
veri az eiső  történelmi regényt Vaj-
daságról NYajtényi Mihály írta meg  
az Élő  vízben. Ez a kezdeményezés  

magábanvéve is megbecsülést és.  
elismerést érdemel. De ennek a 
könyvnek nincs szüksége erre a 
különértékelésre. Átragyogja Mai -
tényi kedves elbeszél ő  készsége is 
еgyszerű , gördülékeny, szinte abba-
hagyhatatlan mesef űzése. 

Élményszerűen érdekes olvas-
mány ez a regény. S reméljük, 
Hajtényi 1Vlihály megírja majd a 
két hátralev ő  részt- is a háborúk 
közötti és a báborrúk utáni korsza-
kokról. 

1s` a régi adomázgatás, tréfálkozás, 
sokszor bárgyú kedélyeskedétsei 
ezek a tréfák. Hangjuk éles, csatta-
nóik alaposan, de a gyakorlott tré-
faíró könnyedségével el őkészíttetet-
tek és kett ős céljuknak mindenkép-. 
pen megfelelnek: vágnak, s odavág-
nak, ahova kell, de nevettetnek is, 
jókedvet, derűt, életörömet árast= 
tanok. 

Van ennek valami technikája, 
aminek Gál László nagymestere. 
Nem időz hosszan helyzetek meg-
magyarázása mellett, könnyedén 
gördül minden el őkészítő  mondata, 
s már ezek a mondatok is derűt 
árasztanak, nevettetnek. S gördülé-
kenységük,: odavetett szavaik elle-
nére is pontosan emlékeztetnek 
helyzetre ;  eseményekre, mozgal-
makra, úgyhogy a csattanók azután 
mindig kiéležetten robbannak ki. 
Nem kell külön gondolkozni azon, 
hogy mit is akar mondani ezzel. 

S az apró tréfákon kívül meg-
annyi kis páros] elenetet is közöl 
kötetében Gál László. Ebben sem 
dramati¥pló erő , a fokozás, kifej-
lesztés, kibontakozás törvénye ér-
vényesül, hanem az igazi humorista 
játékosszavú, helyzeti adottságo-
kon ёpiilt minden • mondata és ép-
pen ezért tudja meg őrizni nevette-
tő  frissességét. 

Mert Gál László ezeknek az apró, 
s jóízű  nevettetéseknek a mesteri. 
Karcolataiban, tréfáiban, kis jele-
neteiben nyaura sincs a wifti böl-
cselkedő  gúnyolódásnak, nem igé-
nyelnek 'filozófiai elméiy ~ülést, ts 
nem is a lelki, a szellemi élet mély-
ről feltör ő  gúnyolódásai nyilatkoz-
nak meg, bennük, mint. mondjuk 
Karinthy gúnyolódásaiban. Esemé-
nyek, jelenségek a témái, de szinte 
kiapadhatatlan humora mindenben 
meglátja azt, ami nevetséges, ami-
re le lehet csapni ,és nem kimél 
semmit, ha astorozásrál van szó. -  

Az irodalmi humor, a szatira, az 
egyetemes emberiség jelenségeinek 
emelkedett ostorozása vagy könnye- 
ken, vagy bölcseleti mélységeken 

 

Sulhóf József 

GÁL LASZLÓ:  

NEVETŐ  KŐNYV  

Teвtveriвég-Egyek Kiadás  

Egy korszak derűjét, ferdeségei-
nek ostorozó kigúnyolását gy űjtöt-
te kötetbe Gál László a Nevet ő  
könyvben. Ez a korszak csak kez-
detében .elhatárolt, a felszabadu-
Lással kezdődik. Folyamatossága 
nem szakadt meg azóta sem, s a 
könyvbe gyűjtött tréfák, ha akad is 
köztük, amelyek már egy szeren-
csésen túlhalódott mozzanati kor-
szakot gúnyolnak, nagy] óból ma is 
időszerűek. Az pedig, amit már 
éppen e gúnyolódások, csúfolódá-
sok, vastorozások nyomán j óvátet-
tünk, nincs még annyira messze, 
hogy ne tudnánk jóízűt nevetni fer-
deségein. 

Nein rendezte id őren be, évek, 
események, bajok, gondok és ki-
bontakozások sorrendje szerint. 
Egy-egy villanás csak innen is, on-
nan iis, a beszolgáltatás nagy üt-
közeteiből, a szövetkezeti fejl ődés-
b ől, az írástudatlanság harcából, 

'falu és váras forrongó haladásából, 
s azután Persze a nemzetközi poli-
ti.kából, nehéz nagy harcunkból. 
Nem irodalmi igényű  írások, de nem 
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át jut el ahhoz, hogy megmutassa, 
ami nevetséges, fonák, ami orvos-
lásra szorul. -Gál László a nevető  
könyvben nem ilyenfajta írásait 
gyűjtötte össze. De talán éppen ez-
ért vált könyve könnyedébb, ke-
vésbbé sűrített és kevesebb elmé-
lyülést követelő= írások gyűjtemé-
nyévé. Ma már csak nevettetnek, 
noha egyébként híven elmondják 
egy kor történetét, híven mutatják 
alig mult múltunkat. S a jóíz ű  ne-
vetésekért, amelyeket ezek az írá-
sok kiváltanak, csak hálásak lehe-
tünk írójuknak. Hiszen jól esik a 
nevetyé és jogunk van hozzá. Egy-
egy jó nevetés hatalmasabb erej ű  
nevelő , mint ezernyi dörgedezés. 
Nem felejtettük még el, hogy nem 
is olyan régen — orosz mintára —  
csak egyoldalú csúfolódást kockáz- 
tathittunk meg, nem nyúlhattunk 
az élet sokоldalú megnyilatkozá-
saihoz ,és f őként nem nyúlhattunk 
astorozo élességgel a fanokságok-
hoz, ferdeségekhez. Ahogyan azon-
banirodalmunk felszabadul en-
nek az irodaszellemnek a nyamalsz-
tó ránehezedése a1ó1 rés szárnyakat 
kap, hogy az igazi életet tükrözze 
vissza, ugyanúgy humorunk is egy-
re szabadabbá, felszabadultabbá vá-
lik. S ezzel a suttogó propagandát 
is megfosztja kenyerét ől, az alat-
tarn.os csúfolódástól. 

Ez a lassanként kibontakozó fel-
szabadultság érezhet ő  Gál László 
humorában és könyvbe gyűjtött 
tréfáiban is. Jál összeválogatott tré-
fák és Petrovics Boskó m űvészi 
rajzai élénkkié, hatásosabbá teszik a 
tréfákat. S örüliгnk, hogy ilyen 
könyv is gazdagítja vajdasági köny-
veink sorozatát. 

Sulhóf Јб zs Іј  

MбRA FERENC:  

ELBESZÉLÉSEK  
Testversség-Egyég kiadás  

A. maga ízes nyelvén, sajátosan 
könnyed, kedves stílusában írt —  

előadásnak szánt — elbeszélésében 
Mára Ferenc elmondja, hagy kiadói 
alig-alig merték vállalni paraszt 
tárgyú regényénak, elbeszéléseinek 
kiadását. Mert Magyarországon, n-
ha sokat beszéltek •a parasztról, 
mint nemzetfenntartó elemr ől, sem 
az olvasót, sem a kiadót nem érde-
kelte a magyar paraszt sorsa. És  
nyilván nem érdekelte a magyar  
irodalombírálatot sem egy értelmi-
ségivé lett paraszt író,,mondaniva-
lója, mert nem ,a mondanivalókban 
rejlő  mélységes tragédiát, a ma-
gyar paraszt keserves sorsát látta 
meg Móra Ferenc íróisaiban. Csak 
felületes ítéletet mondott én-regé-
nyeiről, könnyed, cseveg ő  elbeszé-
lő  készségér ől. 

Az olvasóközönség szerette Móra 
Ferenc írásait, a hivatalos Horthy-
magyar körök semimibevették, el-
hallgatták; a vilagegyetem felé kos-
lató magyar polgári irodalombírálat 
fitymálta és becsmérelte. S maga 
Móra Ferenc is belesodródatta két-
segekbe, a súlyos ellentmondásukba. 
Vallásosság hatottait írákait, de 
a paraszt keserűséggel, teli, józan 
és segítséget váró villásassága. Irá-
sai az ' utolsó . két évtizedben a sza-
badkőműves-páholy lapjában je-
lentek meg és így csak egy sz űk ér-
telmiségi körhöz jutottak el, hogy 
szót emeljenek a magyar paraszt 
sorsáért. Móra Ferenc világosan 
látta a parasztság, a nincstelenek, a 
földnélküliek sorsát, de nem volt;  
benne semmi harcos kezdeménye-
zés. Csak panaszkodott, csúfolódott 
és hűséges, semmivel sem szépített 
tükörképet vetített vissza írásaiban. 

Ezekből a panaszaiban és sírá-
saiban is derűvel átitatott elbeszé-
lésekből válogatott össze a vajda-
sági •magyar könyvkiadó egy ösz tö-
vér kötetre valót. Ezek az elbeszé-
lések majdnem kivétel nélkül a sa-
játos magyar irodalmi lehetőségek 
számára, tártinak íródtak és ma-
gukon viselik annak nyomát, hogy•
rövidlélekzetűre kellett szabni az 
írásokat, mert az újságok  korláto- 
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