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a teret a lelki leszereltség szelleme fog-
lalja el (s mi jól tudjuk innen a to-
vábbi u t a t : a tiszti csillagok leszagga-
tásán át a trianoni határok kijelölé-
séig), de a fiatal, idealista író szívvel-
lélekkel a hűség heroizmusa mellé ál l : 
ennek hősét magasztosítja fel «az 
utolsó csata» elvesztésében s egyéni 
pusztulásában egyaránt. 

Ez a nemes felfogás, ez a lélekbe-
bocsátkozó írói éberség s ezek a való-
ban drámai kötésű mondatok : a jó 
ígéretnek érdemes beváltásával biz-
tathattak. De az ígéreten túl már csak 
a végső elnémulás következett: itt is— 
mint a háború egy gyermekifjú költő-
áldozatáról Babits írta — ismeretlen 
s most már megismerhetetlen értékek 
csíráival egy viruló sziget sülyedt el. 

Rédey Tivadar. 

Ortutay Gyula : Mondotta : Vince 
András béreslegény, Máté János gazda-
legény. (A Szegedi Fiatalok Művészeti 
Kollégiumának V. kiadványa.) 

«Megérkezése után az első pár ki-
szállások alatt sürgősen megbánja a 
folklorista, hogy miért nem szocio-
gráfiai tanulmányútra jött. A paraszt-
ember sötét gyanakodással, súlyos 
gonddal tekint rá. A tehenet megron-
tották, a búzát megette a rozsda, a 
krumpli felerészben kirohadt. Az asz-
szony várandós. A ledöngölt földű 
szobában nehéz, verejtékes szag pá-
rázik a padlat felé. Nótát akar a 
fiatalúr? Még mi kell az uraknak?» 

A nótagyüjtemény előszavából szól 
így a gyüjtő. A várositól folyton ide-
genedő parasztember keserűségéhez 
hozzátevődik a folklorista keserűsége 
az értetlenségért, az idegenségért, a 
gyanakodó szemmel való nézésért, 
amivel a helyi kishatalmasságok ijed-
nek meg attól, aki a néphez akar szó-

lani, sőt meghallgatja és lejegyzi a népi 
szót. Az eredmény : sok-sok nyírségi 
nóta, egy ismeretlen nyelvterület meg-
nyilatkozása az énekszón keresztül. 
A látható eredmény: harminchat nóta-
szöveg, amennyit megenged egy tőke 
nélkül kiadott kötet luxusa és az 
egyetemi hallgató «elszántságának» ke-
vés anyagi alapja. 

Harminchat vers, illetve inkább 
nótaszöveg nem sok egy tájegység 
keresztmetszetének bemutatásához. 
A folklorista kezének ízlését mutatja, 
hogy egy kényszerű válogatást úgy 
tudott megejteni, hogy megmutassa, 
ami megmutatható. És ezen a ponton 
a folklorista több, mint tudományos 
gyüjtő, mint kottázó fül, mint gyors-
író kéz. Ezen a ponton Ortutay köl-
tője egy egyéni összeállítás szűk kere-
tének, lírikus is, a legszimpatikusabb 
formában, a néphez forduló, dicsére-
tes, önmagát megtagadó és mások ér-
tékeinek áldozó kutatással. 

A nótaszövegekben benne van a 
betyárromantikától a «simminyakken-
dőig» minden, ami a parasztembert, 
Tanicsár Mihály szolgalegényt és Máté 
Jánosné gazdánét, tegnap és ma érde-
kelte. De nem ez az, ami elsőnek meg 
fogja az embert. Hanem az, hogy mi-
lyen más ez a népi hang, mint amit 
népies városi költőink létjogosultságuk 
bizonyítására használnak. És még va-
lami : hogy a népnek a maga nyomorú-
ságáről nincs szava és nincs művé-
szete. Csak a maga hőseiről. 

Ami a gyüjtés első értéke, az a fel-
dolgozásmód, amivel ezek a nótaszö-
vegek túljuthatnak a szokásos ethno-
gráfiai céhbeli érdeklődés keretein. 
Ebben Ortutaynak Buday György is 
segített. Magához méltóan és a gyüj-
tőhöz méltóan, aminél több dícséretet 
nem kell mondani róluk a kritikusnak. 

Szabó Zoltán. 


