos, ettől az írói 
dáleheléstől sem kelt életre. Ám életre kelt egy világ: 
a két világháború közötti jugoszláviai magyar irodalom 
és újságírás világa, benne Majtényi Mihállyal, a kezdő 
író-újságíróval. Ezért e kötetek vizsgálata során nem is 
annyira a benne szereplő írókra függesztjük tekintetün
ket, mint inkább e megelevenedő világra, arra az irodalmi 
respublicára, amely itt születőben volt az első világhábo
rú után, továbbá Majtényi helyére és szerepére e bölcső 
körül, valamint az állásfoglalásaiból kibontakozó iroda
lomszemléletére. Nem hagyhatjuk természetesen figyel
men kívül, hogy e visszaemlékezések során Majtényi 
prózájának egy újabb változata alakult ki.

Egyik legérdekesebb kérdés irodalmunk története szem
pontjából, amelyről Majtényi több ízben is tudósít 
könyveiben, a már említett „alapítás” , azaz a vajdasági
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magyar irodalom „megalapítása” . Bármilyen sokszor 
elismételt tény is, le kell írnunk, hogy az első világháború 
után Jugoszláviába került magyarságnak -  az egyetlen 
komoly napilapon, a Naplón kívül -  nem volt egyetlen 
igazi irodalmi folyóirata, sem könyvkiadója, s országos 
hírű, rangú írója, egyszóval még viszonylag önálló kultu
rális és irodalmi élete sem. Ha ugyanis ezt nem bocsáta- 
nánk előre, a mai olvasó aligha foghatná fel, mit is értet
tek a húszas években „megalapításon”, vagy mit akartak 
vele elérni. Mert hisz vagy van egy tájegységnek, etnikai 
csoportnak írója - s  ha van, akkor van irodalma - , vagy 
nincs, s akkor valamiféle megalapítással, azaz valamely 
szervezet létrehozásával még nem fog megszületni. Hogy 
mégis mit vártak a szervezeti forma létrehozásától, arra 
következtethetünk egy későbbi írói sereglés követelései
ből. Az 1937-es második Helikonról, a Gergely Boriska 
szervezte törökbecsei úgynevezett „magán-Helikon”- 
ról szóló tudósításában sorolja fel ezeket Majtényi. 
(Ekkor, Szenteleky halála, a Jugoszláviai Magyar Könyv
tár és a Kalangya Könyvtár megszűnése után csaknem 
olyan szervezetlenség állapotában találta magát irodal
munk, mint az első lépések idején, az első világháború 
utáni években.) íme a főbb követelések: „1. írói tömörü
lés önálló szervezetben. (Ha nem lehet másként, egy 
meglevő nagy társadalmi egyesület kereteiben.) 2. Lektori 
tanács választása, kritikára hajlamos erős egyénekből; 
ezek döntsenek, mi kerüljön kiadásra. 3. A Kalangyában 
egy állandó rovat: Mit olvastunk ebben a hónapban; 
minden itteni könyvről, sőt jelentősebb cikkről írn i...” 
Tehát önálló szervezet, lektori tanács, a folyóirat ügye
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stb., egyszóval az írói egzisztencia kérdései: a megjelenés, 
az olvasóhoz való eljutás lehetőségei.

A dolog azonban mégsem volt ilyen egyértelmű, ma
gának a megalapításnak, vagy ha jobban tetszik, a „vaj
dasági” jelzőnek is voltak ellenzői. Igen jó  érzékkel s a 
rá jellemző megértő-megbocsátó humorral, a sorok közt 
bujkáló iróniával fedi fel Majtényi ennek az ellenkezésnek 
valódi indítékait az öregebb írók bemutatása során. 
Azok az írók ugyanis, akik a múlt század hetvenes-nyolc
vanas éveiben születtek, s a századforduló körül kezdtek 
alkotni, amikor még nem volt vajdasági magyar iroda
lom („ez csak a fogalmak változásával született, ez az 
epiteton” ), hevesen tiltakoztak minden újabb szűkítő 
jelző  ellen. A „vajdasági”-t pedig ilyen újabb szűkítő 
jelzőnek érezték, mivel őket, ha korábban „alacsonyabb 
mérce elé állították írói mivoltukban” , akkor „Szabadkán 
élő” vagy „Torontálban élő” írónak nevezték.

A vita azonban az alapításról és a vajdasági jelzőről 
csakhamar áthelyeződik a megalapítandó irodalom 
jellegének kérdésére, s az emlékezetes couleur locale 
elmélet körül kristályosodik ki. Ez az irodalmi háború, 
amely mint ismeretes, a Szenteleky szerkesztette Akácok 
alatt című antológia körül dúlt, s a szerkesztő bevezetője, 
Havas Emil támadása, majd Szenteleky viszontválasza 
jelentette ütközeteit, Majtényi iménti fejtegetései után 
mintha más, újabb dimenziót is kapna. Szenteleky ugyan
is valamilyen -  „nem politikai hit, nem művészi el
gondolás, nem világszemlélet szerinti” ! -  egységet kívánt 
megvalósítani az antológiában, kizárólag a helyi színek 
érvényesítése, a couleur locale alapján, s mindenekelőtt
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a „pozitívumba kapaszkodást” követelte az íróktól. 
„Az írónak -  hangsúlyozza -  élnie kell a mában. Bele 
kell kapaszkodnia az idő, a talaj, a tények, a társadalmi 
adottságok pozitívumába. Az az idő már elmúlott, amikor 
az iró a művészi formában élhette ki magát, avagy a kép
zelet szárnyán libegett, megszakítva minden összekötte
tést a valósággal.” Erre mondja Havas Emil, hogy Szen- 
teleky „kötőféket és zablát” tett az írókra, akik „küsz
ködnek, szenvednek, erőlködnek abban a meghatározott 
törekvésben, hogy írói palettájukról különös és meg nem 
található vajdasági színeket keverjenek." Végkövetkez
tetése szerint „ebből vicinális irodalom lesz” . Viszont
válaszában aztán a sértett vezér még világosabban fogal
maz. Pontosan felfedve a támadás rugóit, tényleges indí
tékait, nemcsak azt fejti ki, milyen irodalmat kíván itt 
létrehozni, hanem még inkább azt, hogy milyet nem 
akar, s mely irodalommal szemben kíván újat; itt mintha 
már nem is a couleur locale volna a legfontosabb elv. 
Már az antológia bevezetőjében ott volt a hadüzenet 
a századvégről átszivárgó élettelen, jellegtelen, vidékies 
szórakoztató irodalomnak, de most jobban megnyomja 
a tollat: „Milyen sivár, langyos, erőtlen korszak!” -  
kiált fel erre a vidékies epigonizmusra célozva. Majd így 
folytatja: „Cukros szerelmi történetek, a grófok és úri
emberek összeszólalkoznak a kaszinóban, persze, nő is 
van a dologban, másnap párbaj, hazug romantika, a 
házassági háromszög szellemtelen változatai, kártya, 
lóverseny, főúri szenvedélyek, a tavasz, az ősz émelygősen 
unalmas romantikája -  ez volt a fin de siécle tárcairodal
ma, amely hála az enyészetnek, már régen a feledésbe
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süppedt. Egy név sem maradt vissza ebből a korszakból.” 
Ugyanazok az írók ezek, akikről Majtényi némi iróniával 
mondja el, hogyan, milyen kétségbeesetten kapaszkodtak 
hajdani, nem is valami fényes múltjuk emlékeibe: „Kér
lek, már Pesten is megjelent! És ezt tőlük is hallottuk, 
persze; izgalmas lapcímeket hallottunk: Hét és Nyugat... 
szívesen odaírták volna ezt a rangjukat minden írásuk 
fölé, amikor szegényes lapjaink és folyóirataink hasáb
jain a ,beérkezettség’ mosolyával ajkukon elhelyezték 
verseiket, elbeszéléseiket, tanulmányaikat.” Nincs mit 
csodálkoznunk rajta, hogy Szenteleky, miközben egy 
valóban más, élethez közelibb, korszerűbb irodalmat 
akart létrehozni, egyúttal saját, az itteni autohton iro
dalomra alapozott értékrendet is kívánt kialakítani, 
tehát nem volt hajlandó a Pesten szerzett és hitelesített 
„rang” előtt fejet hajtani, annál kevésbé, mivel ilyennel 
maga is méltán dicsekedhetett volna. Majtényi és kortár
sai, az akkor induló fiatalok természetszerűen nem di
csekedhettek ilyen ranggal, nem is érezték hiányát, s 
ezért nem is találták kicsinyítőnek a vajdasági jelzőt, 
hisz mint maga mondja, „ez volt az életünk és levegőnk, 
csoportban jártunk és csoportokban voltunk hangosak”.

A couleur locale vita kirobbanása idején Majtényi 
Zomborban újságíróskodott, és a Gyöngyösi Dezsőről 
szóló írásában így indokolja meg „semlegességét” : „az 
irodalmi humanizmus valamiféle pozícióin Szenteleky
hez és a Napló táborához egyaránt tartoztam”, majd 
sietve hozzáteszi: „nékem akkortájt csak kevés időm 
maradt az irodalomra” . A továbbiakból arra lehet kö
vetkeztetni, hogy meglehetősen nehezen is igazodott el
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ebben a vitában, hisz talán épp a vita hatása alatt kez
dett behatóbban foglalkozni a taine-i elmélettel, Gyön
gyösi szerzett neki könyveket „ennek a mi tájunkon új 
irodalomesztétikai törekvésnek megismeréséhez” . Magá
ról a couleur locale vitáról szóló írásában viszont egyik 
helyen azt írja, hogy ők Szentelekyt tartották vezérük
nek, egy zárójeles kifejezés pedig így szól: „én akkor 
Szenteleky-párti voltam”. A maga végkövetkeztetését 
meg így foglalja össze a vita egészéről: „ma már nem 
tudnám megmondani, kinek is volt igaza ebben a vitá
ban. Úgy érzem, hogy ezt soha senki nem tudná meg
mondani -  még az élet mai, változó szemléletéből sem, 
hiszen a felvetett probléma olyan hatalmas, mint az 
irodalom és az irodalmi alkotás maga, kezdetétől.” Mit 
kell ebben látnunk vajon: ellentmondások sorát, pon
tatlan fogalmazást? Bizonyos, hogy a couleur locale el
méletét csak később teszi egészen magáévá, és helyezi 
irodalomszemlélete és alkotói gyakorlata középpont
jába, a nyilvános állásfoglalásra mint kezdőnek nem is 
igen nyílhatott alkalma, másrészt a Napló körével sem 
kereste az összeütközést, hisz már Zentárói elmenőben 
elárulta, hogy esetleg a kisebb zombori napilap kerülő 
útján végül is oda szeretne bejutni. Hogy pedig a vitát 
eldöntheteüennek tartja még a 60-as években is, az 
onnan van, hogy tisztára elvileg közelíti meg, s így veti 
fel: „helyi színek vagy általános irodalom”, szíve sze
rint, mondjuk így: intimé azonban már ekkor is határo
zottan Szenteleky oldalán állt.

Csak látszólag mond ellent ennek az a tisztelet, olykor 
elfogódottság, amellyel a múlt századból itt maradt idő
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sebb írókhoz közeledik, akik nyilván őt is a beérkezett- 
ség mosolyával az ajkukon fogadták. Nem mond ellent, 
mert e tiszteletet valahogy át- meg átszövi a fiatal író 
fölénye, a saját kortársai jövőjébe, sikerébe vetett hite s 
az egykori sikerek múlandóságának felismerése is. A 
Borsodi Lajosnál tett látogatást még „nászi találkozás
nak” nevezi az irodalommal, s meghatódva emlékezik 
vissza arra a pillanatra, amikor először merülhetett bele 
felnőttként mindenféle rejtelmes szépségekbe: „versek
ről és könyvekről beszélgetni valakivel, akinek mindezek
hez a dolgokhoz úgyszólván hivatalosan köze van” . 
Az agg Milkó Izidornál tett látogatás tényével is szinte 
hivalkodni látszik: „Én még jártam nála, első kötetemet 
vittem fel hozzá” , de azt is elmondja, hogy a megértés 
mellett gyanakvást is olvasott ki Milkó Izidor tekinteté
ből a fiatalok iránt: „okosabb volna -  s ebben igaza is 
volt - ,  ha többet olvasnának, mint amennyit írnak, és 
többet írnának, mint amennyit isznak.” De e gyanakvás 
is kölcsönös volt, s így nem csoda, hogy „néhány udvarias 
szón” nem jutottak túl. A fiatal írónak meg az jár az 
eszében, hogy ugyan „húsz vagy harminc könyvet írt, s 
azokban minden benne van a világról” , de bizony míg a 
Pallas lexikon még „egész félhasábnyit írt róla..., ezekben 
az új lexikonokban alig pár sor szól róla” , mert „új és 
új népszavazás folyik a betű és az író körül, és ezen a 
népszavazáson olyan könnyű kisebbségben maradni!” 
A Baedeker-írásokat és írójukat pedig komolyan fenye
geti ez a veszedelem, hisz a fiatal író számára is „egy 
távolodó kor finom rezdülései voltak csupán” .

Ha az agg Milkó Izidornál tett látogatás leírásában
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egy kissé a múzeumok fáradt levegője érződik, és a 
„Szabadkán élő író” sorsának tragikuma veti előre ár
nyékát, a Kis Vilmosról, a jómódú gyógyszerészről 
szóló írásban egy másik fajta „iró” , pontosabban a 
dilettáns már-már veszélyes vitalitása kerül a figyelem 
középpontjába. Tudatában van Majtényi e jelenség kivé
teles veszélyességének is a kisebbségi, a fejlődése kezdetén 
álló irodalomban. A jómódú dilettánsok ugyanis kedvük 
szerint megjelenhetnek, a maguk költségén természete
sen, míg az igényes alkotók művei intézmények, könyv
kiadók, anyagiak hiányában aligha. És kik ezek? „Ezek 
azok a hajdani önképzököri jelesek, akik elindulnak 
valahol a dilettantizmus határán (és hol a határ?), s lel
kűk alkotórészévé válik az írás. Az asztalfiókok, ahol 
gyűlnek, gyűlnek az írások, csak jelre várnak, hogy meg
nyíljanak. Baráti körök támogatására, rábeszélésére. 
(Sokszor magával az írás mennyiségével eképesztenek.) 
ítélőképességük elég világos, világképük elég tágas, hogy 
a fiókból elővarázsolják azt, ami kell, és ami a legjobban 
kell pillanatnyilag. Egyik könyvük a másikat követi -  
anyagi erejük van hozzá és a folytonos névismétlődés 
a lapokban meg a könyvek címlapjain hovatovább írói 
rangjuk illúzióját biztosítja...”

Az egész kétkötetes mű legjelentősebb darabja a Szen- 
telekyről szóló irodalomtörténeti esszé. A legnagyobb 
körültekintéssel, „cédulázással” , a Szenteleky-művek és 
levelek újraolvasásával készülődött hozzá. Az írás elé 
illesztett bevezetőben azt is bevallja, hogy sokáig húzó
dozott Szenteleky arcképének megfestésétől, mert nem 
biztos benne, hogy ismeri-e eléggé életművét, s ki tudja-e
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tapogatni „élete egész erezetének gócait, amelyekkel 
önmagának és irodalmunknak jó ideig ütemét diktálta; 
s ami talán fontosabb ennél, hogy irodalmi döntőbíró
nak általánosan elismerték” . Nem illeti meg ugyan a 
tanítvány jelzője Szentelekyvel kapcsolatban, írja, nem 
is volt rajongó híve sohasem, mégis tart tőle, hogy ha 
elvitathatatlan érdemei mellett tévedéseire is rámutat, 
Júdásnak bizonyul. Emberileg sem álltak valami szoros 
kapcsolatban, s a „kedves uram címzésnél” nem vitte 
többre nála, de hálaérzet tölti el iránta, mert Szenteleky 
írta be nevét „a vajdasági magyar írók listájára” 1930 
táján. Elsősorban tehát ez a hálaérzet, a feltétlen tisztelet 
hatja át az írást, emellett pedig a mindig másokért s a 
vajdasági magyar irodalomért fáradozó önzetlen vezér 
alakjának, írói és életpályájának tragikus vonásait hang
súlyozza.

Ugyancsak tragikusnak érezzük Majtényi leírásában 
Szentelekynek a művek átírásával kapcsolatos tévedését, 
amit az író nyomban enyhíteni is igyekszik, „téves munka- 
módszernek” vagy a mű „eredetiségét és befejezettségét” 
illető „felfogásbeli különbségnek” nevezve az eljárást. 
Tragikusnak, vagy fogalmazzunk mi is enyhébben, eleve 
elhibázottnak azért tekinthetjük ezt a sziszifuszi munkát, 
mert egyrészt hatalmas energiát von el Szenteleky írói 
és kritikusi munkásságától, másrészt mert az eredmény 
megközelítőleg sincs arányban a ráfordított energiával. 
Nem a szokásos szerkesztői-lektori beavatkozásról van 
itt szó, magyarázza Majtényi, amikor „a felelősségben 
osztozó redaktor biztosabb a dologban, és a szerző 
érdekében egy-egy művészibb, adekvátabb szóval emeli
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ki egy mondat értelmét..., hanem arról a .napszámos- 
munkáról’, amit a mű teljes átírása, teljes átstilizálása 
jelent -  ez a kölcsönstílus aztán, ez a különös mankó úgy 
viszi a művet az újsághasábokra és a könyvespolcokra, 
hogy láthatatlan társas viszonyt teremt” . Szentelekynek 
a fenti „tévedéséhez” fűzött megjegyzésében Majtényi 
egy későbbi korszak -  nem kétséges, hogy melyik -  
hasonlóképp furcsa gyakorlatára utal, amelyet bizonyára 
sokkal közvetlenebbül tapasztalt, mint a Szenteleky-féle 
gyakorlatot, s e sorok olvastán lehetetlen a Májusfa és a 
Forró föld  egyes írásaira, illetőleg az Élő víz átírásának 
legfőbb szempontjaira nem gondolni. íme e sokatmondó 
megjegyzés: „Kezdeti irodalmak velejárója, vagy erős 
ellenőrzés óráiban -  mint aggodalmas jelenség -  szintén 
felbukkan. Voltaképpen az irodalmi átsatírozás egy 
formája, legtöbbször persze magának a szerzőnek talán 
elkeseredett vagy boldog beleegyezésével, hiszen az át
írás végeredményben... megjelenést jelent.”

Szenteleky emberi, írói és irodalomszervező egyénisé
gének rajzából nem felejti ki a szerénységet, sőt a túlzott 
szerénységet sem, mind a maga, mind írótársai és az egész 
vajdasági irodalom értékelésében, aminek fő forrását a 
jellegzetesen kisebbségi lélekben látja. Mint ismeretes, 
Mladen Leskovac lefordította Szenteleky egyik versét, 
és felajánlotta, hogy Ady, Kosztolányi és Babits egy-egy 
versével együtt közli a Književni severcímű folyóiratban. 
Szenteleky a következő szavakkal hárítja el az ajánlatot: 
„De szerepelhetek én evvel a verssel a mai magyar líra 
néhány reprezentatív értéke között? Legfeljebb, ha lo
kális, vajdasági értékemet nem veszik figyelembe. Ezt
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azonban nemigen szeretném.” Anélkül, hogy Majtényi 
elvetné a sulykot a még csak szerény, kezdeti eredménye
ket felmutató vajdasági magyar irodalom megítélésében, 
így kommentálja Szenteleky eljárását: „Olyan határozot
tan és erélyesen húzott meg egy irodalmi határvonalat 
(tekintet nélkül arra, hogy érték szempontjából feltétle
nül igaza is volt), mintha a magyar irodalom bemutatása 
a vajdasági szerb közönségnek csak a nagyok és szentek 
felé lenne kívánatos. Csak a központi magyar irodalom 
lehet az, amely itt fordításban megszólalhat... ha fordí
tásról van szó, csak a kisebbségre kötelező a lordítás... 
hogy az ő költőit is fordítsák? Hát azt maga sem hiszi 
el, hogy ez helyén van!” Majtényi szerint ez „mindennél 
jobban megvilágítja a kisebbségi lelket és magatartást 
a háború előtti polgári, nacionalista társadalomban” , 
s e felfogás ellenében nyomban kifejti a maga nézetét is: 
„A közeledés éppen regionalista viszonylatban érdekes és 
izgalmas! Itt az együttélés földjén, Vajdaságban.” 

E kötetek vizsgálata során nem téveszthetjük szem 
elől, hogy bár Majtényi olykor megkísérli rekonstruálni 
bennük az eseményekkel egyidejű nézeteit és állásfoglalá
sait, lényegében mégis az érett, teljesen kialakult író 
tekint vissza a két világháború közötti állapotokra a 
60-as évekből, és nyilvánvaló, hogy a „kisebbségi lélek” 
megnyilvánulásait Szentelekynél a Májusfa, a Forró föld, 
a Garabonciás és a Bige Jóska házassága szerbhorvát 
fordításával maga mögött ismeri fel és minősíti. Ezt 
bizonyítja az az interjú is, amelyet megközelítőleg ugyan
ebben az időben adhatott* a belgrádi rádiónak, s amely-

* Az író hagyatékában levő magyar nyelvű fogalmazványon nincs dátum.

210



ben magától értetődő természetességgel sürgeti irodal
munk integrálódását a jugoszláv kultúra egészébe, meg
felelő fordítások révén. „Szóval, mi, akik a szocialista 
Jugoszláviában magyarul írunk és alkotunk -  kezdi fej
tegetését szeretnénk, ha ez az alkotómunkánk nem 
lenne periférikus és regionális... Ahhoz, hogy mi a peri
férikus és regionális helyzetünkből előrelépjünk, két 
dolog kell: elsősorban minőség és (ez legalább ilyen fo
kon fontos) megfelelő, jó, adekvát fordítás szerbhorvát 
nyelvre. Sőt szlovénra és macedónra is ...” Hogy pedig 
a fordítás szükségességét megfelelő érvekkel is alátámasz- 
sza és indokolja, kifejti nézeteit a szerbhorvát nyelvterület 
nagy nyilvánossága előtt a jugoszláviai magyar irodalom
ról, igyekezvén megmagyarázni ezt az „érdekes jelensé
get” . Miután leszögezi, hogy nem különlegesség, hanem 
lényegében ugyanaz az irodalom, azaz szerves alkotó
része a jugoszláv népek irodalmának, nyomban hozzá
teszi, hogy „nem formai értelemben, mert formálisan 
magyar irodalom ez” . Irodalmunk úgynevezett kettős 
kötődésének ismertetése során tovább részletezi, mit is 
ért „formálison” és „lényegesen” . „Ez az irodalom 
kezdetétől (újabb kezdetét a forradalomtól számítjuk, 
bár a két háború közt is voltak jelentős nyomai)... át
élte a párolás korszakot, átélte a második írókongresszus 
nagy fordulópontját, és azóta is irányulásában, harcaiban 
pontosan ugyanazon a talajon élő embernek a másikkal 
való összeforrottsága jegyében alakul! Anélkül, hogy 
egy jottányit is feladott volna nagy kifejezőeszközéből, 
a nyelvből, haladó saját kultúrhagyományaiból, példái
ból, szóképeiből, nagy költőiből... szóval, itt egy érdekes
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jelenséggel állunk szemben: a szocialista hazában kiala
kuló magyar irodalommal. Ez nem jelent szellemi elsza
badulást a magyar kultúrától, denacionalizálást, hanem
-  éppen a humánum kiszélesedése jegyében -  az újarcú, 
szocialista ember magabiztosságát saját földjén, saját 
talaján.” Könnyű volna természetesen jó másfél évtized 
távolából hézagokat keresni ebben a megfogalmazásban, 
tovább boncolgatni a „lényeges” és „formális” jelzők 
tartalmát és jelentését irodalmunk viszonylatában, de 
ennél fontosabbnak látszik arra figyelni, honnan, milyen 
messziről jutott el Majtényi a „szocialista ember maga- 
biztosságáig” . Aligha kételkedhetünk ugyanis abban, 
hogy a húszas-harmincas években maga sem látott mesz- 
szebb e kérdésekben a vezérnél, s a polgári nacionalista 
társadalom kisebbségi tudata bizonyára őt is áthatotta, 
1943-ban pedig még egy „regionális irodalmi árnyalat 
szükségességét és létjogosultságát” bizonygatta.

Már említettük, hogy a két világháború között Majté
nyi nem állt kapcsolatban a Híddal, nem publikált a fo
lyóiratban, s akár a Kalangya, akár a Napló írói köréhez 
tartozott (a későbbiek során egyidejűleg tartozhatott 
mindkettőhöz), a korszak irodalmának úgynevezett 
polgári csoportosulásában foglalt helyet. Minthogy pedig 
a saját emlékeit, visszaemlékezéseit tárja elénk a szóban 
forgó kötetekben, természetszerűen azokról ír, akiket 
személyesen ismert, s valamilyen kapcsolatban volt ve
lük. Nem is egy ízben hangsúlyozza ezt. „Ó, én még ta
lálkoztam velük. A régi nemzedékkel” -  írja egyik feje
zet elején, másutt pedig, akárcsak Tinódi, mintegy a 
szavahihetőségét bizonyítandó, ezt mondja: „Mindig jelen
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voltam, a színhelyen voltam azok között, akikről most 
írok.” Természetes tehát, hogy a polgári irodalomról, 
annak alakjairól és eseményeiről ír. Már vállalkozásának, 
témaválasztásának megindoklása soián szükségszerűen 
ki kellett fejtenie véleményét erről az irodalomról, s tisz
táznia kellett feltárásának általa követett irodalomtörté
neti szempontjait is. Először is, a rá jellemző tapintattal, 
sőt óvatossággal vitába száll azzal a felszabadulás utáni 
irodalomtörténeti koncepcióval, amely feleslegesnek mi
nősítette „az elmúlt évtizedek apolitikus, közömbös, 
l’art pour l’art-os, misztikus, sőt homályoscélúan couleur 
locale-os irodalmát” . Mielőít tovább idéznénk e halk és 
csaknem rejtetten polémikus védelmét a két háború közti 
polgári irodalomnak, emlékeztetnünk kell a kötet (A ma
gunk nyomában) megjelenési évére -  1961 - ,  s arra, hogy 
Bori Imre A jugoszláviai magyar irodalom története c. 
munkája csak 1968-ban, Irodalmi hagyományaink című 
antológiája pedig csak 1971-ben jelent meg. 1961-ben 
tehát Majtényi nem minden alap nélkül panaszolta, hogy 
„vajdasági irodalomtörténet nincs. Hiszen még azt sem 
tisztáztuk, mit is értünk alatta, melyek a gyökerei.” 
1960-ban viszont megjelent Bori Imre szerkesztésében, 
válogatásában és bevezetőjével A vajdasági ég alatt cí
mű versantológia, amelynek élén egy börtönvers áll, s 
bevezetőjében Bori Imre többek közt a következő monda
tot is leírta: „Költészetünk igazi története, mint ahogy 
ennek a tájnak igazi története is, 1944-ben kezdődött.” 
Erre utalva, de anélkül, hogy az antológia címét és Bori 
Imre nevét leírná, kifogásolja, hogy némelyek egyszerűen 
„a felszabadulás évétől, 1944-től keltezik (ti. a jugoszlávi
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ai magyar irodalom kezdetét -  J. G.), s a korábbi esz
tendőket csak előjátéknak tekintik” , majd így folytatja: 
,,Volt itt egy felfogás egy antológia szerkesztésével kap
csolatban, hogy ez az irodalom is a második világhábo
rúval kezdődött, és a népfelszabadító harc megindulásá
tól kell számítani. Első gyökerei voltaképpen azok a 
börtönversek, melyeket elítélt kommunisták írtak, vala
mint azok az írások, amelyek a hadifogoly-táborokban 
és a Petőfi-brigádban harcolók tollából erednek...” 
E koncepció szerint, állítja, felesleges felidézni Szentelekyt 
és egész korszakát, vagy ha igen, ez ,,a felidézés a polgári 
irodalomra csak elmarasztaló lehet” . Elismeri ugyan, 
hogy a ,,másik irodalom” , melyet más helyen „munkás
irodalomnak” nevez, „világnézetben fölényes... Az 
egész történelmi fejlődés ezt az irodalmat igazolta, a 
forradalom győzelmével ez az irodalom győzött” , de 
egyúttal arra is figyelmeztet, hova vezet a „tisztára fekete
fehér alapon” kimondható egyoldalú ítélet. Ily módon 
„azt a látszatot kapjuk, hogy a két háború közt itt csak 
baloldali irodalom volt, csak baloldali írók voltak, és 
hogy itt csak ezeket -  vagy a külfödről behozott haladó 
irodalmat és forradalmi könyveket olvasták a magya
rok ! * Holott hát volt, s talán túlsúlyban -  polgári iroda
lom is.” Mielőtt tovább fejtegetné jelentőségét, előbb is
mét a fenntartásokat hangsúlyozza -  „Igaz, jelentősége 
nem volt olyan, mint azt a Szenteleky-csoport néha hit
te ... közönsége valójában alig volt, alig olvasták ezt az 
irodalmat” de aztán kimondja legfőbb mellette szóló

* Valószínűleg Laták Istvánnak a háború előtti Híd olvasómozgalmáról szóló 
cikkére utal.
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érvét: ,,mégis itthagyta elég mélyen a gyökereit, mégis 
hatott és beszélni kell róla” . Legfőbb erényének azt 
tekinti, hogy irodalmi humanizmust jelentett ezen a tá
jon, s ezek a jegyek még a „tévelygőknél” is megfigyel
hetők. Ezután egy igen fontos irodalomtörténeti tényre 
mutat rá, nevezetesen arra, hogy a polgári irodalom és 
a „munkásirodalom” közötti határok nem is voltak olyan 
élesek, mint hinnénk, számos író mindkét csoportosulás 
orgánumában megjelent, ami különösen Szenteleky 
működési éveiben volt tapasztalható. Kimutatja, hogy 
még eszmei, irodalompolitikai területen is voltak közöt
tük érintkezési pontok. Közös jelszavuk volt például a 
„szerb-magyar kultúrközeledés” , bár nem egészen azo
nos indítékokból. Tisztában van vele, hogy a polgári írók
nál általában valamiféle kötelező lojalitás megnyilvánu
lása volt ez, míg a hidasoknál a dolgozók testvériségének, 
osztályalapú egységének tudatos építését célozta. Mind
ezek után és alapján logikusan jut el irodalomtörténeti 
koncepciójának megfogalmazásáig: „A vajdasági magyar 
irodalmat kezdettől, az első világháborút követő évektől, 
amikor mint fogalom voltaképpen megszületett -  a 
maga teljességében, összes áramlataival együtt kell tár
gyalni.” Ismeretes, hogy Bori Imre említett irodalomtörté
nete és antológiája nyomán -  hogy a Hagyományaink 
sorozat köteteit ne is említsük -  ez a koncepció nemcsak 
megvalósult, hanem tovább is fejlődött, s előjátéknak 
immár korántsem a két háború közötti, hanem jóval 
korábbi és jóval hosszabb időszakot tekintünk.

Miközben tehát Majtényi életre kelti a két háború 
közti jugoszláviai magyar újságírás és irodalom érdekes,
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jellegzetes figuráit, elbeszéli fontosabb eseményeit és 
jelenségeit, belső „harcait és szélmalomharcait” , egyúttal
-  főbb vonásaiban máig érvényesen -  definiálja a jugosz
láviai magyar irodalmat is, sajátos helyzetéből adódó 
különleges jegyeit, helyét Jugoszlávia kultúrájának egé
szében, s megfogalmazza történeti megközelitésének 
általános szempontjait. Eközben az alanyibb hangvételű 
regényes életrajz, novellisztikus leírás és a tárgyilagos
ságra törő irodalomtörténet stílusát és módszerét vál
togatja. Ha ő maga nem mondaná is, nyilvánvaló volna 
e könyvekből, hogy a legelső módszer és megközelítési 
mód, a regényes életrajz áll hozzá legközelebb, természe
tes hát, hogy az ilyen stílusú Írásokban tudja a legolvas
mányosabban és leghitelesebben is felidézni a kor levegő
jét. Elég, ha a két Helikon -  túlnyomórészt novelliszti
kus -  rajzára emlékeztetünk, de említhetnénk az egyes 
találkozások és látogatások leírásából szinte észrevétle
nül, mégis maradandó élményként kibontakozó arcképe
ket is. Hadd említsük utolsó példának dr. Kohlmann 
Dezső arcképét, amely talán a legszebb példája annak, 
hogyan tudja úgyszólván elhinteni novellisztikus szöve
gében a száraz irodalomtörténeti adatokat, anélkül, 
hogy stílustörés következne be. Pedig megtudjuk a tudós 
tanárról, hogy tanítványa volt Szenteleky Kornél, Milán 
Konjović, Mladen Leskovac és Debreczeni József, hogy 
eljártak hozzá az előbbiek mellett Csuka Zoltán, Fenyves 
Ferenc, Laták István, Kende Ferenc, Radó Imre és 
Herceg János, korábban pedig Gozsdu Elek és Vértesi 
Károly is; továbbá hogy állandó cikkírója volt a Napló
nak, tanulmányírója a Kalangyának; hogy háza egyik
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apró vára volt irodalmunknak; könyvhegyek között al
kotott a tudós író, „ebéd végeztével sietve ment az olvasó
körbe vagy negyven évig!” Ahogy azonban Majtényi 
a Só utcát leírja, különösen télen, „amikor pilickélő 
hószemek szőnyeget terítettek a kövezetre...” , az bárme
lyik kisvárosi tárgyú novellája környezet- és természet
festő részleteként megállná a helyét. Az ilyen írások még 
akkor is élvezetes és maradandó olvasmányélményt je
lentenek, ha hősük nem is tartozik a jelentékeny egyéni
ségek közé, s rövidesen újra ki is esik az emlékezetünkből. 
A környezet azonban, amelyben Majtényi elénk állítot
ta s a kor, amelybe visszakanyarodtunk hozzá az íróval, 
mélyen az emlékezetünkbe vésődik. Ezeket olvasva szinte 
sajnáljuk, hogy nem tartotta magát végig, következetesen 
ehhez a számára egyedül megfelelő stílushoz. Igaz, 
valamivel talán kevesebb tárgyi adatunk volna a korról, 
de a levegője még nagyobb erővel csapna ki e könyvek 
lapjairól.

3. Nem írok én nagy dolgokat -  a kisemberek érdekelnek: 
Lássuk a medvét; így is történhetett

Pályája utolsó szakaszában Majtényi több ízben is kifej
tette ars poeticáját. Egyszer például novellába szőtt me
ditáció formájában, burkoltan polemizálva, ironikusan 
kioktatva az őt elmarasztalókat, máskor nyíltan, elméleti 
megfogalmazásban. Előbb, mondhatnánk, még az alkotói 
folyamat sodrában az önvédelem és önigazolás szándéká
val teszi ezt, később pedig már a pályája végéhez közeledő
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író sommázó, visszatekintő, összegező szándékával, ter
mészetesen változatlanul az önigazolás céljából.

,,A váróterem utasaidban -  amely inkább ironikus- 
humoros karcolat, mint novella -  azt az „elhatározását” 
közli az olvasóval, hogy most már „mindenfajta unszolás
ra” belátja, „a máról kell írni, a mai emberekről fokozot
tan, hogy ne mondjam: kizárólag; a máról, mai nyelven” . 
Ezért ezennel szélnek ereszti a kucsébereket, uradalmi 
gazdatiszteket, a bajszos fiákereseket és kövér kocsmáro- 
sokat, akik agyában és lelkében „olyan nagy helyet szorí
tanak ki” -  egyszóval nagytakarítást rendez a „regény- és 
álomalakok Augiász istállójában”, sőt magában a stílusban 
is: „Szaggatottabb, lihegő mondatok, több ki-bekezdés.” 
Mert hát haladni kíván a korral, meg akar felelni az új 
kívánalmaknak, hogy a fiatal bíráló kedvezőbben írjon 
róla. A továbbiakban még fokozza, még egyértelműbbé 
teszi ezt az iróniát: „Igen, így kell ezt csinálni egy közép
korú regényírónak is, aki ismeri a neorealizmust és a 
soksíkú vetítést -  itt egy szoba, ott egy szoba, és min
denütt történjen valami... s ha a történés kissé ide-odajár 
a lélekből a szobába és fordítva -  úgy izgalmas az.”

Amilyen igaza van a fiatal bírálók egyoldalúságának és 
türelmetlenségének kigúnyolásában, ugyanolyan nyilván
való az is, hogy a modern próza és általában az irodalmi 
modernség lényegéből vajmi keveset fogott fel, még ke
vesebbet, azaz semennyit sem érvényesített alkotói gya
korlatában.

Ha az iménti írásban voltaképpen negatív ars poeti
cáját fogalmazta meg, azt mondta el, mit nem tart helyes
nek, s mit nem kíván követni prózaírói gyakorlatában,
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a belgrádi Politikának adott 1971. évi interjújában azt 
fejti ki, miről és hogyan ír, érdekes módon az „absztrakt” 
ábrázolásmóddal a tájhoz és embereihez való kötődést, 
kötöttséget állítva szembe. Az újságíró kérdésére, hogy 
kik is valójában műveinek hősei, így válaszolt: „Az én 
hőseim vajdaságiak. 1928-ban, amikor még nem eresz
tettem gyökeret Vajdaságban, absztrakt voltam. Aztán 
a harmincas évek közepétől fogva ehhez a talajhoz kap
csolódtam, jobban megismertem a vajdasági embert és a 
lelkét. Nem írok én nagy dolgokat. Engem a kisemberek, 
az egyszerű emberek érdekelnek, egyszerű örömükkel 
és bajukkal.” A belgrádi rádióban elhangzott interjúban 
részben ugyanezt a gondolatot ismétli meg. Az obiigát 
újságírói kérdésre, hogy miről szólnak a novellái, így 
válaszol: „Hát az itteni kisemberek vágyairól, eredményei
ről és hajótöréseiről.

Van Majtényinak még egy írása -  ez is inkább humoros 
karcolat, mint elbeszélés - ,  amelyben a maga módján 
irodalomelméleti, pontosabban műfajelméleti kérdéseket 
fejteget, közelebbről a prózával szembeni valóságigény
ről szól, s a prózaíró -  szerinte -  kötelező és kényszerű 
ragaszkodásáról a realitáshoz. Finom humorral s némi 
(ön)iróniával a költészettel hasonlítja össze a prózát, 
megvallva irigységét a költő szabadsága miatt, ami bez
zeg nem adatott meg a prózaírónak. A költőnek ugyanis 
„a színtér az semmi... közlekedési eszközként a lelkét 
szánkáztathatja” . Ha viszont a prózaíró nyugati hosszú
ságról beszél, nyomban hozzá kell tennie, hogy Green- 
wichtől vagy Ferrótól, „meg azt, hogyan jutott oda:
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repülőgépen vagy hajón... Mindezt lelkileg és fizikailag 
meg kell indokolnia, különben a fene hisz majd neked.”

Maga az írás, az „Egy ember ázik az utcasarkon” 
(Lássuk a medvét kötet) egy kissé cáfolata is kíván lenni a 
a mondottaknak, mert helyenként valóban egészen köl
tői, és az utcasarkon ázkolódó emberről folytatott medi
táció végeredménye, hogy a park sarkán álló fiatalem
ber „várja a tavaszt. Egész biztos, hogy azt várja, mert 
sem szerető, sem jóbarát nem merné így megvárakoztatni, 
egyik sem mer olyan megbízhatatlan lenni, mint az idő
járás” . Mintegy kiegészítve a fentebb mondottakat, meg 
is jegyzi: „Kicsit kalózkodhatok én is előre-hátra időben 
és térben, a lélek szabadcsapatait én is felvonultathatom, 
de odaköt az ablakhoz az úgynevezett színhely, s az olvasó 
a logika szent nevében mindenáron meg akarja érteni, 
hogy mit akarsz tőle.”

Bizonyára szükségtelen ezek után bizonygatni, hogy 
itt korántsem a líra és a próza lényege közötti különb
ségről van szó, hanem a realista próza melletti hitvallás
ról.

Ha ehhez hozzátesszük, hogy még ugyanebben a nyi
latkozatban ismételten hitet tesz a couleur locale mellett 
is mint a jugoszláviai magyar irodalom pozitív, előnyös 
megkülönböztető jegye mellett, akkor már nem kell 
bizonygatnunk, hogy Majtényi irodalomszemléletében 
és alkotói gyakorlatában nem következett be jelentősebb 
változás, a csúcsteljesítményeket tehát ebben a korszak
ban is ugyanazokban a régiókban kell keresnünk, mint 
korábban, vagyis alapvetően ugyanazokat a helyzeteket 
és figurákat rajzolja ugyanazokkal a módszerekkel s
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már ismert stílusában. Hasonló következtetésre jut 
Major Nándor a Remények baíárján bevezető tanulmá
nyában: „ . . .  Majtényi munkásságát a harmincas évektől 
( ...)  nem korszakosíthatjuk évhatárokkal..., hiszen mi
közben saját kísérleti eszközeivel újabb területeket hó
dított meg, korábban kidolgozott módszereit sem hagyta 
soha cserben.” Még az egyenetlenség, a színvonalbeli 
ingadozás is jellemzi ezeket a köteteket is. Habár több 
az igazán jó novella, itt is találhatók a riport és a karcolat 
szintje fölé nem emelkedő írások.

A Lássuk a medvét kötetből négy novella emelkedik 
ki több tekintetben is az átlag fölé: „Csoda a búzaföl
dön” , „Különös ajándék”, „Remények batárján” és 
„Menyhárt Imre négyszer is áthajt a Tiszán” , s közülük 
a két utóbbi illeszkedik szorosabban a jellegzetesen Maj- 
tényi-novellák sorába, az előbbi kettő épp e standardtól 
való kisebb-nagyobb eltérésével hívja fel magára a figyel
met.

Érdekes, hogy leginkábba Garabonciással kapcsolatban 
szokták Tersánszky Józsi Jenő hatását keresni és Bige 
Jóskát Kakuk Marcihoz hasonlítgatni, holott bizonyo
san nincs még egy olyan hőse Majtényinak, aki közelebbi 
rokonságban volna Tersánszky Kakuk Marcijával, mint 
a „Csoda a búzaföldön” c. novella csavargó hőse. Nem 
utolsósorban épp ez az a megkülönböztető jegye a hősnek, 
amely kiemeli Majtényi kisemberei közül, akik többnyire 
kispolgári életformában élnek, vagy oda kívánnak „fel
kapaszkodni” , illetőleg abban mindenáron megkapasz
kodni. A „Csoda a búzaföldön” hőse viszont -  akárcsak 
Kakuk Marci -  ettől az életformától menekül, mégpedig
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lefelé, a kispolgári életforma alá. A novella csavargó, 
alkalmi munkából, leginkább trógerolásból élő hősét 
éppen ebben az életformájában, a fenti munkák vállalásá
ban akadályozza az uraktól levetett s ajándékba kapott 
gúnya. Ezért cseréli el a madárijesztő „ruhájával” , amely 
az ő alkatához, életformájához, vállalt -  mégpedig szíve
sen vállalt -  társadalmi helyzetéhez jobban illik. Kakuk 
Marcival való rokonsága tehát alkati, s nemcsak a vállalt 
életforma azonosságából áll, hanem a kispolgári élet
forma elutasításában, a belőle való menekülésben is 
megnyilvánul. Hősünknek ugyanis a csavargás a főfoglal
kozása, „régi vándora az országutaknak, régi ácsorgója 
a városvégeknek, s a többit csak mellékesen űzte... A 
sorshivatalban... az ő kartonjára hegyet és völgyet raj
zoltak meg árokpartot és közelebbi címnek azt, hogy 
ibi-ubi.” Az ajándékba kapott öltözetben viszont olyan, 
mintha „valami sírkertből bújt volna elő, ahol negyven 
esztendő előtt helyezték örök nyugalomra piaci szenzál- 
ként vagy tiszteletesként egyenesen” . Az ilyen ruhához 
és keménykalaphoz egészen más emlékek fűződtek, 
„netán egy íróasztal mögött ülő hivatalnok átható és 
vizsga érdeklődése, de semmi esetre sem az, hogy kosár 
szén vándoroljon a vállán a pince felé. Valami nagyapai 
és nyugdíjas lényeg áradt belőle.” S ez az ajándékruha 
már-már a lelkét is kicserélte, de lassan, fokozatosan 
megérik benne a gyűlölet e rákény szeri tett, hamis énje 
iránt. Hogyisne, hisz a koplalókon csúfolkodtak vele, 
mert „lassan kellett ejtenie a szót” és keménykalapjába 
„fejcsóválva ejtik a  garast a kegyes adakozók” .

Mind a cselekményépítés, mind a jellemábrázolás,
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mind pedig a lényegre koncentrálás tekintetében szinte 
hibátlan ez a novella, a teljes szemléleti és stílusegységet 
pedig oly módon éri el benne az író, hogy a történetet 
indító természeti kép, a verőfényes napsütés és az árok
parton szalonnázó fekete ruhás csavargó „komor lát
ványa” között ugyanolyan disszonanciát érzékeltet, mint 
a csavargó külseje és lelki alkata, valódi énje között. 
S ahogyan a természetben a nap igyekszik ezt a disszo
nanciát kiküszöbölni, úgy törekszik erre a csavargó is. 
íme: „Mintha az is tréfálkozna vele, a napsugár: nézd 
itt a mezők sokszínű pom páját... csak te vagy fekete, 
mint a varjak odafent a magasban... Lám, a Nap nem 
szereti a feketét, az az ő nagy ellensége, a sötétség. Amíg 
ő uralkodik, a varjú is acélkék inkább, s még az áldott, 
zsíros fekete föld is jobbadán lilás színt ad; nem szereti 
a Nap a feketét, és irtja is egész napnyugtáig, ahol csak 
éri.”

A tárgyalt novellás kötet másik olyan írása, amely 
tárgyát tekintve eltér a vidéki kisembert megelevenítő 
Majtényi-novelláktól, a „Különös ajándék” . Méltán 
tartja az irodalomtörténet az egyik legjobb Majtényi- 
novellának ezt a szimbolikus meseként is felfogható 
írást, de az író a Hídban hetvenedik születésnapja alkal
mából közölt interjúban épp ezt említette meg annak 
szemléltetésére, hogy valamilyen hozzá fűződő magja 
minden elbeszélésének van. „Akkor is egy betegség után 
voltam -  mondja - ,  emlékszem rá, fölvonultam Venacra, 
a szállóban laktam, hideg tél volt, ott fönt fújt a szél, 
bentről a szobából néztem, aztán sűrűn eszembe jutott 
a családom, a fiam, ahogy kimászott a gyerekágyból,
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és a falra mázolt különféle alakokat, s arra gondoltam, 
mi lehet még ott, ahol több gyerek van, hogy festhetnek 
ott a szobafalak. Aztán feljöttek hozzám látogatóba, s 
utána még jobban kiteljesedett bennem a vízió a gyere
kekről és a festőről, aki azt a különös ajándékot adta a 
gyerekeknek.”

Népszerűségét, amely a magyar nyelvterületen is túl
lendítette, bizonyítja, hogy a szkopjei filmgyár, „A vidám 
szobafestő ajándéka” (Poklon veselog móléra) címmel 
filmre vitte, eredetiben pedig belekerült mind a Remények 
batárján című válogatott kötetbe, mind a jugoszláviai 
magyar elbeszélők válogatott kötetébe (1975), amelynek 
a címét is adta. Majtényi mégis azt mondja róla, hogy bár 
egyik legkedvesebb elbeszélése, nem jellemzi őt a legjob
ban. Hogy értsük azt? Egyik legjobb novelláját nem tart
ja  írásművészetére jellemzőnek? Ha úgy értjük -  s erre 
minden okunk megvan - ,  hogy rá leginkább az olyan 
írások jellemzők, mint a „Remények batárján” , a „Meny
hárt Imre négyszer áthajt a Tiszán” , a „Garden party” , a 
„Plútó” és a „M ért nem köszönt Bobák” , hogy csak a két 
utolsó kötet jellegzetes Majtényi-novelláit említsük, ak
kor a különbség valóban szembeszökő. Ez a magában 
egyszerű kis történet ugyanis jóval túlmutat közvetlen 
jelentésén, jóval többet érzékeltet, sugall, mint amennyit 
ténylegesen elmond. A talán nem is rég árván maradt 
gyermekeknek olyan ajándékkal kedveskedik az őket 
éppen védtelen árvaságukban mélyen megértő vidám szo
bafestő, ami csak az övék, csak ők tudják, hogy a mese 
ott van a falon, a szürke „függöny” mögött, azaz az 
utolsó festékréteg alatt, s azt senki nem veheti el tőlük.
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Egyúttal pedig a falak telerajzolása miatt elszenvedett 
büntetésért, verésért is kárpótolja őket -  mégpedig egy 
felnőtt részéről. Minderről Majtényi egyetlen szót sem 
ejt a novellában, csupán tömören, szinte vázlatosan 
előadja a következő történetet: a gyerekek (csak) a kira
katban láttak egy képes meséskönyvet, s annak nyomán 
akarták a mesét felrajzolni a falra. A nagyobbik fiú 
kezdte, a húga segített neki, majd a legkisebb fiú haladt 
utánuk, s minden alaknak, még az oroszlánnak is pipát 
rajzolt a szájába. „Plasztikus, három dimenziós munka 
volt ez” -  mondja az író, lehetetlen volt eltávolítani a 
falról. Ezért járt ki a verés, mert hát mázolót kellett 
rendelni, az pedig nem olcsó mulatság. Természetesen 
fenyegetett itt az érzelgősség veszélye, hisz anyátlan, 
védtelen árva gyermekekről van szó, talán nagynéni 
felügyeletére bízva, s az elfoglalt apa legfeljebb megfenyí
teni érkezik őket, de nevelni, kiváltképpen pedig az anyát 
pótolni nem. Ám Majtényi jó érzékkél kerüli el ezt a 
buktatót, s következetes marad az ábrázolás vázlatszerű 
technikájához, a szűkszavúsághoz, így sikerül a szerke
zet egységét és szilárdságát elérnie, s a történetet egyetlen 
lélegzetvételre, minden kitérő nélkül előadni. A jelleg
zetes Majtényi-írásoktól tehát nemcsak tárgyában tér el, 
hanem a szereplők, a gyermekek és a szobafestő sem a 
Majtényi-tablóról valók, bár a környezet, a gyermekek 
életkörülményei emlékeztetnek azokra, amelyeket az író 
kedvenc figurái köré szokott rajzolni.

Ugyancsak az író ismert környezetén túli világba 
visz bennünket a „Tomiban most ősz van” című novella 
(így is történhetett kötet,). Feltehetőleg nem sokkal az
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1968-as kötet lezárása előtt keletkezett, mert a novellá
ból készült „A száműzött” című színművel kapcsolatban 
a következőket írta a szerző: „Harminc éve hordtam 
magamban, s egyszer csak jött, hogy ezt most elmondom, 
megírom. Elkezdtem, aztán közbejött a betegség, azért 
sikerült megírnom, régóta érlelődött bennem a téma.”

Mi vonzotta vajon Majtényit ilyen ellenállhatatlanul 
Ovidiushoz, ehhez az „előkelő dandyhez és semmittevő
höz” , a római felső tízezer tagjához és kedvenc költőjé
hez? Bizonyára nem a dandysége, még kevésbé a korai 
műveiben jelen levő erotika, „a szerelem tisztára technikai 
jellegű felfogása” , amit Szerb Antal annyira dekadens
nek tart, hogy hozzá képest „a mi civilizációnk is naiv 
és erkölcsös” . A költő életének erre az első korszakára, 
amikor népszerűsége és sikere csúcspontján állott, csupán 
a jelen melletti elkötelezettségéről tanúskodó versrészlet
tel utal („Gyönyörködjenek mások a régi dalokban; 
/én annak örülök, hogy most születtem, / ez a kor felel 
meg erkölcseimnek”)*, míg a továbbiakban a száműze
téséből küldött Epistolae ex Pontóból (Levelek Pontus- 
ból) idéz, minthogy az írás tárgya és lényege a száműzött 
író sorsa, kerete pedig egy középiskolai latin óra. A tanár 
ugyanis a novella szerint -  talán apokrif -  levélrészlettel 
próbálja a tanulók lankadó figyelmét felkelteni a nagy 
római költő iránt. Majtényit tehát a száműzött költő, 
pontosabban: a költő száműzetése érdekli, meghasonlá-

* Nem tudni, miért, az ovidiusi disztichon Szerb Antal-féle prózai fordítását 
három „verssor”-ba tördelve közli a novellában, holott ismeretes Gáspár Endre 
remek, formahú fordításában is:

„Vágyjon a régire más, boldog vagyok én, hogy e kornak 
gyermeke lettem, öröm nékem e mostani lét.”
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sa a hatalommal és kiűzetése a paradicsomból, esdeklő, 
kegyelemkérő levelei, majd belenyugvása a változhatat- 
lanba, miután megtalálta azt a szerelmet, „amely már 
csendes imádság”, nem lobogás, nem kifinomult, rafinált 
élvezet többé, mint az Amores (Szerelmek) és az Ars 
amatőria (A szerelem művészete) költője, az ifjú római 
világfi számára volt. Amint a témát részletesebben kidol
gozó „A száműzött” című színmű még egyértelműbben 
tanúsítja, igen élénken foglalkoztatja Majtényit a költő 
összeütközése a hatalommal, majd a hatalommal szem
beni teljes tehetetlensége és kiszolgáltatottsága, ami az 
író sugalmazása szerint megalázkodására és megalkuvá
sára is a legfőbb mentség. íme az író legtömörebb jellem
zése róla: „Gyilkos lélekmérgező, ugyanakkor megaláz
kodó puhány... utóbb mindent megtett, hogy kikerüljön 
onnan a mocsarakból, és visszatérhessen a napfényes 
Rómába” , de mint tudjuk, mindhiába.

A fentiekből természetesen semmi sem érvényes Majté- 
nyira szó szerint és közvetlenül, hisz ő a hatalommal, 
mint jól tudjuk, sohasem került összeütközésbe, a három 
közül egyikkel sem! Mégsem tekinthetjük merő véletlen
nek ezt a kitartó érdeklődést a száműzött költő iránt, 
és azt, hogy pályája végén, élete alkonyán még egyszer 
visszatért a témához. Ha emlékeztetünk rá, hogy a sema
tizmussal való leszámolás után hangzottak el olyan táma
dások, melyek egy részét nem lehetett nem magára (is) 
venni, akkor nyilvánvaló, hogy „a Tomiban most ősz 
van”, különösen pedig „A száműzött” tartalmazza az 
író maga mentségének, az írói pálya némely kitérőit 
igazoló szándéknak az elemeit. Eléggé egybehangzik
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ezzel a következtetéssel az 1971-es Híd-interjúban olvas
ható vallomás is, amely még egyszer visszautal a Szente- 
leky-tanulmányban „erős ellenőrzés óráinak” nevezett 
nehéz körülményekre: az elmúlt öt évtized alatt
sokat változott a világ, többször változtak a körülmények, 
az alkotószabadság körülményei is, s az ember néha 
különféle kényszerítő hatások alatt alkotott.” Ezenkívül 
talán valami alkati rokonság sejtése is munkálhatott va
lahol az író tudatának mélyén. Mert Ovidius költészetét 
nemcsak az erotika jellemezte, hanem a szenvedélyeket 
kerülő derű is, a könnyed, közérthető nyelvezet s a tra
gikum és a tragikus pátosz egyértelmű elutasítása is. Bár 
ez a meglehetősen sok költői elemet is tartalmazó próza 
magában is élvezetes olvasmány, a novella igazi jelentő
ségét mégis ennek az alkati rokonságnak a finom sejtetése 
adja meg, és az önigazoló szándék megbujtatása a sorok 
között.

Hogy „A váróterem utasai”-ban valójában egy negatív 
előjelű ars poeticát fejtett ki, azt mondta el, mit vár tőle 
a kritika, s mi az, amit ő se nem képes, se nem hajlandó 
véghez vinni, mármint szélnek ereszteni „regény- és álom
alakjait” -  mindezt mi sem bizonyítja ékesebben, mint 
hogy e két utolsó kötetének középpontjában is épp ők 
állnak, többek közt Bódog bácsi, a kiérdemesült és ki
öregedett gazdatiszt („Menyhárt Imre négyszer is áthajt 
a Tiszán”), Ormuz Zsiga bácsi, a tönkrement gabona- 
kereskedő („Garden party”) és Ábris bácsi, az ugyancsak 
kiérdemesült és nyugdíját leső erdész („Plútó”) stb. 
Már a sok „bácsi”-ból is nyilvánvaló, hogy ezek a szerep
lők a novella -  számunkra múltnak minősülő -  jelen
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dejében is már a múltat vagy legalábbis a múlót jelen
tették. Bódog bácsi például vészes feledékenységben 
szenved, mondhatnánk kissé szenilis, amit súlyosbít, 
hogy nem képes tartóztatni magát az ivástól. Ezért kell 
állandóan nyomában járnia a fiatal gazdásznak, aki 
egyébként a helyére pályázik, hogy idejekorán kiigazít
hassa hibáit.

A „Menyhárt Imre négyszer is áthajt a Tiszán” (Lássuk 
a medvét kötetj című novella cselekményét éppen az 
öreg tiszttartó említett fogyatkozása indítja el. Otthon 
ugyanis még „nagy” , ha a munkahelyén már nem is igen 
állja meg a helyét. Nagy házat visznek, mint régen, és 
népes vendégsereget várnak Bódog napra. A földmérő 
Menyhárt Imrének küldött meghívó céduláról azonban 
lemarad, hogy Tamás Erzsikét, a fiatal özvegyasszonyt 
is magával hozza. Imre azért fog négyszer is áthajtani a 
Tisza jegén, kemény, hófúvásos hidegben, hogy leplezze 
öreg barátja újabb hibáját. Bódog bácsi a továbbiakban 
mellékszereplővé fokozódik le, és Menyhárt Imre, az 
immár öregedő, de még nőtlen földmérő, és Tamás 
Erzsiké, a nemrég megözvegyüli fiatalasszony újabb ta
lálkozása, majd végleges elválása kerül figyelmünk közép
pontjába. Erzsiké gőgös apja valamikor rangon aluli 
vőjelöltnek tekintette Imrét, aki nem is mérnök, csak 
földmérő, ám az általa választott rangos vő csakhamar 
elzüllött, és öngyilkos lett. Az újabb találkozás mindket
tőjükben felcsillantja elrontott életük helyreigazításának 
reményét, de Imre duhaj mulatozása és lerészegedése 
mindent elront. Ez a Menyhárt Imre, a sírva vigadó, 
önnön kudarcát előidéző és sirató móriczi figura, külön
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ben ugyanabba a társadalmi rétegbe tartozik, mint 
Bódog bácsi is: mindketten valahol középütt foglalnak 
helyet urak és parasztok között, életmódjuk, érdekük és 
gondolkodásmódjuk azonban inkább az urakhoz közelíti 
őket.

A legtöbb szállal a ,,Garden party” (így is történhe
tett kötet; Ormuz Zsiga bácsija kapcsolódik Majtényi 
korábbi figuráihoz. Hadd emlékeztessünk itt arra, hogy 
a gabonás és koporsós szakmát igen jól ismerhette Maj
tényi a Garabonciás tanúsága szerint. * Itt most össze is 
kapcsolja őket oly módon, hogy a „vagyonbukott” 
öreg gabonakereskedő a mindennel kereskedő Csizmár 
Ferencnek adja ki üresen álló gabonaraktárát, s ez utób
bi éppen koporsót tart benne. Az írás valódi mondaniva
lója is éppen a hajdan igen gazdag és nagy tekintélyű 
gabonakereskedő bukásának látványos beteljesülése oly
képpen, hogy az akkoriban divatos kerti mulatságot 
szentségtörő módon megzavarja az új bérlő, amikor a 
lampionokkal megvilágított kerten, udvaron keresztül 
szállítja a kínálkozó alkalommal olcsón vásárolt koporsó
kat.

A Garabonciásból ismert Herschli Jakabra csupán a 
foglalkozása emlékeztet Ormuz Zsiga bácsinak, máskü
lönben sokkal egyenesebb, keményebb embernek lát
szik, nem is hajtat el fiákeren a bukás után, hogy más 
városban, a felesége vagy az öccse nevén újabb üzletet 
nyisson. Ő még bukása után is köztiszteletben álló polgár, 
aki nemcsak a céget alapította, hanem „az egész családot

* „Amit apámtól örököltem s egyáltalán örökölhettem, az legalább tíz mester
ség ismerete" -  mondta az Okóban közölt interjúban.
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a hozzávaló nagy házzal, hat gyerekkel, egy mennyel és 
két vővel, három unokával” . Már a magtára is tekintélyt 
parancsolt: izmos épület, „úgynevezett lábak támogat
ták, és olyan volt az oldala..., mint egy templomfal” . 
Sok minden megmaradt még a rang külső jeléből, mint 
például az udvaros: „vagyonbukás ide, vagyonbukás 
oda, udvarosnak sohasem voltunk híján” . A tekintélye 
tehát mind a háznak, mind a gazdának még megvan, 
ha hiányzik is hozzá a hajdani gazdagság. Ormuz Zsiga 
bácsi azonban már nem a régi, s nem is az anyagi csőd 
a legnagyobb baja -  bár lehet, hogy minden egyéb ennek 
a következménye hanem egészségének hanyatlása. 
Az ássa alá hajdani tekintélyét, hogy csak lopva dohá
nyozhat, szivarozhat, mert „mindig jár a nyomában 
egy Ormuz -  kisebb vagy nagyobb rangú a családból, 
legtöbbször egyenesen a legrangosabb, a nagyanyó és 
mondja egyre: de Zsiga, az istenért, a szíved!” Azért 
engedte meg a garden party megtartását is, mert remélte, 
hogy a lugasban, a lampionok gyér fényénél majd kedvére 
pöfékelhet. Fontosabb ennél, hogy alighanem a tulajdon 
gyöngeségének felismerése vitte rá arra is, hogy a -  most 
már megvetéssel -  pajtának nevezett magtárt kiadja. 
Eddig a családja még említeni sem merte neki, hogy az 
ócskavassal kereskedő Csizmár ki szeretné venni. „Hogy 
erre Ormuz Zsiga bácsi mit mondana, ej, dehogy szólna 
ő egy szót is, talán csak nyulkálni kezdene maga körül 
a sétabotja után, hogy hatalmasan fejbeverje vele Csiz
már Ferencet. Akármilyen mélák, kétméteres, lapátkezű 
ember, a Zsiga bácsi őt fejbe sújtaná. Vagy ha nem bírná 
ereje, csak lefordulna a székről, szélütötten.”
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Közeli rokona az előbbieknek, különösen Bódog bá
csinak a „Plútó” (így is történhetett köteti Ábris bácsija, 
akinek még a foglalkozása és a társadalmi állása is ha
sonló, hisz ő erdész, nyomában pedig neki is ott lépked a 
segédje, aki a helyére pályázik. „Megkopott, vékonyka 
haja volt az erdésznek -  mutatja be az író - , szúette fogú, 
nyugdíját leső vénember volt.” Az erdészlak pedig, ahol 
lakik, valóságos sziget, s úgy gyülekeznek ide a segédje 
mellett a környékbeli tanítók, mint hajótöröttek és szám- 
űzöttek serege a szigetre. A tágas, legalábbis kisnemesi 
kúriára emlékeztető erdészlakban különben (erre hason
lít Bódog bácsi gazdatiszti otthona is) nagy eszem-iszomok 
zajlanak. Egy ilyen alkalomra érkezik a tanító Erzsikével, 
a kolléganőjével, a nyomukban pedig mi, az olvasók is 
az író jóvoltából. Mikor Ábris bácsi kopogtatott, azaz 
„megütötte széles, vastag aranygyűrűjével a poharat, 
mint aki szót kér a saját házában” , hogy elmondhassa 
ifjú és bohém életének egy anekdotikus mozzanatát, az 
írás voltaképpeni tárgyát, „a mulatság már elgyengült, 
inkább olyan dünnyögő volt a hangulat; már ott tartot
tak a szónál” , azaz belefáradtak evésbe, ivásba. Maga a 
történet nem különösebben érdekes, még kevésbé izgal
mas. Annyi mindössze, hogy az erdész fiatal korában egy
szer elkártyázta, elcigányozta - s a  hegyi faluba adaskali- 
cának vitt éjjeli zenére elköltötte -  minden pénzét, s hogy 
éhen ne haljon, eladta egy gazdag embernek kedvenc 
kutyáját, a Plútót. Az író mintha csak terjedelemnövelő 
és időhúzó fogásként alkalmazná, valóságos barkoch- 
bázást rendez, a jelenlevők mindegyre színezni igyekez
nek a történetet közbevetett találgatásaikkal, ám mindez
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értelmetlennek tetszik, hisz egy nagyon egyszerű, már* 
már prózai esetről van szó: az okos kutya nem hófúvásos 
szakadékból menti ki, nem magára hagyott beteg ember
nek hoz élelmet, hanem pénzbeli ellenértékével menti 
meg gazdája életét. Nem is ez a történet, hanem elmon
dásának alkalma, a vidéki középosztálybeliek életének, 
együgyű és érdektelen szórakozásainak a leírása sorolja 
az írást Majtényi jelentősebb alkotásai közé.

Változatlanul ez az a világ tehát, amelyben Majtényi 
a legotthonosabban mozog, s ezek azok a vidéki kis
polgári, középosztálybeli alakok, akik legközelebb áll
nak hozzá, akiket ha némi elnéző, együttérző bírálattal is, 
de a legnagyobb szeretettel rajzolgat. Valójában ez az a 
társadalmi szint -  a kis, esetleg közepes cég vezetője, 
tulajdonosa, bukott vagy legalábbis ingatag üzlet főnöke

ameddig Majtényi érdeklődése és tájékozottsága ter
jed, ameddig a magántisztviselő fölfelé egyáltalán ellá
tott. Hogy pedig az írónak ez az érdeklődése mennyire 
állandó és milyen régi keletű, annak szemléltetésére le
gyen szabad emlékeztetnünk a típus legkorábbi előfordu
lására, a „Lakodalom van a mi utcánkban” (Kokain 
kötet!,) örömapájára, aki azért nem engedélyezi az autós 
felvonulást lánya esküvőjén, mert úgymond „Kemény 
és Társa valamennyi bianco váltómat a nyakamra hozza 
holnap. Aki huszonöt autón vonul fel a lánya esküvőjé
re, az fizessen!” Fizetni viszont nem volna miből, hisz 
ez az úr is szereti többek közt a kártyát.

Majtényi világa, a vidéki kisváros egyszersmind a félbe
maradt egzisztenciák, az önhitt, méltatlanul mellőzött 
tehetségek, nagyságok gyűjtőhelye is. Nem véletlen hát,
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hogy az ilyen figurák egész galériáját alkotta meg, kezdve 
az „Erkély” kishivatalnokától ( Májusfa) a Bosszú gara
bonciásán át (Forró föld) „A dobos” (Lássuk a medvét) 
egyetlenegyszer szerepléshez jutó művészéig. A „Remé
nyek batáiján”-ban azonban (Lássuk a medvét köteti 
azt mondja el, mély szánalommal és együttérzéssel a hang
jában, hogyan válnak ilyenné az emberek. (Mint oly sok 
esetben, itt is többek közt az első személyű közlésmóddal 
érzékelteti ezt az érzelmi azonosulást.) Elmondja, hogy 
milyen vérmes reményekkel indulnak a helység egyetlen 
batárján a gyermekek karrierjük felé, azaz indítják őket 
a szülők a világ meghódítására, a városi középiskolába, 
s hányán térnek vissza úgy, hogy a fiákeresnek is adósok 
maradnak. Valahogy a vidéknek az a szabálya, hogy aki 
egyszer elindult, az menjen, és ne térjen vissza. Ide csak 
azok térnek vissza, akik elbuktak. „Aki ezt az én járműve
met a remények batárjának használja -  szól a fiákeres 
Márton bácsi bölcsessége -, annak egyre ritkábban sza
bad hazatérni, egyre jobb ruhában és egyre finomabb bő
rönddel ... S nemhogy adós maradni a taxával -  ott lá
tod a keretben az orrod előtt - , inkább megkettőzve a 
pénzt, úgy illik.” És ha valahol Krúdy-rokonságot lehet 
tetten érni Majtényinál, akkor épp ebben a novellában le
het, mindenekelőtt a hangulatában, múltidézésének ebben 
a melankolikus vagy inkább elégikus hangvételében, e 
leheletfinom rajzban, amely minden felesleges és durván 
konkrét körülményt mellőz, s a bukás egész tompa fáj
dalmát a visszahozó batár szimbólumába sűríti.

A Majtényi-figurák talán legnépesebb galériájába 
tartozik Bobák Alajos, a „Mért nem köszönt Bobák”
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(így is történhetett kötet J című novella kishivatalnok hőse. 
Többször is találkoztunk már rokonaival, a Garabonciás 
Drenyák Kristófjától Csecsetka Ferencig, hogy csak a 
legtipikusabbakra emlékeztessünk. A bizonytalan kis- 
egzisztencia, a hivatalnoki szamárlétra legalsó fokán ten
gődő kisember sok humorral átszőtt nagyszerű rajzát 
kapjuk itt, noha mint kiderül, a novella nagyobb részében 
nem is őt látjuk, hanem egy alakmását, akivel összeté
veszti az alispán, sőt -  bár ez kissé hihetetlen -  még a pincér 
is. A humor forrása az alispán féktelen gőgje, aki egysze
rűen képtelen felfogni, hogyan lehetséges, hogy egy ilyen 
kistisztviselő, egy városi végrehajtó nem köszön neki, ha
nem elnéz a feje fölött, és egy legyet bámul. A humor 
azonban egyszerre a tragédia irányába fordul, amikor 
kiderül, hogy e félreértés, ez az alaktévesztés az igazi, 
az ártatlan Bobákra nézve -  akinek persze fogalma 
sincs e „felháborító incidensről” , e durva tekintélysér
tésről, s ilyesmi el sem képzelhető róla -  végzetes követ
kezményekkel fog járni.

Az író nagyszerű megfigyelő és megjelenítő képessége 
e hivatalnoki hierarchia egyes lépcsőinek s a fokok kö
zötti óriási különbségnek érzékletes leírásában érvényesül, 
mégpedig nem is csak az alispán és Bobák közötti szaka
dék érzékeltetésével, hanem e hatalmasság érzés- és 
gondolatvilágának belülről való leírásával is. Amikor 
például a vonatra várakozva kénytelen a Bobáknak vélt 
kasznár közönyét elviselni, így szól magában: „Na, 
itt a világ vége!” Egy városi sétájának leírása pedig való
ságos lélektani tanulmány. íme, ki hogyan köszönti e 
nagyurat: „ültükben mélyen meghajolva, az alsóbbren-
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dűek pedig felpattanva helyükről. Vagy ha az utcán 
találkoztak vele, mélyen meglendítve kalapjukat, azzal a 
mondattal, hogy ,legalázatosabb tisztelettel, méltóságos 
uram!’ S ilyenkor még azoknál is, akikkel az alispán 
úr tegeződött, a »szervusz, kérlek alássan’ után (mert 
udvari tanácsos volt az öreg) érthető volt, hogy ,méltósá
gos uram’. Benne volt abban az apró cifrázásban, amit 
a karlendítés ilyenkor beszédesen leírt... Vagy benne 
a fejbólintásukban például, a fejnek abban a papos mell
re ejtésében a neki kijáró méltóságos cím. Éhe, ehe... 
köhécselt ilyenkor jólesően... szervusz! Vagy egészen 
szürke, rangtalan típusoknál azt köhécselte, hogy: jo 
napot. (És nagyon kérem a szedőket meg a korrektorokat, 
ne javítsák ki nekem úgy, hogy jó napot, mert azt a 
méltóságos úr nem mondta, ő úgy mondta rövid o betűvel, 
hogy jo napot.)”

Legalább ilyen eleven leírást ad az ilyen nagyúrnak alá
rendelt kisemberek, díjnokok, tollnokok, segédjegyzők, 
levéltárosok, esetleg takarékpénztári vagy ármentesítő 
hivatali tisztviselők rétegéről is. Hogy miről lehetett az 
ilyet megismerni? „Nem tudom, emberek, az öltözkö
désében volt valami, a testtartásában, a keze lendületén -  
mintha karvédő után nyúlna ki, ahogy iszik...” Érthető 
is ez, ha tudjuk, „Borzasztó, milyen cérnaszálon függnek 
az emberi sorsok”, mármint az ilyen Bobák Alajos-féle 
emberek sorsa, hisz még egy alispánnál jóval alacsonyabb 
rangú főtisztviselő is kénye-kedve szerint rúghatta ki, 
vagy léptethette elő, ha úgy találta, hogy eléggé meg
bízhatóan alázatos. Hogy valamilyen méltatlan elbánás 
miatt egy Bobák Alajosnak joga lett volna önérzete
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védelmére, az egyenesen bolond gondolat. Persze, amilyen 
végzetes következménnyel járhat a köszönés elmulasz
tása, ugyanolyan előnyökkel járhat maga az alázatos 
köszönés: ,,Maga az a tény, hogy valaki köszön egy 
alispánnak, némi dicsfényt kölcsönöz a közembernek, 
írnokembernek” , mert ha ilyen esetben megkérdezik 
tőle, kinek köszönt, így válaszolhat, „büszkén, hogy 
hallják: -  Az alispán, kérlek!”

Az már csak betetőzése ennek a szolgai alázatnak, az 
állásvesztés rémével küszködő kishitűségnek, hogy amint 
az adóhivatali főnök mind gorombább lett Bobák Alajos
hoz, mind kevesebb ügydarabot osztott ki neki, mert „a 
városházán egyre fejcsóvál óbban néztek Bobákra... na, 
ez jól kihúzta valahol a lutrit!” -  bár a történtekről itt 
senkinek sem volt fogalma a végrehajtó kezdte magá
ban keresni a hibát! Mivelhogy a fizetése is csökkeni, 
töredelmesen megvallotta a feleségének: „Asszony, velem 
valami baj van!” , az asszonynál meg már kész is volt 
a vádirat a soha el nem követett bűnről: „Baj van, persze.. 
az a baj, hogy mindig ott ülsz a Katárka vendéglőben meg 
a restiben, és mindig iszol, eliszod az eszedet, mialatt 
a családod nyomorog!”

Bizonyos, hogy az alispánok, a méltóságos és kegyelmes 
urak típusát sokan megrajzolták a magyar irodalomban, 
sokoldalúbban, plasztikusabban is, mint Majtényi, de 
ha valaki a századelő vagy akár a két háború közötti 
idők kisemberét, kistisztviselőjét, az írnokok, tollnokok, 
levéltári kukacok, könyökvédős órakönyvelők, kucsébe- 
rek, pasasérok, ügynökök figuráját akaija rekonstruálni, 
aligha talál hozzá pontosabb, részletesebb, élethűbb
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rajzokat bárkinél a magyar irodalomban, mint Majtényi 
Mihálynál.

Aránylag gyakran alkalmazza Majtényi az olyan 
közvetettnek mondható előadásmódot, amikor a történet 
nem előttünk s nem is leírásával egyidejűleg játszódik, 
hanem valamikor korábban, más színhelyen már lefolyt, 
az olvasó tehát nem a történetnek, hanem a történet 
elmondásának a tanúja csupán. A bajuszról, azaz a régi 
mezőgazdasági cselédek kiszolgáltatottságáról és a föl
desurak önkényéről szóló történetet („A bajusz” , Forró 
fö ld  kötet) például vonatban mesélteti el az író a hajdani 
cseléd fiával, a Plútó kutya kényszerű eladásának tör
ténetét pedig iszogató társaságnak mondatja el az öreg 
erdésszel („Plútó” , így is történhetett kötet); a „Miért nem 
köszönt Bobák” (uo.) névtelen mesélője maga is csak 
hallotta a történetet Filó bácsitól, aki a tett színhelyén 
adta elő. Még mentegetőzik is, hogy aligha sikerül neki 
olyan szépen elmondani, mint ahogyan hallotta. Nyil
vánvaló ennek a módszernek újságírói eredete, a riport
ból való át- és beszüremkedése (hogy az író kedvenc 
kifejezésével éljünk) a novellista gyakorlatába. Amint 
láthatjuk, az ilyen történetek előadásának alkalmai és 
színhelyei is leginkább a vonat, váróterem, resti, kávéház, 
szálló, ahol régen a riportozó újságíró leggyakrabban 
megfordult, a gépkocsi előtti korszakban természetesen.

Véletlen kávéházi találkozás alkalmával mondja el a 
„Pörkölt sósmandula” Haufeld Marcija is János ba
rátjának, egykori iskolatársának a furcsa történetét. 
Az írás már azért is figyelemre méltó, mert ama kevesek 
közé tartozik, amelyekben Majtényi a háború, a meg
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szállás és a fasiszta embertelenség korszakát érinti. Való
ban csak érinti, mert ennek a Marcinak nem az a leg
nagyobb bánata, hogy a családja odamaradt a haláltá
borban, bár gyermekét különösen sajnálja, hanem a még 
házassága előtti szerelmét, az elzüllött lengyel muzsikus 
lányát, Wronszki Annát sajnálja igazán; nem elpusztult 
feleségét gyászolja, hanem az egykori szerelmét, a kávé
házi táncosnőt, aki talán él is. Már a haláltáborban is ő 
jelent meg álmában, és őutána vágyódott, sőt vágyódik 
most is. Ezt a furcsa, megmagyarázhatatlan érzését vallja 
meg a kávéházi asztal mellett ifjúkori barátjának, akire 
most véletlenül ráakadt éjjel, nem sokkal zárás előtt a 
vendéglőben, és a sósmandula, amit valamikor együtt 
ropogtatott Annával, nyomban ismét emlékezetébe 
idézte szerelmét. Ezt a meglehetősen szimpla, úgyszólván 
motiválatlan történetet, ezt a magában csak szokatlan, 
érdekes esetnek minősülő témát rádiójáték-változatában 
sokkal jobban kidolgozza, s ezért a történetre -  akárcsak 
a „Menyhárt Im re ,...” és a „Plútó” című novellákra -  
még visszatérünk a szerző rádiójátékainak ismertetése 
során.

Maga Majtényi is tisztában van vele, hogy ő az érdekes 
történetek, villámfénybe állított szereplők, gyorsan pergő 
események avatott tollú megelevenítője, írásait szívesen 
zárja le váratlan, meglepetésszerű, olykor anekdotikus 
fordulattal, s a szereplők .Jellemének erősebb hangsú
lyozására” , tehát a jellem- és lélekrajz elmélyítésére tett 
kísérletei nem jártak eredménnyel. Nem törekszik filo
zófiai mélységre, s nem hajlik a meditációra sem. El
beszélései nemigen hordoznak közvetlen jelentésükön
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túlmutató mélyebb értelmet. A „tört lábú tigris” című 
írása viszont épp azért érdemel figyelmet, mert bár első 
olvasásra szinte igénytelen csevegésnek tetszik, végül 
is az ember és anyag, a múlandó és állandó valamilyen 
természetes ellentmondását bontja ki belőle. Még gyer
mekkorában vették neki a porcelánból készült tigrist, 
amely aztán vele vándorolt egész életén át, számos köl
tözést és egyéb viszontagságot átélve. Igaz, közben eltört 
a lába, majd összeragasztották, csakhamar azonban újra 
eltört. Most már aztán végleg törött lábbal, de ott tanús
kodik az anyag örökkévalóságáról az íróasztalon. S íme, 
ebből az egyszerű tényből váratlanul, mondhatnánk, 
meglepetésszerűen ilyen gondolatot bont ki: „Ott áll 
a tigris... a végtelenből jövet és útban a végtelen felé... 
és bámul rám ... S ez most már olyan dolog a tigrissel, 
mint a mesében, ahol elmosódik az éteri meg a valóság 
határa... ő porcelánból van vagy miből, én vérből és 
húsból vagyok; ő statikus nyugalommal a megváltoz- 
hatatlant képviseli az íróasztalon, én mindig mozgok, 
jövök, megyek, írok.”

Érdekes tény, hogy a gyakran kedélyeskedő, nyelvi 
és stiláris fordulataival humorizáló Majtényinak alig 
van igazán humoros írása, s ha láthatóan ilyen törekvés 
vezérli is, valahol mindig ürömmel elegyíti örömünket, 
elveszi olvasója kedvét a nevetéstől, mert a tréfának leg
inkább sajnálatunkra méltó áldozata, célpontja van. 
Hadd emlékeztessünk a cipész goromba tréfájára „A 
bosszú” című írásban, melynek következtében a sze
rencsétlen garabonciás sánta emberként kénytelen lép
kedni. Hasonló kicsengése van a „Kétágyas szoba”
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című írásnak is, amely az általa kitűnően ismert vidéki 
kis szálloda viszonyait, a portás mindenhatóságát, fur- 
fangjait s a közönséges szállóvendég viszontagságait 
mutatja be. Bizonyosan hajdani ügynöki, majd újságírói 
tapasztalataiból meríti a következő oktatást: „ne hidd, 
hogy a szállodában, a legzsúfoltabb hotelban is, ne hidd, 
hogy ott nincs üres szoba. Van. Egyágyas, kétágyas, 
hatágyas. Ha elküldik a vendéget, hogy nincs, akkor is 
van, a bőrük alatt is van. S ha nincs szoba, van kombiná
ció.” így tehát „kombináció” révén jut az írás hőse is 
előbb kétágyas szobához, azzal az ígérettel, hogy maga 
alhat benne, s csak egy ágyat számítanak fel neki, majd 
újabb „kombináció” útján hatágyashoz, szintén azzal 
a „biztosítékkal”, hogy egyedül hagyják, ám arra ébred, 
hogy egy egész asztaliteniszező csapat vív ádáz párna- 
háborút. Az írás mondanivalója azonban nem merült ki 
a szállóvendég viszontagságainak leírásában, hanem -  
mintha mindezt csak hangulatkeltő bevezetésnek szánta 
volna az író -  egyszerre áttér a szállodai kényelem lázárai
nak rajzára, a portások és londinerek keservére, akik 
állandóan itt keringenek, „altatnak és keltenek, de soha
sem szabad lefeküdniük ezekbe a vetett ágyakba”, eset
leg csak lopva, álkulccsal, ahogyan a vörös hajú Jani 
is tette. Ez azonban a szállodai rend szerint lopással 
felérő cselekedet, „éppen olyan, mint aki a raktárban 
a portékát dézsmálja, majdnem olyan. Kilopni az álmot 
az ágyakból.”

Hasonló körülmények között és hasonló szereplőkkel 
játszódik az író egyik legjobb humoros novellájának, 
a „Vonat a hóban”-nak (így is történhetett kötet)
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a története. Mondhatnánk, minden ismerős itt: a vi
déki kisváros kopott szállója, jobbára kereskedelmi 
utazókból álló vendégserege, valamint az utasokhoz 
goromba, a polgármester iránt azonban alázatos vas
utas és a miniszterjárástól rettegő, de egy vasutast 
kedve szerint ide-oda helyezgető polgármester stb. 
A történet mindössze annyi, hogy a szállóvendégek 
már szinte zaklatják a vasutast állandó tudakozásuk
kal a hófúvásban elakadt vonat iránt. Mindenáron 
szeretnék megtudni, hogy itt kell-e maradniuk 
még egy éjszakát, vagy ha késéssel is, de elutazhatnak. 
Éppen Majtényitól tudjuk, hogy ez nem is csekély kérdés 
a kereskedelmi utazók és ügynökök számára, mert 
a főnök nem minden költségét ismeri el az utazójának, 
ha pedig a maga szakállára ügynököl valaki, még jobban 
meggondolja, mennyi szállóköltséget engedhet meg magá
nak. A végső tanácstalanságban, amikor már mindenki 
vonakodik a telefonhoz nyúlni, tartva a vasutas goromba
ságától, közbelép Zamek. Úgy veszi elejét a vasutas 
gorombáskodásának, hogy a polgármester nevében 
érdeklődik, mire a vasutas egyszerre nyájas és alázatos 
hangon közli, hogy két vasbika is kiment a vágány meg
tisztítására, de még, sajnos, nem tudja megmondani, 
mikorra várható a vonat. A szállóvendégek ebben meg
nyugszanak, s most már a vasutas meg a polgár
mester lép a színre. A vasúti éjjel fél háromkor fel
telefonálja a polgármestert, és örömmel jelenti neki, 
hogy „a két vasbika áttörte a hótorlaszt. Az ekék pompá
san működtek, s fél órán belül itt lesz a vonat.” Miközben 
azonban a város feje „felhőkölt” , megkereste a papucsát
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és a telefonhoz ment, „agyán végigfutott mindenféle 
lehetőség, mindaz, ami egy polgármesteri agyat hatal
mában tart, hirtelen miniszterjárásról, vészről, amely a 
várost fenyegeti -  egyszóval mindenről” . Első reagálása 
természetesen a féktelen düh és a bosszúvágy: „Ő ezt 
a vasutast el fogja csapatni, el fogja helyeztetni. Mert 
mégiscsak betyárság, hogy éjnek idején vad csöngetéssel 
felrázzák, és neki, neki, a polgármesternek jelentsék, hogy 
fél órán belül indul egy vonat.” Szerencsére azonban 
a polgármester hatalmánál és a minisztertől való félelmé
nél is nagyobb a hiúsága, s ezért a következő pillanatban 
már azt fontolgatja, hogy a vasutast nem elbocsátani kell, 
hanem ellenkezőleg: kitüntetni! „Mert mit is mondott? 
Két vasbika megbirkózott a hótorlaszokkal, szabad az 
út. Vagyis valami baj volt, s ez a derék ember örömében 
kötelességének tartotta, hogy vele közölje a hírt. Az utazó 
közönség biztonsága érdekében. Vele, a város fejével.” 
Itt végre felszabadultan nevethetünk e nagyhatalmú vidé
ki kis bürokrata dühén, félelmén és önhittségén, hisz 
még a vasutas sem jár pórul, sőt? Ami pedig az írást az 
irodalom szférájába emeli, amivel az több egy leleményes 
utazó anekdotába illő tréfájánál, az épp a tisztviselői 
hierarchián belüli bonyolult alá-fölérendeltség szellemes 
leleplezése, s e viszonyok jellemformáló, pontosabban: -  
deformáló hatásának bemutatása.

A megtévesztő címből humorosnak vélhetnénk a „Jani 
bácsi leszállt a falról” című írást is, holott szó sincs itt 
humorról. (Mellesleg az sem egészen világos, mit is jelent 
a cím, hisz Jani bácsi még életében hívja meg beszélgetésre 
a történetet elmondó fiatalembert, s a „családi képtár”
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mögöttük virít a falon.) Figyelmünkre mindenekelőtt 
önéletrajzi vonatkozásai miatt tarthat számot. Már em
lítettük, hogy volt az írónak egy nagybátyja, aki segítsé
gére volt iskoláztatásában, majd bécsi tartózkodását is 
lehetővé tette. Ennek a nagybácsinak az alakja merül fel 
ebben az írásban, és az író korai verselői kísérleteinek 
emléke. A beszélgetés során a magára maradt nagybácsi 
az író ifjúkori versét idézi („hiszen emlékszem, mikor 
felolvastam neki, felhördült annak idején:,honnan veszed 
ezeket a gondolatokat, te kölyök’!”), közelebbről a „Ne 
fájjon, ami fáj” című vers következő sorát: „Az ember 
mindig magára marad.” * Az idős bácsi azonban már nem 
emlékszik rá, hogy ezt valamikor az unoköccse olvasta 
fel neki, s meg van győződve róla, „ő ezt a mondást egy 
igazi írótól olvasta, egy szakállas öregembertől, aki a múlt 
század közepén é lt...” Az író nem ingatja meg egykori 
pártfogóját e tévhitében, nehogy megbántsa: „Hát 
ezért fizetett hozzá az iskoláztatásomhoz, hogy tréfát 
űzzek vele? Jó, hát megokosodhattam én is az életben, 
írogatok is, persze, olvassa is a dolgaimat, többször fej
csóválva, sőt legtöbbször úgy... de hát ezt hagyjuk.” 
Az írót mégis büszkeséggel töJti el a tény, hogy bár előtte 
ezren is elmondhatták ezt már, a nagybácsi mégis egész 
biztosan az ő verséből „mentette ki ezeket a sorokat a sa
ját halhatatlanságába..., mert őbenne ezek a sorok min
dig élni fognak...”

Érdekes tanulsággal jár a látszólag azonos gondolatot

♦ A vers az író 70. születésnapja alkalmából megjelent a Híd 1971. szeptemberi 
számában. A nagybácsi, azaz az író nem egészen pontosan idézi a verssort, hanem 
így: „Az ember mindig egyedül marad, mindig magára marad.”
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hordozó korai vers és késői novella alaposabb egybeve
tése. A verset ugyanis láthatóan a harcra, küzdelemre kész 
ifjú írta, s a magára maradás itt voltaképpen az önerőre 
támaszkodás szükségességét jelentette: „Nem lesz más
képp, nem, itt verekedni kell” , s a vers valóban arról is 
szól, hogy az ifjú e harcában senkire sem számíthat, 
„hiszen minden élet más vágányon fut” , s el kell felej
tenünk, hogy „amikor megszülettünk, már belénk mart 
a halál” ; el kell ezt felejtenünk, mert különben nem vere
kedhetnénk az életben, magunkra hagyatva, nem tudnánk 
visszaütni, ha békénk marnak.

Jani bácsi magára maradása és az ebből levont követ
keztetés egészen más tartalmú. Szó szerint a felesége és 
négy fia elvesztéséről beszél, de valójában az öregember 
feloldhatatlan magányáról van szó az utolsó, a legnagyobb 
harc előtt, amelyet egyedül kell megvívnia a halállal. 
Hisz csak a felesége halt meg, s egyik fiát tépte szét a grá
nát, a másikat házsártos felesége ragadta el tőle, de ez 
mit sem enyhít a magányán. A novella tehát ilyenformán 
az ifjúkori vers gondolat- és érzésvilágának újrafogalma
zását hozza, mégpedig a hetvenedik életévéhez közeledő, 
gyakran betegeskedő író részéről.

Már az „Onuc Péter harangjaidban láttuk (és látni 
fogjuk még igen hasonló módon a „Ki találta fel?” 
című vidám jelenetben is), milyen érzékletesen és hitelesen 
tudja Majtényi feleleveníteni a régi, század eleji világot. 
Ezek az írások már azért is érdekesek, mert rendszerint 
bővelkednek életrajzi mozzanatokban is. Ilyen „A dobos” 
című írás is (Lássuk a medvét kötetj, amelyben ismét 
a kávéházi ember, feltehetőleg az ifjú újságíró alakja
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rajzolódik ki előttünk, amint barátjával, a színházi zene
kar dobosával kettesben csak ábrándoznak a puha családi 
fészekről, ,,színes lámpával és enyhére fűtött kandalló- 
var’ az olyan késődélutáni órákban, amikor ,»odakint 
már elnyúltak az árnyak” , itt a füstös kávéházban pedig 
,,még nem gyúlt ki a villany, s csak egy-két lángot csap
nak fel a márványasztalok fölött” . Pénznek sincsenek bő- 
viben az ilyen fiatalemberek, ezért a nőket is messze 
elkerülik, mert azok ,,drágák voltak” a számukra.

Ezután barátja, a dobos ismeretterjesztő kiselőadását 
olvashatjuk a dob mint hangszer ősiségéről, történelmi 
szerepéről. Az írást azonban korántsem ez, hanem a kora
beli kis mindenes vidéki színház már-már meghitt, ben
sőséges hangulatának leírása teszi érdekessé. Itt még 
színház és közönség, színészek, zenészek és nézők szinte 
patriarkálisan intim viszonyban voltak. Nem lévén zene
kari süllyesztő, az első sorban ülők (arról is siet felvilá
gosítani, hogy a legelőkelőkb nézők a páholyokban fog
laltak helyet) mindig tudhatták, mikor vacsorázott zöld
hagymát a karmester vagy a mellette ülő prímhegedűsök 
sora; azt is tudták, hogy a gordonkáshoz a második 
felvonás után mindig odajött a felesége meg a kislánya, 
megcsókolni a zenészt, mielőtt aludni mentek volna: a 
gordonkás felesége tehát sohasem láthatta a harmadik 
felvonást. Egyszóval ezek a zenészek „nem névtelenül 
süllyedtek el az orkeszterben, ezek ott éltek, ott táplálkoz
tak, ott szaporodtak, s ha valaki -  mert az ember halan
dó -  elhalt soraikból, sokáig üresen maradt a helye. És 
a publikum kegyelettel nézte a székét...” Ez az együvé 
tartozó együttes pontosan kialakított bizonyos szokáso
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kát is, amelyekhez kötelezően ragaszkodtak. Ha például 
a prímhegedűs szólózott, akkor felállt, s ilyenkor fenn 
a színpadon megállt az egész játék, az egész cselekmény, 
hogy a közönségnek módjában álljon megtapsolni. 
Mindezt azért kell ilyen részletesen leírnia, hogy érzékel
tesse az olvasóval azt a nagy pillanatot, amikor a fenti 
lehetőség egyetlen alkalommal megnyílik barátja, a dobos 
előtt. Mintaszerűnek mondhatjuk e kis novella felépítését, 
az első sortól az utolsóig tudatosan, célratörően készíti 
elő a zárójelenetet, minden leírás ennek érdekében tör
ténik, tehát nem kitérők a régi színházról szóló leírások, 
a mai olvasó mégis a múltidéző előkészítésben találja 
az írás legfőbb varázsát.

Jellegzetes Majtényi-írás a „Szakállas vén csavargó” 
(J Ássuk a medvét kötet), amely tárcának talán túl igé
nyes is, novellának meg igénytelen, egyszóval valahol 
a kettő határterületén foglal helyet. Tipikus terméke ez 
annak a sajátos státusnak, amelyet egy időben az írók 
egy csoportja élvezett a Magyar Szó napilapnál. Ez a 
szinekúrának semmiképpen sem tekinthető írói státus 
azt a célt szolgálta, hogy a lap olvasmányosságát, színes
ségét fokozza, és az írók egzisztenciáját biztosítsa. így 
születtek a lap nagyszerű, szinte irodalmi szintű riportjai, 
az érdekes emberekről készült arcképek, ritka foglalko
zásokról szóló színes rajzok stb. Majtényi többek közt 
ilyen „műfajban” foglalkozott mindennapjaink számos 
égető kérdésével, sőt a szóban forgó írásában az emberi
ség egyik legszorongatóbb problémájával, az atomkí
sérletekkel és Földünk veszélyeztetettségével.

A forma, a keret itt is a régmúlt, a diákévek emlékének
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megelevenítése. Szalaváry tanár úrra és földrajzóráira 
emlékezik vissza, illetőleg a ,,földrajz és csillagismeret” 
nevű tantárgyra, amelynek a világűrről szóló beve
zető része az akkori diákok számára a legunalma
sabb, legsemmitmondóbb tananyag volt. A Halley- 
üstökös megjelenése azonban 1910-ben egyszerre az 
érdeklődés középpontjába állította e tananyagot és 
Szalaváry tanár urat is, aki nagy buzgalmában sokkal 
többet elmondott nekik az üstökösről, mint amennyit 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter által kiadott tan
terv előírt. Az író pedig még arra is alkalmat talál, hogy az 
üstökös rendszeres visszatérése ürügyén az ember halan
dóságára, a generációk váltakozására utaljon. De nem is 
annyira a szakállas csavargóval való újabb találkozás 
érdekli, hanem azt mondja: ha az üstökös a következő, 
1986-os találkozás alkalmával „egy sötét lyukat talál 
a világűrben, a találkozás percében töröljön le egy könny
cseppet szakállas ábrázatáról. És tudja meg, hogy a leg
újabb atomrobbantási kísérletek teljes sikerrel jártak.” 
Hogy pedig befejezésül ebből az emelkedettebb stílusból 
visszazökkentse írását a tárca hangulatába és stílusába, 
így zárja le az írást: „Régi ellenfele, a Föld -  öngólt adott, 
ennyi az egész.”

Már nem is tárca, hanem igazi riport az „Áruház” (Lás
suk a medvét kötet). Igaz, e korszerű, kétemeletes és 
nyolc bejáratú „csodálatos akvárium” , e kacsalábon for
gó kastély mindennapi nyüzsgésének leíiása közben fel
felvillant egy-egy emberi alakot és sorsot -  mint például 
a mindig szomorú zenét közvetítő, nagyokat sóhajtozó 
szerelmes gramofonkezelő lányt, a mindig hiába kere
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sett Margalicsot és a hatalmas értékek „furcsa Krőzu- 
sának”, az éjjeliőrnek a rajzával zárja a szemlét (akár
csak a „Kétágyas szobá”-t a szállodai kényelem lázárai
nak rajzával!). Ezek az alakok azonban valóban csak 
felbukkannak, sem sorsuk, sem egyéniségük nem bonta
kozik ki előttünk, s így nem is lesz több az írás egyszerű 
riportnál.

A példák további szaporítása nélkül is leszögezhetjük, 
hogy ezekben az utolsó novellás könyvekben, akárcsak 
a korábbiakban (kivételt csak a Kokain képez részben és 
a Remények batárján egészében), igényes és kevésbé 
igényes novellák, tárcák, sőt riportok váltakoznak, be
szédesen tanúskodva az újságíró és író személyazonos
ságáról. Ennek az állításnak természetesen két oldala 
van, mert amilyen mértékben az újságírói gyakorlat 
rányomja bélyegét Majtényi szépírói munkásságára, 
korántsem előnyösen befolyásolva, ugyanígy érvényesül
-  mégpedig nagyon előnyösen -  a szépíró nyelvi gazdag
sága, árnyalt stílusa, megelevenítő ereje és emberábrázoló 
készsége az újságíró gyakorlatában. Egyenes következ
ménye ez annak, hogy Majtényi sohasem élt kizárólag 
írói munkásságából, s amikor arról beszél, hogy 1928 
óta él a tollából, nyomban azt is hozzáteszi, „mint író és 
újságíró” .
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4. A mikrofon az író csodálatos segítőtársa.
Színművek, rádiójátékok

Az utóbbi két kötetben közölt néhány novellával kap
csolatban jeleztük, hogy még visszatérünk rájuk rádió- 
játék-változatuk tárgyalása alkalmából. Az író első kísér
letei a párbeszédes műfajjal azonban sokkal korábbról 
datálódnak, azokból az évekből, amikor az itteni magyar 
író és újságíró egyaránt tanítani akart. Ez pedig nem 
csupán jó szándék és egyéni elhatározás kérdése volt, 
hanem a helyzet követelménye, mondhatnánk parancsa. 
A felszabadulás utáni első években ugyanis falun, város
ban rendkívül élénk és fejlett volt (nem színvonalát, ha
nem tömegességét és a rendezvények gyakoriságát tekint
ve) a műkedvelő tevékenység, amely nagyon fontos és 
szerves része volt az agitációs politikai munkának. A 
minden hétvégen megrendezett, tánccal egybekötött mű
soros estekhez pedig politikai tartalmú és agitatív célza
tú versekre, jelenetekre volt szükség; az utóbbiakból 
magyar nyelven égető hiány volt. A vegyes lakosságú 
helységekben különösen féloldalasak voltak az ilyen mű
sorok, mert hisz szerbhorvátul rendelkezésre álltak a 
népfelszabadító háború témakörét feldolgozó jelenetek, 
magyarul legfeljebb egy-egy Petőfi-, Ady- vagy József 
Attila-vers, de semmi, ami a mára, esetleg a közelmúltra 
utalt volna. Ezen a helyzeten kívánt javítani -  viszonylag 
már szervezett formában -  a Magyar Kultúrszövetség, 
később pedig a Testvériség-Egység Könyvkiadó Válla
lat a Színpadunk, s ezen belül a Vidám Színpad füzetes 
kiadványsorozatával.
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A Májusfa és a Forró föld  című novellás kötetek ismere
tében szinte magától értetődőnek tarthatjuk, hogy Maj
tényi a felszabadulás utáni műkedvelő tevékenység mű
sorellátásából is igen tevékenyen kivette a részét. Amint 
azonban a „Magvetés” , a „Farkast a szőréről” , „A kalauz 
sapkája” , a „Kukac a barázdában” vagy az „Őszi szán
tás” című írások jelentőségét elsősorban kordokumen
tum jellegükben kerestük, illetőleg az író egy nagyobb 
megrázkódtatások nélkül, szerencsésen túlhaladott al
kotói korszakának dokumentumait láttuk bennük, ugyan
úgy kell megközelítenünk e korai színpadi kísérleteit is. 
Mindjárt elöljáróban megállapíthatjuk, hogy sem igazi 
drámai, vígjátéki szituáció, sem tragikus vagy komikus 
hős nem szerepel bennük, általában párbeszédbe szedett 
novellák, még gyakrabban tárcák maradnak csupán. 
Itt még problematikusabb -  mert a megjelenítés műfajá
val még kevésbé fér össze, mint az elbeszélő műfajjal -  az 
az írói gyakorlat, hogy a történetet nem előttünk játszat
ja, hanem csak elmondatja -  valamilyen keretbe illesztve, 
gyakran kávéházi találkozás és beszélgetés keretébe -  a 
már előbb megtörtént eseményt.

Maguk az elmondott történetek azonban a szó szoros 
értelmében a napi politikai jelszavakat dolgozzák fel, 
tehát a közvetlen agitáció szolgálatában állnak. A „Há
rom nemzedékiben például a mezőgazdaság kollektivi
zálása mellett agitál -  szinte azonos módon, mint a kora
beli novellákban. A kisparaszt Batancs Sándor a válasz
tásokat megelőző jelölő gyűlésről mesél a középparaszt 
Vendel bácsinak. Bevezetőben megpróbálja az író a régi 
választások felelevenítésével élénkíteni az előadást, de a
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politikum már itt elszűrkíti a képet, mert egykettőre tisz
tázni kell, hogy a hajdani ígérgetésekből sohasem lett 
semmi, csak úgy tartották, „etetni kell a népet szép re
ménnyel” . Aztán szóba kerül, hogy Vendelt is említették 
a jelöléskor, ám egyrészt mivel nem volt jelen, másrészt 
mert valaki maradinak nevezte, elejtették. Erre feltámad 
önérzete, s így érvel: „Hát ki járt élen a beszolgáltatás
ban? Kinek a két kisebbik fia járt az autóúton?” Majd a 
szövetkezetre terelődik a szó, és még mindig régimódi- 
ságát cáfolandó, ilyen szónoktatot vág ki a középparaszt: 
„Sokat suttogtunk mink otthon az anyjukkal erről. 
Tizenkét hold és három gyerek, ha felosztjuk négy rész
re, marad három holdam. Hiszen te is tudod, ezért mész 
éppen a szövetkezetbe. Édeskevés, mondom, hogy ke
nyeret adjon mindegyik gyerekemnek. Nem jobb úgy 
egészben beállni a szövetkezetbe? Az biztos jövő minden
kinek és nyugalmas öregség nekem.” Mikor pedig a 
hírhozó azt is tudtára adja Vendel bácsinak, hogy az 
autóútról nemrég hazatért fiát jelölték a népbizottságba, 
kapva kap az alkalmon, hogy haladó magatartását bizo
nyítsa: „Már hogyne volna öröm, mikor bizonyság az 
ellen, hogy régimódi vagyok. Miért nevelte volna régi
módi ember a fiát úgy, mint én, mi?” Talán mondani 
sem kell, mennyire másképpen volt ez 1946—48-ban! 
Mennyire csak az újságírói íróasztal mellől látták ezt 
így, pontosabban akarták így látni! A kötelező felvásár
lásnak, azaz a beszolgáltatásnak azóta már van némi 
irodalma, a Párt is véleményt mondott az akkori etatisz- 
tikus módszerekről, le is számolt velük rövid úton. És 
hogy mennyire csak egy adott gazdaságpolitikai korszak
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célkitűzése veit a kényszerű kollektivizálás, és hogyan 
tekintett erre a parasztság, az szintén rövidesen megmu
tatkozott, amint ténylegesen érvényesülhetett e terüle
ten az önkéntesség elve. Több mint három évtized távolá
ból visszatekintve szinte hihetetlennek tetszhet, hogy az 
ilyen jeleneteket mégis eljátszották a falvakban is, sőt 
még azok is megtapsolták, akikről szóltak. Csak egyet
len magyarázat van rá: még mindig elég közel voltak idő
ben a háború, a fasizmus borzalmai és a felszabadulás, 
a forradalom örömei.

A „Jön a Zamek” egyszerre emlékeztet a felszabadulás 
utáni első korszak két érdekes jelenségére: a menzás 
időkre és a titokzatos tekintély és félelem övezte felső 
vezetőkre és ellenőrökre. Az írás főszereplője e titokza
tosságnak köszönheti, hogy amelyik menzán megjelenik, 
nyomban soron kívül kiszolgálják, sőt a legtöbb helyen 
a koszt minőségének javítását is ki tudja eszközölni. 
A varázsszó mindössze ennyi: Jön a Zamek! -  róla pedig 
mindenki (!?) tudja, hogy „a központi kalóriahivatal 
legfőbb ellenőrző közege” . A kis jelenet csattanója, hogy 
aki előtt mindezt demonstrálja és megmagyarázza ez a 
leleményes ember, nem más, mint maga Zamek. Ő pedig 
épp így tudja meg, milyennek kellene lennie, holott ő az, 
aki hasztalan váija, hogy kiszolgálják, s ha a rá hivatkozó 
Ismeretlen pártfogásába nem venné, talán éhen is ma
radna.

A fejlődésnek már egy következő szintjéről szól a 
„Mérték után” című jelenet, arról az időszakról, amikor 
némi szerencsével és összeköttetéssel már egész öltönyre 
való ruhát is lehetett kapni a szükséges hozzávalóval.
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Ilyen csomaggal állít haza e jelenet szereplője is, nem pedig 
sérült hanglemezzel, mint korábban -  bár még lemezját
szójuk sem volt. A szabónál azonban kiderül, hogy 
mégsem áll rendelkezésre minden hozzávaló: nincs 
cérna. Ezért hónapokkal később is csak a nadrág készül 
el, mert ugye a szabó nem tudott, a megrendelő pedig 
tudott -  mert kénytelen volt -  feketén szerezni cérnát.

Akárcsak az előbbi „esetet” „A csempeszájú literes” 
történetét is két ember beszélgetéséből ismerjük meg. 
Ez meg arról az időről szól, amikor a társadalombizto
sító már üdülésre is el-elküldött egy-egy dolgozót, s 
amikor az üzletekben már lehetett ezt, azt kapni, de az 
ügyintézés igen bonyodalmas volt, ha másért nem, hát 
a munkaverseny miatt. Kacsmariknak azt ajánlják a 
gyógyüdülőben, hogy otthon is folytassa a gyógyvízkú
rát, ezért venni szeretne a boltban, ahol árulják is, de 
csak csereüveg ellenében. Nagy nehezen hozzájut egy 
csempeszájú szabványüveghez, de nem fogadják el, 
mert versenyben vannak, s minden csempe üveg rossz 
pont a boltnak. Mire végül is elsüti, másfél literest kezd 
árulni a bolt, majd félliterest, s legutoljára hősünk nagy 
megnyugvással visszatér a régi, jól bevált bor fogyasz
tásához. És mikor mind maga, mind a felesége előtt 
igazoltnak látszik a borozgatásra való visszatérés, beállít 
a feleség a nagy szerencsével megszerzett gyógyvízzel.

Mindezek a jelenetek a Vidám Színpad 1950-es füzetei
ben jelentek meg, némelyek nyilván valamivel előbb kelet
keztek. Szem előtt kell tartani az évszámot, hogy lássuk, 
milyen szorosan fűződnek ezek az írások az időszerű po
litikai eseményekhez. Ez az időszak a Sztálinnál és a
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sztálini rendszerrel való összeütközésünk egyre hevesebbé 
válásának jegyében áll, amikor a Jugoszláviára, a Pár
tunkra és a vezetőinkre szórt rágalmak egyre képtele
nebbek és egyre veszedelmesebbek lettek, s ezt nem le
hetett válasz nélkül hagyni. Majtényi sem hagyta. A 
„Hazugság fogadásból” című, alig egy nyomtatott ol
dalnyi villámtréfa három szereplője, beszélgetője termé
szetesen, korsó sörbe fogad, hogy ki tud nagyobbat 
hazudni, s a harmadik így főzi le ellenfeleit: „Én nem 
vagyok ügyes hazudozó, mint ti, a fantáziám sem műkö
dik jól, ezért csak azt fogom elmondani, amit a moszkvai 
rádió tegnap este Jugoszláviáról bemondott.”

A „Ki találta tel” című vidám jelenetben azt a sztálini 
rendszerhez fűződő prepotenciát gúnyolja ki, mely 
szerint minden jelentős találmány szovjet vagy legalábbis 
orosz tudós nevéhez fűződik. A jelenet Hacsek és Sajó 
modorában társalgó szereplői azt a legújabb állítást 
gúnyolják ki, hogy a hangosfilmet valamiféle Libidov 
nevű szovjet vagy orosz tudós találta fel. Az előbbiekhez 
hasonlóan ez is inkább humoros olvasmány, mint szín
padra kívánkozó jelenet, de itt valóban egy jó novella- 
téma veszett el. Azazhogy nem is veszett el egészen, mert 
jó részét Majtényi egyszer már megírta az „Onuc Péter 
harangjaidban, s onnan helyezte át ide. Mindazt, amit 
a némafilmről, a rendőrök elől menekülő Polidorról s a 
filmen pergő eseményeket pálcával mutogató kommen
tátorról a novellában elmondott, itt még megtoldja az 
első hangosfilmekre való visszaemlékezéssel: mindig 
olyankor hallották a hangot, amikor a beszélő már rég 
kiment, mivel a  hangot még lemezről játszották vissza,
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és „a képből mindig lecsíptek egy keveset, a hang viszont 
rajta maradt a lemezen” .

Pusztán kuriózumként említjük meg, hogy a Jugoszlá
via elleni szovjet rágalomhadjárattal és annak a műfaj 
kínálta humoros, gúnyos modorban való határozott 
visszautasításával egyidejűleg Majtényi egy igen gyenge 
szovjet humoreszk ,,ötlete nyomán” komédiát írt egy fel
vonásban és két képben ,,Fürdőkaland” címmel.

Utolsó interjújában, amelyet néhány hónappal a ha
lála előtt, 1974 márciusában adott a zágrábi Oko munka
társának, többek közt a következőket mondta: „Soha
sem voltam kemény bírálója a környezetemnek. Mindig 
igyekeztem megérteni az emberi gyöngeségeket és hibákat. 
Hőseimet, figuráimat közelről és nem felülről néztem.” 
Az emberi hibák és gyöngeségek megértése, mint annyi
szor láttuk elbeszéléseiben és regényeiben, jelenti a meg
bocsátást is, az elkövetők fölmentését, de Majtényi gya
korlatában jelenti általában a konfliktusok, drámai ösz- 
szeütközések elkerülését is. Drámai összeütközések hiá
nyában pedig érthetően túlsúlyban marad párbeszédes 
műfajaiban is az epikum, a történet elmondása a megjele
nítés helyett. Ebből az ő szavai szerinti mesélő természe
téből következik, hogy bár felismeri a rádió hatalmas 
irodalomnépszerűsítő szerepét, segítségével csak epikus 
alkotásait igyekszik a hallgatóhoz eljuttatni, nem új 
kifejezésforma segítségével a mondanivalóját. A mikro
fonról mondja a belgrádi rádiónak adott, már említett 
interjúban: „Ebben a kis készülékben csodálatos
segítőtársat találtam. Tíz év előtt szerepeltem először 
a Növi Sad-i rádióban, és azóta alkotásaim egy részét -
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egyes műfajokat, úgy gondolom -  ennek a mikrofonnak 
a segítségével sikerült népszerűsítenem.” (Kiemelés: J. G.) 
Joggal jósol nagy jövőt e médiumnak, amely új közönsé
get fog meghódítani az irodalom számára „Azt hiszem
-  vallja - ,  hogy a rádió nagyszerűsége elsősorban abban 
van, hogy egészen új réteg lépett közelebb az irodalom
hoz, olyanok is talán, akik az irodalmat -  könyv alakban
-  nemigen vették eddig a kezükbe.” A rádióval kapcsola
tos fenti álláspont és elvárás nemcsak abban nyilvánul 
meg -  bár kétségkívül abban is hogy rádiójátékainak 
egy részét korábbi novelláiból írta, hanem még inkább 
abban, hogy eredeti rádiójátékai is zömükben párbeszéd
be szedett novellák, sőt olykor csak tárcák -  voltaképpe
ni drámai mag, konfliktus stb. nélkül.

Eljárásának szemléltetésére kiválóan alkalmas a 
„Menyhárt Imre négyszer is áthajt a Tiszán” című novel
la, amelyet előbb rádiójátékká, majd színművé dolgozott 
át. Ezt írta egy helyen róla: „Ebben az elbeszélésben, 
már amikor papírra vetettem, megéreztem a drámai 
elemek kiaknázatlanságát.” Drámai mag valóban volt 
benne: két vakvágányra futott embersors egy véletlen 
folytán találkozik, s mind az özvegyen maradt Erzsiben, 
mind a legénynek maradt Imrében felmerül a remény, 
hogy helyrehozhatják elrontott életüket. Mint a novellá
ban láttuk, ezt a reményt Imre mértéktelen ivása, féktelen 
mulatozása -  ami Erzsit éppen első férjére és tragédiájára 
emlékezteti -  szertefoszlatja, sorsuk tehát tovább halad 
a tragikus kifejlet felé.

Ugyanezt mondja el a „Kusza sorok egy gyűrött cé
dulán” című rádiójáték is. Habár Majtényi tisztában van
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vele, hogy a rádió „határtalan barangolást engedélyez 
a térben... fantáziában és ugyanolyan barangolást enge
délyez a lélek mélyére való utazásban is” , nem él ezekkel 
a lehetőségekkel. Térben és időben, kiváltképpen a lélek 
mélyében való barangolás lehetővé tette volna neki, hogy 
a tragikus fordulatot mind Erzsi, mind Imre korábbi 
életének, sőt kettejük korábbi kapcsolatának egy-egy 
mozzanatával, jellemük alakulásával jobban motiválja. 
Ehelyett a névnapi mulatozás és a vendégek pletykázása, 
kártyázása stb. elevenedik meg a rádióelőadásban.

A novella „Harmadik ablak” című színpadi változa
tának bemutatása alkalmából, 1958-ban a következőket 
mondta Majtényi (a Dolgozóknak adott interjúban): 
„Továbbfejlesztve a témát, először rádiójáték készült 
belőle... és a téma rádiósikere* adott aztán bátorságot, 
hogy színpadra vigyem.” A novella és a színmű közötti 
eltérést pedig a következőkben jelöli meg: „a színdarab 
a közönség elé hozza ennek a játéknak összes alakjait. 
Mindazok, akiket csak a háttérben tudunk és sejtünk, 
előlépnek, és emberileg megformálva segítenek hozzá a 
cselekmény teljes kifejeződéséhez.” Az eltérések koránt
sem merülnek ki ebben. Igaz, megelevenedik a névnapozó 
vendégsereg, de kísérletet tesz az író a főcselekmény, 
Imre és Erzsi találkozása, majd végleges elválása részle
tesebb motiválására is. Megtudjuk, hogy Imre még lány
korában szerette Erzsit, a leány apja azonban rangon 
alulinak tartotta a földmérőt, sőt öregellte is Erzsihez. 
Erzsi érzelmei homályban maradnak, de ennyiből is

* AJig fél év leforgása alatt háromszor is szerepelt az újvidéki rádió műsorán: 
1957. július 13-án, szeptember 5-én és december 5-én.
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nyilvánvaló, hogy egyéni tragédiájuk az akkori erőszakos 
elválasztásukból veszi eredetét.

Az író azonban nemcsak a múlt, az előzmények irá
nyába barangolt el az időben, hanem a jövő felé is, azaz 
„a darabnak harmadik felvonása is született, tehát a cse
lekmény nem áll meg ott, ahol a rádió változat*: a szín
pad Menyhárt Imre csöngős szánjának visszakanyaro- 
dását is hozza a harmadik ablak alá, ahonnan a kis dráma 
voltaképpen elindul. Azt hiszem, az író szuverén joga, 
hogy más formában továbbfejlessze, amit egyszer elkez
dett.” Hogy ez a visszakanyarodás mit hoz? Happy en- 
det! Pedig a szakítás itt is éppúgy lezajlik, mint a novellá
ban és a rádiójátékban, sőt talán még színesebben életre 
kel ez a vidéki dzsentri kúriákba kívánkozó „hejehujás, 
bolond világ” , amely Erzsi szerint már zsugorodik is, 
és melyet ő egyértelműen elutasít, mert életét nem akaija 
ismét így kezdeni. Imre szerint pedig reménytelen vállal
kozás „bolondok közt okosnak lenni” , mert „a bolondok 
közt az okos a bolond” , és ő a bolond világban érzi jól 
magát. Ismételt és most már végleges elválásuk tehát 
szükségszerű, és mintha még jobban meg volna indokol
va, mint az előbbi változatokban. Imre itt is egyedül hajt 
át immár negyedszer a Tiszán. Erzsi a fiatalabb Géza 
szebb csengőszánját választja, de Imre a szánon talált 
sál visszaszármaztatása ürügyén még egyszer visszakanya
rodik a harmadik ablak alá, Erzsihez, s ekkor egyszerre 
minden rendbejön. Ha szem előtt tartjuk, hogy a színmű 
egész hangulata erősen közelít a népszínműhöz, akkor

• és a novella (J. G. megjegyzése).
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ez a végkifejlet természetes. Ám ha ismerjük az előbbi 
változatokat, akkor Erzsi szavaiban kell keresnünk az 
író eredeti és fő mondanivalóját, ami ítélet e világ felett, 
egyszersmind megpecsételése kettejük viszonyának, ille
tőleg sorsának is. Az írónak joga van az eredetileg 
méltán elítélt hőseit s velük együtt egy társadalmi réte
get utólag fölmenteni, a bírálónak viszont kötelessége 
megállapítani, hogy ez engedmény a közönségnek, fel
tehetőleg a siker reményében és érdekében, s hogy ez 
megbontotta a mű eszmei egységét, megmásította monda
nivalóját.

Lényegében hasonlóképpen járt el a Plútó című novella 
rádiójátékká történt átdolgozása alkalmával is. „A csil
lagszemű” című rádiójátékban is megelevenednek a no
vellában csak futólag említett szereplők, de egyúttal ki 
is bővül a társaság. Ott csak a tanító meg a tanítónő jö tt 
látogatóba az erdészhez meg a segéderdészhez, itt vi
szont egész pedagóguscsapat a faluból és a városból, 
s feltűnik egy goromba, kötekedő fuvaros is. A tanító 
a Primusz nevet viseli, s úgy lép fel, mintha a fiatal és 
csinos kolléginájához, Erzsikéhez a kartársi kapcsolaton 
túlmenően is köze lenne, sőt mintha valamiféle előjoga 
lenne hozzá. Akárcsak a novellában, itt is felsejlik annak 
lehetősége, hogy valamiféle konfliktus keletkezik a „bo
rostás, elhanyagolt külsejű férfiak” közé tévedt „egyet
len rózsaszál” körül. A rádiójátékban ez már kialakuló
ban is van, hisz Primusz beleköt a segéderdészbe, aki 
a leánnyal a verandán társalog, de mivel utóbbi csaknem 
kiszorítja a tanítóból a lélegzetet, egyszerre vége szakad a
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jelenetnek, s fo ly tatódik  a nagyszobában a főerdész m ár 
ism ert ifjúkori tö rténetének  az előadásával.

N oha  a rád ió játék  középpon tjában  szintén az „é le t
m en tő” ku tyáró l, illetőleg a  kutya e ladásáró l szóló tö r 
ténet áll, m in t a  novellában, a  többlet, am it az á tdo lgo 
zás hoz, mégsem csupán az eredetileg háttérben  álló 
szereplők m egelevenítésében és k ö rü k  kibővülésében van. 
A rád ió játék  nem  zárul le a ku tyatö rténe t elm ondásával, 
hanem  fo ly tatódik  az erdőben, a  vendégsereg hazatérése 
keretében Erzsi és Prim usz érdekes és heves összecsapásá
ban. Erzsi ugyanis lelkesedik az öreg erdész ifjúkori 
lépéséért, a konvenciókat felrúgó b á to r m agatartásáért, 
azért nevezetesen, hogy szerelm e kinyilvánításáért m inden 
á ldoza tra  kész volt. A  tan ító n ő  a tö rténetbő l Prim usz 
m egalkuvó, kispolgári lelkületére következtet, m ert m int 
a  szóváltásból k iderül, dehogyis volna az kész érte  szem be
szállni környezete m egcsontosodott erkölcsi nézeteivel. 
H om ályosan  még az t is sejteti M ajtényi a  hallgatóval, 
hogy a kezdettő l fogva p a ttanásig  feszült, a részegségtől 
is sz íto tt hangu la t végül is robbanáshoz vezetett, de nem  
Prim usz és a  segéderdész vagy Bakó és bárk i m ás közö tt
-  am i feltételezhető volna hanem  állító la  a  segéderdész 
lő tt rá  főnökére. H ogy m iért?  N em  világos a szövegből.

A  „ P ö rk ö lt sósm andulá” -ból készült (azonos cím ű) 
rád ió já tékban  gazdagodo tt leginkább a  tö rténet, s a  
novellában csak lappangó  d rám ai elem itt  szépen k ibon 
tak o zo tt. A  novellában, m in t em lékezetes, nem  volt 
több , m in t a  h a lá ltáb o rt m egjárt em ber vallom ása -  m a
g áb an  véve csupán  furcsa  -  érzelm i zavaráró l, azazhogy 
elpusztu lt felesége helyett -  feltehetőleg -  m ég élő k o ra i

261



szerelmét gyászolja. Akárcsak a novella, a rád iódrám a is 
kávéházban játszódik, itt is a  pörkölt sósm andula indít
ja  el az emlékezést, ám m aga a történet jóval bonyolul
tabb  lesz, és kétségtelen drám ai töltést nyer. M indenek
előtt a  hajdani iskolatárs, János nem m agában ül a kávé
házban, hanem  a feleségével, aki feltűnő érdeklődést 
tanúsít Haufeld M arci története iránt, és közbevetett 
kérdéseivel mintegy kierőszakolja a  mesélőbői, hogy 
megváltja még m ost is lobogó szerelmét a  hajdani tán 
cosnő, W ronszki A nna iránt. M ondanunk sem kell: 
e feltűnő érdeklődés m agyarázata, hogy ez az asszony 
m aga W ronszki A nna, ám ez a körülm ény nem fordítja 
a  történetet valamiféle elégikus vagy szentimentális 
emlékezésbe, hanem  az asszony, kihasználva féije rövid 
távollétét, szemére veti M arcinak egykori gyávaságát. 
M ert W ronszki A nnát szerette ugyan, de feleségül venni 
m ár nem  volt bátorsága, s olyan valakit vett el, akinek 
oldalán továbbra is A nna után  sóvárgott. Ezért a rra  
inti, ne menjen u tána a  m ásik W ronszki A nnának, akin 
m ost akad t meg a szeme a  kávéházban, hisz úgysem merné 
érzelmeit követni. A jelenet drám ai feszültségét szerencsé
sen szítja fel az asszony kilétének megsejtetésével, s emeli 
csúcspontjára abban  a rövid jelenetrészben, am ikor a 
férj távol van, s e siettető körülm ény m ár m aga felgyorsít
ja  a  párbeszédet, felhevíti a  légkört, s a  m ondanivaló 
töm ör közlését sürgeti. A  m aga idejében igen sikeres 
m űsor lehetett, hisz 1960 júniusa és 1961 júliusa között 
négyszer is sugározták. *

* Adataink forrása: Repertoár radio-drame Rctdio Novog Sada na madarskom 
jeziku od 1950 do Jurta 1970 godine. (A Növi Sad-i Rádió magyar nyelvű rádió* 
dráma-repertoárja 1950-től 1970 júniusáig.)
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A rádió  iránti lelkesedése, s feltehetően a rádióhoz 
beérkező visszajelzéseken m érhető sikerek eredeti rádió
já tékok  írására is serkentették, bátoríto tták . Ilyen eredeti 
alkotás például a „H otel Tropical” , amelyben a „K isértet 
a hotelben” és a  „V onat a  hóban” m ár ism ert hangulata, 
levegője elevenedik meg. Egy szegény tojáskereskedő a 
hőse, aki mindig olyankor érkezik a hotelba, am ikor 
biztos benne, hogy m ár nincs üres szoba, s a  portán  egy 
fotelban tölti el az éjszakát. A  portást és a liftes fiú t egy 
benzinkút kirablásánál tanúsíto tt hősiességének meséjé
vel szórakoztatja, egy nevezetes nap hősének adva ki 
magát. A reggeli váltás érkezésekor derül ki csak a tu r
pisság, de addigra a  kereskedő m ár továbbáll, m iután 
még egy éjszaka sikerült m egtakarítania a  szállodakölt
séget. Itt, akárcsak a „P lú tó” -ban, szintén a történetben 
szereplő történet kelt csupán némi izgalmat a  hallgatóban.

Az 1945— 1950-es időszakot kivéve, M ajtényi igen 
ritkán fordul tém áért a  jelenhez, még ritkábban  annak 
valamely politikai kérdéséhez. Épp ezért érdemel kivé
teles figyelmet az 1969-ben keletkezett „K örforgás” , amely 
a  politikai és gazdasági vezetők négyévenként kötelező 
váltakozásáról, az úgynevezett rotációról szól. Persze itt 
sem m aga a leváltás játszódik le, hanem  csak elbeszélik 
utólag, s ha  jó l megnézzük, ez is párbeszédbe szedett 
novella. Egy tan ár és egy nemrég leváltott gyárigazgató 
gyalog vág neki egy hegynek, míg a feleségek a  többi 
kirándulóval autóbusszal teszik meg az u tat. A  tanár 
régészeti kiselőadást rögtönöz útitársának, ez pedig el
meséli leváltását; elm ondja, hogy három  évvel azelőtt 
m ár jelezték, de ő nem is igen hitte, meg a  nagy hajsza
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közben el is felejtette. A három  év leteltével mégis bekö
vetkezett, am it el sem tu d o tt képzelni, hisz egy halom  
ócskavasból -  legalábbis így hiszi -  ő csinált hatalm as, 
korszerű üzemet. E változással felesége és fia is értetle
nül áll szemben, s egyértelműen bukásnak fogják fel a 
történteket. A  felesége például azzal „vigasztalja” , hogy 
m ajd csak csinál valam it a  nyugdíjaztatásáig, talál valami 
hobbyt m agának, „szegény” . Hosszas unszolásra aztán 
a  tan á r is megteszi a  m aga vallom ását: „Sohasem  kap
tam  feladatot, m ert énbennem  egyszerűen nem b íz tak ... 
M indig jö tt  a  főnök, és mindig jobban  tudta, m int én, 
hogy m it kell ta n íta n i... és higgye meg, én  voltam a lo
bogó lojalitás, mégsem bíztak bennem ... Engem rotálás 
nélkül is végérvényesen akkor ro táltak  le, am ikor ezt a  
szót még csak a technikában és nyom daiparban ismerték 
m int az örök körforgás szimbólumát! Hanem  azért so
hasem  gondoltam , hogy a fiam  azt h isz i... úgy gondolja, 
hogy m indezért kevesebb vagyok.”

A  volt gyárigazgató megszégyenülten hallgatja a  kis
em ber vallom ását, s bocsánatot kér tőle, ha  m egbántotta 
volna, m ajd  így folytatja: „M in t a  gazdag ember, ha 
panaszkodik, úgy érzem m agam  m o st... egy kis lecke is 
volt ez nekem! Hogy m eghallottam  a szegények pana
szát is.”  Az írói végkövetkeztetés, melyet végül a  tan á r 
m ond ki a  feleségének, s ami bizonyára a  rádiójáték meg
írásának legfőbb indítéka is egyszersmind, így szól: 
„H ogy lecsúszott em ber? Nem , azt nem m erném  m onda
n i . . .  inkább azt hiszem, hogy m ost em elkedett magas
r a . . .  Igen, egészen az emberi m agasságba.”

Talán csak egyetlen olyan (eredeti) rádiójátéka van,
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amelyben igazán megkísérelte a  műfaj és a  technika ad ta  
lehetőségek kihasználásával a térbeli és időbeli barango
lást, illetőleg a lélek mélyére való utazást. „M i tö rtén t 
az utcasarkon?”  a címe, s arról szól, hogy egy öregedő 
házaspár unalm ában megfigyeli két ismeretlen férfi, egy 
idősebb és egy fiatalabb  találkozását, heves szóváltását, 
majd hirtelen elválását. M indez a városi forgatagban 
történik, s ők a harm adik emeletről figyelik, tehát egyetlen 
szót sem hallhatnak. De épp ezért száguldhat szabadon 
a képzeletük, s mindegyik a m aga életszemlélete és ér
zelemvilága szerint kerekít történetet a  láto ttak  köré, 
mögé. Sőt ham arosan bekapcsolódik e „ játékba”  a 
feleség öccse, m ajd pedig egy fantasztikus-misztikus 
telefonbeszélgetés révén a m ár rég halo tt nagynéni is. 
A  rádiójáték korántsem  a kiagyalt történetek érdekessé
gével, inkább csak a műfaj m eghódítására tett kísérlet 
jelentőségével válik ki a  többiek sorából.

A hatvanas években M ajtényi úgyszólván házi szerzője 
volt az újvidéki rádiónak, s elsősorban a  rádiódrám a 
szerkesztőségének dolgozott, írt eredeti műveket, s al
kalm azta rád ióra saját és m ások prózai műveit. Közre
m űködött emellett a  rádióiskolában, állandó m unkatár
sa, nemegyszer szóvivője, konferansziéja volt a  vidám  
m űsoroknak is. A  rádiójáték m űfajában 1959 és 196S 
között volt a  legtermékenyebb: alig 6— 7 esztendő le
forgása a la tt nem kevesebb, m int 8 eredeti műve és á t
dolgozása szerepele a  m űsorban, 1957-től haláláig pedig
11. Jelentősnek kell tekintenünk azt a tényt, hogy az ő t 
idegen ötletből készült rádiójáték, illetve adaptáció közül 
kettő K rúdy G yula művéből készült, mégpedig a  „Szind-
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bád" és ,.A hírlapíró halála” . Érdekes, de nyilván nem 
véletlen, hogy ,,A hírlapíró halála" messze kimagaslik 
ebből a 11 címet számláló opusból. Nemcsak azért, 
mert egy remekbe szabott Krúdy-novellát választott 
a szerző átdolgozásra, hanem mindenekelőtt azért, mert 
ezt a figurát oly tökéletesen érti, érzi és éli Majtényi, 
mert ez a kisember -  méghozzá szakmabeli! -  oly közel 
áll hozzá, hogy szinte csak itt döbbenünk rá, hány roko
na, testvére csetlik-botlik M ajtényi novelláiban és regé
nyeiben, különösen pedig A magunk nyomában és a 
Szikra és hamu lapjain. És az író e rádiójátékban, Krúdyt 
követve, bátran és nagy biztonsággal váltogatja a szín
tereket, a szerkesztőségtől, a vendéglőn, éjjeli m ulatón át 
az úri kaszinóig, a  saját lakásáig, a suszterinassal való 
találkozástól a párbaj színhelyéig; ugyanígy követi lelki 
állapota hullámzásait is ennek az akaratlan hősnek a 
félelemtől a gyáva menekülés elutasításán á t a  veszéllyel 
való kényszerű, mégis bátor és hős szembenézésig, s a 
szinte m egm agyarázhatatlan, de az írói igazságszolgálta
tás törvénye szerinti megmenekülésig.

Nem véletlenül használtuk M ajtényi rádióban elhang
zott műveire következetesen a rádiójáték megjelölést, 
állandóan kerülve a rádiódrám a szót. M aga az író  azon
ban rádiódrám áról beszél, annak nevezi műveit, s érdekes, 
hogy elméletileg lényegében jól is határozza meg a m ű
fajt. ím e: „Szeretem ezt az irodalmilag és művészetileg 
nem eléggé tisztázott, nem eléggé elismert, szerintem 
azonban hatalm as és nagy jelentőségű irodalm i műfajt, 
amelyben hanggal kell m indent megvalósítani. Ő a leg
közelebbi rokona a könyvolvasásnak, ahol a betű és a
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m ondat m inden ... Lehet tájhoz kötö tt és absztrakt, 
mindegy. Az egyedüli -  am ikor mint kifejező eszköz 
alulm arad hogy nem tű r epikát: rövidnek kell lennie 
és sűrítettnek, és a legfontosabb a drám ai elem benne. 
A lírának szintén nem ellensége...”

Valóban nincs más tennivalónk, mint e követelmények
kel szembesíteni Majtényi rádiójátékait, hogy megálla
píthassuk, miben „m arad t alul” . A drám ai elem sok 
esetben hiányzik, ugyanakkor túlsúlyban van az epika, 
és csak nagy ritkán, korántsem  kihasználva a műfaj 
kínálta lehetőségeket, barangol térben, időben, fantáziá
ban és a lélek mélyén. Ennek ellenére éveken á t a műfaj 
legnépszerűbb szerzője, s némely rádiójátéka 3— 4 al
kalom mal is m űsorra került, a 11 műve-átdolgozása 
meg összesen 25-ször, úgy is m ondhatnánk, 25 „előadást” 
ért meg. Nyilvánvaló tehát, hogy a rádióhallgató a Maj- 
tényi-prózával való találkozásban vagy újratalálkozás- 
ban lelte öröm ét, az írónak pedig valóban művei népsze
rűsítésére szolgált a csodálatos segítőtárs: a m ikrofon.

Legutolsó befejezett műve egy színmű, „A  szám űzött” , 
amelynek alapötletét a „Tom iban most ősz van” című 
novellából ismerjük. Itt azonban valóban új mű szüle
tett, egy alig néhány oldalnyi novellából egy háromfel- 
vonásos színmű, amelyet az újvidéki rádió művészegyütte
se közönség előtt is előadott az M- stúdión kívül Újvidék 
Telep nevű perem városának színpadán és még további 
négy vajdasági községben.

A M agyar Szó színi kritikusa, Gerold László az M - 
stúdióbeli bem utató kapcsán azt írta , hogy: „A  főhősben 
a múlt, a dicsőség emléke és a jelen, a kegyvesztettség
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kettőssége, ellentéte, valam int a szökés, a Róm ába való 
visszatérés vágya s ennek lehetetlensége viaskodva terem ti 
meg a drám a szám ára elengedhetetlenül szükséges kellő 
feszültséget, tragikus töltést.”  E megállapítást azzal egé
szíthetjük ki, hogy a R óm ába való visszatérés vágyával 
nemcsak a visszatérés lehetetlensége áll ellentétben, ha
nem az ittm aradás vágya is. A drám ai, a  tragikus küzde
lem tehát nemcsak Ovidius és környezete között folyik, 
hanem  a szám űzött költő bensőjében, lelkében is- Sőt a 
drám ai cselekmény során m indinkább ez az ellentét 
bontakozik ki és kerül középpontba m int igazi, lényeges 
konfliktus. Emlékezzünk csak a csapszéki hetéra, Sibylla 
szavaira: szerinte csak annak nem lehet innen menekül
ni, ,,aki úgy tudja, hogy sorsára végleg kitették a pontot, 
akinek nem elég kemény a szíve, annak sem ... és akit 
a szíve ide h ú z ...  annak nem lehet” . Vagy emlékezzünk 
m agának Ovidiusnak a szavaira, a Calviának (Sicullus 
barátjához írandó levél form ájában) tett vallom ására: 
,,Ám  én innen mégis, a távoli Tom iból, ahová bezártak 
száműzetésbe, ahová száműzetésbe zárt a saját szívem, 
azt m ondom  neked, csak így lehet elbírni m indent! H a 
szeretni tudsz élő szerelemmel.”  És hallgassuk meg vé
gezetül Vitális törzskapitányt, aki a költő tétova mene
külési kísérletét m eghiúsította, elfogta és visszahurcolta 
Ovidiust az im m ár örökös száműzetésbe: „H a dulako
dásra kerül a  sor, győztek volna, uram . És a k k o r ...  
akkor O vid ius... Nem Ovidius. A szám űzött egyszerre 
m egállította a kocsit, közénk lépett, a  fegyveresek k ö z é ... 
elénk jö tt  és ennyit m ondott: fárad t vagyok. És m egadta 
m ag á t... ő  maga jö tt  vissza: fáradt vagyok, így m ondta.
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ö reg  ember, elfáradt. E lfáradt attól, ami reá vár. H ada
kozás a cohorsok között, melyiké a fogoly ... Róm ai 
b a rá to k ... M ikor ju to tt volna el oda: Ő maga gondolta, 
hogy soha.” (Kiemelés: J. G .)

Ennek természetesen az ellenkezője is érvényes: aho
gyan lépésről lépésre megvilágosodik, hogy a drám ai 
konfliktus m agában Ovidiusban éleződik ki, ugyanúgy 
arról is meggyőződünk, hogy a költő és környezete közötti 
ellentét nem is olyan kiélezett, m int kezdetben gondoltuk. 
A Calviának tett közvetett szerelmi vallomás idilli han 
gulatát még a férj, a legfőbb rab tartó , Cornelius szaglá
szó, feleségét vallató kérdései színezik á t vészjósló iz
galom mal, s az a közlése, hogy a szám űzött minden leve
léről m ásolatot készített, és a feleségét is kémkedésre 
kényszeríti; a kocsm ában Sibylla vallja meg neki, hogy 
mindenki kémkedik utána: a  kocsmáros, a  vak citerás, 
sőt feltehetőleg ő m aga is. U gyanakkor kiderül, hogy 
őrzői éppoly foglyok, m int ő, valamennyiüket büntetés
ből helyezték ide a birodalom  peremére, a barbárok 
földjének szomszédságába; Calviában őszinte tisztelőre 
talál, aki minden nagy művét ismeri, az Am orest és az 
Ars amatoriát is, és boldogítja a tudat, hogy „m egtanul
ja  egykor a  világ” az ő nevét is; a  költő a géták nyelvét 
tanulja, vezérük felkínálja neki vendéglátását, sőt segít
ségét is a szökéshez; Cornelius m aga szintén kész szemet 
hunyni szökése fölött, hisz csak nagy késedelemmel adja 
ki a  parancsot, hogy vegyék üldözőbe a szökevényt.

Ovidius tehát nem a  bátran küzdő és tragikusan elbukó 
drám ai hősök fajtájából való, alakjában az író a  m agában, 
önm agával vívó, s épp ezért a  környezetének könnyű
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prédájává váló esendő em ber példáját állítja elénk, m int 
annyi más írásában  is.

A novellához képest jelentősen kibővült itt m ind a 
cselekmény és a szereplők köre, m ind az írói m ondan i
való, de kiteljesedett m indenekelőtt a  főhős em beri alakja, 
jellem e. N em csak a D una  deltá jának  és Pon tusnak , a 
Fekete-tenger vidékének világa elevenedik meg, ahol 
géták, szarm aták , görögök élnek a fényes R óm ához ké
pest civilizálatlan viszonyok közö tt, de több-kevesebb 
élességgel k ibon takozik  a  d rám ában  Calvia, Cornelius és 
Sibylla a lak ja  is. Leginkább mégis gondolatilag  mélyíti 
el M ajtényi a költő  és a  hatalom  közötti összeütközésnek 
m ár a novellában is jelzett tém ájá t: ,,M ert m indig baj
-  ad ja  költő  hősének szájába egyik fő gondo latá t ha  
a  ka tona  meg a szenátor jo b b an  tud ja , m in t a költő , hogy 
kell a  verset írn i.” A „T om iban  m ost ősz van” költői 
üzenet jelentése is lényegesen kitágul. A novellában m in t
ha csak a szám űzetésébe végleg beletö rődö tt, a  m enekülés 
lehetőségéről végleg lem ondott öregedő em ber szólna 
belőle. Igaz, o tt is em lítette a  szerelmet, amely „ m á r 
csendes im ádság” , de itt  élő szerelem ről beszél! „O lyan  
voltam  m ár -  vallja Sicullus bará tjának  - ,  m int a kiszá
rad t kó ró , köhögés fo jtogato tt éjszaka, és belső bajai
m at figyeltem : m a melyik tám ad  ugyan? H ogy oda 
lökdössön, ahonnan  nincs visszatérés. D e látod , episto- 
lá t még m indig tu d o k  írn i, és tu d o k  sírni m ég m indig. 
S m egtanultam : nem  a szerelmi em lékek azok , am elyek 
küzdeni tu d n ak  a sok rettenet e lle n ... Ide igazi fo rró  
ita l kell, gyöm béres, fűszeres nedű, am elyet a tengerjárók 
kevernek k i.”  A z üzenet m ár nem  is csupán azt jelenti,
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hogy a költő  lelkében is ősz van, de azt is, hogy ez még 
szép volt, ám  m ost, hogy elfogták, s ezentúl m inden este 
m egláncolják, „m ost tél jö n , tél lesz, Ovidius, kegyetlen 
té l”  -  m ondja Calvia. S ezt a  telet még kegyetlenebbé, 
hidegebbé teszi, hogy Calvia sem lesz többé.

M aga a kérdésfeltevés, a társadalom  és m űvészet, h a
talom  és költő  viszonya, ellentéte m int a  d rám a tém ája, 
s e drám ai küzdelem áthelyeződése a  tragikus hős ben
sőjébe az esszéhez közelíti ezt a  M áj tényi-szöveget, m aga
san szárnyaló, lírával á tfű tö tt nyelvezete és stílusa pedig 
kifejezetten költőivé avatja. H add zárjuk  az író  utolsó 
üzeneteként is felfogható m ű vizsgálatát egy ilyen példá
val, am elyben az em beri lelkiállapot és a  term észeti kép 
tökéletes egysége teszi érzékletessé a  rajzot, a  nyitó  és 
záró  sor pedig m int egy költem ényt foglalja zárt szerke
zetbe: „T om iban  m ost ősz van, és a k ikötőben  korán 
kigyúlnak a fároszok. O lyanok, m int a vér, fényük mesz- 
szire ellátszik. K i szoktam  já rn i oda, a szél ilyenkor ja jga t, 
vádol és tám ad. De ez m ost m ár m uzsika nékem , ütem e 
és fu tam a nem  nyugtalanít m ár, csak egyszerűen fáj. 
A zt hiszed, Sicullus, azért fáj, m ert ide kerültem ? Félek, 
bará tom , hogy nekem  ez a szélzúgás m ár o tt is fájna, 
m ert R óm ába is csak az érkezne vissza, ak it ide szám 
űztek, a m ocsarak közé, T om iba, ahol m ost ősz v a n . . .”

5. Sok mondanivalóm volna m ég .. .

A m int a  feltételes m ód sejteti, betegségének súlyosbodása 
idején m ondta  a fentieket, temészetes há t, hogy így foly
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ta tta : „csak volna hozzá erőm !” Az erő azonban egyre 
fogyott, a tervek egymás után m entek füstbe, s valójában 
egész sor műve m aradt félbe-szerbe.

A zágrábi O kónak adott, m ár em lített nyilatkozatában 
például ezt m ondta az Élő v/zről: ,,E  művemen 1935-ben 
kezdtem dolgozni, és még mindig nem fejeztem be. 
H átra  m aradt a harm adik rész -  arról, hogyan épült a 
csatorna a szocializmusban. Megtervezőjével, N. M irkov 
m érnökkel, a nagy álm odozóval együtt tervezgettük, 
hogy befejezem a bácskai csatornáról szóló regényt. 
Jó barátom , a festőművész B. Szabó György elkészítet
te az Élő víz harm adik kötetének borító- és kötéstervét 
is, de a mű m ost m ár valószínűleg befejezetlen m arad .” 

A Remények batárján megjelenése alkalm ából, tehát 
hetvenedik születésnapja körül így nyilatkozott a Dolgo
zóknak: „Egyelőre A magunk nyomában harm adik 
kötetét készítem elő. Ezzel még adós vagyok.” Ugyan
ezt m ondta, valamivel részletesebben kifejtve kon
cepcióját a  H ídban, a  szintén 1971-ben megjelent inter
júban  is. Burány N ándor író társának  a rra  a  kérdésére, 
hogy „M i van még hátra , mi m aradt még, am it teljesíteni 
szeretne” , így válaszolt: „A z emlékezéseim harm adik 
kötetét megírni . . . A  magunk nyomában és a Szikra és 
hamu után szeretnék még egy könyvet írni azokról a 
háború  előtti em berekről, írókról, eseményekről, amelyek 
a mi irodalm i viszonyainkhoz képest elég jelentősek voltak 
ahhoz, hogy m a is tudjunk ró luk .”

Régen dédelgetett terve volt, s a  H ídban közölt nyilat
kozatában ism ét megemlítette, hogy regényt szeretett 
volna írni a  felesége nagyapja 1880-ból kelt naplója
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nyom án, amelyből Burány N ándor megállapítása szerint 
„a  múlt századi Bácska levegője á rad t” .

Legutolsó terve egy kórházregény volt, amelyből -  
csakúgy, m int az emlékezéseinek harm adik  kötetéből -  
valamennyi el is készült. Ez utóbbiból néhány novellisz- 
tikus részlet meg is jelent a lapokban. A megjelent és a 
kéziratban m aradt részletek a rra  engednek következ
tetni, hogy -  a  tém ából és körülm ényekből adódóan -  e 
regény alaptónusa a groteszkbe hajló hum or lett volna. 
Egy megjelent részlete például arról szól, hogyan lici
tálnak egymásra betegségük súlyosságával egy kórterem  
betegei, s hogy itt egy különös, lényegileg abszurd érték- és 
m értékrendszer uralkodik, amely szerint az a legnagyobb 
hős, akinek legnagyobb a baja, míg a könnyű esetek 
szóhoz sem ju thatnak . Egy kétívnyi kidolgozott részlet
nek a főhőse viszont, a  „parancsnok” , azért áll rá hosszas 
vívódás, gyötrődés után a „pótoperációra” , m ert a fele
sége egy látogatási napon botrányt csinált a  kórházban. 
A „parancsnok” egyébként a viselkedéséről, m agatartá
sáról kapta  ezt a  nevet, s azt suttogták róla, hogy a párt 
tám ogatja, hogy a fivére nagy em ber stb. Nos, ehhez az 
em berhez délelőttönként bejárt a szeretője, s erről az 
egyik ápolónő névtelen levélben értesítette a  betegnek a 
feleségét. A botrány utáni első viziten m indenki nagy 
meglepetésére kijelentette, hogy aláveti m agát a pó t
operációnak -  a betegek groteszk fantáziája szerint azért, 
hogy időt nyerjen, s elodázhassa a választást a két nő 
között. „M ehetne a kórházi nagykapunak, kifelé az élet
be. Ám ezen a széles nagykapun -  fantáziánk ezt vilá
gosan így rajzolta ki -  két nő várna rá. Az egyik a jobb

273



felől eső kapufélfánál, a  törvényes feleség, netán  m ind a 
két gyerekkel. A  bal félfánál meg a Zulejka. S neki válasz
tan i kell m ajd: m erre teszi meg a kórházból kivezető ú t 
utolsó két lépését? -  A parancsnok a harm adik  u ta t vá
laszto tta: a m űtőasztalt.”

Elég sokat foglalkozott e regénytervvel, s egy 1971-es 
nyilatkozata szerint azt akarta  elm ondani benne, hogy 
a kórház „sem m i esetre sem a tem ető előszobája” ; olyan 
em bereket ábrázo lt volna benne, „ak iket ebbe a környe
zetbe sodor a  betegségük, de ak ik  kikerülnek innen, 
am ikor felgyógyulnak. Tulajdonképpen azt akarom  ki
fejezni -  fo ly tatta  hogy a kórház légköre is emberi. 
D erű t is csempészek a történetbe, amelyben a főhősön 
kívül még sok jellem  vonul fel.”  N em  is csupán az életko
ra, hanem  m indenekelőtt betegségének súlyosbodása 
késztette a rra , hogy az előbbiekhez hozzátegye: „S hogy 
m ikor fejezem be e korban  készülő új könyvem , jórészt 
egészségi állapotom tól függ.”  Ez az á llapot pedig csak 
rövid időre és átm enetileg javu lt, s ez nagyon megnehe
zítette, hogy valóban ne a tem ető előszobájának lássa és 
ábrázolja a  kórházat. N em  véletlenül csúsznak ki to lla  
alól olyan hasonlatok, hogy „ a  hordágy olyan, m int a 
Szent M ihály lova, m ajdnem ” , s olyan asszociációk, 
hogy a felnőtt em ber lelkileg és testileg istenigazából 
három szor vetkőzik le életében: „ a  katonaságnál, a  bör
tönben és a  kó rházban” . A zt a  szorongató érzést is jó l 
megfigyelte, és hitelesen le is írta , m ikor a  „sleppes nagy
vizit”  alkalm ából a  beteg a  főorvos szavait lesi, s m iként 
érin ti aztán , h a  ez a  m indenható  nagyság azzal áll meg a 
betegágya m ellett: m agával meg m it csináljunk? özvegye
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tanúsítja, hogy nem is csupán fizikai erejének hanyatlása, 
m unkaképességének csökkenése á llíto tta  meg írónk 
to llat a  kórházregény írásában , hanem  a m egrendülés, 
am it néhány szobatársának halála válto tt ki belőle.

A  fentiek u tán  logikusnak tetszik a  kérdés: ha  ilyen sok 
terv m arad t m egvalósulatlan, ha  ilyen fontos m űvek 
folytatásával és befejezésével m arad t adósunk  az író , 
nem m aradt-e életműve is befejezetlen, to rzó?  Hosszas 
töprengés nélkül is ha tá rozo tt nemm el válaszolhatunk 
a kérdésre. H a  szem előtt ta rtjuk , milyen m egfontolással 
és indokolással zárta  le a  Garabonciás fo lytatását, a  Bige 
Jóska házasságát a m ásodik világháború kitörésével, 
illetőleg a m i vidékünkre érkezésével, véget vetve hőse 
életú tjának az általa  m egtestesített világ összeomlásával, 
pon tosabban  e vég kezdetével egyidejűleg; ha  továbbá 
szem előtt tartjuk , hogy ugyanígy já r t  el a  Hétfejű sárkány 
fo ly tatásában, az í g y  is történhetettbcn e m űvek hősével, 
Bernát Péterrel: akko r szinte nem  ta rth a tju k  véletlennek, 
hogy az Élő víz harm adik  kötete sem készült el. Igaz, 
állandó figyelemmel kísérte a  csatornarendszer tovább
építését a  szocializm usban is, de m ár nem  a regényíró, 
hanem  az újságíró-riporter szemével. Novellafélét is ír t  
ró la, és éppen „E lő  víz” címen (Forró fö ld  c. k ö te tj 1950- 
ben, de ez inkább  agitatív rip o rt lett a  k iásandó köbm é
terekről, a  részvevő ifjúsági és frontbrigádokról, a  hazai 
készítésű m unkagépekről stb. N em  nehéz ebből, vala
m int a  m últról-félm últról, illetőleg a  jelenről szóló írá 
sainak összevetéséből a rra  a  következtetésre ju tn i, hogy 
am in t a  tények, a  jelen valósága béklyóba verik a  képze
letét, egyszerre szinte m egbénul az író  to lla  is, és a  szépíró
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tói az újságíró veszi á t a szót. Éppen ezért m ind Bori 
Im re, m ind Szeli István Garabonciásra, vonatkozó megál
lapítását valójában M ajtényi életművének egészére vagy 
legalábbis értékesebb, m aradandóbb részére is érvényes
nek kell tekintenünk: „A  közelmúlt elevenedik meg tolla 
nyom án, nem az a régebbi, amelynek feltám asztásához 
történeti stúdiom ok is kellettek, gondos helytörténeti 
tanulm ányok, hanem  az a múlt, ameddig az író emlékeze
tében visszanyomozhat, tehát a  századelő, amelyet a meg
szépítő messzeség patinája m ár befutott, de még a sze
mélyesség közvetlen közelében az emlék és a valóság 
határterületét képezi” (Bori Im re); „A nnak a világnak 
a képét festi ez a  két regény, amely m ár a múlté ugyan, de 
emlékeivel, üzeneteivel és egyre fogyó képviselőivel még 
itt él közöttünk: a  félmúltét, a  m agunkban hordozott 
gyerm ekkorét” (Szeli István). Az életmű egészét tekintve 
ez az időhatár kitolódik a m últ század végére, a század- 
fordulóra, és átnyúlik a  két világháború közötti évtize
dekre is, de (az egyetlen Élő víz kivételével) még m indig 
az a  világ ez, amely az író  gyerm ekkorát és ifjú  éveit 
jelenti, amelyet tehát vagy személyes tapasztalatból, 
vagy idősebb kortársai közvetlen elbeszéléséből ism ert 
(meg). Bizonyos, hogy e képet még tovább színezte, 
árnyalta volna m ind az említett nagyapai napló nyom án 
ír t  regénnyel, m ind a két háború közötti író- és újságíró
világ alakjainak újabb megelevenítésével, ám  az is bizo
nyos, hogy m indez sém a műveiben elénk táruló  összké
pet, sem az életmű egészének irodalom történeti szerepét 
és jelentőségét nem m ódosította volna számottevően. 
A nnak ellenére tehát, hogy még sok terve volt, több el
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kezdett műve m aradt befejezetlen, m ert szinte az utolsó 
pillanatig dolgozott, és még utolsó -  életében megjelent -  
írásának vezérgondolata is az volt, hogy „ a  kéznek m in
dig járn ia  kell” , mégis lezártnak, befejezett egésznek hat 
ez a gazdag és sokszínű életmű.

H a pedig írónk helyét és szerepét kívánjuk kijelölni a 
jugoszláviai magyar irodalom ban, akkor eddig követett 
módszerünknek megfelelően, ezúttal is a  saját megfogal
m azásából indulhatunk ki. „M i voltunk az első nemzedék
-  hangsúlyozza - ,  amely m ár az új helyzetben, Jugoszlávi
ában indult, s amely tudatosan vállalta a kisebbségi író 
szerepét és küldetését.” (E többes számba természetesen 
ideértendő Gál László és Herceg János is, valam int 
Szenteleky Kornél és Szirmai Károly, akik ugyan vala
mivel korábban indultak, alkotói m unkásságuk azonban 
a Majtényi említette szerep és küldetés jegyében bontako
zott ki.) E kisebbségi szerep és tudat vállalása századunk 
húszas éveiben, m int láttuk, az új helyzet felismerésén és 
azon a szilárd meggyőződésen alapult, hogy „muszáj 
irodalom nak lenni ezen a tájon, bárm i áron. K ülön 
irodalom nak, egyéni hangú irodalom nak.” Jelentette 
tehát a szembefordulást azokkal, akik a m onarchia örök
kévalóságának bűvöletében, a magyar szupremácia ostoba 
gőgjében, különben is provinciális helyzetük további 
devalválódásától való rettegésükben hevesen tiltakoztak 
m ind a „leszűkítő-lefokozó” kisebbségi és vajdasági epi- 
teton ellen, mind a kétesnek és áldozatosnak ígérkező 
küldetés ellen. Nyilvánvaló azonban, hogy ez a tudat 
a  két háború közötti burzsoá társadalom , a nagyszerb 
sovinizmust érvényesítő királyi Jugoszlávia talaján szüle
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tett, s a küldetésnek is o tt volt indoka és létjogosultsága. 
A felszabadulás utáni újabb nemzedékek természetesen 
m ár nem is vállalhatták ebben a form ájában, hanem a 
lenini-titói eszmék, a szocialista Jugoszlávia gyakorlati 
nemzetiségi politikája, a nemzetek és nemzetiségek test
vérisége és egyenjogúsága szellemében alapjaiban átérté
kelték, újrafogalmazták. Hogy milyen m értékben érzé
kelte M ajtényi ezt a változást, s milyen m értékben járu lt 
hozzá maga is ehhez az átértékeléshez, azt jó l szemlélte
tik a  jugoszláviai m agyar irodalom  jellegéről, sajátos 
helyzetéről, úgynevezett kettős kötődéséről az előbbi 
fejezetekben idézett nézetei.

Majtényi azonban nemcsak a vajdasági—jugoszláviai 
magyar irodalom  folytonosságát képviseli úgyszólván 
a  kezdetektől napjainkig, hanem a magyar irodalom  leg
jo b b  hagyom ányait is átörökítette az u tána jövőkre. 
Tudatosan vallja és egész életművével példázza, hogy 
irodalm unk egy jo ttányit sem adott fel „nagy kifejező 
eszközéből, a  nyelvből, haladó hagyományaiból, példái
ból, szóképeiből, nagy költőiből” ; B. Szabó György is 
joggal állapíto tta  meg, hogy „elbeszélő művészetében a 
m agyar próza legjobb hagyományai élednek fel” , és 
Bori Imre szerint is „ a  hagyományos m agyar novella 
világát találjuk” elbeszéléseiben. Ezzel egyidejűleg azon
ban Vajdaság, a Bácska, a vidék nagy szerb elbeszélőjét, 
Veljko Petroviéot is közeli rokonának tudja és vallja, 
s példának tekinti tájegységünk legnagyobb form átum ú 
költőjét és regényíróját, M iloš C m janskit is. Példái, 
mesterei, ösztönzői között az újabb kori m agyar irodalom  
csaknem valamennyi nagy alakját számba kellene ven
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nünk, hisz például szerkesztést, a történetek frappáns, 
csattanós, meglepetésszerű és váratlan fordulattal való 
lezárását M ikszáthtól és Papp Dánieltől is tanulhatta, 
egy kis rom antikáért egészen Jókaiig visszanyúlt, m últat 
idézni pedig Krúdytól tanult, s a pikareszk-regény el
ültetéséhez Tersánszkytól is nyert ösztönzést, bá to rítást... 
M ajtényi azonban, ha valóban századunk legnagyobb 
magyar íróihoz já rt is iskolába, valamennyitől tanu lt is, 
egyet sem követett! Ezért m ondhatta B. Szabó György, 
hogy „egy erőteljes, befejezett íróegyéniséggel állunk 
szemben, vérbeli elbeszélővel” , aki -  tegyük hozzá az író 
szavaival -  belemerült egy maga alkotta mesevilágba, s ez 
a furcsa mesevilág aztán tovább él az emberekben, az 
olvasókban, ahogy Majtényi életműve tovább él és hat a 
jugoszláviai magyar irodalom  eleven hagyományaként.
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I tt  mondok köszönetét M ajtényi M ihály barátainak, 
egykori munkatársainak, ak ik  különösen újságírói tevé
kenységéről, egykori élet- és munkakörülményeiről nyúj
to ttak munkámhoz nélkülözhetetlen tájékoztatást.

Külön köszönettel tartozom az író özvegyének, M ajtényi 
Annának, ak i nagy segítséget nyújtott M ajtényi emberi 
alakjának megrajzolásához, készséggel bocsátotta ren
delkezésemre fér je  egész kézirati hagyatékát, s egész mun
kám at értő figyelem m el kísérte.
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