
Garabonciás  
Nem hiába mondta Majtényi legutóbbi összejövetelünkön, hogy ő  

nemcsak szerkeszt ő , hanem író is — (ha rajta múlnék, csupáncsak az) 
mert úgy érzi, hogy most van élete delelöj én, igazi formájában. Monda-
nivalói most buzognak fel legérettebben, a megnyilatkozás vágya most 
feszül benne a leger ősebben. 

Igazat adunk neki, mi is úgy érezzük. Az id ő  feloldja az embert, 
Majtényiban az anekdótázó mesemondót. (Mert annak ériem a legna-
gyobbnak.) Még . akkoris, ha nem ismern ők, úgг  kellene elképzelnünk, 
amint szivarozva, s kissé eled őlve, karosszékében ül, s félighúnyt 
szemmel a bodorodó füstkarikákat bámulva, csendesen mesélni kezd. 
Arról is, ami volt, arról is, ami van. Mert odahaza van itt is, amott is. 
Mesél, mint egy öreg,, keleti bölcs, ,élete szentenciáit hímes szalagként 
szőve á dúsvirágú mesesz őnyegbe. Ízesen, zamatosan, könnyen bugy-
gyanó, áldott b őséggel mesél, az édes magyar szó andalító muzsikájával, 
azzal a szép magyarsággal, melyet azoktól az íróktól hallottunk, akik "a 
legtisztább, leg ősibb forrásból merítettek, a népb ől. A különbség csupán 
az, hogy Majtényirrál mindez fűszeresen keveredik tájunk parasztjainak 
és mesterembereinek sajátos szavaival, kifejezéseivel és szólásaival. 
Mégis, Majtényi könyvét olvasva, nem egyszer _Mikszáthra kell gondol-
nunk. Talán derűsen ömlő  nyugalom kelti e hatást, kedvenc el-elkalan= 
dozása vagy életszemlélete. Mert ha Majtényi regénye záró fejezetében 
créscendoba is csap, alaptermészete mégis a der űs, az emberi ,és társa-
dalmi fonákságokat pécéz ő  ironizálás. Annál a résznél viszont, ahol Bige 
Jóska, a fiatal. garabonciás, párbeszédbe keveredik a vonaton utazva a 
pipázó parasztemberrel, önkéntelenül Tamási Hron Ábeljéré kell gon-
dolnunk. Mintha csak a székelység šajátos észtárása s mondatszövése 
jutna kifejezésre kettőjük beszélgetésében. 

Aki oly könnyedén és színesen ír, azt hangja és stílusa bizonyára 
magát is megejti. Azonban soha annyira, hogy ne halljon, ne lásson, ne 
méricskéljen. Ezért érezzük a hangulat; az ösztönösség és tudatosság oly 
szertincses ikerfogantatását a 'regény legtöbb fejezetében, kisebb írásai-
ban pedig mindenütt. Kötete_frisseségét m űhelyfáradtság alig lankasztja. 
A Garabonciás érdekesen fonódó sorsalakulását ez a friss, eleven nyelv 
pompásan egészíti ki. 

A könyv tartalma rövidre fogva ez: 
Egy asztalosmester tönkremegy, gimnáziumba j ár ő  fia kénytelen ab-

bahagyni tanulmányait, négy osztállyal borbélyinasnak szeg ődik, onnan 
elcsalja egy utóbb tönkrement gabonaügynök, állástalanságában össze-
kerül véletlenül egy kisebb nyomda tulájdonosával, ott elhelyezkedést 
verekszik ki, de egy botrányt kavaró, léleplezö újságcikk újra kenyeré--
től fósztj a. 

Ahogy Majtényi ezt megirja, illetve els ő  személyben elmondja, sze-
rencsésen ezt a formát választva, hiteles, mert az el őkészítés megtör 
tént, az átváltás hibátlan volt. A kompozíció'ott gyöngül, ahol Bige Jóska 
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véletlenül a nyomdatulajdonosba botlik, s ismert jellemének nem 
egészen megfelel ően, elhelyézkedést er őszakol ki. E helyen, valamely 
közbeiktatással, a véletlen szerepét csökkenteni lehetett volna, s az ál-
láshozjutásra magától értet ődőbb megoldást találni. A Гegény semmit se 
veszt, ha Bali Ferdiné kétségtelenül mulattató házisárkányságából vala-
mivel kevesebbet kapunk. Ett ő l függetleniil a további rész a garabonciás 
sorsot elmondó történetbe beleillik, s ő t annak, egyre fokozódó lírai he-
vületével főerősségévé válik. K betet őző  fejezet -különben arról szól, 
hogy a valamikor társadalmi igazságtalanságokat ostorozó, dé nyomorú-
ságában megalkudott, lepénzelt, elhallgattatott, vén újságíró nem tudva 
tovább szótlanul nézni a közéleti nagyságok újabb iizelmeit, letépi szá-
járól a pénzzel reávert lakatot, s boldog felszabadultsággal hörgi, har-
sogja, üvölti bele a világba a meztelen igazságot. „Mintha egyszerre több 
helyen felgyújtották volna a várost," — olvassuk, és úgy is érezzük, 
amikor a vén garabonciás Kolontai Ábris váratlan-hirtelen szembe-
fordul az ő t. lepénzelő  uralkodó hatalmasságokkal s felnyitja az emberek 
szemét. De hiába a tömeglelkesedés, mámor, Kolontai nem maradhat, 
sorsűzött garabonciásként újra tovább kell mennie, hacsak nem akarja, 
hogy valamely utcasarkon rühes kutyaként leüssék, mert egyszer „kifo-
gott a hatalmasságokon". — „Igazság!" — vágja oda búcsúzóban, gúnyo-
san, rekedten, kacagva, mint az utolsó nagy szerepét játszó, kiöregedett 
színész — vagy talán mégsem, talán mégis „van valahol, él, csak nagyon 
nehéz megtalálni — és soká lesz, mire elérjük." — E szavakkal válik el 
Bige Józseft ő l, a fiatal garabonciástól, aki a hallatlan eset után szintén 
szedheti sátorfáját. 

Szenvedélyt ő l hevített, er ős, feledhetetlen ' rész ez. Talán a leger ő -
sebb, amit Majtényitól ezideig olvastunk. 

De térjünk át megjelenítő  és ábrázoló képességérе . Érdekes, hogy 
Majtenyi egy-egy helyzettel, mozdulattal, szólással él őbben jelenít meg, 
mint amikor jelz őket használ. Pl. ahogy Kolontait, különösen pedig a 
haját leírja, nem tudjuk elképzelni. Mozdulataiból, szavaiból, higanyter-
mészetéb ő l alakul ki kés őbb. Pedig a kisregény leger ősebb egyénisége. 
Ezzel szemben apját már- ebb ől a néhány szóból is látjuk, mikor a végre-
hajto foglalni jön: „lassan visszatért arcának színe, s már nem marko-
lászta a" kést." Er ős, vérmes, testes embernek kellett lennie. A Bige Jó 
zseffel utazó paraszt alakja ily mondatokból alakul ki: „Szorosan mel-
lém tapadva, parasztember pipált. Iszonyúan szortyogott a pipája, de ő  
csak húzta bátran." —Több nem is kell. — A dalárdistákat is magunk 
előtt látjuk, amint „brummogó és férfibút rezegtet ő  hangjukon tátogva  
fújják, szakadatlanul fújják a"  

nihincsen gond ... nihincsen gond-ot. 
De ez csak néhány példa, a könyv szinte kínálja a válogatást. 
Jellemzésben Majtényi kedveli az általánosítást. Inkább típusokkal 

dolgozik, mint önálló egyéniségekkel. ° (Mi, egykorúak, sok közös isme-
rősre bukkanunk.) Könyve különben nem is kívánja az er ősebb egyéní-
tést. Kolontai, Furdek, az öreg könyvel ő  és Talpas-Virág Dániel, eléb 
ennyi is. Talpas is közel áll egy típushoz. Hozzá hasonló, rokonszenves, 
tréfásan humorizáló, világoseszü szegény embert nem egyet ismef ünk. 
Cipészek közt is. Bige József viszont többé-kevésbbé az író mindent meg-
figyelő , mindent meglátó, s mindent érdekes széljegyzettel, tanulsággal 
kísérő  szócsöve. Garabonciás-e? — Csak hajlama, kedélye az. Valami 
hiányzik belőle, ami Kolontaiban megvolt: a garabonciáslélek. Kolon-
tai, az igazi garabonciás. Majtényi is így látja. Bizonyára vágyálma is. 
Innen rokonszenve az országúttaposó csavargók s elesettek iránt. A csa- 
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vargó ebben a könyvében is szérepet kap. Kicsit ,  de rokonszenveset. Sose  
felejtjük, amikor a kedves leányka válla felett a két csavargó is búcsNt  
integet. Milyen költőien megírt jelenet.  

Még sok mindent lehetne írnia könyvr ő l. Elsősorban a szegény, egy-
szerű  emberek talpraesett bölcselkedésér ől, s a könyv alakgazdagságá-
ról. Mert egész sereg embert kavar elénk a garabonciás-sor. Alakok vil  
lanak meg, s maradoznak el tovaporoszkáló ekhós szekerünk útján. De  
arcuk derűje, mosolya, grimasza, szomorúsága lelkünkben marad. Es  
mégis a fölénk feszül ő  vásznat kacagó májusi szél lengeti. Nincs össze-
roppanás! Még akkor sem, amikor đ  függöny az utolsó jelenettel legör-
dül. Mert valahol már ácsolják az új színpadot az új darabnak, ahol a  
garabonciás; megtalálja majd az igazságot.  

Humoros írásai, novellái? Err ől az oldalról Maj tényit már nem kell  
bemutatnunk. Itt adott néhány írása apró mesterm ű . Egyik humoros el-
beszélésben (Huszonnégy pelenka), a másik frissen megírt, végig élveze-
tes, szellemes karcolatban (Az öngyújtó, Ki találta fel?), a harmadik sza-
tirikus műfajban (Mérték után, Csempeszájú literes), a negyedik pedig  
komoly, tragikus fordulatú novellában 'mutatja be az írót. (Puli) Az  
utolsó kétségbeejt ő  emberi nyomorúságával mélyen megrázó.  

Szirmai Károly  

B. Szabó Gyr оgy rajza 
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