
A TÁRSASÁG ÉLETÉBŐL 

A TÁJ VONZÁSÁBAN 

(IRODALMI ÖRÖKSÉG ÁPOLÁS 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN) 

A recenziót író restségnek is van határa. Mentheti magát — kiváltképp 
Szabolcs-Szatmár-Bereg esetében — , hogy mivel ott szinte hetente jelenik 
meg újabb könyv, érdemes várnia s az újat is bele kell foglalnia az összegzé-
sébe — de előbb-utóbb véget kell vetnie halogató taktikájának s vállalnia 
kell egyrészt egyfajta időhatár meghúzását (még ha szíve fájdul is belé), il-
letve meg kell próbálnia legyőzni önmagát is, megbirkózni a lehetetlennel: 
megfelelni a címnek. 

Néhány évvel ezelőtt, 1986. november 14-én alakult meg Salgótaiján-
ban a Magyar Irodalomtörténeti Társaság első megyei csoportja. Az ekkor 
rendezett irodalomtörténeti konferencia felidézte e táj irodalmi hagyomá-
nyainak klasszikusait (Balassi Bálint, Rimay János, Madách Gáspár, Kár-
mán József, Teleki László) és szólt az irodalmi hagyományőrzés megyei ta-
pasztalatairól is. A konferencia másnapján Komárom, Békés és Zala me-
gyei előadásokra került sor.1 

Mind a négy megyéből szólók hangsúlyosan említették az irodalmi ha-
gyományok folyamatos és magas szintű ismeretének fontosságát. Nem-
csak arra gondoltak, hogy egy adott megye reprezentánsaival örökérvé-
nyűén jelen van a magyar irodalmi köztudatban például Nógrád-Madách, 
Komárom-Babits, Békés-Szabó Pál, Zala-Zrínyi Miklós, de ugyanilyen fon-
tosnak tartották, hogy az irodalmi ismeretközlés eszközei is gyarapodjanak 
mennyiségükben, minőségükben és formájukban egyaránt. 

Az azóta eltelt évek alatt a Magyar Irodalomtörténeti Társaság megyei, 
regionális tagozatai behálózzák már az egész országot, új tartalmat és táv-
latokat adva e nagymúltú társaságnak, illetve munkájának. 

így került ebbe a sorba Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is. Méltán fi-
gyelhettünk fel eredményeikre, hiszen az irodalmi hagyományőrzésnek 

1 A konferencia anyaga megjelent: Hagyomány és ismeretközlés. St. 
1988. (Discussiones Neogradiensis 5.) 
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olyan széles területét ismerhettük meg, amilyenre nem is gondoltunk. Ez 
egyúttal önkritika, de jelzi azt is, milyen nehezen jutnak el az irodalmi köz-
tudatba, illetve az ismeretteijesztés színtereire a vidéki kutatómunka új-
donságai. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ma több meghatározó irodalmi mű-
hely is működik. Az első mindenképpen a nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Könyvtár. Két kiemelkedően fontos sorozata már egyenként(l) túl van a 
tizedik köteten s időben is már lassan évtizedben mérhető jelenlétük. 

Témánk szempontjából a SZABOLCSI TÉKA-sorozat említhető első-
ként. 1985-ben jelent meg az első kötete, most a tizenharmadiknál tarta-
nak. A sorozatot Futaky László szerkeszti, akinek fáradhatatlan munkál-
kodása meghatározó a helyi irodalmi hagyományőrzésnek szinte minden 
színterén. (Minden megyében akad ilyen nagy tudású, nagy munkabírású 
és megszállott irodalmi szervező!) ATÉKA-sorozatot elsősorban a tartal-
mi igényesség jellemzi. Lektoroknak is csak a szakma legjobbjait kérik fel 
(Katona Béla, Czine Mihály, Pomogáts Béla, Lukácsy Sándor, Vigh Károly, 
Margócsy József, Antal Miklós, Bánszky István stb.), ezzel is jelezve: a filo-
lógiai, szakmai hitelességet mindennél fontosabbnak tartják. Nem mond-
hatjuk azt, hogy kinézetével maradéktalanul elégedettek lennénk. Vágya-
inknak a lehetőségek szabnak igen szűk határt. Puha kötésű fedelein egy-
szerű, de ízléses, ismétlődő grafika jelzi az összetartozás tényét. Sokszoro-
sított eljárással készül, ami gátat vet a tipográfiai eleganciának. 

Kiadója minden esetben a Megyei Könyvtár, de társkiadónak mindig 
egy-egy illetékes „pénzes társat" kér fel. Természetesen a felkérés szó itt 
túlzás. Aki vidéken ilyesfajta tevékenységgel foglalkozik, az tudja mennyi 
fáradtságába kerül egy-egy támogató megnyerése. Nem mintha ezek a társ-
kiadók nem tudnák, nem éreznék, hogy fontos ügyről, közös ügyről van szó. 
De más dolog azonos érzelmeket vallani, s megint más a kongó kamrában 
keresgélni. Külön köszönet hát az összes közreműködő — azóta egy-két 
megszűnt — intézménynek, szervezetnek. 

A másik jelentős sorozatuk már a kortárs megyei irodalmat mutatja be, 
tehát ez csak lesz egykoron irodalomtörténeti vizsgálódás tárgya. Az 1982-
ben indult Tiszta szívvel sorozat már túl van a tucatnyi köteten. Katona 
Béla szerkesztésében a füzetek főleg versgyűjtemények; egyéni kötetek és 
antológiák. Mester Attila, Nagy István Attila, Bodnár István, Madár János, 
Budaházi István, Antal Attila, Udud István, Jánosi Zoltán, Bartha Gábor, 
Kulcsár Attila kötetei mellett Ikarosz készülődik címmel 21 helyi költő an-
tológiája is napvilágot látott. 

A sorozatot ismertető János István kritikájában2 az indítás motívumát 
így foglalja össze: 

2 Szabolcs-Szatmári Szemle, 1988/2. 208-214. 
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„valósággal való számvetés igénye, önsorsuk önismeretté tudatosítá-
sa, a szűkebb pátria hagyományainak és jelenének felvállalása" 

— adta a tollat az alkotók kezébe. S mellesleg olyan szellemi örökség utód-
lása, mint Váci Mihályé, Nagy Lászlóé, Ratkó Józsefé stb. A sorozatról a 
kritikus ítéletet is alkot, igazát aláhúzhatjuk; „bár színvonalában szükség-
szerűen egyenletlen, funkciójában küldetést teljesítő kezdeményezés". 

A megyei könyvkiadásról azonban vannak egyéb, aránylag friss adata-
ink is. Aszámok azóta csak sorjáznak tovább, hiszen az 1987-ben megjelent 
Jelenléti ív című bibliográfiából tudjuk — kiadója természetesen a Megyei 
Könyvtár —, hogy tíz év alatt öt antológia, a Tiszta szívvel sorozat kötetei, 
valamint 30 (!) más, főleg szépirodalmi, irodalomtörténeti mű jelent meg. 

Sok ez vagy kevés? Érdemes Fodor Adrást idézni, aki ezt írta: 

„ . . . úgy érzem, az elmúlt évtizedekben, különösen a hatvanas évek-
ben Szabolcs-Szatmár adta a legtöbb új írót. Voltak közöttük igazán te-
hetséges és tragikusan tönkrement figurák. Érdemes volna egyszer az 
okokat és eredményeket tárgyilagosan mérlegre tenni."3 

Nos, ha ez a tárgyilagos mérlegelés nem is a mi feladatunk, e vázlatos 
áttekintésünkből pótlólagos ismereteket szerezhetünk e táj és Íróinak nem-
egyszer tragikus kapcsolat rendszeréhez. 

Igazságtalanok lennénk a megyével szemben, ha nem említenénk 
meg az irodalmi hagyomány ápolás egyéb műhelyeit is. Mindenekelőtt a 
Szabolcs-Szatmári Szemlét, amely több évtizedes múltja alatt irodalomtör-
téneti tanulmányok, kritikák, alkotói pályarajzok tucatjait jelentette meg. 

A Kelet-Magyarország című napilap több évtizeddel ezelőtt indította 
útjára a Művelődés című vasárnapi kulturális mellékletét, ahol is elsősor-
ban a helyi költők-írók publikáltak s indultak el, mint Sipkay Barna vagy 
Mester Attila. Később a lap hasábjain egyre több irodalomtörténeti jegy-
zet, kisírás jelent meg, a komplex helyi irodalomtörténetírás „műhelyfor-
gácsaiként". 

Itt említendő a Pedagógiai Műhely című könyvsorozat is, amely nevével 
ellentétben sokkal gazdagabb, sokrétűbb tartalmú s így az irodalmi ismeret-
terjesztés is helyet kap hasábjain. Bár kisebb példányszámú, de hatásában 
nem lebecsülendő a Szabolcs-Szatmár megyei Könyvtári Híradó, amelynek 
kritikai írásai, recenziói is ide sorolhatók. 

A Bessenyei György Tanárképző Főiskola irodalmi tanszékén az okta-
tó munkán kívül komoly és igényes kutató és publikáló tevékenység folyik. 
Ennek egyik legutóbbi eredménye az 1990-ben megjelent Irodalomtudo-
mányi Közlemények volt, amelyben a magyar irodalmi tanulmányok című 
fejezetben kilenc tanulmány olvasható Janus Pannoniustól Nagy László-

3 Idézi Simon Zoltán: Szabolcs Szatmári Szemle, 1987/3.391-392. 
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ig, köztük persze Bessenyeiről, Kazinczyról, Kölcseyről szólók. S olyan ta-
nárok oktattak itt, akiknek irodalmi-történetírói munkássága részben vagy 
egészben, de e tájhoz kötődik, Margócsy József, Bánszki István, Csorba 
Sándor. 

Ezek azok a „technikai" műhelyek, amelyek az irodalmi ismeretköz-
lést, a kiadásokat szervezik, irányítják. (A helyi irodalmi társaságokon, író-
szövetségi csoportokon kívül.) De röviden szólni kell azokról az egyénisé-
gekről is, akik életművükkel bizonyították-bizonyítják a munka végzésének 
fontosságát. 

Futaky László nevét már említettük. Katona Bélát is ismerik minden-
hol, ahol Krűdyt szeretik. Ám irodalomtörténetírói munkássága ennél sok-
rétűbb, helyi szervezői tevékenysége pótolhatatlan. Molnár József pár éve 
hunyt el. Az ő neve a Jókai kritikai kiadás fáradhatatlan segítőjeként is-
mert. Kevesen tudják viszont, hogy 1956 tavaszán Szülőföld és irodalom 
címmel előadást tartott Nyíregyházán a régi gimnáziumban, ahol olyan 
gondolatokat vetett fel, amelyek révén a megyei irodalomtörténetírás új 
erőre kapott és új területek felé is kiterjedt figyelme. Máig sajnálhatjuk, 
hogy a megyei irodalmi topográfiának alapját jelentő kézirata időközben 
valahol elkallódott.4 

Tragikusan megtört szakmai pályafutás volt Belohorszky Ferencé, aki 
nyíregyházi tanár, majd gimnáziumi igazgató volt, de aztán élete nagy ré-
szében, mint politikai megbízhatatlannak más területen kellett dolgoznia. 
Pedig a 30-as, 40-es években a helyi irodalmi élet főszervezője volt; írt, szer-
kesztett, összefogta a Bessenyei-társaság munkáját. Másfél évtized alatt 
több mint száz tanulmányt írt s mennyi mindent megírhatott volna még! 

A „műhelyek és kézművesek" után arról is szólni kell, milyen az az iro-
dalmi örökség, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek felvállalnak, 
munkálkodásukkal napvilágra hoznak, gazdagítanak és az olvasók elé tár-
nak. 

Mindenképpen az élre kívánkozik a Bessenyei-hagyományápolás isme-
rete. Talán ez az, amely legnagyobb múltra tekint vissza, s az eltelt 100 év 
alatt önnön sorsán keresztül mutatja az irodalmi emlékek őrzésének és ter-
jesztésének társadalmilag meghatározott célrendszerét. 

A Bessenyei-kultusz kialakulása a múlt század 80-as éveinek elején kez-
dődött. Ekkor döntöttek úgy a megyeiek, hogy közadakozásból szobrot ál-
lítanak a költőnek. Mire a pénz összegyűlt, addigra létrejött a Bessenyei-
kör is. 1898. január 21-én hivatalosan megalakultak s másfél év múltán a 
szobrot is felavatták. 

Ettől kezdve a kör tevékenysége az e típusú közösségeknek megfele-
lően zajlott. Emlékünnepségek rendezése, emléktábla avatás, szakosztályi 

4 Szép írásban búcsúzott tőle Margócsy József 1987-ben. (Szabolcs-
Szatmári Szemle, 1987Д. 97-100.) 
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élet. Irodalmi, zenei, színművészeti, nyelvi szakosztályok szerveződtek s 
mellettük egy ún. szabadlyceális tagozat is, amely munkásgimnáziumként 
működött. Sorra jelentették meg Bessenyei műveit, almanachot adtak ki. 
Az ő kezdeményezésükre indult meg 1934-ben a Szabolcsi Szemle. 1940-
ben Bessenyei Társasággá alakultak, népfőiskolákat, zeneiskolákat tartot-
tak fenn. 

A háború utáni évek már a Társaság végső esztendei. A létszámában is 
meggyengült közösség nem tudott ellenállni a politikai nyomásnak, s 1949-
ben beolvadt a Magyar-Szovjet Baráti Társaság irodalmi szakosztályába, 
mondván: így eredményesebben tud majd dolgozni! 

A Bessenyei-kultusz feltámadása csaknem negyedszázadot váratott ma-
gára, mígnem 1972-ben — nem kis ellenállást legyűrve — a helyi főiskola 
felveszi a költő nevét. Magyar irodalmi tanszéke azóta is egyik fő szerve-
zője az irodalmi hagyományőrzésnek. Új szobrok, új Bessenyei-kiadások, 
tudományos ülésszakok, kiállítások jelzik: a megye közönsége magáénak 
vallja ezt az örökséget s előbb-utóbb szervezeti keretet is talál majd annak 
ápolásához. 

A TÉKA-sorozat 3. köteteként, 1986-ban jelent meg Bánszki István: így 
él közöttünk Bessenyei György című műve. Az önmaga műfaját „chronologia 
raisonnée"-ként meghatározó összeállítás első részében a szerző összefog-
lalja a Bessenyei-kultusz kialakulását, annak fejlődési, változási szakaszait 
s bemutatja, milyen társadalmi közegben, viszonyrendszerek között élt és 
működött ez a közösség. 

A kötet második része minden műfaji megkötöttség nélkül dokumen-
tumokat sorakoztat fel. Egymás mellett jelenik meg itt hírlapi cikk, jubile-
umi vers, szónoklat — jelezve azt a veszélyt, hogy a hagyományőrzés nem-
csak tudományos eredményeket, hasznos ismereteket jelent, hanem alkal-
mi, üres műfajok megjelenésének, frázis emberek szereplésének lehetősé-
gét is magában hordozza. 

1987. október 16-án újjá alakult a Bessenyei György irodalmi és művé-
szeti társaság. A díszünnepséget irodalmi konferencia követte, amelynek 
során Wéber Antal, Bessenyei önarcképe (Tarimenes utazásáról) címmel 
tartott előadást, de a jelenlévők meghallgatták még Bíró Ferenc összegzé-
sét is: Rossz beidegződések, tévhitek a Bessenyei kutatásban. Csorba Sándor 
a Bessenyei kritikai kiadás fogadtatásáról beszél, Mezei Márta Bessenyei 
és Kazinczy kapcsolatát mutatta be. Végül Bánszki István foglalta össze a 
kör történetét és históriájának néhány tanulságát.5 

Bánszki István — akinek érdemei a Bessenyei-kultusz ébrentartásában 
múlhatatlanok — ezt az előadását újabb kutatási eredményekkel kiegészít-
ve 1989-ben Nyíregyházán megjelentetted Bessenyei-kör története címmel. 

5 A konferencia anyaga Örökségünk Bessenyei György címmel 1988-
ban megjelent Nyíregyházán. 
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A történeti összegzésen kívül részletesen kitér annak elemzésére, hogy a 
kör milyen szerepet játszott Nyíregyháza művelődési életében, milyen volt 
a kapcsolata más irodalmi társaságokkal, egyesületekkel. Elemzi az alapí-
tói szándékot is, amelyből egyértelműen kitűnik: hajdanán az ilyeténi társa-
ságok szervezése nem csupán az alkotó személyiségének, munkásságának 
megismertetése céljából történt, hanem egy régió művelődésének, művelt-
ségének bővítése, illetve először is, megalapozása szükségességéből: 

„A városok és falvak népe közművelődési tevékenységének ébren-
tartása, olcsó könyvek és folyóiratok által az olvasási vágy fokozása és 
teljes kielégítése. Ösztönzés családi könyvtárak létesítésére s nem utol-
sósorban közös kultúrtevékenységen keresztül egybefogni a falvak és 
városok népét." 

— írták a hajdani létrehozók. (Ma, a társaságok alapításának új divatjában 
nem árt odafigyelni e száz évvel ezelőtti szándék időszerűségére, fontossá-
gára és szükségességére!) 

A Kölcsey-életmű e táj másik felvállalt öröksége. Talán nem olyan erő-
sen él még és hat ott, mint kellene, de az elmúlt évek kezdeményezései egy 
kiteljesedő és hatásos tevékenységet villantanak fel. Ezt hivatott szervezni, 
összefogni és tartalommal megtölteni a Kölcsey Társaság, amely túlnőve a 
megye határain, országos szervezetté fejlődött, tudván hogy egy ilyen for-
mátumú alkotó hatását megyehatárok közé szorítani nem lehet. (Miként 
senkiét sem, aki érdemlegeset és egyetemes mondanivalójú alkotást ho-
zott létre. Ezért fontos, hogy Szabolcs-Szatmár az irodalmi hagyományőr-
zésben is egyre szorosabban dolgozzék együtt Borsod megyével és Hajdú-
Biharral is!) 

A Kölcsey-kultusz ápolásának, szervezésének szintén megvan a maga 
elhivatott embere a megyében Csorba Sándor személyében. A Szabolcs-
Szatmári Szemlében közölt írásain túl — e lapban egyébként számos más 
forrásértékű dokumentum jelent meg Kölcseyről — 1985-ben kiadott egy 
könyvet: Szemere Bertalan neveltetése és pályakezdése 1812-1838. címmel, 
amelyben részletesen szól Kölcseynek Szemerére tett hatásáról. 

Három évvel később, 1988-ban a TÉKA-sorozat 6. köteteként lakács 
Péter társszerzőségével kiadták a Kölcsey és Szatmár megye (Tanulmányok 
és források Kölcsey Ferenc Szatmár megyei életéhez és tevékenységéhez) 
című művüket. Takács Péter két tanulmányt írt: először bemutatja azt a kö-
zeget, azt a társadalmi hátteret, amelyben Kölcsey élt, amely meghatároz-
ta politikai pályafutását, emberi kapcsolatainak rendjét, kereteit. Majd egy 
másik írásában Kölcsey táblabírósága címmel a vármegyei politikai életben 
vitt szerepét vizsgálja. 

Csorba Sándor három írással vett részt a kötetben. Elsőként a szatmár-
csekei mindennapi életet kívánja bemutatni Kölcsey korában. Ez termé-
szetesen csak alapos levéltári kutatások alapján sikerülhetett, hiszen egy 
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reformkori magyar falu hétköznapjairól egyenként kell összekalászolgatni 
— ha ugyan akad valami a magyar levéltári tartón — a tudnivalókat. Másik 
írásában erre a kutatásra alapozva Kölcsey szellemi közegét vizsgálja Cse-
kén. Harmadik tanulmánya elmélyült írás, a Kölcsey-életmű teljes ismere-
tében fogalmazódott s a teljességre törekvő lét etikai szintézisének kérdé-
sét elemzi. 

A kötetet két forrásközlés záija: az egyikben leveleket olvashatunk, 
amelyeknek címzettje Kölcsey Ferenc, a másik ugyancsak levéltári iratokat 
tartalmaz Kölcsey Ferenc életéről. Csak sajnálhatjuk, hogy nem csatoltak 
mindegyikhez forrásjegyzéket. Tanulmányaikat ugyan esszé stílusban írták 
meg, de egy általános irodalomjegyzék sokat segíthetne az érdeklődőknek 
a továbbolvasáshoz, míg a források használatát nagyban megkönnyítené 
egy részletes jegyzetanyag. 

A Kölcsey-kultusz csúcséve 1990, amikor a 200 éves évforduló alkalmá-
ból számtalan rendezvény színhelye volt Szabolcs-Szatmár megye s ezek-
ben a Kölcsey Társaság fáradhatatlanul vett részt. Országos vetélkedőt 
szervezett, tudományos ülésszakokat rendezett, kiadványokat jelentetett 
meg. Megemlítendő az 1988-as évszámot viselő, de moet megjelent a Köl-
csey Társaság füzeteinek első kötete, amelyben az 1988-as Kölcsey konfe-
rencia tanulmányai olvashatók Csorba Sándor szerkesztésében. 

A kötet első részében Taxner Tóth Emő, Csorba Sándor, László Bé-
la, Szabó G. Zoltán, lakács Péter, Lukácsy Sándor, Baróti Dezső, Masits 
László tanulmányai kaptak helyet. A második rész a Magyar Irodalomtör-
téneti Társaság helyi tagozata megalakulásának dokumentumait közli, míg 
a harmadik fejezet a Kölcsey Társaság létrejöttének dokumentumait. 

Ugyancsak a Kölcsey Társaság adta ki a Petőfi Irodalmi Múzeum köz-
reműködésével a Remény s emlékezet című tanulmánykötetet. A szerzők: 
Wéber Antal, Lukácsy Sándor, Baróti Dezső, Szabó G. Zoltán, Fenyő Ist-
ván, Taxner Tóth Ernő, Csorba Sándor, lakács Péter, Ratzky Rita. 

A jubileumi évben jelent még meg Csorba Sándor új kötete a TÉKA-
sorozat 12. darabjaként; Szabolcs vármegyei tisztségviselők levelei Kölcsey 
Ferenchez. Kutatásának célját — nemcsak erre a könyvre vonatkozóan — 
így fogalmazta a szerző: 

„a Szatmár megyeiek életében mind pontosabb felkutatása és meg-
rajzolása, s Kölcsey Ferenc személyiségének, műveltségének, a megyére 
kiható erejének bemutatása." 

A kötet két fő tanulmánya: Szatmár megye szellemi arculatának néhány 
vonása Kölcsey korában, illetve Kölcsey hivatali éveiről szól. Ezt követi a 
levelek közreadása. Ezek írói: Ajtay Sámuel, Kende Zsigmond, Szentléleky 
Antal, Eötvös Mihály, Darvay Ferenc. Érdeme a könyvnek a gazdag és szín-
vonalas jegyzetanyag, amely önmagában is érdekes filológiai olvasmány. 
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5 ahogy haladunk előre az időben, úgy érünk el a tájegység kővetkező 
nagy írójához, Móricz Zsigmondhoz. Egy esztendőben, 1989-ben a TÉKA-
sorozat két kötete jelent meg, kiválóan egészíti ki egymást, tudatos szer-
kesztői munka eredménye. Az első szöveggyűjtemény, válogatás Móricz e 
tájról szóló, e tájhoz köthető műveiről.6 

A kötet összeállító Margócsy József előszavában megindokolja a válo-
gatás szempontjait. Nehéz dolga volt, hiszen az életmű ezernyi szállal kötő-
dik a tájhoz. Tekintve, hogy teljes szövegeket közöl, így a regényekről le is 
kellett mondani, egyedül az Életem regényéb6\ emel ki három részletet. El-
beszélés, levél, riport egyaránt szerepel benne, köztük olyan ismert írások, 
mint a Hét krajcár, Judith és Eszter, Oköritó, Ebéd. 

Különlegesség, s kevéssé ismert, hogy Móricz Zsigmond egy ideig a 
híres Magyarország vármegyéi és városai monográfia sorozat egyik író-
ja, szerkesztője is volt. Általában ő írta a népéletről szóló fejezeteket is, 
amelyek inkább tekinthetők szépirodalmi alkotásnak, mintsem tudomá-
nyos munkának. Margócsy József szerkesztésében e kötetben helyet ka-
pott a Szabolcs vármegye népét bemutató írás, amely eleddig szinte hozzá-
férhetetlen volt. 

ATÉKA-sorozat 10. kötetét Rádics Károly írta.7 Móricz életének csak 
négy esztendejét vizsgálja, amíg az író a Nyugat szerkesztője volt, de talál 
alkalmat, hogy szóljon az előzményekről, a Nyugat és Móricz indulásáról 
s az utolsó évekről is. Ez a kötet az írói, irodalomszervezői életmű bemu-
tatásával segít a helyi hagyományőrzésnek is, hiszen a tankönyvek anya-
gán kívül érzékelteti s a részletek ismertetésével sokrétűvé teszi a könyvet 
használók számára Móricz befogadását, sőt inkább újraolvasását. (Amihez 
alapfokon ott a frissen kiadott szöveggyűjtemény.) 

A jól felépített, tartalmában és színvonalában következetes helyi kiadói 
gyakorlat példájával találkozunk itt. Külön öröm, hogy mindezt éppen az 
irodalmi hagyományőrzés helyi elhivatottjai alkalmazzák igen eredménye-
sen. 

A TÉKA-szerkesztősége egy nem irodalmi életművet is felvett a soro-
zat kötetei közé. Ezen a megállapításon persze lehet vitatkozni: Bajcsy-
Zsilinszky Endre pályája a történelmi-politikai eseménytörténeten kívül 
mennyire tartozik az irodalomba vagy mennyire sem.8 

Mindenképpen idevalónak érezzük ezt a kötetet. Nemcsak azért, mert a 
dokumentumok között jeles írók írásaival is találkozunk (Féja Géza, Szabó 

6 Lobogó szövétnek Móricz Zsigmond és Szabolcs-Szatmár. Szö-
veggyűjtemény. Nyíregyháza 1989. Téka 9. 

' Móricz Zsigmond a Nyugat szerkesztője 1929-1933. Nyíregyháza 
1989. 

8 Tidrenczel Sándor. Bajcsy-Zsilinszky Endre és politikai pátriája. 
Nyíregyháza 1986. 
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Pál, Tamási Áron), hanem elsősorban azért, mert Tidrenczel Sándor össze-
állítása a szülőföld vállalásának súlyáról szól. 

Amikor 1929-ben Bajcsy-Zsilinszky Endre időközi politikai választásra 
készülve Tarpára érkezik, nem is a helyi politikai erők szélsőségén döbben 
meg, hanem a beregi valóságon. Megrázó sorokban vall erről az élményé-
ről — itt lesz a politika irodalom — s ez a sokkoló hatású találkozás élete 
végéig elkíséri őt, akár lett légyen képviselője a tarpaiaknak, akár nem. A 
kötet kimondhatatlanul sugallt üzenete éppen ez: a hazához, a néphez való 
kötődés megtartó erejéről szól. 

Egészen sajátos könyv Miklós Elemér-műve, amely a TÉKA-sorozat 
ötödik kötete volt 1988-ban. Egy tájegység irodalmi hagyományairól szól, 
s mint ilyen betölti egy szöveges irodalmi topográfia, irodalmi kalauz fela-
datát. 

Beregről van szó, azaz Vásárosnamény és környéke a vizsgált terület. 
Benne olyan falvak, mint Csaroda, Vámosatya, Tarpa, Tákos, hogy csak a 
legismertebbeket említsük. A szerző rögtön siet leszögezni az előszóban: 
„Bereg nem külön irodalmi táj s Vásárosnamény közvetlen környéke sem 
az, de sokak szellemi kalandja volt." Felesleges az óvatos mentegetőzés, az 
olvasó érti és értékeli a szándékot. 

Hogy topográfiai jellegű munkáról van szó, kitűnik a szerkezetből is. 
Időrendben haladva röviden bemutatja mindazokat, akik születésük vagy 
életük egy szakasza jogán ide kötődnek. Majd szól azokról, akik valamilyen 
okból jártak a tájon. Különleges s csak fáradságos munkával összeszedhe-
tő, de nélkülözhetetlen topográfiai adatok következnek: az író-olvasó ta-
lálkozók dátumainak és szereplőinek felsorolása 1967-től 1987-ig. A kor-
társ magyar irodalom jelenléte ez, amelyből az is kitűnik, milyen folyama-
tos szervező erő kellett a több évtizedes munka végzéséhez. Végül a he-
lyi alkalmi és rendszeres kiadványokról ír, az irodalmat népszerűsítő egyéb 
rendezvényekről. A függelékben pedig, sajnálatosan rövid terjedelemben 
írók, költők, kritikusok írásai szerepelnek Beregről, itt szerzett élménye-
ikről. Fontos könyv ez — cédula anyagával együtt nagy segítség a majda-
ni Szabolcs-Szatmár megyei irodalmi topográfia létrejöttéhez. Ezt egészí-
ti ki egy egészen friss, 1991-es keltezésű kiadvány: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
kortárs tóinak kislexikona. Kiadja a Bessenyei Társaság. 

A szerkesztők: Bánszki István és Futaky László egy feltételt szabtak a 
lexikonba kerüléshez 

„az élő alkotók, akik ebben a megyében születtek, vagy itt laknak és 
itt jelent meg önálló kötetük. Ez az önálló kötet lehet vers, regény, szín-
mű, tanulmány, műfordítás — s nem feltétlenül szükséges, hogy helyi 
kiadó adja ki". 
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így került be 52 kortárs alkotó a kötetbe, neves és kevésbé ismert egy-
aránt. A szerkesztők a maximális pontosságra törekedtek, adatokat kértek 
és egyeztettek a szerzőkkel. 

Egy-egy szócikkben az alábbiak találhatók: évszámok, alkotói minősí-
tés, rövid életrajz, megjelent önálló művek, cikkek válogatva. Hiányzik vi-
szont a vonatkozó szakirodalom, amit csak sajnálhatunk. A kötetet egy tér-
kép egészíti ki, feltüntetve, ki hol született — lehet nézelődni és töprengeni 
az összefüggéseken. 

Végezetül azokat a kiadványokat is meg kell említenünk, amelyekben 
a Szabolcs-Szatmár megyeiek a kortárs megyei irodalommal foglalkoznak. 
A TÉKA-sorozat három kötete sajnos már olyan személyiségről szól s vá-
logat műveikben, akiknek életműve lezárult. Tidrenczel Sándor szerkesz-
tésében Kiss Ferenc költői világa tárul fel.9 Az alig negyedszázada halott 
költőt fel kell fedezni — alighanem ez lehetett a szerkesztői szándék a kö-
tet összeállításakor. Valójában jól szerkesztett antológiát olvashatunk — 
rövid életrajz kíséretében — , amelynek első része Kiss Ferenc válogatott 
műveit tartalmazza, míg a másodikban róla szóló megemlékezéseket, ver-
seket találunk. 

A helyi hagyományőrzés fontos mozzanata ez a munka. Az életében 
népszerű, elismert alkotó halála után gyorsan elfelejtődik, hiszen nap mint 
nap újabb és újabb tehetségek, újabb művek születnek. S amikor az álta-
lános irodalmi közvélemény csak követni tudja az irodalmi élet változásait, 
akkor kell megszólalnia a helyi erőknek: érték van itt, amely fölött nem sza-
bad hagyni az i^őt és az emlékezetet elrohanni. Úgy tűnik, generációnként 
van szükség az ilyen újra és újra ismertetésekre. 

Kiss Ferenc is milyen jelentős kortárs költő volt egykoron! Kassák La-
jos, Radnóti Miklós, Fejtő Ferenc, Szerb Antal írtak róla kritikákat. Az új 
nemzedékből Simon István, Somlyó György, Nagy László, Juhász Ferenc 
fordult hozzá versben, prózában. A népi demokrácia áldozatává vált köl-
tő emlékének megőrzését tán Juhász Ferenc fogalmazta meg legérzéklete-
sebben, Kiss Ferenc gyűjteményes kötetének kiadásakor 

„Megőrzi őt ez a három szinte-ugyanaz könyvecske? Én tudom: igen! 
Mert a mennyiség: a fönnmaradás egyik lehetősége csak. Mert a mennyi-
ség, az idő tésztája csak az idő kovásza: az a hűséges emberhit." 

Sipkay Barnának még rövidebb idő kellett az elfeledtetéséhez. Pedig 
pár éve még sikeres szerző volt, műveiből filmek, tévéjátékok készültek, da-
rabjait játszották. Úgy tűnik a vidéki lét könyörtelenül éreztette a hatását. 
Ezért is fontos összeállítás a Messzi harangszó című emlékkönyv.10 

9 Az ínség és a harc fia. Nyíregyháza 1991. Téka 8. 
1 0 Nyíregyháza 1988. Téka 7. 
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Nyíregyházán volt újságíró, s amikor végre ideje s ereje is lett volna írni, 
publikálni mindössze 4-5 év adatott már neki. Pedig műveivel: Messzi ha-
rangozó, Hajnali hinta, Határtalan élet stb. éppen abba a műfaj- és kortárs 
sorba illeszkedett be, amelyhez például Sánta Ferenc, Szabó István vagy a 
fiatal Galambos Lajos tartozott. 

A kötetben a már megszokott szerkezettel találkozunk: válogatás pub-
likációiból, irodalmi alkotásaiból, valamint a róla szóló irodalom: levelek, 
emlékezések, dokumentumok — ez utóbbiak elég tarka összevisszaságban. 
A kötet végén fontos függeléket találunk: műveinek bibliográfiáját. 

Az irodalom mindenese — szól a harmadik könyv címe (1986) s aligha-
nem a fiatalok kedvéért a szerkesztő, Futaky László a cím mellé a nevet is 
odaírta: Fábián Zoltán. 

Valóban így van; a fiatalok már nem tudják, ki volt ez a kistermetű, vé-
kony, szemüveges férfi, aki az életét tette rá, hogy elvigye a legkisebb ma-
gyarhoni településre is a magyar irodalmat: írókat, költőket, és műveiket. S 
tette mindezt úgy, hogy közben lemondott önnön alkotói pályájáról, mert 
ami utána maradt, az nem több néhány vékonyka kötetnél, bennük bizony-
talan minőségű írásokkal. 

Czine Mihály, Tóth László, Filadelfi Mihály, Antal Miklós, Ratkó Jó-
zsef, Fekete Gyula írásai elsősorban emlékezések — eredetileg a nyíregy-
házi Megyei Könyvtárban rendezett emlékülésen hangzottak el — így ér-
tékelő szerepük alig van. Katona Béla viszont igazi tanulmányt írt Efy pá-
lya alapvonalai címmel s ebben pontosan kiméri Fábián Zoltán alkotói és 
irodalomszervező tevékenységét, szerepét az ötvenes-hetvenes évek irodal-
mában. (A kötetet részletes kiegészítő apparátus zárja.) 

A TÈKA-sorozat 13. kötete tán a legnagyobb ívű vállalkozás is. Pál 
György munkája: A magyar irodalom Kárpátalján (1945-1990) Futaky 
László sorozatszerkesztő és Czine Mihály, Várady-Stemberg János lekto-
rok közreműködésével úgy szól a kárpátaljai magyar irodalomról, hogy egy-
úttal felidézi a hajdani Ung, Ugocsa, Bereg, Máramaros megyéket, azok 
irodalmi hagyományait is. Ezt ígéri a könyv mottója is „Mert kezdet nincs, 
csak folytatás van" (Kovács Vilmos). 

A kötet három nagy fejezetből áll. Az elsőben a történelmi és irodalmi 
előzmények áttekintése után időrendben haladva követi a szerző a kárpát-
aljai magyar irodalom alakulását, annak minden negatív, hátráltató ténye-
zőjét egészen napjainkig, a helyi irodalmi élet szervezését is meghatározó 
politikai-társadalmi eseményekig. 

A második rész három generáció portréját villantja fel Kovács Vilmos-
tól Balla D. Károlyon át a Stúdiósokig. Az életrajzokon kívül részletes pá-
lyaképet rajzol, műelemzéseket ad közre. 

A harmadik rész rendkívül gazdag bibliográfia a kötet szereplőiről. 
Mindezek együttesen szolgálják a szerző célját: „elsősorban a regisztrá-

lás és az elemző helyzetjelentés volt a célom". A könyv azonban ennél sok-
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kai több. A mini esszékből, a művekből lépten-nyomon kirajzolódik előt-
tünk a történelem és a táj viszonya a honfoglalóktól Batu kánon át Huszt 
váráig, a 180 ezres magyarság sorsától a 40 000 deportáltig, az új lapok-
tól, a Kárpátalja és Hatodik Лр-tól egészen addig, amíg az Évgyűrűk cí-
mű 1987-ben megjelent antológiában nyíltan és tudatosan felvállalták az 
itt élők a nemzetiségi létezésnek nemcsak a nyelvi és geográfiai-földrajzi, 
hanem „nemzeti és történeti térképét" is. 

Szabolcs-Szatmár-Beregi szemlénket zárjuk azzal a két kötettel, amely-
lyel a TÉKA-sorozat annak idején megindult.11 Mindkettő könyvismerte-
tések, kritikák gyűjteménye a kortárs helyi és országos irodalomból. 

Futaky László szerényen recenzióknak nevezi könyvbírálatait, amely-
nek elsődleges szerepe a szépirodalmi ajánlás volt. Valamennyi írása a me-
gyei lapokban, könyvtári közlönyökben jelent meg, így népszerűsítő szere-
pe vitathatatlan. A sokrétű és gazdag anyagból mindenképpen ki kell emel-
ni azokat a portrékat, amelyeket megyei szerzőkről ír. Megyei szerző — 
gondolataink visszakanyarodnak a korábban írottakra: mennyire Szabolcs-
megyei Váci Mihály, Fábián Zoltán, Kurucz Gyula, Balázs József? Hiszen 
ők valamennyien a nógrádi, békési, komáromi, zalai olvasóké is. De a hely-
hez köttetés emlékeinek megőrzése, felidézése mindenképpen többletet ad 
az adott alkotó művének olvasásakor, a „személyes ismeretség" átéléséhez. 

Ezt fogalmazta meg Nagy István Attila is, aki kötete bevezetőjében 
össze is foglalja a megyei irodalmi élet alakulását az eltelt négy évtized-
ben. Majd írói portrék sorakoznak egymásután. Figyeljük meg a névsort s 
aztán próbáljunk válaszolni önmagunkban Fodor András korábbi kérdésé-
re: Aczél Géza, Balázs József, Bényei József, Csák Gyula, Galambos Lajos, 
Kurucz Gyula, Osztojkán Béla, Rákos Sándor, Ratkó József, Sipkay Bama, 
Szőllősi Zoltán, Váci Mihály, Várkonyi Anikó, Végh Antal. 

S ha névsor nem is teljes — hogyan is lehetne —, ha a portrék eltérő 
színvonalúak (az érzelmi kapcsolat eltérő minősége is kisejlik itt-ott) a kö-
tet a helyi irodalmi lexikon előzményeként is felfogható. Azzá teszi különö-
sen a függeléke, amelyben az adott író rövid életrajzát, megjelent műveit, 
a róla szóló irodalom legfontosabbjait, és jegyzeteket is találunk. 

Végezetére a recenzens „kissé keser-édesre" sikeredett megjegyzése 
kerül: lám-lám milyen gazdag a magyar irodalomtörténeti földabrosz s lám-
lám mi lenne nélkülünk, ha nem lennének szakemberek, akik figyelmeztet-
nek megvédendő — értsd: újra és újra olvasandó értékeinkre. 

PRAZNOVSZKY MIHÁLY 

1 1 Futaky László: Könyvespolc. Nyíregyháza 1985. Téka 1. Nagy István 
Attila: Arcok és müvek Nyíregyháza 1986. Téka 2. 


