
a szerző a magyar és cigány folklór erkölcsi
ségének különbségéről mond, igazolhatatlan. 
Olyan kiindulópontot adnak Vekerdi meg
figyelései, ahonnan még sok további kutatást 
kell lefolytatni. Ezek nem mindig igazolják 
majd a szerzőt, hiszen az a mód, ahogy itt 
a témák szerepelnek, a magyar és nemzetközi 
folklorisztika vonatkozó eredményeinek fi
gyelembe nem vételével született meg. 

Abban viszont tökéletesen igaza van 
Vekerdinek, hogy a cigány mesék kutatása 
ciganológus szakembert kíván, aki képes 
filológiai pontosságú nyelvértésre és közlésre. 
Ezt a fontos munkát Vekerdi évtizedek óta 
folytatja. Még sokat várunk tőle és tanítvá
nyaitól. Több adat alapján az összefoglaló 
megJegyzések valóságértéke is bizonyára 
több lesz. 

Voigt Vilmos 

Péter László: Szeged irodalmi emlékhelyei 
Szeged 1974. (Készült a Somogyi Könyv
tárban) 176 1. 

Aki Szegeden nem a csaknem száz év 
előtti „Víz"-et követő újjáépítést, nem a 
két háború között létesített nemzeti pan
teont és egyetemi épületeket, sem pedig a 
legutóbbi negyedszázad újdonságait keresi, 
hanem az irodalmat, kiváló útmutatót vehet 
kézbe: a címben megjelölt, ízléses nyomdai 
kiállítású és gazdag képanyagot is tartalmazó 
könyvecskét. 

Ismétejük a szót: lexikonhoz illő alapos
sággal és pontossággal sorol fel a szerző — 
a szegedi irodalmi élet ismert szakembere — 
többszáz adatot Szeged mintegy kétszáz évet 
felölelő irodalmi múltjából; utalva a huma
nizmus, sőt a régebbi középkor nyomaira is 
— Dugonics Andrástól és Vedres Istvántól 
Jókai, Mikszáth, Gárdonyi korán át a Nyugat 
első nemzedékéig, Babitsig, Kosztolányiig, 
Móricz Zsigmondig, majd József Attiláig és 
a felszabadulás, Veres Péter, Révai József, 
Illyés Gyula és társaik nemzedékéig. 

Megtudjuk: kik, hol és mikor álltak az 
irodalom szolgálatában, milyenek voltak az 
irodalom létrejöttének és forgalmazásának 
lehetőségei, eszközei — nyomdák, sajtóter
mékek —, milyen társadalmi és gazdasági 
adottságok segítették elő vagy gátolták az 
irodalmi szándékok megvalósulását. 

Megtudjuk: hol laktak és hol alkottak az 
írók, költők, az irodalmi élet irányítói — 
Tömörkény, Móra, Juhász Gyula, Radnóti 
Miklós és társaik —, az irodalomtörténész 
és nyelvész egyetemi tanárok — Dézsi Lajos, 
Horger Antal, Mészöly Gedeon, Sík Sándor, 
Zolnai Béla —, mi maradt meg s mi pusztult 
el a szellemi élet hajlékaiból, az írók magán
életére emlékeztető lakóhelyekből, a szer
kesztőségekből, borozó vagy kávézó helyisé

gekből; egyszóval: az irodalmi vagy akár a 
politikai életet befogadó, közvetlenül érzé
kelhető életkeretekből. Az immár hiába ke
resettek közül megemlítjük Dugonics szülő
házát, Tömörkény lakóházát, Juhász Gyulá
nak még az ő életében lebontott szülőházát, 
melyben egykor a költő anyai nagyapjánál 
lakott hónapokig a 18 éves Petőfi Zoltán. 
Juhász Gyula így búcsúzott a háztól: 
„ . . . e ház volt gyermekségem, ifjúságom, 
e szürke ház volt színdús életem . . ." Ugyan
így a múlté az Arany Oroszlán kávéház, az 
1849-es országgyűlés tagjainak étkező helye, 
később Mikszáth és újságíró-kollégái tanyája; 
az Irodalmi Tető, e század első évtizedeiben 
bohém újságírók találkozó helye; az egykori 
Koroknay-nyomda, hol József Attilának há
rom jelentős verseskötete jelent meg, to
vábbá Ónozó Poldiné halászcsárdája, hol 
Radnóti Miklós és főleg íróbarátai borozgat
tak. S hogy még egy politikai nevezetességű 
helyet is említsünk — a szerencsésen meg
maradtak közül: a Klauzál téren, a ma is 
ott álló Kárász-ház erkélyéről beszélt Szeged 
népéhez utoljára, 1849-ben Kossuth, s ugyan
itt hirdették ki az írók az 1918-as polgári 
forradalom győzelmét. 

Tárgyilagosan kitér a szerző a korabeli 
konzervatív szemlélet által nagynak tartot
tak szegedi vonatkozásaira — Herczeg, Sza-
bolcska, Pósa stb. —, de előadásából és 
adataiból minden szándékoltság nélkül is 
kiderül, hogy milyen korán és milyen hatá
rozott erővel jelentkeztek Szeged irodalmi 
életében az elmaradhatatlan társadalmi re
formokat, az új világ megszületését sürgető 
erők és a széles alapokon nyugvó népi kultú
rát előkészítő életmüvek: a folklorista Kál-
mány Lajostól az irodalomnak már említett 
nagyjain át a Szegedi Fiatalokig és tovább. 

Az 56 darabot tartalmazó képanyagban 
szemlélhetjük részben a ma is meglevő em
lékhelyeket, részben a már eltűnteket, eredeti 
állapotukban, s felsorolja a szerző azt is, 
hölgy hol, mit kellene még megjelölni, a 
feledéstől legalább emléktáblával megóvni. 
(Egyebek közt ilyen Gárdonyi egykori lakása, 
valamint az első munkásotthon emléktáblája 
szövegét illenék kiegészíteni a „munkásotthon 
homlokára" írt Juhász-sorokkal.) Különö
sen az újabb építkezések nyomában próbálja 
védelembe venni és a lehetőség szerint a 
jövőbe is átmenteni a városfejlesztési ter
vekbe beleütköző, irodalmi fontosságú utca
részleteket, épületeket. Arra is figyelmeztet 
a szerző, hogy a hagyomány egy-egy adata 
megbízhatatlannak, legalábbis tisztázandó-
nak bizonyult. így tisztázásra várnak a 
cigányköltő Dankó Pista lakása, valamint 
Radnóti Miklós lakóhelyei közül is egyesek. 

A páratlan szorgalommal és alapossággal 
összegyűjtött és sehol másutt így meg nem 
lelhető adatok gazdag sokasága lexikonhoz 
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illő egzakt stílusban bontakozik ki előttünk. 
De ezeket az adatokat eleven elbeszélő rész
letekkel fűzi egybe a könyv. Elbeszélésében 
a napfényesebb oldalakat sűrűn váltják fel 
a komorabb, itt-ott tragikus mozzanatok. 

Ott vagyunk Kossuth és a román Balcescu 
emlékezetes, de elkésett összefogásánál 1849-
ben; ott ülünk az önkényuralom letűnését 
követő lelkes magyar érzelmű estéken, a régi 
színházban. Olvasunk a ma már csak néhány 
maradványában látható régi várról s börtön
lakójáról, Rózsa Sándorról, később pedig 
arról, hogyan tájékozódott a szegedi nyelv
járás felől éppen Rózsa Sándor-regénye írá
sakor Móricz Zsigmond. Olvasunk a szegedi 
piaristák kiváló tanítványairól, Dugonicsról, 
Katona Józsefről, Horváth Mihályról, Tö
mörkényről, s itt tanult szerb írókról, tudó
sokról; olvasunk Jókai ismételt szegedi tar
tózkodásairól, a századforduló íróinak Szege
den jártáról — Benedek Elek, Bródy Sándor, 
Krúdy Gyula és mások —, a Dugonics Tár
saság több mint félévszázados munkásságá
ról, majd Ady és Szabó Dezső szegedi szerep
léseiről. Bartók Béla több ízben hangver
senyezett a városban a tízes, húszas és har
mincas években. Gyermekirodalmunkat itt, 
Szegeden kezdte feldajkálni Pósa Az Én 
Újságom'ia. Ott járunk gondolatban a nyolc
vanas években a magyar építőstílust kereső, 
városházát építő Lechner Ödön nyomában, 
ott járunk a Közművelődési Palotában, 
Tömörkény, majd Móra dolgozószobájában 
és a Somogyi-könyvtárban, később pedig 
halljuk Veres Péter és József Attila előadásait 
az új irodalmi és művészeti szemléletről, a 
földreformról és a mai szocializmusunkat már 
akkor meghirdető, előkészítő munkájukról. 
Még később a közelmúlt és a jelen íróival, 
Szabó Pállal, Hont Ferenccel, Déry Tiborral, 
Illyés Gyulával s kortásaikkal találkozunk a 
szegedi előadók között. A letűnt rendszer
ben megszenvedett, börtönt viselt írókat és 
politikusokat látjuk a Csillag-börtönben — 
Kun Bélát, Karikás Frigyest, Révai Józsefet 
és másokat —, az Államfogház lakói között 
a kiváló román költőt, Goga Octaviant. 

De hogy vidámabb emlékezéseink is le
gyenek: még megtaláljuk a bicskakészítő 
műhely házát, amely Mikszáth Milyen a 
magyar iparos? című humoros elbeszélését 
sugallta. A Dugonics-szobornál állva meg
hallgathatjuk a szoborhoz fűződő anekdotá
kat vagy a szegedi köznyelven forgó tréfák 
közül a református templom tornyán látható 
kakas eredetéről beszélőt. 

Irodalomtörténészeinknek is nyújt a szerző 
feladatot: a méltatlanul feledésbe merült, 
helyesebb értékelést igénylő századvégi íróra, 
Cserzy Mihályra irányítja figyelmünket. 

S még egyszer ki kell emelnünk, hogy 
Péter László könyve dokumentumok soka
ságával bizonyítja, hogy a Nyugat új kor

szakot meghirdető évtizedétől máig eltelt 
több mint fél évszázad alatt Szeged milyen 
sokoldalúan s eredményesen vette ki részét 
az új korszak megszületését hozó irodalmi, 
szellemi küzdelmekből. 

A nagy tárgyszeretettel és a feldolgozott 
anyag teljes birtokában készült könyvben 
csak sajnálatos korrektúra-hiba következmé
nye lehet, hogy a 20. lapon felsorolt születési 
és halálozási adatok közt féltucatnyi hiba 
található — Vajda Jánosnál mindkét adat 
téves! —, s Petőfi Zoltán sem 1871-ben 
halt meg, hanem 22. éve betöltése előtt, 
1870-ben (23. 1.). 

Móra Ferenc Szegedi tulipántosladá\a. 
nyomán Szegedi Lexikonnak szeretnők el
nevezni Péter László tartalmas, tanulságos 
könyvét, melyet 15 oldalas név- és hely
mutató egészít ki. Ilyen „szegedi lexikont" 
szívesen fogadnánk más, szintén irodalmi 
múltú városainkról is. 

Pech Zoltán 

Fábry Zoltán kortársai szemével. Szerkesztette 
és az előszót írta: Duba Gyula. Válogatta: 
Duba Gyula, E. Fehér Pál. Bratislava, 1973. 
Madách K. 512 1. 

Monográfiapótló szándék hozta létre a 
Fábry Zoltán kortársai szemével című tanul
mánykötet. A szándékban halaszthatatlan 
igény és szükség feszül: Fábry Zoltánról 
Kovács Győző életrajzi kismonográfiáján 
kívül még nem jelent meg könyv. A kiadói 
leleményesség a „Veres Püer koszorújá"-hoz 
hasonló megoldást talált a szükséghelyzetben. 
Nemzetközi összefogás eredménye ez a könyv, 
amely a további Fábry-kutatás alapja, ki
indulópontja lehet. 

Duba Gyula tág ölelésű, értékösszegező 
bevezetőjével együtt 46 tanulmányt és For-
báth Imrének a Fábry Zoltán c. versét tar
talmazza a kötet, ö t országból 35 író, kritikus, 
irodalomtörténész írásait gyűjtötte könyvbe 
a szerkesztő. Magyarországról — csupán hiá
nyos felsorolásra van lehetőségünk — Veres 
Péter, Illyés Gyula, Komlós Aladár, Féja 
Géza, Pándi Pál, Sziklay László, Arató 
Endre, B. Nagy László, Kovács Győző, 
Szalatnai Rezső, Dobossy László, Csehszlo
vákiából Duba Gyula, Tőzsér Árpád, Rákos 
Péter, Milan Pisut, Jifi Hájek, Rácz Olivér, 
Csanda Sándor, a Szovjetunióból A. Gers-
kovics, Romániából Balogh Edgár, Méliusz 
József, Robotos Imre, Jugoszláviából Bori 
Imre írásai találhatók a tanulmánykötetben. 
Csupán Varga József, Bóka László, Vargha 
Kálmán és Czine Mihály írásait hiányolhat
juk, amelyek még teljesebbé és értékesebbé 
tehették volna a válogatást. 
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