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Harmincnégy esztendővel ezelőtt egy vékonypénzű fiatalembert 
hozott meg a vicinális a zentai vasútállomásra. A Jövevény idegenül né 
zett körül a földszintes állomáskömyéken, a szűrös-gubás tolongó nép 
között. Bizonyára egy kicsit csalódott is, valami mást várt, aszfalt
ot és városi fényeket, de ez még akkor nem volt a vidéki kisvárosban, 
legalább is ott még nem volt. Lármás kofák között ballagott be a város 
felé, a Royalba, a városba tévedt idegenek egyetlen azilumába, zsebé
ben a helyi lap levelével, amely a fiatalember személyében i segédszer
kesztőjét várta. Ettől a levéltől ö is várt valamit: egzisztenciát,pol 
gári megbecsülést, talán még karriert is. Nem volt más abban a zsebben 
csak az a levél, de a sziv és lélek teli volt reménnyel,álommal, ambí
cióval. Es persze sok novellatémával és regényvázlattal,nagyrahivatott 
irói tervvel. Akkor még nem tudta,hogy csak két évet fog itt eltölteni 
és nem tudta azt sem, hogy innen fogja magával vinni a vidéki figurák 
arzenálját, itt fogja csontjaiba és idegeibe felszívni ennek a kisvá
rosnak a légkörét, amely majd harminc év múlva is ihleti művészetét, 
és még nem sejtette, hogy majd itt is ragad leikébe élmény, amely csak 
évtizedek múltán nyeri el végleges helyét és formáját regényeiben az 
Írói alkotásfolyamat titokzatos törvényei szerint.

Majtényi Mihály volt ez a fiatalember, azidöszerint már több 
novella és egy regény irója, ezentúl pedig a Sentai Friss Újság segéd
szerkesztője és a Royal mozi titkára.Mert akkoriban még ügy volt, hogy 
az irodalom, a regény és novellairás nem hozott annyit a konyhára,hogy 
az Íróság mellett ne kellett volna legalább még két oldalról megtámasz 
tani azt az egzisztenciát, amit a vidéki lapszerkesztés Jelentett. A 

kiadói szerepben tetszelgő alkalmi mecénásokra nem bízhatta a sorsát 
az Író, a könyv sem kurrens árú, az újság meg éppen hogy csak vegetált 
a hirdetések, a reklámok és a nyiltterek dijai tartották benne az éle
tet .

Úgy tűnik, hogy ez a két állás /a segédszerkesztői és a mo
zititkári/ mindig irodalommal eljegyzett embernek volt fenntartva Ze£ 
tán: előtte Novoszel Andornak tette lehetővé, hogy ne vesszen el egé^ 
szén az irodalom számára. A mozititkárság pedig akkortájt igen komoly 
foglalkozás volt /s ezen nem a Jövedelem, hanem inkább a rizikó érten
dő, ami ezzel együtt Járt/; ma már nem is hinné az ember, milyen fe
lelőséggel Járt egy-egy film lekötése vagy megvásárlása. A darab 
sorsát, műsorratűzését vagy forgatását a sajtóbemutatónak nevetett



ellenőrzés döntötte el, amire rendszerint személyesen a rendőr
kapitány is kivonult a maga segédletével, s ilyenkor a mozititkárra 
háruld feladat az volt, hogy aggódva lesse a rend legmagasabb helyi le 
téteményesének arcjátékát, amely aszerint borult keserűre vagy derült 
szélesre, ahogyan a filmkockák a közerkölcs és a társadalmi rend fen 
költ szempontjait kielégítették. /Csak a kép volt a fontos, mert a 
hang akkoriban még nem zavarta a vászon tiszta művészetét, a publikum 
K.M. zongorája révén Jutott az akusztikai effektusokhoz./

S az egykori mozititkár kapcsolatai a filmművészettel azóta 
sem szakadtak meg, csak éppen a reláció más: azóta ö irja a filmmesét 
és a forgatókönyvet.

A munka dandárja azonban a szerkesztőségben várta a fiatal 
újságírót: a heti háromszori megjelenés a két szál szerkesztő erejét 
és tollát nem kis feladat elé állította. Vezércikk, kül- és belpoliti
ka, a városháza eseményei, a Járásbíróság hírei, vizbefulladás, bics
kázás,piaci helyzet, riport, sport és rövidhírek, kulturesemények /"Si 
keres dalest aKatholikus Legényegyletben11/,néha egy-egy kócos vers meg 
fésülése - Íme, milyen elképesztően sok oldala az életnek. Az újságíró 
nak meg mindenhez kellett értenie, sőt mindenhez jobban. S ez igy ment 
hétről-hétre, évről-évre. Nem csoda hát, ha az újságíró, aki Író, még 
hozzá tehetséges Író is, megcsömörlik a nyers mindennapoktól, a növel 
lairás ünnepi,ihletett perceiben a fantázia más vidékeit is megjárja, 
ha a "csodák partján" bolyong, ha "különös lények" népesítik be a kép
zeletét, ha az abszint és kokain mámorának különös történeteit, az 
élet extrem eseteit hozza elébe az ujságipar robotjától, a lapcslná 
lás napi nyűgétől való menekülés. Az első novelláskötet, a KOKAIN, a 
mely itt született, ennek a menekülésnek a jegyeit mutatja. Egy kicsit 
a freudi irodalom érintése is meglátszik ezeken az elbeszéléseken. Bi
zonytalan lokációjú nagyvárosokban, "valahol Európában" vilióznak a 
sejtelmes történetek: Erich Grotte csodálatos reinkarnációja, sirontu- 
li élete, Petro hegedűs szerencsétlen szerelme, s a névtelen félkarú 
tehetetlen lázadása. Nem a jelenvaló és tapintható valóság érdekli az 
irót ezekben a rövid elbeszélésekben, hanem a portól, sártól megtisz
tult másik világ, a költészeté, a lényegé, ahol a levetkőztetett lélek 
már önmagában is ábrázolható lesz. Ezeket a novellákat csak távol-ról 
kiséri a város a maga életével, csip-csup bajaival, csak elvétve köl
csönöz tőle az iró kellékeket, színhelyet vagy színen átfutó figurát. 
A Kokain tizennény novellája közül talán csak egy, a KÍSÉRTÉT A HOTEL 
BEN cimű őriz valamit a látott és érzékelt világ formáló hatásából, s 
itt bukkannak fel azok a motívumok, /igaz még csak az élet felületének



rajzában/, amelyek oly gazdagon árnyalják majd későbbi regényeit. S 
mintha itt szegődnének az iró mellé, ebben a kötetben, az élet elesett 
jei is, a megcsaltak és csalatkozottak; Áron Kristóf, akitől - mint Jó 
zsef Attila versében - osztálya elrabolja a kedvest; Sztrazsik Manó, a 
kopott ügynök; a pénzszerzés, a szerelem és az osztálygőg többi rok
kant ja.

A KOKAIN azonban még nélkülöz valamit a későbbi Majtényi-irá 
sokból: azt a meghitt elbeszélő modort, az előadásnak azt a közvetlen
ségét, amely az olvasót is mintegy részesévé teszi a történet bonyolí
tásának, az intimitás hiányzik még belőlük, ami a Bige Jóskát és a Ga
rabonciást oly sajátosan Majtényi-szerűvé , egyedülivé, utánozhatatlan 
ná teszi. Az előadás itt még feszes, a cselekmény szigorúan kimért és 
pedánsan szerkesztett, a hang néha hideg és idegen. De talán nem téve
dünk ha megállapítjuk, hogy a zentai évek is belejátszottak abba, hogy 
az iró több meleg szint keverjen ki palettáján, s hogy az ábrázolt em
ber még inkább ember legyen művészetében. Ha Becskerek és Zombor a ka- 
máslis vidéki űriember, a lateiner és a tisztviselő-arisztokrácia meg
ismerésének alkalmát szolgáltatta neki, Zentán a félparaszti-félváro
si ember észjárását,lelkét,etikáját,testi-lelki valóját ismerhette meg 
az emberi viszonylatoknak, az erkölcsöknek, az életnek azt a formáját, 
amit csak ez a patriarhális kisváros nyújthat, ahol mindenki mindenkit 
ismer, az embernek úgyszólván nincs és nem lehet titkot rejtő magánéle 
te, s a szerkesztőség körüli piactéren zajlik le a hivatalos és magán
élet minden jelentősebbmozzanata a keresztelőtől a halotti anyákönyvi 
bejegyzésig. Az élet minden fontos stációjának megvan itt a maga hiva
tala: az elemi népiskola és a bíróság, az emberpiac és a rendőrség, a 
bankok és az üzletek, a kávéház és a gimnázium, a plébánia és a fiaker 
stand, a mozi és az adóhivatal, a nyomda és a kaszinó. A főtéren meg 
ott nyüzsgött az egész emberi menazséria: korrupt hivatalnok és a zsi- 
rosparaszt, a gőgös civis és a fényesnadrágu tanár, és a végrehajtótól 
a polgármesterig minden officiális személy: mind ott vonul el a szer
kesztőség ablaka alatt, csak szem és persze fogékony iró kell,hogy no 
vella és regényfigurává lényegüljenek.

Ezek az impressziók nem halványodnak el nagyed évszázad múl
va sem, s jelentős művekhez adnak majd szint és atmoszférát. A Gara
bonciásban és a Bige Jóskában is ezek a letisztult és megnemesedett em 
lékek és motívumok térnek vissza, ezeknek a rendkívül fogékony éveknek 
itt megélt élményei szerveződnek regénnyé vagy regényepizódokká az idő 
kohójában.

11 En Jól ismertem még Biró bácsit, aki egykor maga irta, szed



te és nyomta cikkeit” - mondja az A MAGUNK NYOMÁBAN c. emlékezéseiben 
Biró Jánosról, a nyomdászról és újságíróról /mert ez a kettő majdnem 
egy volt Zentán a huszas években/. Ezt a figurát mozgatja a Garabondi- 
ásban is: ö az újságírói erények, a megvesztegethetetlenség és a bátor 
igazmondás bajnoka a regényben. Az élet Biró Jánosa is ilyen volt: ö
tudott legtöbbet az árvaszéki visszaélésekről és a hidépitési panamá 
ról, s nemcsak tudta, de ki is nyomtatta a lapjában. Ezért kellett el- 
züllenie és tönkremenni©. 0 állt modelt a regény Biró Mátyásához, aki
re a rebellis szedők hivatkoznak a garabonciás vidéki lapszerkesztő, 
Kolontai Abris megalkuvááával szemben:

"Guszti, a nyomdászlegény az első két számnál nem szólt még,
egy flzót sem szólt, csak rakta egymás mellé a betűket. Két fekeoearcú
társával ugyan összenézett néha, de csak úgy, a szemüveg mögül, a re
gál fölött: köpött egyet az odahelyezett köpőcsészébe, ráhajolt me
gint a szedbszekrényre és csattogtak a betűk tovább. "Marhaság” - hor 
kantak fel olykor-olykor a szedömunkások, de hát ők már ilyenek, nekik 
sehogy sincs jól - persze, hogy ezt az öreg Biró Mátyás máskép irta 
volna meg, Biró Mátyás, a hajdani szerkesztő ... Ez a Kolontai Abris 
lenne? Akit ők mindig emlegettek, Kolontai, a rettenhetetlen tollú, az 
igazság bajnoka?...Énrám ügy néztek félvállról, mint az inasokra; nem 
tudtak még hova tenni: ha fontoskodva végigrobogok közöttük, enyhe le
nézés ül a szemükben és Biró Mátyást emlegették. Hogy ez ki volt, azt 
csak úgy darabokban szedtem össze« Hja, a Biró Mátyás persze, az ott 
köhögte ki tüdejét a korházi ágyon, a Guszti kinn járt nála utoljára: 
százhatvannégy sajtópörrel szált a sirba s ők maguk vitték a koporsó
ját. Ez a Kolontai is igy indult - s mi lett belőle?.••

Itt még siratták Biró Mátyást, sőt a régi Kolontai Abrist,
azt is siratták. Néha átharsant fejük fölött a kövér Ferdinánd hangja: 
na, mi lesz ott? Olykor, ha nekem magyarázták, ki is volt az a Biró 
Mátyás és összedugtuk a fejünket, a Ferdi gazdám mindig szétugratott 
bennünket... Leszel-e Aolontai Abris/ valaha Biró Mátyás, az igazság 
bajnoka, korházi ágyon, százhatvannégy sajtópörrel - igen, csak igy 
válthatod bűneidet, te garabonciás, tel11

Egy tüzetes elemzés sok regényááakjának megtalálhatná zentai 
modeljét, s kiszűrhetné novelláinak sok zentai motivumát, de leginkább 
az itt meglesett hangulatokat, az ebből a környezetből teremtett atmo
szférát, a regényekbe épitett kisvárosi világot tudná sikerrel rekon
struálni.

Ez Zenta ajándéka az Írónak, amit ö már százszorosán vissza
ajándékozott nekünk, s nemcsak nekünk,hanem az egész olvasó országnak.
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