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Maxim Gorkij több kötetben 
foglalkozott saját életével (GYER-
MEKÉVEIM, VISSZAEMLÉKEZÉ-
SEIM, EGYETEMEIM) és ezek az ön-
vallomások egészen különleges he-
lyet revelálnak a nagy orosz író 
művészetében. A multból felme-
rül egy arc: el őbb egy kisgyerme-
ké, aztán a férfivé érett országjá-
róé: kicsit csavargó, nagyon bölcs 
és élesszemű  megfigyelő ; míg vé-
gül az arcvonások megkeményed-
nek, megmerevednek — és elénk-
kerül az összevont szemöldök,, a 
nyerges tömpe orr, a lecsüng ő  ba-
jusz, amely alatt hátranyomuló 
homlok pontosan ellentéte a m ű-
vészrő l vallott küls ő leges fogai-. 
raknak — s mégis a legnagyobb 
realista regényíró lelkét sugározza. 
Felmerül egy arc a multból és 
ezeknek a könyveknek lapjain, 
amelyben önvallomást tesz életé-
ről vele kilépnek, elénklépnek a 
századvég Oroszországénak szédít ő  
mélységei+ — a hatalmas emberkat-
lan változatban soha ki nem fogyó 
alakjai. Aki ezeket a megrázóan 
mély és megdöbbentően ő szinte so-
rokat végigolvassa — ahogy az író 
a maga fizikai és lelki élet ćn ke-
resztül felidézies a valóságba ül-
teti alakjait — egyben bepillantást 
nyer talán egész korszakunk legtá-
gasabb írói lélek műhelyébe. 
Ezeknek a nyersen tüleked ő  hús-
ból és vérb ő l kiformált szoborala-
koknak lett aztán dönt ő  szerepük 

Gorkij hatalmasarányú művésze-
tének teljes benépesítésében. Azért 
mondtam, hogy az önvallomások-
nak különleges szerepük van, mert 
soha művészember nem tudott eny-
nyire őszinte lenni és nem tudta 
alakjait magánál a forrásnál így 
bemutatцi, a műhely legmélyén, 
ahol a művész egyedül marad alak-
jaival és — önmagával. De ebben 
a magábahajlásban már benne re-
-meg a kés őbbi harcos és forradal-
már — csak válogatnia kell maga 
körül az alakokban. 

Ennek a hatalmas könyv-triló-
giának első  részét, a GYERMEK-
ÉVEIM-et adta most ki a Testvéri-
ség-Egység kiadóvállalat. S az ana-
lógia már ebb ől a könyvb ől is 
adódik: az elárvult gyerek els ő  
volgai hajóútja már magában 
hordja Gorkij valamennyi volgai 
történetét, Foma Gordjejevet ép-
pen úgy mint megannyi hajóst, 
aki az ő  művészetének szárnyain 
útrakelt; nagyanyjának er ős, biza-
kodó nagy tűrése mi lenne más, 
mint «Az anya« örök alakja — de 
az utóbbi már átélte a forradalom 
olvadó acéltüzét. És a város, amely-
be Gorkijt viszik és ahol feln ő , mi 
lennE más, mint számtalanszor 
visszatér ő  sok városképe ott a 
nagy szteppék szélén, Azsia ható- 
rán? Igy követhetjük pontosan  a 
képeket — a nemesuraktól való  
idegenkedés és ösztönös választó-
vonal gyermekkorában nyomta rá a  
bélyeget, a babonás, vad és szen-
vedélyes külváros alakjai tovább  
lobognak művészetében — típusok  
lesznek, a levegő  sűrűsödik körü- 
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lőttük, öntudatra érlel ődnek s vé-
gül — ők lesznek maga a forra-
dalom. 

Nagy és mély, őrök emberi könyv 
ez. Páratlan, egyszer ű  ёs sallang-
mentes írásművészet diadala. 

Majtényi Mihály 

KALÁSZQK 
A Szuboticai KuPúregyesú'etek Szövetsége 

kiadása 1-51 

Talán meglepetést jelente könyv 
megjelenése azok számára, akik 
nem tudtak az el őkészületekr ő l, 
azonban reméljük, hogy a megle-
petés kellemes. E verseskötet meg-
jelenését els ősorban az egyre te-
rebélyesed ő  és kibontakozó ju-
goszláviai magyar irodalom fon-
tos eseményeként kell elkönyvel-
nünk és üdvözölnünk. Mégegy bi-
zor_yítéka e könyv megjelenése an-
nak a következetes és igazságos 
kultúrpolitikának hazánkban, a-
mely a nemzeti kisebbségek szá-
mára is minden lehetőséget megad 
a kultúrális fejl ődésre, s őt ezt 
egyenesen el ő  is segiti. Bizonyítja 
ez az esemény azt is, hogy a ju-
goszláviai magyar irodalom nem 
üvegházban kitenyésztett virág, 
hanem ez az irodalom él, fejl ődik 
és állandóan új holtásokkal gazga-
godik. Egyik értékes és komoly 
hajtása ez a kis kötet is. Nálunk 
nemcsak egyetlen kultúr-központ. 
van, amely folyóiratok köré gy ű j-
ti a tevékeny költ őket, hanem 
amint látjuk, a magyar írókr_ak 
Szuboticán is van klubjuk, amely 
most már azzal is dicsekedhet, 
hogy -önálló "kiadványt bocsát az 
olvasók rendelkezésére — egyel ő-
re verseskötetet, nemsokára pedig 
prózait is. 

Amikor e kötet jelentvségét és 
célját akarjuk meghatározni, az 
összes lehetséges félreértések elke-
rülése céljából világítsunk rá  

mégegy dologra. Nem olyan vers-
írók jelennek meg e kötetben, akik 
talán nem juthatnának szóhoz a 
magyarság irodalmi folyóiratában, 
vagy akiket nem »fogadna be« a 
hivatalos jugoszláviai magyar iro-
dalom fóruma. Ha a szerz ők neveit 
elolvassuk, mindjárt eloszlik ez a 
kételyünk, mert el őször Csépe Im-
rével találkozunk, akinek önálló 
verseskötetét adta ki a »Testvé-
ri-ség-Egység« könyvkiadó . vállalat, 
ső t most második ilyen kötete van 
készül őben. Kopeczky László a Hh 
legutóbbi irodalmi pályázatán 
nyert díjat; Urbán verseivel szin-
te naponta találkozhatunk a HfD, 
Magyar Szó, Új falu stb. lapok 
hasábjain. Stadler Aurélnak szin-
tén önálló kötete van, Zákány An-
tal neve pedig ugyancsak lapjaink-
ból ismeretes, mint Sebestyén Má-
tyásé is. Amint látjuk tehát, a kö-
tetet nem ilyen szükséglet váltot-
ta ki, ami kétségkívül beteges je-
l.enseg volna, hanem ellenkez őleg : 
igen egészséges törekvés talált itt 
kifejezésre ,és • szerencsés megol-
dásra. A jugoszláviai magyar iro-
dalom állandó fejl ődése idézte el ő  
azt a helyzetet, hogy az egyetlen 
irodalmi folyóirat és könyvkiadó 
vállalat már-már sz űknek és elég-
telennek bizonyul ahhoz, hogy az 
egyre több író és költ ő  számára 
lehetővé tegye a közönséggel valö 
szoros kapcsolat fenntartását. E 
könyv megjelenését tehát úgy kell 
tekintenünk, mint egy új lehet ő ség 
megtalálását és kiaknázását a kö-
zönséggel való minél szorosabb 
kapcsolat megteremtése és elmé-
lyítése céljából. 

Kíséreljük most meg néhány 
szóban közelebbr ő l is ismertetni e 
kötetet, helyesebben az abban 
elénk álló költ őket és verseiket. A 
legismertebb közül ők Csépe Imre. 
akinek versei kétségkívül legf őbb 
értékét is jelentik a kötetnek. 
Legnagyobbréšzt megszokott és 
szeretett tárgya körül mozog: a 
vajdasági szegényparaszt és nap-
.:zámos évszázados nyomorúságát 
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