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KEZDETBEN VOLT A GYERMEKKOR

Az emlék a költő aranybányája. Mindaz benne fog
laltatik, amit élete első tizenöt—húsz esztendejében 
látott, hallott, olvasott, amit megtanult, amikor csak 
„élt”, anélkül, hogy élményeinek költői hasznosítá
sára gondolt volna, tehát amikor emberi és költői 
énje még nem differenciálódott. Fontosnak kell tar
tanunk minden, erre az életkorra vonatkozó adatot, 
még ha irodalomtörténeti szempontból esetlegességük 
nyilvánvaló is, és ha nem is valamiféle fatalizmust 
keresve figyeljük a költő életútjának első állomásait, 
amelyeknek motívumai kezdetben nagyobb mérték
ben, később ritkábban és jobban megszűrve, mi több, 
rendszerint átképzetten, fel-felbukkannak a versek
ben, és a költő „szerelmes földrajzának” térképét 
képezik. Nem minden költő esetében bírnak egyforma 
jelentőséggel ezék a korai életévek. Az olyan költők
nél, amilyen Fehér Ferenc is, megkerülhetetlennek 
látszanak költészetük leírásakor és értelmézésében: 
életrajzuk adatai és életük epizódjai ihletük közvet
len forrása, versük a személyesség és a magánélet 
pecsétjét is magán viseli. Ezért kell ideírnunk a köl
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tőnek (e sorok írója számára készített) életrajzi váz
latából a legfontosabb adatokat, hogy szociológiai 
szempontból megvilágíthassuk, honnan, a társadalmi 
élet milyen tájairól indult, egyúttal pedig költői vi
selkedésének a jellegét is felfedhessük első költői sza
kaszában, és a versek képvilágának az összetevőit is 
meghatározhassuk. Hogy a „honnan” kérdése ennyire 
nyomatékosan van jelen Fehér Ferenc költészetének 
kezdetén, az a kort és a költőt egyaránt jellemzi: a 
József Attila-i értelemben vett „eredet” felderítése 
akkor még lelket és verset egyaránt minősített, tehát 
ami az ember életében esetleges és véletlen volt, a 
költészetben a törvényszerűség határterületeit lát
szott megközelíteni.

Fehér Ferenc költészetének vezérmotívumai szólal
nak meg tehát az alább következő életrajzi vázlatban. 
Költőnk 1928. augusztus 3-án született Nagyfény 
(Zednik) határában, a Bájics-tanya cselédházában, 
szüleinek ötödik gyermekeként. Apja, Simon, világr- 
háborút megjárt, kommenciós cselédember, anyja Pá
linkás Mária. Első testvére, Margitka, 1918-ban szü
letett, és kéthetes korában spanyolnáthában halt meg; 
Józsika 1920-ban született, és ötéves korában halt 
meg agyhártyagyulladásban. István nevű bátyja 
1923-ban született, Lajos pedig 1925-ben, már To
polyán, ahova a Fehér család időközben költözött. 
A legkisebb fiú, költőnk, 1940 őszén fejezi be az ele
mi iskola ötödik osztályát, azután a topolyai polgári 
iskola tanulója. 1942 nyarán feljut Budapestre, és 
egy hajókirándulás során meglátja Esztergomot: sze-
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gcny sorsú, kitűnő előmenetelő diákként ingyenesen 
nyaral a budapesti Víg utcai szociális telepen. Tizen
négy éves korában írja első versét, a szülői ház ud
varán, a szalmakazal tövében, egy vasárnap délután, 
a pesti kiránduláson megismert, első diákos szerelem 
nosztalgiájával. 1943 decemberében viszont már no
vellát ír egy árva kisfiúról, akit senki sem fogad be, 
és ezért megfagy. 1944 nyarán a háború elragadja 
apját és két bátyját, anyjával 72 pengős hadisegélyen 
él, mert havi jövedelmük nem haladja meg a 150 
pengőt. 1944 szeptemberében azonban mégis megkezdi 
tanulmányait a verbászi gimnázium ötödik osztályá
ban. Októberben gyalog megy haza. A háború ott 
van már a küszöbüknél. Topolya felszabadulása után 
romeltakarításban vesz részt, s hogy megéljenek, a 
tizenhat éves fiú fát vág, napszámos munkával pró
bálkozik, 1944. november 27-én motorszerelő inasnak 
szegődik, 28-án pedig ott van a tömegben, amely a 
topolyai önkéntesek hadba vonulását ünnepli. A lelke 
azonban már mindenestül az irodalomé. Még verbá
szi diákként lefordítja a Nesrecna devojka című 
szerb népdalt, naplót vezet, amelyet nem tudni, mi
féle ijedség hatása alatt eléget, könyveket gyűjt, és 
példásan vezetett kimutatása szerint 1945. január el
sején hatvanöt kötet könyve van. A szabadkai gim
názium ötödik osztályába 1945 januárjában iratkozik, 
cs 1949 tavaszán érettségizik. Ezekről az esztendők
ről Szabadkai diákéveim  című kis munkájában val
lott 1972-ben, érzelmes oknyomozással. Természete
sen az ebben található „életrajz” már elsősorban iro
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dalom, hiszen a kései emlékezet festi, miután költői 
szempontból kiaknázta azoknak az éveknek a törté
néseit. Annyi mindenképpen bizonyos, hogy szabad
kai gimnazistaként már céltudatosan élt: írónak ké
szült. Több még a novella, mint a vers az első írá
sok között, nem lesz tehát véletlen, hogy első „hiva
talos” publikációja is novella a Hídban, címe: Józsi, 
ha nem számítjuk Egy reggel otthon című versét, a 
Munkánk című diáklapban, és A paraszt származású 
diák helye és feladata az új életben című írását a 
Munkánk, illetve az Ifjúság Szava hasábjain. De 
népdalokat is gyűjt egy Gulyás Ferenc nevű öreg 
napszámostól — olvasmányainak hatása alatt. Még 
1945-ben olvassa A magyarság néprajza köteteit, de 
hogy írói álneve Gyepsori, Veres Péter könyveinek 
mély élményéről tanúskodik. Költőnk számon tartja 
diákköri értekezéseit is; a műhelyről vallanak ezek, 
amelyet a szabadkai napnyugati ugarok házának 
szegényes hónapos szobájában, vagy apja dinnyeföldi 
nádkunyhójában alakított ki: Az olvasás és az írás 
esztendeit éli, és a mind gyakrabban szereplő, előbb 
a gimnáziumi önképzőkörben fellépő, majd az Ifjúság 
Szava oldalain publikáló diák feltűnő tudatossággal 
készül, hogy író legyen. 1949 őszén a versek, novel
lák ajánló levelei alapján az Ifjúság Szava szerkesz
tőségében kezd dolgozni. Ez az a pillanat, amikor 
magánemberi életrajza költészete értelmezése szem
pontjából veszíteni kezdi érdekességét; nem véletle
nül szaporodnak el önéletrajzi vázlatában is a pub
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likációkra vonatkozó adatok. Az ember helyett most 
már csak a költő áll előttünk.

Ideálja a negyvenes években kétségtelenül Petőfi 
Sándor költészete. Erről vallanak eposzkísérletei, 
még inkább pedig a költészetének e korai szakaszá
ban uralkodó anya- és apa-mítosz, amely nélkül, 
úgy tetszhet, Fehér Ferenc fontos költői mondandóit 
nem is tudná verssé transzformálni. Nem meglepő, 
természetes például a kínálkozó párhuzam Juhász 
Ferenc költészetének első periódusával; jelzi, hogy a 
jugoszláviai magyar költészetben, akárcsak a magyar- 
országiban, a petőfies hőskölteményforma időszerű 
volt, mind hősi, mind pedig naiv változatában. A 
negyvenes évek második felének a levegőjében volt 
a „homéroszi pillanat” igénye, hiszen a felszabadulás 
után a vajdasági magyar parasztvilág életében is hősi 
korszak látszott eljönni az élet harmóniájának ígé
retével párosultan. Csoda-e tehát, hogy a Veres Pé
ter könyvein nevelkedett diák a gyepsori szegény
parasztság vágyainak akart a meghallója lenni, s 
minthogy a regényforma elérhetetlen volt számára 
(elérhetetlennek bizonyult a jugoszláviai magyar iro
dalom egésze számára is akkor még!), a lírai indítékú 
elbeszélő költemény lehetősége szinte felkínálta ma
gát a Petőfit olvasó, de azoknak az éveknek irodal
mi irányára is éberen figyelő ifjú költőnek. A poéma 
divatos műfaja volt a jugoszláv irodalomnak is, és 
Fehér Ferenc, a hatodikos-hetedikes gimnazista, még 
a prózában is a „hősi” témát keresve írja a Józsi cí
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mű novelláját „árván maradt kis unokatestvéréről”, 
a kis kanászról.

Az eposzok éve Fehér Ferenc kísérletező korszaká
ban 1946 volt. Szeptemberben kezdte a Krumpli 
Karcsi kóborlásai című naiv eposzát, októberben pe
dig a Bogár Imre című elbeszélő költeményének írásá
ba kezd. Egyik sem jelent meg nyomtatásban, azt 
tudjuk csak róluk, amit a költő későbbi vallomásai
ban elárul. A Szabadkai diákéveim  egy bekezdésében 
a következőket olvashatjuk: „Hevenyészett vázlat se
gítségével készül el a Bogár Imre című elbeszélő köl
teményének majd háromszáz sora, 1946 novemberé
ben. A hangvételbe, a szerencsésnek érzett invokáció
ba • nyilván belesegített az elemista kisdiák korában 
olvasott füzetes Toldi. . .  De a verses história záró
sorai, a halott kedvesét sirató betyár képe már a 
tartós »ujjgyakorlat« eredménye, s ezt érzi maga a 
szerző is.” Néhány sorát is közli versének:

„Szerelmes úristen, mórt versz ilyen nagyon?
Ha végem akarod, üss egyszerre agyon!”
Semmi sem válaszol káromolására, 
csak a Tisza locsog keserves szavára.

Szaladnak a haboik, >sír a Tisza vize.
Szomorú szavának a niép vajon hisz-e?
Csobogj, szőke Tisza, lia nem is /haligaitnak, 
meséljed mesédet szomorú magadnak . . .

Nem volt véletlen a hős megválasztása, de az sem, 
hogy mindmáig nem adta ki. A betyár alakja a negy
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venes években már felmagasztosult a magyar iroda
lomban. Petőfi után Móricz Zsigmond font babérko
szorút a betyár feje köré. S az ifjú költőnek még he
lyi hagyományai is voltak: a Betyárvölgy neve ott
honossá tette a témát a Bogár Imre alakját szövögető 
szemíben. Volt azonban időszerűtlen vonása is a be
tyártémának, és azokat a konfliktusokat, amelyek
nek üzeneteit már felfogja a füle, eposzban nem le
hetett megszólaltatni. Az azonosulás lehetősége hiány
zott belőle, és hiányzott az ifjú költőből is az az ele
mentárisán naiv hit, amely egy ilyen típusú eposz 
megkötéséhez feltétlenül szükségesnek látszik. Ami
kor 1950-ben ismét egy eposz tervét kezdi melenget
ni a Jobbágyok unokái sorait írva, már a maga gye-- 
rekkorának világát viszi versébe. A világtéma, a 
nagy és véres paraszti történelem, családi témává 
válik, és mint lírai verseinek zömében, apja és anyja 
alakjában találja meg költészetének lírai-epikus hő
seit. Egyetlen tény be kapaszkodik azonban ihlete: a 
maguk szegénysége tényébe, és a korszaknak osztály- 
harcos fogalomkincséből kellett, ha a múltba nézett, 
a legmegfelelőbbeket kiválasztania, hogy családja 
mögött meglássa a jobbágyok és proletárok névtelen
jeinek a millióit. Nem konkrét még történelemtuda
ta, hanem nagyon is általános:

Köröttem figyelve les rám, 
sok megfagyott, öreg ősöm,
<kik itűz nélkül haltiak sírba, 
regvolt, jeges őszön.

(Virrasztás)
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„Mert robotos senkik voltunk . . . ” — mondta az 
Utam című versében, de már az Egy reggel otthon 
című korai versében is „síri hangját” hallja az „örök 
robotnak” a hajnalban munkába menők lépteiben. 
Pár esztendővel később, 1950 decemberében ölt ala
kot ez a magáról korán jelt adó, de nehezen konk
retizálódó történelemélmény a Bácskai szimfónia cí
mű költeményében, amikor képzelete egyetlen képbe 
tudja fogni az évszázados paraszti történelmet:

A dob riasztott, újira pergett 
és sok mosolytalan, súlyos ember 
úgy emelkedett fel, 
minit Dózsa kései kaszás népe.

Ezt a képet megelőzően pedig a topolyai Kálvá
ria-dombról lezúduló víz árjáról mondja, úgy da
gadt, „mint az ősi jobbágy indulat az emberek szívé
ben”. S beszél „elnyomorított szegénylegényekről” és 
„kis prolikról” — a korszak szóhasználatának a 
szellemében; és össze kapcsolja a proletár fogalmát 
az álmodással. Először az Este a József Attila utcád
ban című versében szólaltatta meg ilyen módon a 
kettőt: „Kis proli gyerekek álomhajóra szállnak”. Az 
ezzel rokon megoldás a Bácskai szimfóniában is meg
található: „Mintha sok kis proli meglelt, szép mese
dobon dobolna . . . ” Nem volt tehát társadalmi indu
latoktól mentes a költőnek a diákos világgal való 
szembenézése. Jellemzőnek azonban azt kell tarta
nunk, hogy történelmi időszemlélete valójában apja-
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anyja idejénél messzebbre nem terjed, eddig viszi a 
maga valóságos tapasztalata, s nyilván ez magyaráz
za, hogy a Petőfi-brigád és a bolmáni ütközet témá
ját szólaltatja meg, amikor a maga intim népi-parasz- 
ti történelméről akar beszélni. „De történelmet írt a 
hős brigád, a régi sok cseléd . . . ” — mondja, a kö
vetkező sorokkal fejezi be versét:

Oiothonunlkha cinég meg vse /üénteík, 
a harcukról már énekelt 
a póri nép, az ébredő, 
ki már osaik bízik, 
s nem fe'lejt.

Lombosodó költészetének ihletforrásait azonban a 
maga napról napra tapasztalt szegénysége adta, 
amelynek „holt koppanását” már első majdnem teljes 
értékű verséből, az Egy reggel otthon címűből is ki
halljuk. Egyik korai, helyzetét meghatározó költői 
kísérletében még a múlt és a jelen képe együttesen 
van jelen, de a nyomaték már akkor is a költő je
lenének élményén van:

Viasháló feszül köröttem . . .  sáros indulatok,
Vagy cseLédősöm árnya, ki kísért mindenütt.

(Sár)

A szegénység az emberi valósága s költészetének 
egyik vezérmotívuma, egyúttal azonban az emberi 
indulatok feszítő ereje is. A maga költői világát 
építő középiskolás diák, majd főiskolai hallgató fel
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tűnő tudatossággal aknázza ki, amit sorsa a szegény
ség jelezte élet- és létformából közvetlen tapasztalat
ként vagy olvasmányként hozzá sodort, még inkább, 
amit élete hétköznapjaiban tapasztalnia kellett. Csak 
költőiesítenie kellett ezt az örökségként magával hor
dott szegénységélményt, hogy verset írhasson. József 
Attila, Illyés Gyula korai költészete bőven kínálta a 
mintaképeket balladás (József Attila) és ódái (Illyés 
Gyula) változatokra egyaránt. Nem nehéz József 
Attila szegényember-verseinek hatását felfedezni pél
dául a Szegények vasárnap délutánja című 1949-es 
versében:

Szobánk ha mégakkora volna, 
szegénységgel mégis tele volna . . .

És az 1950 márciusában írt Bocsássatok meg című 
versének soraiban Illyés Gyula szegénység-ódáinak a 
hangját:

Piros kendők hívogató foltja hajlong tört tarlók
könnyező, ananyszín (tálján —
fordulj napnyugatnak, öcslkös,
fuss, és sírjad el árva csőiszlkunyhóik hűvösében
terhes nincstelenséged esti im áját. . .

Nem a hatások fontosak és érdekesek azonban 
Fehér Ferenc korai, a negyvenes évek második felé
ben kibontakozó és az ötvenes évek első felében 
szárnyakat kapott költészete szempontjából, bár
mennyire is a fiatal költőről vallanak. Jelentősebb,
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hogy ezekben a versekben, vagy velük párhuzamosan 
más költeményekben megkezdődött egy költői én 
formálódásának a folyamata a lehető legszorosabb 
kapcsolatban a most emlegetett szegényszégtematiká- 
val.

Az első versben, melyet a költő ma is vállal, az 
Egy reggel otthon címűben, ott van már jeladása. 
Igaz, a költő 1972-ben a versében megtalált hang
nak örül, s a Szabadkai diákéveim  lapjain elmondja 
verse keletkezésének körülményeit: „1946 decembe
rének első napján, vagyis hajnalán ismét katonafiút 
búcsúztat a család. Az épp otthon tartózkodó sza
badkai diák otthon öleli meg az idősebb testvért, 
mindenki elmegy az állomásra, csak ő marad otthon. 
A sparheltben pattog az akácgally, a falióra vigasz
talanul ketyeg a kisgyerekkori nyoszolya fölött. . .  
Az otthoni, hajnali elindulások nirvánája legyinti meg 
a Bogár Imre históriájával alig hogy elkészült költő- 
süvölvényt. . . Ezt kereste! Mióta! Mire azok meg
jönnek kisírt szemekkel a messzi vasútállomásról, 
már kész a vers. . . ” A vershangnak és a költői ma
gatartásnak, amelyet a költői énnek kell meghatároz
nia, jellegzetes ötvözete ez a vers. Kirajzolódik már 
benne a költőre évtizedeken át annyira jellemző ro
mantikus és érzelmes énszemlélet körvonala, és báb
állapotában egy tárgyiasnak minősíthető környezet
látásra való törekvés. Ezt az énszemléletet viszi to
vább, és fejleszti már-már rendszerré az ötvenes évek
ben, ez befolyásolja lírikusi munkáját mindmáig hol 
erősebben, hol pedig gyengébben. Nemcsak ama téli
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hajnal hangulatának felfedezése volt azonban fon
tos számára a költői értékesítés szempontjából, ha
nem a költői énnek akkor általa elérhető és megva
lósítható „formája” is. Beleérző én volt az. A verset 
író ennek következtében nem a világra figyelt tulaj
donképpen, hanem önmagára, ilyen módon pedig 
nem a „valóság” került valójában a versbe, hanem 
amit a költő érzett s gondolt vek kapcsolatban, a 
maga reakciói, amelyekkel szinte megtoldotta a ma
ga vagy a szeme elé táruló világnak a részleteit. Még
sem impresszionisztikus jellegű versek ezek, hanem 
eredendően érzelmesek. A fiatal költő úgy érzi, költői 
kötelessége erezni — ideáljaiban erre talált példát, 
minthogy az én és a világ viszonylatainak mélyebbre 
hatoló, bonyolultabb elemzésére még nem volt képes.

Az Egy reggel otthon a keletkezés szakaszában 
rögzíti az én-t, amely, hogy megmutathassa magát, 
önkörébe zárul. Szituáció értékűnek látszik tehát a 
magányos, legtöbbször szobába zárkózott költő és a 
falakon kívüli világ kettőssége, a „bent” és a „kint” 
ellentétpárja. „Kint az utcán léptek csoszognak. . . ”
— üti le a „kint” hangját ebben a versben, a máso
dik szakaszban pedig a következőképpen folytatja: 
„S én, a nagydiák, ködös szemekkel nézem szobánk
ból a keleti p írt. . . ”, majd a harmadik szakaszban 
bekövetkezik az én-re ismerés pillanata, és nyomban 
tartássá is merevül a kép: benne a költőt látjuk — 
„költői” prózában:
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Jaj, e (tétlen csönd hallgatója, itt, 
a régii házibam ülve, én viagyok?
November végii iköd hull a tájra, 
s ebiként apámék után kullogok.

A fiatal Fehér Ferencre jellemző, hogy a feltárul- 
kozás gátlástalanságának a kínját vagy örömét nem 
vállalta. A legtöbb esetben a világról akar beszélni, 
közösségi gondok és gondolatok énekesének hitte ma
gát, mérlegelve a költő-vátesz küldetéstudatának a 
vállalását is. Romantikus öröksége volt ez, és több 
változatának is modellt állt, már költészetének első 
hosszabb periódusában. Hogy mennyire foglalkoztatta 
a költői küldetéstudat kérdése, néhány korai verse 
bizonyítja. A füttyös fiú történetében meseként írja 
meg — innen szinte egyenes út vezet a „kiskirály” 
képzetköréig, ahonnan a népmesei harmadik, a leg
kisebb fiú szerepe is elérhetőnek látszik. A Jama 
olvasásakor című versben pedig a költőelődre való 
emlékezés ürügyén a messianizmus nála romantikus 
magatartásáról közli sejtelmeit, míg a pár hónappal 
később írt Utam utolsó versszakában egyértelműen a 
népies költő természetadta és küldetéses fogantatásá
ról vall a magyar népi írók könyveiből kiszűrt gon
dolatok hatása alatt:

Szívünkben nem, csalk szemünkben 
hordozitulk már az álmot, 
s mindig búsat énekeltek 
a maroikszedő lányok.
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Most már -tudom, hogy ez a dal volt 
utam hosszán a szépség; 
az ő szép tittkulk, hogy bennem 
a költőt felidézték.

A füttyös fiú története még nem mutatja tiszta 
képletbe foglaltan elképzelését a költőről. Hitet tesz 
a költői szó varázsereje mellett („Fölengedett dalára 
sok-sok lélek-kéreg . .  . . ”) érinti a költő feladatának 
kérdését („bár vágya vitte, színt belopni titkosan 
sok-sok szürke szívbe . .  .”), ennek körében a negy
venes évek végén még uralkodó irodalom politikai 
álláspontokkal való konfliktus lehetőségét („Irigy 
lelkek kilesték, mint gubbaszt magában; ráfogták, 
hogy maradi, s nincs helye a mában. Vagy ha akar 
kenyeret, változtassa hangját; acélsípon dalait szí
vesebben hallják . . megfuttatja a csalódás mo
tívumát, amelyre az „átkozott költő” képzete épül 
^„lehet, nem jó időben születtem e tájra . . . ”), ebben 
azonban jelen van a visszatérésnek a lehetősége, mint- 
hogy a költővé válás a kiválasztottság és a kiválás, a 
magányosság problémáját vonzza („Bárcsak én is 
egyszerű földtúró lehetnék! . .  . Elvándorló, vén na
pom leáldozófélben, de mert egyszer érezni akarom, 
hogy éltem: bemegyek a faluba, tülkös tehenesnek, 
síró tülök hangjában hátha rám ismernek. . . ”) — s 
mindezt olyan módon teszi, hogy az esztétikum kö
reit nem érinti. Ugyanezt tapasztaljuk A Jama ol
vasásakor című költeményében is, amely közvetetr- 
ten bár, de a fiatal költő lírai önarcképe. Ha előbb

18



a népmesei hangvétel, itt a dantei akcentusok a jel
lemzők, az „önkin”, melyet emleget, mind a két 
vers ihletője. Ez gyötri a „füttyös fiút”, és a Jama 
verssoraiba mélyedőt, akire nem nehéz Iván Gorán 
Kovacic képében ráismerni: a „golgotás kamasz-kép” 
inkább jellemzi költőnket, mint a horvát költő árny
képét. Ügy tetszik ugyanis, hogy a negyvenes évek 
végén a fiatal Fehér Ferenc a romantikus költőesz
mény mellett döntött: a „golgotás kamasz-kép”
pontos kifejezése volt annak a költői énnek, amelyet 
az első évek versírói mámorában kialakított. Mintha 
egyfajta Krisztus-szerepre vágyakozna a szenvedések 
túlhangsúlyozásával, az „önkínnal”, amely ugyan
csak pontos kifejezése annak az állapotnak, amelyet 
a negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején oly 
költőinek, éppen ezért valóságosnak tud. Ady egyik 
legnagyobb versének szavát visszhangozza („ezért 
minden önkínzás, ének . .  .”), amikor a világban el
foglalt helyéről versben gondolkodik, s amikor a 
maga énjét figyeli, ebben a Krisztus-szerepben tudja 
a verssíkokon elképzelni. Nem véletlen tehát, hogy a 
„földre rogytam” kép már felbukkan versében (Fur
csa éj) egy álomkép keretében a halállal való talál
kozásról énekelve, s hogy ugyancsak egy kísérteties 
versjelenetben ismétli meg, elárulva, hogy elvont fo
galommal dolgozik ugyan, de valóságosságát egy 
családi körben képzeli el:
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Apám! ordítnám, állj meg, s mondd,
hová s miért vágtatunk.
Nyöszörgők, elhullok. Arcom csupa sár.
Apám sípolva vezet, húz, mintha nevetne,
látom, nem tud már megállná.
Mindegy, megcsalom . . .  Lemaradóik, s 6  menjen.
így-
Anyám, halálra fáradtam!
A csend hív, viagy apám kiált?
Elnyúlok a duioút sarában.

(Menekülni szeretnék)

A költészettel áldott, költészettől átkozott én ver
seit írja tehát Fehér Ferenc pályája első szakaszában, 
és ha van „filozófiája”, annak csak egy kategóriája 
van: a bűntudat. A versek érzelmi érhálózatán fut, s 
lírájának ekkoriban nincs jelentősebb gócpontja, 
amelybe fel ne szívódna, átszínezve a világhoz való 
költői viszonyulását. Mintha penitenciaversek írásá
ra predesztinálná költői felkentségének tudata: a
„bocsássatok meg . . ezért vezérmotívuma, leghan
gosabb szólama költészetének. Természetesen nem bo
nyolult elméleti munka végkövetkeztetései csapódnak 
le a versekben. Kezdetben csak a diákfiú érzékeny 
lelkiismeretének a reagálásáról van szó, aki látja, 
hogy szüleinek mekkora áldozat őt a városban isko
lába járatni. Majd a tékozló fiú bibliai képzetébe 
kapaszkodik érzelmes gondolkodása, hogy végül a hű
ség a hűtlenség meglehetősen általános érvényű foga
lompárjára építse a költői én és a világ viszonyainak 
hálózatában alakuló költészetét. A bűntudat verseit
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írva anyja alakját rajzolja, valószínűleg nem függet
lenül József Attila mamaverseitől. Az is bizonyos 
azonban, hogy e sorokból, versszakokból, néhány tel
jes versből a jugoszláviai magyar költészet máig is 
egyetlen hiteles asszonyarca néz ránk, a szegénység 
megszabta női sors beszédes példájaként. Nem mito
lógiai ősanya, s nem is a magyarság „boldogasszo
nya” ő, egyetlen verssor őrzi a Mária-analógiát 
(„Szenvedett Mária-szótlan . . . ” — Halotti beszéd). 
Ha vannak misztikus vonásai, a költői érzelmesség 
kölcsönözte őket neki, különben költőnknek szoros 
kapcsolódása a magyar líra népies irányához nem is 
engedte, hogy anyaalakja lelépjen a realitás talajá
ról, de a kor sem. kedvezett volna a nő másfajta ér
telmezésének, legfeljebb a Gorkij-regény típusáról 
lehetett volna szó, minthogy Az anya a negyvenes 
évek második felében a legolvasottabb művek közé 
tartozott nálunk. Egy szegényparaszti háztartás 
rendjében látjuk a bűnössége gondolatát melengető 
én verseinek a vallomásában az anyát:

Ruhája mmgyaüít, 
feslett foltjait 
miineánk vorrjia 
vézna, karja.

Szép lelkét szétosztja, 
szép szívét kifosztja —  
leggazdagabb mégis 
az én anyám.

(Anyám)
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Az első versek képe után a Halotti beszéd sorai
ban szólal meg először nyílt megfogalmazásban a köl
tői önvád:

Bűneid mindet tudta,
jobb asszony nem volt nála,
s (te, a 'kedves,
mégse mosolyogtál rája,
miiért is nem mosolyogtál rája!

1949 nyarán pedig már a következőképpen fogal
maz:

A subáiról néztem anyám lapos deszjkatestét, 
amint mezítláb csoszogva, Lazán tett-w  t/t.
Néztem, s agyam a kínok kikezdték, 
míg gyilkolni éreztem kutya .kedvet. . .

(Ázott emberek)

És még 1955-ben is közvetítik a versek az érzés 
hullámverését:

Hányszor elűzött vakba, 
és sírtam egymagamban —  
most lábam alaitt a föld sír, 
mert magára hagytam.

(Télbe ingatta fejét)

Az ötvenes évek elején írott szerelmes versek 
egyik fő és jellemző motívuma ugyancsak az anya 
iránt érzett bűntudat. Az „egy más nő illata”, amit 
magán hord, ugyancsak a távolodás, az elszakadás,
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az anya megtagadásának a jele, ok a lírai konfliktus 
kirobbanására:

Mire megjött a hajnal, elmem,
S hogy panasszal vLsszain.tscn —
Otthagyta égő, szép jegynek 
Fehér esküvői ingem.

(Anyaszív)

„Fiú-bűn” ez, és a költő — ha csak rövid időre is
— azzal az érzéssel küszködik, amelyet Freud és 
tanítványai szoktak elemezni. Valójában a legkisebb
nek a ragaszkodása kap csak a szokottnál erősebb 
nyomatékot ezekben a szerelmes versekben, és a köl
tő éppen ezt értékesíti, például a Dal édesanyámról 
című 1951-es versében, hogy benne megmintázza az 
Anyám versalakját és a versszak „szituációját”, 
ilyen módon zárt kört teremtve családverseiben:

Más ikiarja vár — 
nem varr ja már 
a falej ajiim 
fél éjszakán . . .

A bűntudat hullámzása elérte a tágabb értelemben 
vett szülőföldhöz való viszonyulásának a határait is. 
Diáknak lenni — ezt korán tudta — kiszakadást je
lent a szegényparaszti sorból, végeredményben abból 
a közösségből, amelyben éppenúgy otthon érezte ma
gát, mint a családi körben. Költészetileg nem definiált 
népi közösségről van szó, ám elégségesnek látszik
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csak -néhány vezérszavát rögzíteni. A költő a jele
nét írta, s olvasói is tudták, kikre gondol, amikor 
például a kaszásokat emlegeti, vagy a határbeli „pi
ros kendők hívogató foltjait” festi a versben. A nép
re, a „gerendás szobák lakóira”, cselédeikre és sze
gényparasztokra, akiknek prototípusát a maga szü
leiben fedezi fel. Itt és most is versszervező szerepet 
játszik az érzés, s rendszerint a vers tengelyét képezi, 
mint a Bocsássatök meg címűben is:

Ülök egy mezsgyekarón. Arcom már barnára 
mem cserzik nyiikzó kánikulai fények, 
s lám a kiasz ások mar meg sem ismernének. . .

A palinód'iák természetszerűen kivételt képeznek, 
s ahogy vannak romantikus vonásai a bánatos, a lel
ki küzdelmekről beszélő költői éi>-portrénak, roman
tikus az „én, csak én látok ezen a tájon” kinyilatkoz
tatása is a vers optimista véghangjaival:

Körülöttem aratók énekelnek: 
már gazdagabb viagyok egy dallal.
Megmaradóik iitt, ezien a ponton, 
fiatalságom zárkáik ki bontom, 
s elröppentem feléd fehér galambjaimat, 
kalácsígérő hajnal.

(N y ár est)

Aki e versek körében vizsgálódik, nem kerülheti 
meg a költői életérzésnek a bűntudattal párhuzamo
san megszólaló motívumát: a tehetetlenség kérdését,
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amely egy negatív előjelű „bácskai idill” képeiből 
üzen. Sötét tónusú idillek különben családi költemé
nyei is, csak a tehetetlenség érzését kibeszélőkben 
hangsúlyosabban van jelen a prófétai küldetéstudat, 
mint amazokban. Az érzi ezt a társadalmi bénaságot, 
aki Mindszenteki című versében — igen árulkodó 
módon — azt állítja, hogy „Dózsa fia is lehetne”, és 
aki sokallja a sírokat („Sír az volt tegnap és más
nap . . .  csak nekünk ma, csak nekünk ma — rossz 
cselédnek, kanásznak”), de kevésnek találja az em
berekben a szebb sors utáni vágyat, és emiatt a maga 
vágya nem válhat hitté, miként arról a Jó volna ka
romra venni mások vágyát című programversében 
beszél. A fiatal költő akkoriban csak érezte, amit 
húsz—huszonöt esztendővel később a szociográfiai
szociológiai kutatások állítanak, hogy ti. a négy hold
nál kevesebbel rendelkező parasztgazdaságok „társa
dalmunk tengődő rétegét” képezik, s tengődő volt a 
földreform és a beszolgáltatások időszakában is. Fe
hérnél érzelmi töltésű az élethelyzetből következő tár
sadalmi távlatnélküliség, és egyértelműen a költő
fogalom jelentését árnyalja. Ha „átkozott” költőnek 
tartja magát, ebben kell keresnünk magyarázatát. A 
Bácskai idill című versében ki is mondja:

Messzire hívna a luoslkos abliaJk,
s hó színű felhők szemembe fagynak.
Merít ki óitit messzire méz,
nem hiztait, nem igéz.
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A rezignációt is vállalnia kell, ugyancsak a Bács- 
ka-képzet kontextusában. A gesztus, melyet Bűnh&- 
dés című versében látunk, sok versének jellemzője 
lesz később is, amikor már a hűség fogalmát is erény
rendszerébe építi:

Álmokban elégett tekintetem 
még felgyűl a bácskai tájban, 
de már a fejemet lefektetem 
e hű földre, amelyből válitam.

Nem várhatjuk, hogy az ifjú költő a társadalmi 
létezés lírai kritikájában következetes és részletekre 
is kiterjedő képet adjon, pozíciójának szubjektivitá
sa ezt nem is tette lehetővé. De a végleteket megje
lölte: „Költő, üvölts, te magányos, kivert farkas eb
ben a nyúlszívű, juhos éjszakában. .  .” (Költő, 
üvölts!) — ez az egyik lehetséges pólusa. „Kinek 
szüljük fiainkat?. .  .” (Anyaság) — első felkiáltása 
ellenében ez a kérdéspólus. E kettő között van a ma
ga családi szegénységének és a szegény világnak né
hány objektivitásra törekvő, a maga vállalta roman
tikus szemlélettől elütő képe. Nem kétséges, a negy
venes évek végén Fehér Ferenc nem a korszak iro
dalompolitikájának az ösvényén haladt. El is utasí
totta a kritika a költő rezignáltságát, elesettségét, 
céltalanságát, önmarcangolását, borúlátását, sírását, 
jajongását, s „eltévedt fiatalnak” tartotta az 1950-es 
évek elején. A költő „útja”, amely első korszakában 
a szükséges kitérők és megállók ellenére is egyenes
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vonalú volt a maga jelenidejűségével, ezek után vál
tozást mutat. Az 1951-ben kezdett Jobbágyok unokái 
című poémája már válságköltemény — ebben válik 
először múlttá, ami addig költői és emberi jelene 
volt.

Nem volt ellentmondás nélküli az öt esztendő 
költői alakulástörténete: költőnknek egyedül kellett 
megtennie az első és legnehezebb lépéseit. Csak ol
vasmányaira támaszkodhatott, a korszak esztétikai 
kultúrájától, minthogy valójában ilyen nem is volt, 
tanácsot, eligazítást nem kapott, az irodalmi kritika 
sem vezethette: az írónak az „életre” és nem az „iro
dalomra” kellett figyelnie. Ezek között a valójában 
mostoha körülmények között a fiatal költők, Fehér 
Ferenc is, magára utáltán kísérletezték ki verstípu
saikat, keresték a maguk versvilágát. Hogy a megol
dások sokféleségét tükrözik a versek, egészen nyilván- 
való. Láttuk, Fehér Ferenc a petőfies, tehát népies 
verseszményből indult ki, de már 1946— 1947-ben a 
tárgyias törekvések és az artisztikus hajlamok ural
ják verseit, szeszélyes ötvözetekben, nézzük akár szó- 
használatát, akár formáit, akár a verstónust, ame
lyet korán sikerült a maga költői hangjává tennie.

A tárgyiasság ritkább jelensége korai költészetének. 
Az Egy reggel otthon című versének első szakaszában 
inkább még csak a rajz tisztaságát dicsérhetjük, a 
„realizmust”, amellyel apja hajnali munkába indu
lását festi:
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Apáimért jöttek, s ő kis batyuban 
veszi élelmét — rnem o(ly sokfélét — , 
csak kiis kenyeret, darab szalonnát, 
aztán vállára veszi fejszéjét.

Rokon ezzel a Sár első két sora:

Anyáim a sarat szifdja s ázott csirke módján 
ttfasnyog rossz papucsában az ól körül. . .

Ilyen a Szegények vasárnap délutánja indító képe is;

Anyám kuksol a szoba meztelen földjén.
(Előitte edényhalmaz, zsíros ronggyal.

Mellettem az asztad csomós deszlkalapja . . .

Hivatkozhatunk az Ázott emberek első tizenkét só
sára is, amelyeket szinte hibátlannak tartunk: ritka 
költői adomány a közlésnek az a természetessége, 
amelynek segítségével a kép kiváltotta benyomás tel
jességét éri el. Később hiába keressük az ilyen meg
oldásokat. Pedig költői merészség számba vehető va
lamennyi, ide értve A büfében című versének első 
sorát is („Savanyúpaprika-szag úszik a sarkon . . . ”), 
bár költőnk az én és a világ viszonylatában gondol
kodva rendszerint az „én”-t helyezi előtérbe a „vi
lág” ellenében. Idézett képeink ugyanis mind a vi
lágról közölnek poétái ékítmények nélküli informá
ciókat. Az én ugyanakkor a szépen szólással kapcso
lódott össze a költő fogalmában. Ezért nem találunk 
Fehér Ferenc pályája első szakaszában egyetlen teljes
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értékű „objektív” verset, de nem is egy olyan költe
ménye van, amelyben a „szép szó” követelményei 
hiánytalanul érvényesülnek. Leegyszerűsítve kérdésün
ket azt mondhatjuk, hogy az objektív közlési tenden
ciák aránya Fehér Ferenc ifjúkori lírájában a világ 
jelenlétének a mértékét tükrözi, míg a költői szépen- 
szólás az én és az artisztikum jelenlétének a nagysá
gát mutatja.

Az artisztikumnak a szóhasználatban tükröződő 
jelenléte sem egynemű e korai lírában. Költőnk kez
detben szívesen áldozott a keresettség bálványának. 
Verseibe táj szavakat szőtt szülőföldje nyelvéből 
(klepa; trasnyog; barlangó; nyizge; girhes; herdaság), 
és merész szókapcsolatokban tobzódott. Szélsőséges 
eseteket is találunk. A fiú panasza című verse pél
dául ezek közé sorolható. Ebben a versben a hit „gyo
mor-rab”, a hajnal a vérben szűköl, a „kínmorzsa” 
marasztaló, a szembe a fények „belekopnak”, viszont 
a lélekből a „csíravárás” lekopik, könnyét ugyan
akkor gyávult gyerekszemmel „szívja vissza”, anyja 
pedig „társimádó szépség”. Feltűnő szenvedélye a 
rímjáték is. Szereti az alliterációt („S dalolt dacos da
lokat Tendítetlen hegyről. . . ” — A füttyös fiú tör
ténete), a rímek zenéje pedig majdnem állandó pasz- 
sziója, s van egy rímpárja, a nincsen-kilincsen, amely 
három versében is megszólal, anélkül, hogy ismétlés 
számba kellene vennünk („szavunk egymáshoz már 
nincsen — béna kezünk ottfagy a kilincsen . .  ” — 
A fiú panasza; „A csend itt maga is éhes, akár a 
nincsen — mely rémületként lóg a cselédkilincsen”
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— Nyárest; „Éhes rokonként rontott ránk a 
nincsen — kezét otthagyta soká a kilencsen” — 
Jobbágyok unokái), annak jeleként, hogy ezek a kép
zetek a fiatal költő tartós élményeit fejezik ki. De 
gondolhatunk az artisztikus örömre is velük kapcso
latban. Költőnk „nyugatos” mestereitől néhány köl
tői kifejezésen és versalakzaton kívül elsősorban az 
artisztikumban való gyönyörködést tanulta el, azt a 
költői erényt, amelyet az irodalmi közízlés a negy
venes években nem sokra becsült. Mert Fehér Ferenc 
a választékosságra törekedett már verseinek első so
rozataiban is, tudatában a mívesség szemmel látha
tóan a költő fogalmával forrt össze. Nem nyújt még 
egyenletes teljesítményt, választékossága néha finom- 
kodássá válik, innen pedig már csak egy lépés a ke
resettség. Egyik első anyaversében például ilyen 
szakaszt is találunk:

Reggeli mosolya 
ragyogó gondola 
gya>ná.n»t suhan be 
szívembe.

( Anyám)

A verszene bűvöli, tehát még külsőséges költői esz
közökkel dolgozik elsősorban, s formai szempontból 
a figyelem az egész korai versekben sem találhat ki
vetni valót. Gyönge verset ír, hibás verset azonban 
nem. A költői leleményben kedve telik, egy-egy 
rím-telitalálata (gondoljunk a Szegények vasárnap 
délutánja második és negyedik sorában felcsendülő
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rímmegoldásra: „Előtte edény halmaz, zsíros rongy- 
gyal” — „s töri hátam a piszkos rongyalj”), a strófa
megoldások sokfélesége arra vall, hogy a fiatal költőt 
a vers formai kérdései a megszokottnál jobban foglal
koztatták. Felhasználta a zárt versek és a Nyugat
líra formai eredményeit, jellemzőnek azonban azokat 
a szabadversszerű kötetlen formában készült verseit 
tarthatjuk, amelyeket Illyés Gyula fiatalkori lírája 
fémjelzett századunk magyar költészetében. A vers
tanok is idézni szokták Németh László egykori kri
tikájának azt a megállapítását, hogy Illyés „egy 
rendkívül változatos, de bizonytalan szabad versből 
indul ki, melyben az ütemes magyartól a görögig a 
legkülönfélébb formák lehetőségei lappangtak egymás 
alatt”. Eredetüket tekintve visszamehetnénk Pető
fiig a Bácskai rapszódia útmutatását követve (gon
doljunk ennek Az apostol című Petőfi-verssel való 
eszmei összefüggésére, nemkülönben Fehér már jel
zett eposzkísérleteire!), egyszerűbbnek látszik azon
ban a legkorábbi datálású kötetbe felvett verséből, az 
Egy reggel otthon címűből kiindulnunk, amely kilenc- 
soros strófákból áll. Kilencsoros ugyan a Balassi-szak 
is, a Fehér alkalmazta típus újabb keletű és ritkán 
felbukkanó. Gáldi László elszórt kísérleteknek ne
vezi huszadik századi előfordulásait, fejlődésrendjét 
éppen ezért nem is tudja meghatározni. Fehérnél egé
szen korai szerepét nem tudjuk megmagyarázni, tény 
azonban, hogy erre a kivételesnek látszó strófára lelt, 
és a korai verselésére jellemző sajátosságokat mind 
megtaláljuk e strófában (a páros rímek kedvelését, a
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rímtelen sorok disszonanciájának a színező jelenlétét), 
amely költőnk elégiáinak alapstrófájává vált, s az 
Egy reggel otthon címűben a következő rímképletet 
mutatja: aabbccdxd. Úgy tetszik ugyanakkor, hogy 
éppen ebből a kilencsoros strófából alakította ki 
szabad versre emlékeztető versalakját. Nem szabad 
versek ezek. Jellemzőjük a forma szabadsága. Lát
szik, hogy költőjük nem verstani képletekben gondol
kozott írás közben, de a formai lehetőségeket nem 
hagyta kiaknázatlanul. Minthogy az ilyen versei leg
többjét rímek színezik, sajátos szerepüket feismerve 
korán a költői mondanivaló szolgálatába állította 
őket, a rímnélküliség kontraszthatásával összefüggés
ben. A Bocsássatok meg című verse például általában 
rímtelen, de a 22 soros vers nyolcadik és tizedik sora 
rímet hordoz egy rím nélküli sort fogva közre („ka
szátoknak csorbább csak az éle — de megveritek szik
rázó napkövekkel régi acéltok — hogyha majd lepi
hentek délben, ebédre”), és páros rím kapcsolja ösz- 
sze a vers legfontosabb mondanivalóját kibeszélő két 
sort:

. . .  Arcom már barnára 
nem cserzik nyiiilazó kánikulai fények, 
s Lám a kaszások már meg sem ismernének.

Ilyen módon emelik ki a rímek a Nyárest című vers 
derekán is a költői kijelentést („Én, csak én látok 
ezen a tájon. . . ”). Ugyanis az első hét rímelő sor 
után hét rím nélküli sor következik, amelyben csu
pán egy rímpár csendül össze három sornyi távolság-
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ból, majd a már idézett rímtelen és fontos sor után 
ismét tizenhét rímes sor következik nagyon is jel
lemző képletet mutatva (a vers tizenkettedik sorától 
ilyen módon: axxxaxbbbcdddxeecfggxf; a kiemelt
rímtelen sor az idézett kijelentést tartalmazza) a hár
mas rímek sorakozójával, amelyben egy rímtelen 
hármas is van!

Fehér Ferenc pályájának első szakaszában a ver
seknek körülbelül egy negyede született ebben az ala
ki kötöttségektől mentes, de rímekkel dúsított formá
ban. Emlékeztetnünk kell azonban arra is, hogy min
den fontos mondanivalót hordozó verse ebbe a típus
ba sorolható, éppen ezért jelentőségüket is ebből a 
szempontból kell megítélnünk. Kiindulópontja a ki
lencsoros strófa volt, és ezt a Szegények vasárnap 
délutánja című verse bizonyítja. Ennek első szakasza 
kilencsoros, s mint ilyen, az Egy reggel otthon meg
oldásváltozatának látszik (rímképlete: ababccdxd).
Ezt egy tizenegy soros szaikasz követi az axabbcdceed 
rímképlettel. Ugyanezt a kilencsoros strófaemléket 
őrzi a Menekülni szeretnék című versének első nyolc- 
kilenc sora is, amelyeket egy rím nélküli soregyüttes 
zár le. Továbbfejleszti az alapstrófát az Ázott em
berek című versében, s nyomát megtaláljuk a töb>- 
biben is, amikor a szabadon alakuló, versszakokra 
nem osztott költeményekben a rímek sűrűsödni kez
denek egy körülbelül nyolc-kilenc soros periódus
ban. A Nyárest című költeményének például a kez
dete és vége, a Július címűnek pedig a kezdete vall 
a kilencsoros strófaindításról.
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Elégiáinak formája készült ezen a módon. Joggal 
állapította meg Kovács Kálmán költőnkről írott ta
nulmányában, hogy „elégiává árnyalódik még az a 
versépítkezés is, amelyet lírai szimfóniának szokás 
nevezni. Noha a kritikus későbbi versekre hivatko
zik, ezekben a korai elégiák tapasztalatai összegeződ- 
tek. S minél nagyobb az én és közvetlen, intimnek 
hitt világa között a fesztávolság, annál inkább a bo- 
rongós kedély hangjait halljuk; elég, ha az 1950-es 
dátumot viselő Július és az 1952-ben írott Fagyott 
inget himbál a szél című költeményeit vetjük össze. 
Ne lepődjünk meg azonban azon sem, hogy éppen 
az 1952— 1953-as versekben József Attila elégiáinak 
messzi visszhangjaira ismerünk:

Vigóhíd-sor.
Fagyott inget himbál a szál kerrtésMcen.
Kint k$k a hó,
bent kük a fal, és kék a pléhedény.
Sárga szárlevél sír a vályog-ólon;
minit reményem, ágy akadt fenn ott
s most helyette keld hogy égjek én . . .

(Fagyott inget himbál a szél)

Idézetünkkel Fehér Ferenc első költői pályaszaka
sza végpontjához érkeztünk. Eddig jutott el eszmei
esztétikai szemléletében. „Leng” csak a lélek az élet 
látványa felett, essék szó akár a topolyai faluvégről, 
akár az újvidéki Telepről, amelyben a költő a kül
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várost fedezte fel (Telepi szerelmek rapszódiája), és 
ahonnan „képeslapjait” küldi a világba, egy „ide
gennek” az üzeneteit még ekkoriban. Ez pedig már 
egy új művészi pozíció jele volt.
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ÖNÉLETRAJZ — EGY 
EPOSZKÍSÉRLETBEN

1951 májusában kezdte Fehér Ferenc írni Jobbágyok 
unokái című poémáját, verses önéletrajzát, amelyet 
költői pályája egyik fordulatáról tanúskodó versé
nek kell tartanunk. Ügy tetszhet, az 1946-os eposz
kísérletek folytatásáról van szó. Amit akkor nem 
sikerült megvalósítani, öt esztendővel később, na
gyobb költői tapasztalatok birtokában sikerül majd. 
Költőnk nyilván úgy érezte, nem múlt el az eposz 
ideje még sem ideológiai, sem költői vonatkozásban, 
különösképpen, hogy családi lírája megmutatta szü
lei életének „hősi” vonásait is, s ha nem sikerült a 
világot versbe vinnie, életrajzának fonala eligazítója 
lehet a bácskai parasztélet epikus megörökítése során. 
Műve azonban, több mint száz versszak, vagy hatszáz 
verssor leírása után megszakadt, töredékként jelent 
meg, és csak húsz esztendő múlva, 1971 tavaszán ve
szi elő újra, s folytatja — ismét a befejezés remé
nye nélkül, most már Egy kiskirály kunyhójából cím 
alatt. Elbeszélő költeménye sorsának ilyen irányú 
alakulását több okkal is magyarázhatjuk. A szemé
lyes, az érzelmi-eszmei feltételek adva voltak, a köl

36



tői gondolkodás jelentős mértékben ennek a vállal
kozásnak a megvalósítása elé sietett, a világ azonban 
objektíve ellentmondott a költői szándéknak, a tár
sadalmi élet „iránya” az ötvenes évek elején immár 
érzékelhető módon változott. Felhajtó erejének hiá
nya tehát jelentősen befolyásolta a költőt eposzi kon
cepciója kidolgozásában. A társadalmi élet az iparo
sodás és az urbanizáció hosszan tartó folyamatainak 
a kezdetén állt, semmiképpen sem volt meg tehát a 
költői tárgy és a valóság ama összhangja, amely egy 
nagyobb lélegzetű elbeszélő költemény alapját képez
heti. Különösképpen, hogy a „városiasodé” költőt az 
urbanizáció negatív előjelű tapasztalatai befolyásol
ták munka közben, éppen ezért egy patriarchális, 
család eszménye lebegett a szeme előtt; a bomlását 
különben a maga lírai tragédiájaként kezdte értel
mezni. Ami ifjúkora valósága, jelene volt, azt a fér
fikorba lépő eszményeként kezdte nosztalgiáinak 
fátylaiba burkolni, a maga verses családi krónikájá
nak versszakait formálgatva.

Idill az, amit a költő életének első hét esztende
jével kapcsolatosan anyjáról és apjáról, a tanyai és 
a topolyai szegényemberek életéről fest a Jobbágyok 
unokái soraiban. Nemcsak tisztes szegénységről be
szél, hanem egy életrend szertartásairól, még inkább 
etikájáról, amely a mindennapokat át- meg átszőtte, 
és megszabta anyjának és apjának viselkedését otthon 
és a mezei munkák során. Nem az eseményeket emeli 
ki tehát, a hétköznapoknak nincsenek is szenzációik, 
de az emberi gesztusokban gyönyörködni és megha
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tódni tud, az emlékekből felderengő hangulat pedig 
már-már érzelgőssé is teszi versét. Szemmel látható 
tehát az eposzi esemény kérdésének átértékelési szán
déka a költőnél, s Petőfi nyomán bátran használja 
fel a legjelentéktelenebbnek tűnő életmegnyilvánulá
sokat is, amikor mozdítja a képet, pergeti az évsza
kokat és az éveket. Mintha Arany János Családi kör 
című versének X X . századi és bácskai változatát köl
tené meg, akár a keresztelőt és az azt követő esemé
nyek leírását, akár az őszi munkákban eltöltött napok 
képét, akár a téli életet, illetve a bandázást festő epi
zódokat (szövegének tetemes hányadát) nézzük, hogy 
erről meggyőződjünk. Állóképek ezek, és keretükben 
a figyelő szem alig észlel mozgást, inkább festő 
ecsetjére, mint epikus költő tollára vall a legtöbb 
jelenete, ebből következően terelődik a hangulatokra 
a figyelem, hiszen az emberi tettek közvetlen köre is 
mintegy a hangulatba olvad, a költői merengő elra
gadtatás pedig ünnepi áhítatot kölcsönöz a jelenetnek, 
mutatva, hogy nem megidézett világában, hanem már 
csak az ő szívében volt harmonikus az életnek a lát
ványa:

•Míg édesapám a ikulkoricát szedte, 
o -varnt, mosott, főzött és napszámba járt.
■Október végén már úgy osont a -kiértbe,
'mert más jrem volt .tűzre, osaik deszkapaládk.
•Sok asszonyii öröm ot elkerülte —
'úgy élt ott köztünik, mint hiamupipőlke.
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Apámat szombaton szép cipóval várta, 
ágyúikba friss szalmát tett ünnep el&tt.
Asztalán legtovább világolt a 'lámpa, 
mert az éjszaika sem kímélte &t.
Apánk miatt bóbiskolt bölcsőnk felett,
'Csitíitott és dúdolt bús énekeket.

Idézetünk azonban nemcsak erre az idillikus sze- 
gényembervilágra kíván mutatni, hanem arra a pat
riarchális családi viszonyra is, amelyet a költő szülei
nek az életében láttat. A hamupipőke anya és az apa 
óriásira növő, a gyermek szemhatárát betöltő alakja, 
kettejük családi munkamegosztása tanúskodik erről. 
Pontosan olyan módon, ahogy az egyik jelenetben 
megfesti őket, az anyáról szólva:

Elfordult, ment, ment, pokrócoal a vállán, 
mindenütt apánk lába nyomán járván.

Mondja is: „Csak ma értem meg, mi szép is volt eb
ben, hogy ott virrasztottak apámmal, ketten . . Esz
ményi jellemek ők Fehér Ferenc versében. A csupa 
szív, a családjáért minden áldozatot meghozó anya, 
és az öntudatos és dolgos apa képe áll előttünk a köl
teményben. Szeretete az anyjáé, bámulata az apjáé, 
aki ezért a markánsabb vonásokat kapja:

Kemény volt, mint egy bús, lázadó félszent, 
iki hittel és daccal cseréli hónát.
Nem, a cselédsors solha meg nem (törte,
-mert ősi jogot érzett minden rögre.
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Együttes képüket többször is megrajzolja a költő, 
idézzük most a házépítés közben meglepettet:

Anyáník mind eladta pehely&zép vánkosát, 
s lányujjon csipkézett, lengyolcs ingeit.
■Apánk sziaikállal járt, akár egy ős kozák, 
s egy pálinkapénzt hat hétig zsebbe* vitt.

Mégis, hogy végtére kész lett a házuK, 
az adósok gondjta vetette ágyúik.

Az ő élettörténetüknek keresi egyetemes érvényét, nem 
is tekint nagyon ki a világba családi „krétaköréből”, 
s ha teszi, tragikus akcentusokra talál minden esetben, 
akár a morzsolóba járó, véres pendellyel hazatérő kis 
parasztlányokról szól, akik azután városi cselédlá
nyok lesznek, vagy a Jancsi gyerek-fagyhalálának és 
temetésének a történetét mondja el, s a Brasnyó Józsi 
alakját idézi meg, aki egy nyáron halt meg. A küz
delmet nem, de az élettel való nagy összeütközéseket 
kizárta családi köréből, nyilván annak az igazság
szolgáltatásnak a sugallatára, amely elsősorban a 
X IX . századi nagy elbeszélő költemények és a nép
mesék sajátja. Fehér Ferenc költeményében is a család 
a legkisebb fiút, a harmadikat, a „kiskirályt” dajkál
ja, annak pedig győznie kell a „népi” eposz követel
ményei szerint is.

Intimebb talán története elmondása közben, nem 
is követhette példaképei tárgyilagosabb előadásmód
ját. Részleteinek naiv bája azonban a realizmusnak 
keresett és megtalált tónusával aranyozta be a költe
ményt. Alighanem a jugoszláviai magyar költészetnek
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az első és utolsó pillanata volt az 1950-es évek elején, 
amikor a költő ezeket az életszíneket lírai palettáján 
kikeverhette, a költemény egészében azonban költői 
szándékát nem tudta diadalra vinni. Költői remek
lések a mikrorészletek a Jobbágyok unokái verssza
kai között. Íme az egyik a költemény elejéről, amely
ben a keresztelőről hozzák az újszülöttet:

Ángyiom az ajtóban seprőt tett le hasmámt, 
és némáim nevetve mondta az ágiét:
»ViiititüJk a pogánykát, hozitulk a báránykáit!« 
s elsőnek apámat kínáiltálk: »Igyék!«
Aziüán., hogy sorra járt a  borosüveg, 
jól nekivágták a ház küszöbmek.

Ilyen a következő „csendélete” is:

Nyeszlew, ócska széken álmodott /a -gúnya, 
esti morzsáit kínálit a csöndes asztal', 
de aludt a macskánk, lábát behúzva, 
míg 'kiLnt anyám ví-tt az éhes malaccal’; 
aztáíi bent ledobta az üres vödröt, 
sóhaja itta a szétfolyt csömdöt.

De idézhetünk mély valóságismeretről valló részletet 
is, amelyben a költő „naiv” realizmusa üli diadalát, 
kiemelve benne a véleményünk szerint jelentős sza
vakat:

Két bátyám elillant. Magamra maradtam.
Fönt, a Juhász-dombon sokáig ment egy
kukoricáskocsi, színükig rakottan,
majd iaz ŐsúdL, mély csönd fülembe csengett. . .
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Nagymértékben a választott strófatípus is szerepet 
kapott a vers népies-naiv elbeszélő tónusának előállí
tásában. Bár már 1946-ban, mint idéztük, Arany Já
nos Toldija ihlette, nem Arany vagy Petőfi elbeszélő 
költeményeinek formavilágát reprodukálta, hanem 
szerencsés leleménnyel az „epikus jellegű hatsoros sza
kot” használta fel, a „sestina narrativát” az eredeti 
rímképlettel (ababcc) együtt, míg a sorok szótagszá
mában nem tartotta magát szigorúan az első szakasz
ban rögzítetthez, csupán arra ügyelt, hogy az első 
sora mindig 12, a második mindig 11 szótagos legyen. 
József Attila nagy versében, A Dunánál-ban lelte-e 
fel, vagy más költőknél talált rá, nehéz megállapí
tani. Gondolhatunk például Iván Gorán Kova&c 
Jama című poémájának formaihletére is, amelyet 
1949-ben olvasott, s nyomban verset írt a Jama rím
képletével, de 11 szótagos sorokban (A Jama olva
sásakor). Tény mindenesetre, hogy strófatípusa az 
epiko-lírai mondanivalónak alkalmas formája, benne 
a költő szabadon gazdálkodva lírai hangulatokkal, 
az epikus szándékok ellenére is lírikus maradhatott, 
s nem kellett a naiv-hősi hangot sem erőltetnie, hiszen 
a forma már eleve az elbeszélő modort sugallta, a 
költő számára is megismételhetetlenül. Amikor húsz 
esztendő múlva folytatni akarja költeményét, formát 
vált, mint hogy időközben részben „lelket is cserélt”.
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„MINT AZ EMLÉK, 
MINT A MÚLTAM.. ”

Az évek, amelyekben a Jobbágyok unokái című poé- 
májának a versszakai készültek, a fordulat esztendei 
voltak Fehér Ferenc költészetében. Éppen ez a terje
delmes költemény példázza, milyen erőteljes élménye 
volt az immár emlékként, tehát költői témaként tár
gyalható gyermekkor felfedezése, a költőre jellemző 
nosztalgikus felhangokkal egyetemben. Ügy tetszhe
tett az erre következő, átmeneti, majd költészete 
szempontjából konszolidált esztendőkben, hogy a ma
gánemberi és költői igény szerencsésen találkozott a 
társadalmi létezés hozta életjelenségek üzeneteivel, s 
hogy költői szavát az élet dajkálja, mint dédelgette 
a negyvenes évek második felében. Vélt harmóniáról 
van szó természetesen, a költői Én nem is tudja a 
világ felé fordítani figyelmét nagyobb mértékben, 
mintha a magánember önkörébe zárta volna. Ha ki
tör, csak a vers irányába teheti: a szép szavak kul
tusza ekkor uralkodik el költészetében. Már-már ön
maga foglya, s az is, amit az intim személyesség ref
lexeiként foghatunk fel, valójában már öninterpre
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táció az élet egy imagfinárius síkján, jellegzetesen „köl
tői” megoldása életnek és ihletnek egyaránt.

Természetesen tagadhatatlan, hogy valóságos okai 
voltak ennek a lassú, szinte észrevétlen, már a negy
venes évek végén megkezdődött, következményeiben 
jelentős metamorfózisnak. Az egyik, s talán a leg
fontosabb, kétségtelenül a költő környezetváltozása. 
A Szabadkán patriarchális környezetben élő, s a to
polyai családi kör vonzásából ki nem szakadt gim
nazista Újvidékre kerül. Itt találkozik először az ur- 
banizált (illetve urbanizáltabb) életformával, követ
kezésképpen az idegenség érzésével is, amelyre egészen 
egyénien, magára vonatkoztató módon reagál, mint 
aki csak önmagát látja a számára idegen és nem 
vonzó környezetben. Hónaposszobákat talál, otthon
ra azonban nem lel sem a városközpontban, sem a 
Telepen, amelynek életformájában a József Attila 
megénekelte külvárosra ismer. Nem az iparosodás 
vonzását és a falusi életforma válságait érző, a Te
lepen meghúzódó falusi emberek természetes szoron
gásáról van tehát szó Fehér Ferencnek az ötvenes 
évek első felében bontakozó költészetében. Az ő ide- 
genségérzése nem az alkalmazkodni, a beilleszkedni 
nem tudásból táplálkozik, hiszen ez legfeljebb meg
honosodásának első időszakát jellemezhetné. Az ide
genség érzésére a költőnek volt szüksége elsősorban, 
s hogy mennyire nem az új életforma izgatja, amely
be került, hanem az, amelyiket elhagyott, az Újvidék
ről szóló versek aránylag kis száma is bizonyítja. A 
képzeletnek táplálékra volt szüksége, s a költő előtt
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magától adódó megoldásnak látszott az amúgy is 
megélt, tehát mintegy készen kapott érzést felnagyí
tani, és ilyen módon találni meg a versihletet szünte
lenül tápláló életanyagot gyermek- és ifjúkora kis 
epizódjaiban s mélyen beiéivódott hangulataiban, 
múltjában, élményemlékeiben. így erősödik fel és vá
lik tudatossá a negyvenes évek végén és az ötvenes 
évek elején kimunkált érzelmi viszonyulása családjá
hoz és családja révén szülőföldjéhez, általában a bács
kai faluhoz, nemkülönben Bácskához, amely az ötve
nes években nem földrajzi fogalom Fehér Ferenc köl
tészetében, hanem érzelmi glóbuszának egy misztikus 
pontja, ahol a maga költői életdrámája játszódik !e. 
A magánemberi diszpozíciók költői hasznosításának a 
lehetőségét fedezi fel tehát az „idegen” Újvidéken, s 
megírja, első nagy vállalkozásként, a Jobbágyak uno
kái című poémáját, majd az erre következő tíz esz
tendőben költeményeinek nagyobbik hányadát. Költői 
emlékprogramja ugyanis elképzelhetetlen a „város” 
jelentős mérvű jelenléte nélkül. Ezért kellett hirdetnie 
is, hogy „e járdák lelkét én már meg nem értem” 
(Térdeplő bódék közt). Mondanunk sem kell, szük
ségszerű meg nem értésről beszél valójában a költő: 
művészi pozíciójának nélkülözhetetlen velejárója volt. 
Fehér Ferenc költészete — a fent elmondottakból 
egyenesen következik — két imaginárius síkot tük- 
röztet: az egyik a költő városi jelenlétének tényébe 
foglalt érzelmi s eszmei végkövetkeztetéseké, a másik 
az emlék-falué, az emlék-Bácskáé, az emlék-ifjúságé, 
amely az évek múltával mind jobban veszítette való
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ságos jellegét, s mind nagyobb volt a távolság a je
len és a múlt, a költői elképzelés és a valóság között.

Színezte ezt az ötvenes években formálódó költői 
magatartást, amelynek tengelyét az „idegenség” köl- 
tőileg kimunkált és fentebb érintett érzése képezte, a 
férfivá érés ugyancsak nem közömbös előjelű döbbe- 
nete. Éppen az ötvenes évek derekán eszmél rá a vá
rosba került férfi, hogy gyermekkora végleg múlttá 
lett. Eggyel több oka van tehát, hogy görcsösebben 
ragaszkodjék ahhoz a világhoz, amelyet nemrégen 
hagyott el, s tegye ezt erős érzelmességgel leginkább, 
ilyen módon érintve az identitás eszmei kérdéskörei 
is. Nem a költemények „tartalmaiban”, hanem tónu
sában találjuk nyomát ennek az érzésnek, a mélábú- 
ban, amely oly sok versét belengi az ötvenes években. 
Egyik férfias megfogalmazásában jó jellemzőjét lát
juk ennek a költészetalakító érzésnek:

Mint duzzadt emlők, az éveik énnek, 
kő iközt is az ős szomj újraéled.
Míg így éjjel alszik szobádban egy cserép virág, 
a régi kannáért nyúl felnőtt 'kezed; 
már ba>ctyogsz, és sok halk (kis csillag vezet, 
hogy föl ne ébredjen a 'kisded világ.

(Végső és olthatatlan szomjunk)

Ugyanebben a versben, amely különben általánosítja 
a költő problémáját, megtaláljuk azt a „szituációt” 
is, amely a szó legszorosabb értelmében köz-helyzete 
a gyermekkorára asszociáló verseknek:
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Köröz felette lelkem reoés pilleszámyon, 
s egy keik kannás fiiúcsíka velem oson.

Az ötvenes években tehát minden költészeti-gondo
lati útja az elhagyott szülőföldhöz viszi a költőt, el- 
annyira, hogy felkísért annak veszélye is, hogy köl
tészete egyedüli létalapját ebben fedezze fel, annál is 
inkább, mert már-már ideológiát is létrehoz e vélt 
létalap eszmei hálózataként. Mindebből arra követ
keztethetünk, hogy az ihletnek ebben a körében fo
gant Fehér-versek igen éles megfogalmazásban felve
tik a költői magatartás kérdését, ugyanakkor a fi
gyelmet az emlékképek „tartalmaira” irányítják, te
hát a költő faluképére, amelynek keretében az én és 
a világ viszonylatai mutatják magukat.

Költői magatartásával kapcsolatban Kovács Kál
mán nyomán az „önstilizálást” emlegethetjük — eb
ben a fogalomban ugyanis benne foglaltatik mind a 
maga költői mivoltáról és költői feladatairól alkotott 
véleménye, tehát felsejlik költői önarcképe, mind pe
dig világhoz való viszonyulásának a természete. 
Nyomban megállapíthatjuk, hogy az egészen ifjúkori 
„golgotás kamasz-kép” továbbra is kísérti, s vele az 
egykor latolgatott Krisztus-szerep is, csakhogy most 
a szenvedés, majd a csalódás motívumai kerülnek in
kább előtérbe, anélkül természetesen, hogy a kivá
lasztottságtudat módosult volna. Ezért látszik a köl
tői szerep kérdésének vizsgálatába merültnek a költő 
az idegenségérzéssel a háta mögött. Amikor tehát az 
ötvenes évek elején „jobbágyok unokájának” nevezi
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magát, akkor is csak részben adja eredetének társa
dalmi meghatározottságát. Költői szerepet jegyez vele 
valójában, akárcsak majd az „övig a földbe ásva” 
képpel is 1956-ban, és 1959-ben az Űtitársak nagy 
mondattömbjeiben foglaltakkal. Ezeknek a kísérősze
repei pedig szélsőségeket jelölnek. „Elszabadult eve
zős én, újmódi béres, még álmodom néha . . . ” (Elégia 
a klumpákról) — mondja 1955-ben., egy évvel ez
előtt pedig a másik szélsőséges szerepét a következő
képpen határozza meg: „Bácska borán a bú — az én 
leszek!” (Vers a tóhoz). Míg az a felismerés, hogy a 
bácskai költők „ripacsok és szenték” (a Vidéki roko
nok című versében), tulajdonképpen Kosztolányi De
zsővel diskurál, aki a költő szerint „sohasem volt 
igazi útitársuk a fényes nyári porban”, valójában nem 
ellenpontja a már jelzetteknek, hanem csak eszenciája 
a költő mivoltáról itthon szerzett ismereteinek. Nincs 
azonban ellentmondás az ihletét emlékélményekkel 
tápláló költői gyakorlat és a költőszerepet fentebb idé
zett módon értelmező lírai felfogás között. Fehér Fe
renc hangsúlyozott individualizmusa alkalmas össze
kötő kapocsnak bizonyult a kettő között, különös
képpen, hogyha a „ripacs és szent” ellentétpárból a 
szent-re figyelünk elsősorban, s a vele összeforrt kül
detéstudatra, amely a költőnek kétségtelenül vezérlő, 
mi több: „hazaverlő csillaga”. Költőnk ugyanis a 
maga intim, családjához és szülőföldjéhez fűződő vi
szonyát emeli egyetemes érvényűvé. Egyrészt azzal, 
hogy költői funkcióját növeli meg, s költői létének 
alapjait látja benne. Másrészt, hogy költői szerepének
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képletét építi rá: a néphez való ragaszíkodás gondo
latával a „hűség” elvét ugratja ki, mint a költői vi
selkedés egyik alapvető kritériumát, tehát költői eti
káját, népi öröksége manifesztációjaként pedig a kül
detéstudatát a „szótlanok megnyíló szája” gondola
tának megfogalmazásával — már a hatvanas évek 
közeledése idején az „azok nevében. . . ” (Űtitársak) 
magatartás meghirdetésével.

Személődésünk kiindulópontja a költő „városi” 
versei. Ezek körében fogan meg a gondolat, amely az 
ötvenes években költői magatartásának az alaprajzát 
adja majd. Nem csupán elvágyódásról van szó. Ezt 
megszületésekor a költő nyomban átképezi, elvi szint
re emeli, intim problémájának mintegy esztétikai
ideológiai jelentést tulajdonítva. S nem is a leg
jobb versei közé tartoznak azok, amelyekben ezt ki
beszéli, mert a Holnap elmegyünk című 1954-es köl
teményét fel sem vette összegyűjtött versei közé. Pe
dig ebben olvassuk a következő sorokat:

Nehezen ereszt el ez a fülledt déli város,
.ahod önévé könnyes verseikkel adózom.
Niiíncs hazáim, isem otthonom, os;alk ez a -naigy-naigy, halálos 
örököm: a maigány, mely ott sír tki'fe-szítve 
holt búzatáblák fölött zúgó sürgönykarókon. . .

A vers második szakaszában találjuk a figyelemre 
méltó költői kinyilatkoztatást, amely az idegenség ér
zéséből költői tőkét kovácsoló lírikusnak a megnyi
latkozása:
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Csendes dülőikön bolyong a lellkem már tavasz óta,
s testem, erőm, bár számomtairtjáik itten,
minden őszinte, szép nagy álmom -amott fogan . .  .

Nyolc esztendővel később, egy konkrét hazalátoga
tása ürügyén pedig a következőképpen fogalmaz:

Városi sok sebünkre telepszik a 
gyerekkor puiha hava . . .

(Tél a Vújhegyen)

S egy harmadik idézetünk mintegy kikerekíti prob
lémánkat a költői viszonyulással kapcsolatban:

S én is el-elmaradozom, csak néha, színháziba megyek haza, 
s csak emlékeimmel lebegek fakum fölött, mim az id ő . . .

(Az én falum)

Magány, emlék, álom . . .  — ezek tehát a kulcs
szavai az ötvenes évek első felében, s meg is szólalnak 
a versek nagyobbik hányadában ebben az időben, hi
szen jó részük valóban emlék-vers, a költő valóságos 
vagy képzeletbeli hazalátogatásainak elégikus megfo
galmazása, akár hagyományos értelemben vett imp
resszionista tájversről vagy esemény-versről, esetleg 
„képeslapról” van is szó. A költői szerep kérdésévé 
a felsorolt a fogalmakban adottak akkor válnak, ami
kor a költő individualizmusával bekeríti őket, s köl
tői magatartása ismérveivé avatja valamennyit, mond
ván:
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Mar csaík magam maik őrzöm meg a múltat; 
öreg gráidics, udviar, árva kertem, 
nézd cl könnyét tékozló fiiadnak . . .

(Fáradt ének egy parasztszobából)

Innen már csak egy lépés az „övig a földbe ásva” 
képzet, amely az 1956-os esztendő költői-gondolati 
gyümölcse volt. A feltűnő érzelmi kötődés kísérője 
volt a negyvenes években is, de az ötvenes évek de
rekán ennek a kötődésnek a racionalizmusát egy misz
tikusnak nevezhető felfogás kezdi ötvözni, költői ön
stilizálásának kétségtelenül újabb állomásaként. Ko
vács Kálmán a Fehér Ferencről írott elmélyült tanul
mányában „helyzetének meghökkentő, nagy szimbó
lumát” látja az „övig a földbe ásva” látszólag csak 
mértéket kifejező képzetében. S azt is pontosan ér
zékeli, hogy a „föld” a költő tudatában egyszerre 
sírgödör és fedezék is. A vers megfejtése azonban a 
költői helyzet bonyolultabb viszonylatairól is hírt ad. 
Felmerülhet ugyanis a népmesék élethalálharcát vívó 
hőseinek a helyzete is: azok szokták egymást a küz
delem hevében derékig is a földbe vágni, ám kétsé
geink támadhatnak, a költő maga ásta-e be magát 
övig a földbe, vagy úgy látja, sorsa hozta úgy, hogy 
ott maradt, misztikus erők bilincsében, kisgyerekként 
(tehát emlékvilága foglyaként) a világban, ahonnan 
elszármazott. Erre az utóbbira enged következtetni a 
vers első szakasza:
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Anyám, hol késilk kát jó sziáraz kezed?
Itt hagytiad kisfiad a mezsgye megett, 
övig ia földbe ásva.
Arcán az ín /huszaninyoílc téltől meredt, 
de kocogna veled, még most is meleg 
két kis mezítlen lába.

Változtat a felsejlő jelentéstartalmon a második sza
kasz információtartalma:

Fejetlen nyusziikkal teli a muhiair. 
iAnyám, borzongó irtózat utal, 
végleg beásni magam . . .

Továbbfejleszti a harmadik szak, amikor is a költő 
arról beszél, hogy „Érzem, a sorsom így is beérik, s 
hol itt hagytak beásva; a földben messzi áramkör 
zizeg, rezeg. . . ”, míg a negyedik szakasz mintegy 
palinódiájaként a fentebb elmondottaknak, a képzet 
újabb jelentéskörét nyitja meg:

Szoríts hát, sírgödröm, fedezékem!
Bunkó zzon ,ide a falverő szégyen, 
ha még siratom magam . . .

Ne csak érzelmi ellentmondásaira figyeljünk azon
ban, hanem képzetének komplex voltára is, amely a 
jelképeket általában jellemezni szokta. Nem egy ti
pikusan szimpla lélek megnyilatkozásáról van szó 
ugyanis, amelyben az egyértelműségek kötelezően ve
lejárnak a gondolkodással. A költőnek bizonyosság 
kellene, és sem a maga költői gyakorlata, sem a világ,

52



amelyben él, erre nem kínál fedezetet. Hogy diszhar
móniáról van szó, nem pedig eltökélt bizonyosságról, 
a vers megformálása is bizonyítja. Mint eddig, most 
is a rímképlet az árulkodó: szabályosságaiban fellel
hető eltérések jelzik, nem egy megtalált harmónia bi
zonyosságáról van szó: aabaab — ccdeed — ffbggb
— hhdhhd. Ugyancsak erről vall a csupán az első 
szakasz ötödik sorában felcsendülő belső rím („de ko
cogna veled, még most is meleg . . . ”), a fellelhető, a 
de kötőszó bevezette paralelizmusok az első és a má
sodik szakasz zárósoraiban:

de kocognia veled, még most is meleg 
Ikét ikis mezítlein Iáiba

illetve:

de szívemen büitylkös paraszti lábaik 
dobhamnaik visszihiangitalian

Ugyancsak ide sorolhatjuk az utolsó sor szóismétlésé
ből üzenő diszharmóniát is, amely az alliterációk 
mögé bújik:

földb&l vett, földszín sziamm

Mint akinek tudata tiltakozik az érzés ellen, amely 
kísért és felkísért a versekben. S nem is először! Az 
1953-as Ének egy régi és egy új nyárról című versé
ben leírta:
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Nekem az elmúlt esték fájoaik, 
tűnt varázsa az iifjúságaaJk, 
s nem fáj, anni most fá j . . .

Ez szólal meg a Topolyánál („Bízón kilombosodó el
veim fejfák — e táj temetőkertjein! — mért legye
nek, kérdem!”) és a Vádbeszéd az ifjúságom ellen 
című verseiben is. Ady „föl-földobott ^"-gondolatá
nak a lehetősége is felbukkan a versekben, mintha 
továbbfejlesztené a szemlélődésünk kiindulási pont
jául választott „szituációját” — ezt a racionálisabb, 
a magyar lírában is megszentelt költői viszonyulást a 
„földhöz”, különösképpen, hogy az Üzenet a Szajna- 
partra című versében olvassuk:

Jömvák vissz-a én is poros Topolyámra, 
lehajtanám fejem anyám asztalára, 
de hisz el se mentem!

És megismétli az Elhagyott eperfák című 1957-es 
nagy versében:

mindig elhagytam őlket 
de meg sose váltam tőlük . . .

Valójában azonban a költői magatartás és a világ
hoz való viszonyulás misztikusabb vonásait erősíti 
fel, s immár nem hagy kétséget afelől sem, hogy a 
gondolat, amely az ötvenes évek elején az urbanizáló- 
dás örvényeibe került ember drámájaként indult, és 
az elhagyott szülőföld iránt érzett nosztalgiák fel

54



hangjaiban folytatódott, a hovatartozás kérdésének 
felvetésébe torkollt az ötvenes évek végén és a hat
vanas évek elején, a költői identitás igazolásának té
nyével egyetemben. Alakulástörténeti szempontból je
lentős fordulópontja az 1956-os esztendő volt: ekkor 
játszódott le költői azonosulása az emlék-szülőföld
del, ekkor fogalmazza meg kérdések sorát téve fel az 
Ének aTiszáról című költeményciklusának második 
darabjában mindazt, ami az „övig a földbe ásva” 
képzetben adott lehet:

Ki bánja, hogy szívem pitvara lakatlan, 
ki hallja, hogy a Tisza elfut itt alattam, 
ki látja, hogy a felhőik nyalkán is 
fényes kis Lakat van?
Kinek fáj az errtber bennem, kis magyarban, 
ki a felnőtt viliággal így magamra maradttam?

Nem lineáris gondolati továbbhaladásról van szó az 
egyes eszmei gócpontokban sem, mint amilyennek a 
fenti idézetünkbe foglaltakat is tartjuk: mindig
újabb jelentésbokrokra találunk, hiszen az önstilizá- 
ció és a költői szerep formája sem állandó. Csak alap
motívuma kíséri, ez mutat szüntelenül vissza az öt
venes évek elejének gondolati kiindulópontjára. Újra
fogalmazza és megerősíti tehát 1961-ben az 1956-os 
költői kérdésfeltevését is a Novemberi elégia című 
versének második szakaszában (ismét abban a kilenc
soros strófaszerkezetben, amelyet verseinek alapstró
fájaként méltattunk már!), elmélyítve felfogásának 
misztikumba hajló mozzanatát is:
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Ott halhatsz Párizsban, Bécsiben, Gen/fben, 
s lehetsz Tihanyban idegenben ; 
mártózhatsz kínban* szerelemben, 
háziadat, hlazádat eladhatod, 
de vénedet meg sosem tagadhatod, 
mert így, vinnyogó novembenójjen 
beles hozzád az abüakrésen; 
míg mesélsz magadnak, csak hallgat, 
s nem hisz, nem hisz a szavadnak!. . .

Nyilván nem lesz véletlen, hogy e gondolati út végső 
állomásaként, amelynek 1954-ben az egyik megállója 
a „magyari magyarok vádló unokája” kép (Ballada 
egy régi télről), a nyelv-varázst fedezi fel, amelynek 
bűvkörében emlék és múlt költői értelmét kapja meg, 
miként a Magyarázó vers és a vele rokon költemé
nyek mutatják is. A küldetéses költő ilyen módon 
zárja be a prófétaság ihletének a körét. A valóságtól 
a nyelv szférájáig — költői magatartása ezt az utat 
tette meg költői létezésének első tizenöt esztendejében.
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A MÍVES KÖLTŐ

Az önstilizálásnak Fehér Ferenc ötvenes évekbeli köl
tészetében megfigyelhető módja egyrészt a spleent té
telezi fel, másrészt a szép szavaknak a kultuszát, az 
artisztikus megoldásokra való törekvést idézi élő. Lát
tuk, az Ady példája felkínálta költői szerep nem volt 
idegen tőle, beleszőtt verseibe egy-egy „adys” meg
oldást is, amelyek közül néhányat kiemelünk: „Mint 
pányvázott lélek , hánykolódott, majd levált a kert
kapu . . (Egy hajnalban); „Fülembe ólmot önthet 
a felnőtt okosság . .  (Elégia a klumpákról); „Sárga 
akáccsoport fonnyadt fönt a lankán, s mégis felém 
zúgott, szent volt, hívó Bakony . . ” (Betyárvölgy). 
Akár háromszögelési pontok is lehetnének ezek az 
„adys” képzetek a költői „szituáció” felmérésekor, a 
spleen azonban, amely ennek a tíz esztendőnek a 
verstermését át- meg átszövi hangulataival, a Tóth 
Árpád típusú költői lélek képét állítja elénk. A bo
rúnak legalább a fátyolfelhői mindig ott vannak 
szemhatárának a peremén. „Olyan vagyok csak — 
mondja az Üzenet nélkül című versében — , mint a 
puszta dűlőkbe vesző falusi utca árnyékos felén a
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bánat.” Érzéspárlatokban és gondolati tételekben egy
aránt üzen az ilyen jellegű, szabatosan azonban meg 
nem fogalmazható „bánat”, amellyel kapcsolatban 
költőnk esetében nyilvánvalóan a hagyományos pa
raszti létformára alapozott, az ötvenes évek során az 
emlék-verseket ihlető költői szemléletre, nemkülönben 
ennek a létformának az ugyancsak ebben az időben 
már érzékelhető krízisére kell gondolnunk. Beszédes 
példáját a Porban című, 1954-es versében találjuk, 
jellemző módon Tóth Árpádos megfogalmazásban:

Szeretném e sok régi cselédházba 
beszórná örömömet, 
de valami magy-nagy lemondás átka 
mindenütt nyomon ikövet.

Elhagy ia szó, — elleng a dűlők hos&zán, 
amint kósza papír.
Elnyúloik, de még ujjam egy friss jelet 
az ős porba ír.

Ugyancsak kibeszélő jellegű a Volt cselédházak tövé
ben című, az előbbivel egy esztendőben kelt verse is:

Világgá visziik, hogy halott a csűr, a pajta, 
vézna kölyökszelielk kukucskálnak be -rajta 
s lenn a gémeskútba dermedt madárkák hullnak. 
Hej, paraszti vád zúg, mert az akácok zúgnak!

Közelebbről a Társtalanul című, ugyancsak az 1954-es 
krízises esztendőben írott verse kínál eligazítást. Pe
tőfit idézi két fontos szakaszában is, az egyikben a
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„haza”, a másikban a „szabadság” kérdését veti fel, 
s föléjük, mert vád-verset ír, egy hasonlattal a „ha
lott eszmények egét” húzza, ugyanakkor a csalódást 
állítja középpontba:

„Szabadság”. Kiröppent az én .számon is, otthon, 
még egész fiatalon.
S a piros csáJkós hős íkardjába dőlt a 'képen 
almárium felett.
-Az ofléartTS-ri szűz? Virágot árult vénen, 
sírt, hogy feled,
s mem látja már a jelszó meszek betűit 
a iküLtel.ki (kőfalon.

„Elvégeztetett. . . ” — görgeti végig a versek élette
rén a gondolatot, öt esztendővel később pedig az 
Ólomöntő című versében a dezillúziót, a csalódást 
mutatja fel. Egyszerre előidézője és következménye a 
spleennek az emlék-világ felé forduló és az urbani- 
zált, a modernebb életvitelnek hátat fordító maga
tartás („számító, nagy város” — mondja Újvidék
ről a Társtalanul második szakaszában!), éppen ezért 
természetes fejleménynek tarthatjuk az Ólomöntő 
alább következő két sorába foglalt költői közlést is:

Király szép lányát (keresed 
S Üveghegy nincs csiaik cserepek

Nagy várakozások törnek össze a társadalmi reali
tások kemény talaján az ötvenes évek első felében a 
költői tudat mélyrétegeiben, ám csak a vajdasági 
parasztság életformájának, az ország társadalmi-po
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litikai életében és gazdasági struktúrájában elfoglalt 
helyének konkrét és körültekintő vizsgálata alapján 
lehetne mérlegre tenni a költő csalódásáriájának meg
alapozott, szükségszerű voltát. Bizonyos azonban 
így is, hogy ez a világ nem a társadalmi élet mély
áramában élt, hanem holtágában, már-már halálra 
ítélten egy „nehéz korszak” (Petkovics Kálmán) kö
vetkezményeként. A költő a halál, a haldoklás, a 
mozdulatlanságképzetekkel bővíti költészeti láttatás- 
tárát. „Hosszan haldokolni. . . ” — szólaltatja meg 
„fáradt éneke” (Fáradt ének egy parasztszobából) a 
melankólia hangját. „Ott minden halálos mozdulat
lan . . . ” (Csöndes beszélgetés a Dunával) — viszi 
tovább a meghallott „üzenetet”, s nyomban tájlírára 
váltja: dalra az Üzenet a téli Bácskából és a Bácskai 
tájkép című verséiben, és szó szerint is helyzetképre 
a Helyzetkép című költeményében, a halált és a 
mozdulatlanságot hirdető jelképek segítségével. Klasz- 
szikus értékű megfogalmazását a Bácskai tájkép cí
mű verse hozta. Nyolc sorával mikro-- és makrotáv- 
latokban tudja láttatni egyszerre a létezés nullpont- 
jára vitt, elementárisán egyszerű vonalakra transz
ponált mozdulatlanságképzetet. Kőnkért és általános 
ilyen módon az előttünk kibontakozó bácskai „táj
kép”, egyszerre félre nem érthetően lokális, hétköz- 
napian „bácskai” tarlójával, nemzetközi útjával, 
nyárfáival. De Fehér Ferenc költeményében a beton
út a nyárba „beleszalad”, a nyárfák pedig „elhagyott 
asszonyok”, kariatidái a hazai világnak. És ismerős 
is a mezítlábas kisfiú ebben a paysage-ban, csakhogy
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lírai pillanatfelvételről lévén szó, a pillanat az örök
kévalóságot, a tér egy kis pontja pedig a végtelent 
hívja elő. Hiába a mozgásképzet, a világ ebben a 
versben egy helyben áll:

Úton kisfiú mendegél.
Mezítelen a lába.
Fent/rol az égíbod éppolyan,
mintha egy helyben állna.

Felmerülhet a kérdés: a mozdulatlanságképzetnek a 
költő általi interpretációja elhelyezhető-e még abban 
az érzés- és hangulatkörben, amelyet spleenként emle
gettünk, vagy e körön kívül kell vonatkozásait keres
nünk. Forrásaik szempontjából kétségtelenül együvé 
tartoznak. Ugyanabból a költői talajból fakad a bá
nat, a melankólia, az elégikus merengés, amelyből a 
halálgondolat és a mozdulatlanság érzésének a béna
sága. És ezt a területet az emlékélménydkből lírát 
előhívó jellegzetes költőiség szállta meg, ezen építve 
ki líraii pozícióit. Mi több, e körben kell elhelyeznünk 
Fehér Ferenc egyéni halálgondolatát is, amely a köl
tő oly sajátságos jóslatverseiben fogalmazódik meg, 
Irt ugyan még 1948-ban „halotti beszédet” az akkori 
családi költeményeinek egyedi darabjaként, az ötve
nes évek derekán a halál látomásos képben ad hírt a 
költő eszmilkedéseiben való jelenvalóságáról. Az 
anyja „árokba fagyott jó testét” látja, a topolyai te
metőt téli zúzmarában, s a pálinkásüveggel gyászoló 
önmagát, akinek „akasztott testével ráng majd egy
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őrült harang” a gyermekkori hajnali misékre való 
emlékezés révületében. Azután évek múlnak el anél
kül, hogy a halálnak a személyességre hangolt formá
ja versben megszólalna. Nem állandó eleme tehát 
Fehér Ferenc költészetének, de a „halott Bácska” és 
a „halott költő” párhuzamainak lehetőségei mégis 
adottak. Majd 1959-ben gyászolja magát újra Csó
nakok című versében:

Aki apámat temette, majd nekem is sírt ás; 
közben rágyújt, markába fogja a tüzet. . .  
Meggyászodnak lebontott, hosszú hajjal a füzek, 
és zokognak majd a szélben az eszelős nyírfák.

S verses lázbeszéd lesz a Holtomiglag-holtodiglan cí
mű, 1962-es költeménye, stilizációja pedig a balladás- 
mágikus életszertartás megidézési lehetőségét célozta:

Fiam fekete lovaik vittek 
Fehérbe öltöztessetek szépen 
Búzamag pergett ■szemeidből 
Szánjátok meg az éhezőiket 
Szöges patkó volt arcom 
Boruljatok a földre . . .

Nem kifelé, nem a világra irányul a spleen válto
zatait megszólaltató versek zöme. A lélek zárt kapu
ja mögött van minden e költeményekben, szinte a 
lelek virtualitásában, lévén szó emlék-élményekről, 
illetve ezek ürügyén magáról a költői lélekről, amely 
amikor a világgal kommunikál, akkor is elsősorban 
a maga érzelmi igazságáról akar meggyőződni, követ
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kezesképpen inkább a beleérzés az eszköze, mint a 
megfigyelés és a „látás”. Elég tehát az ilyen költői 
énnek a világ, melyet a költő magában talál, és sâ  
játjává tehet alanyisága mágneses terében. Ezért ta
lálkozunk a költői öncél problémájával is, noha a 
küldetéses, a prófétai szándékú költői magatartással 
éppen ez látszik feleselni. Költőnknek az ötvenes 
években írott verseiben azonban a nagy szándékok, 
az életbeli és társadalmi akarások ernyedtségbe tor
kollnak, a közösség után vágyakozó magányos önma
gát fedezi csak fel, és a megnyílni akaró szív az em
lékezés zártságával veszi magát körül. Elkerülhetet
len volt, hogy a bánatnak, a dezillúziiónak, a csaló
dásnak, a mozdulatlanságélménynek, a halálképzet
nek ne vonja le a költészeti következtetéseit egyrészt 
a mozdulatlan világ — állóképvers viszonylatainak 
megteremtésével, másrészt a zenei és festői részletek 
halmozásával, a nyelvvarázslat költői örömének rep
rodukálásával. Nem is lehet másképpen. Kovács 
Kálmán figyelte meg Fehér Ferenc verseinek azt a sa
játosságát, amely az ilyenfajta költői szándékot mint
egy eleve feltételezi. Ezt írja: „Ekkori leírásaiban, 
»képeiben« tehát mindig két törekvés viszonya a 
versalkotó: a bemutatásé és a képekhez közeledő, 
azokkal érzelmi viszonyba lépő azonosulási vágyé.” 
Tegyük hozzá még azt a megállapításunkat, hogy el
sődleges szerepet rendszerint az utóbb említett játszik.

önstilizálás — spleen — artisztikum. Íme Fehér 
Ferenc költészete e szakaszának csillagképe! E há
romnak az együttese van beépülve költőnk verseinek
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alapjaiba, olyan módon, hogy a három közül szinte 
lehetetlen bármelyiknek is elsőbbségét kimutatni. 
Mert az artisztikus megoldásokra való törekvés a sti
lizáló szándékot erősíti, az önstilizálás elképzelhetet
len a „művészi^-költői megoldások nélkül, s spleenhez 
és a spleenből pedig az utak nyitva vannak: a kedély 
adott állapota szinte vonzza az artisztikus költői 
bravúrt, de nem tud meglenni a stilizáció nélkül sem, 
miként arra a magyar költészet történetében Tóth 
Árpád lírája már egyszer példát mutatott. Ez látszik 
diadalmaskodni Fehér Ferenc költeményeiben is, 
ezért kell benne az artisztikus költőt is tisztelnünk. 
Számtalan példát idézhetnénk együttes hatásukra, 
megelégszünk az Üzenet a Szajna-partra című versé
nek önartíképszakaszával:

. . .  Akárhol vagy most, nézd, az arcom fonnyadt, 
verseim fáradt partok iközit folynak 
(ihát ia Szaj’na?)
Mondd, öregfiú, mi Lenne, ha valaki 
egy gondolatba, mégis, belehalna?

A spleen árnyalta arckép stilizációja, a fonnyadt arc, 
a fáradt partok képe, az egy gondolatba halás ener- 
vált gesztusa, de a két kérdő mondat végén össze
csengő, kiáltásszerű rím (amelyhez a kérdőjel is tar
tozik funkciója szerint, illetve a vele egyénértékű 
hangmagasság, ha élő beszédre váltjuk, ami a „lát
ható vers” körében van!), amely akár Apollinaire hí
res, Vas István magyar fordításában ismert A Mira- 
beau híd című versének Szajna-rímeivel is felvehetné
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a versenyt („A Mirabeau híd alatt fut a Szajna /  S 
szerelmeink /  Emléke mért zavar m a . . . ”), mutatja 
Fehér Ferenc egy költői korszakának a jellegzetessé
geit — véleményünk szerint igen meggyőző módon. 
Különben az emlékezés Fehér Ferenc-i változata is a 
maga ellentmondásos módon urbanizált világfájdal
mával (mert erről van szó végeredményben!) az ön
stilizálás, spleen, artisztikum hármasságát idézi elő, 
s mintegy igényli szüntelen jelenlétüket. „S most len
gek, bús lélek, ezen a tájon . . . ” (Elégia) — és a táj
ban a maga lelkiállapotát látja viszont a „megvert 
szemekkel járó” költő (Szeressetek jobban).

Muzsikálni és festeni — kapják meg külön felada
tukat a költői szavak a fentebb elmondottak kon
textusának sugallatára ebben a költészeti korszakban. 
Nem új törekvéséről van szó természetesen. Az artisz- 
tikus megoldások kedvelése jellemezte már az induló 
költőt is. Ezeknek a szerepe azonban az ötvenes 
években megnőtt, bőségük láttán az élet és irodalom 
egyensúlyi helyzetének a megbomlására gyanakodha
tunk az irodalom javára. Az irodalomba szorult, a 
magáramaradottság érzésével küszködőnek gyönyö
rűsége a verszene, a rímek muzsikája, a „kénköves, 
illó szó” (Döbbenet), mintha az lenne már csak, ami 
a versben van!

Merész rímmutatványokban gyönyörködik 1953- 
ban, második költői korszakának a kezdetén is. A 
Költő utcai mérlegen tizenöt során egyetlen rímet 
visz végig, és a tizenötből is tíz ugyanazt az egy 
szót, a vagyök-ot csendíti meg, a további ötből pe
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dig háromban a kapok  a rímelő szó — anélkül azon
ban, hogy monotóniát éreznénk (vagyok — vagyok
— vagyok — vagyok — vagyok — kapok  — adok
— kapok  — kapok  — otthagyok — vagyok — va
gyok — vagyok — vagyok — vagyok), inkább ko
nok bizonyítási szándékról és diskurzusról, amolyan 
alkuról beszélnek a rímek. A Döbbenet című Fehére 
vers az asszonáncaival lep meg az előbbi önrímeivel 
szemben. Az iróniát dalolják ki az asszonáncok pél
dául a következő sorokban:

Majd meglátod: a csönd ácséi satuja rántja 
össze gégéd,
ipedig csalk azt rebegted: „Kék é g . . . ”
Gyávulcan (nyöszörgőd: „A magány a szépség . . . ”
5 a csarnok mélyién összébb bújik két gép

De még az ezek után következő harmadik sor végé
ről is visszakiált egy csonka, csak egyszótagos asz- 
szonánc, vizuálisan lezárva a „kék ég” rímmel a 
sort olyan módon, hogy a szóban levő „kék” most 
nem az első, hanem a második szótagot alkotja:

„Jöjj hát Alexandriába!” — kacagnak rád a cím kék . . .

Merészebb megoldásokra is vállalkozik, ahogy a rím 
lehetőségét megcsillantja, egyben pedig elrejti, ami 
a míves költő biztos technikáját példázza:

„Ez provinciái” — rikácsolod már — ,
„el, el innét!” —
„Jöjj foiájt Alexandriába/” — kacagnak rád a cknkiék. . .
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A provincia — Alexandriába szavak nem rímelnek, 
de rímel a provincia — Alexandria szó, s éppen en
nek a rímnek a lehetősége bujkál, ezzel pedig két 
sorközép egymással összecsengésének a lehetősége csil
lan meg. Szokatlamabb megoldás, hogy két különböző 
mondathoz tartozó szavakat csendít össze, s ilyen 
módon sajátos értelmi jelentéstöbbletet tud a vers
be vinni:

„Jöjj iháit Alexandriába!” — kacagnak rád a cimkéík 
zöld esztergapadokról, melyeiket Bácska adott.
S irád már csak a sok halott 
üresen hagyott 
szék iiiéz . . .

De még ezzel sem elégedett meg a költő, az „adott” 
rímre a következő mondatból egyszerre két asszonánc 
is felel, miközben egymással is összecsengnek: <zdott
— a sok — halott. S már-már tiszta rímmel zárja le 
a verset, mégpedig olyan módon, hogy egy rímtelen 
sort iktat be:

S rád már csak a sok halott, 
üresen hagyott 
szék nézy 
mint vádlottra,
ha az ítélet után, csengve, szétnéz.

Azt már mondanunk sem kell, hogy a „szék néz” 
egyszerre verssor is és rím is, nyilvánvalóan versta
nok példatárába illő megoldás.
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A versnyelv zenei öncélja félreérthetetlenül az 
Álom a dülőutak szélén című versében mutatta meg 
magát. Szinte tobzódik az alliterációkban, s mint
hogy lezáró a strófák rímképlete (aabccb), szabados
ságot csak a sorok szótagszámában enged meg ma
gának, és az alliterációk feltűnő koncentráltságát éri 
el. A költő már nem a szavak jelentésében, hanem 
színében és muzsikájában gyönyörködik, s akár a 
keresettség árán is alliteráló szósorozatokat hoz létre. 
Alliterációkkal kezdi is a versét:

Dajkáló, dhli í/űlők, szikkadt szülő-kezek . . .

S már az első szakaszban az alliterációknak a be
nyomásával folytatja: „s majd őszre, szótlan, vén
csőszök ha rám találnak, szúrják be botjuk a /ejem 
/ölé. . . ” A strófakezdő sorok alliterációira külön 
ügyel. Legalább két alliteráló szót mindegyikben 
találunk: a második szakaszban a „tarka tányérró
zsák”, a harmadikban a „messziről majd” ilyen, az 
utolsó előttiben hármas az alliterációja („halk lesz, 
hozzám hasonló”), míg a negyedik szakasz első so
rában öt szó alliterál:

Harmatos, Mvös /naj-nialban harang ha komdul. . .

Nincs szakasz, amelyben a fentieken kívül még ne 
találnánk legalább egy alliteráló szópárt. A második
ban: véremtől — virágozzék; tekergő — tarack. A 
harmadikban: kunyhóm kontyába; távol tengerén;
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szekerek — szitkok. A negyedikben: szívembe szórja 
a búzaszemet. Az ötödikben: barlangó — bolyongó; 
mert magaemelte. Nem egy vers jellemzője termé
szetesen a sok alliteráció! Az ötvenes évek derekán a 
Fehér-versek állandó jellemzője az alliteráló szavak 
kultusza. Van verse, amelyikben szinte tobzódik a 
szavak rímeltetésében, mintha a verstanoknak a rím
ről szóló fejezete tételeit akarná egyetlen versben 
gyakorlatra váltani. A Vers a tóhoz című költemé
nye ennek a szándékának lehet az iskolapéldája. 
Nemcsak a verssor minden szavát összefogó allite- 
rációt találunk („szelíd, szép, szerény, szőke szere
tő . . . ”), hanem hármas („tiszta tó tengere”, „Bácska 
borán a bú”) és páros alliterációkat, s nemcsak egy
más után következő sorrendben, mint amilyen az „ál
dón átfogod”, hanem a látható vers igényét kielégítő 
elrendezésben is:

flaliios. . .  Térképen apró, szünke pont.
Szeretlek, szép bácskai Balaton.

Vagy:

szellősólhiajjal áld6 átfogod 
pianasz.tf.ÍAÍddial együtt e partot.

És egy harmadik változat:

A szárnyaló á'bránd viagy, tiszta íó, 
tengere a szegény kisikanásznak.
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Ugyanebben a versben szabályosságként lehet fel
fogni a költőnek azt a törekvését, hogy a versszakok 
páros rímű soraiban igen következetesen használjon 
egy- és kétszavas rímeket, míg az ölelkező rím kép
letét adó első és negyedik sorokban csak a vers utol
só szakaszai mutatnak erre a szándékra. De még en
nek körében is tovább variál: nem mindig a hívó 
rím az egyszavas. A párosrímű sorok rímei tehát a 
következők: betont — szürke pont; lágy homok — 
átfogod; Vigadó — tiszta tó; elérhető — szőke sze
rető; nyári estén — öledbe rejtvén. íme a versszak 
is, amelyben az ölelkező rím hiánytalanul tükrözi a 
költői ambíciókat. Egyúttal azt is példázzuk, hogy 
a költő majdnem minden ríme tartalmas szó, össze
olvasva őket jelentést hallhatunk ki belőlük:

Nem buja Adria, nem pénzesek
itündér szépe, de elérhető,
szelíd, szép, szerény, szőke szerető . . .
Fent majd a bárban gyűrűs vén kezek

Űjabb és újabb megoldásbeli változatok követik 
egymást az évtized derekán írott versekben. Találunk 
versszaknyi soregyütteseket, amelyekben a rím vir
tuóz kezelése — szemmel láthatóan — a költő mű- 
vészkedő szándékait tükrözi. Asszonáncok („zümmö
gött a görcsös, kan karó”), alliterációk („kan karó” ; 
„míg vitt a kátyús, vén köves”), sorvégi rímeik lele
ményei sorjáznak például a Mint akit ottfelejtenek . . .  
című költeményének második szakaszában, többek
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között a rejtőzködő erotika bujkáló dallamát is meg
szólaltatva:

s a villanykaró pipája kupakján 
meg ült a szűzii hó.
A szél megpengette a hasas drótokat 
s zümmögött a görcsös, kan karó, 
míg vikt ia kátyús, vén köves 
rázós, emlékes, zöldköves, 
felhőkbe nyúló sávja . . .

Ezeknek a költői törekvéseknek a szellemében 
készült az És szőke haja nőtt a fűnek, valamint az 
Elégia a klumpákról című verse is. A verszene hang
jai a költemények egyes részeiben már fölébe nőttek 
a mondanivalónak, s átvették uralmukat a vers fe
lett, nyilvánvalóan nem függetlenül a már elemzett 
költői törekvésektől ebben az időszakban. Nemcsak 
tudatosságról, hanem sajátos művészi elszántságról 
van immár szó, amellyel költőnk délibábját akarja 
megfogni a valóság ellenében. Versének csak zenéje 
van immár:

A náidlkunyhón lógott a 
motolla tolla

Az És szőke haja nőtt a fűnek című versében a fenti 
két sor csak bevezetése a sorozatokban megszólaló 
rímzenének. Alliterációk tobzódnak a versben:

Fülembe berúgott í/ongó í/ongott 
dongás íüaiLt a í/Lnnyehéjról;
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J2!í<várv>áinyszín szitakötőik 
fee!Iepelt>e& el 
a júliusi ég 
ízédkő vizében,
s a nap izzó dorongjára ihullwa 
eLol-wad/tak,
ment tüzes ‘wicrág-ntalk vélték a porból. . .

Állításunk illusztrálására az Elégia a klumpákról cí
mű verséből idézünk egy k  betűs alliterációsort:

kísért &isfeocsmá& küszöbén 
kikötött. klumpik 
fearéjia. . .

Fehér Ferenc rímkultuszának mélyén azonban nem
csak artisztikus igény, hanem költői tudatosság is fel
fedezhető. Akárcsak mestere, Tóth Árpád, miként 
Kardos László monográfiájában megállapította, ő is 
versben definiálja a rím szerepét költészetében. Ezt 
mondja:

és ezt a képet örökre szívembe zártam, 
mint rímeim biztos folyamba versem sorát. . .

(Emlékeztek-e, cimborákf)

A sorvégi rímek is ezért kapnak nagyobb nyoma- 
tékot a költő szándékában, nyilván ezért kereste ki
vételes, a szokásos és hagyományos költői gyakor
laton túlmenő, egyben pedig az artisztikus készség 
fokát mutató változatait. Ilyen módon talál a hosz- 
szú, több tagra terjedő rímekre, amelyek az ún. nyu-
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gatos költők örökségéként hagyományozódtak a ma
gyar lírára, miként azt Kardos László Tóth Árpád
ról szólva bizonyította, és használatukban „formalis- 
ta-művészkedő hajlamok” tünetét látja. A három és 
négy szótagra terjedő rímekről van szó, és éppen 
ezeket találjuk meg költőnknek az Ének a nádasról 
című versében:

Nádas, bácsikiaii rengeteg — 
halott kalásszal lengeteg.
Álmodója nincsen.
Réti férgeknek rejtekül 
feledte kt eretnekül 
kucsmás gazda-isten.

Betetőzi ezt a rímsorozatot a vers második szaka
szában a „villan a dacnak — mariilla-madzag” rím
párral. Közben a bizarr rímmegoldásoktól sem ide
genkedik. 1956-os verses útinaplóiban például ide
gen szavakat rímeket magyar szavakkal („május el
sején — Marseillaise”, illetve: „Nebotiínik — hogy 
festik”). Az évtized végén is elelragadja a rímmá
mor, verseket ír a rím hatására számítva. Rímjáték 
a Lírai madártan című verse, rímek hordozzák a 
mondanivalót, a Szobák és Az erdő délben című ver
sek kétsorosaiban, valamint a Hullámok című versé
nek soraiban a hullámzás periódusait reprodukáló rit
musával, amelyben a minden második sor „között’ 
szava kap nagy szerepet az enjambement értelmi-ze- 
nei nyomatékot adó jellegével egyetemben. Ebben a
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versben legnagyobbrészt nem szavak, hanem sorok 
rímelnek!

Csak a legfeltűnőbb jelenségek körében nyomoz
tunk Fehér Ferencnek az ötvenes években kilomboso- 
dó artisztikus hajlandóságai kérdésében. Tanulmá
nyunk arányai billennének meg, hogyha figyelmün
ket 'kiterjesztenénk a verstan körébe vágó minden 
jelenségre, amely Fehér Ferenc költészetében felbuk
kan. Szinte nem is érintettünk metrikai kérdéséket, 
holott vizsgálatuk legalább olyan fontos tanulságok
kal szolgálna, mint a rímvizsgálatok. Nem kerülhet
jük meg azonban néhány olyan költői képét, ame
lyek mindegyike az önstilizálás fogalmi körében mu
tat a költőnek Tóth Árpád költészetével való szoros 
kapcsolatára, s érintenünk kell még néhány versét 
is.

Azokra a — néha egész verszakokat kitöltő — 
költői képekre gondolunk, amelyek, minthogy na
gyon is jellemző ecset vonás okkal készültek, ikono
gráfiájuk és koloritjuk kivételességünkben is jellem
ző példáit szolgáltatja a stilizáló költő önlátásának, 
egyben pedig az artisztikummal, nemkülönben pedig 
az illuziónélküliség hozta enerváltsággal való össze- 
fonódottságának. Ismét Tóth Árpád nevét kell em
lítenünk: szemmel látható, hogy a Lomha gályán 
poétája erős hatást gyakorolt az ötvenes években köl
tőnkre, amikor a versek egy nagy sorozatában emlék
élményeinek, illetve az ezekből fakadó életérzésnek 
adózott. Legjellemzőbbnek kétségtelenül az Álom a 
dűlőutak szélén című 1953-as versét kell tartanunk.
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Nemcsak a költemény mélabúja miatt! Inkább a ki
fejezések pompája, egy-egy Tóth Árpád-ias nyelvi 
fordulat felbukkanása ösztönöz az analógiákeresésre, 
leginkább pedig a preciőz szertartásosság, amely Fe
hér Ferencnek ezeket a verseit is jellemzi. Az idézni 
való, a kivételesen meggyőző példát a költemény ne
gyedik szakaszában találjuk:

Harmatos, hűvös hajnaliban harang ha komául 
béklyózott, szelíd kezeikkel emelt toronyból, 
mezítlábosan jön egy búcsúmenet.
Mennek, mert ó füstölő leng a  pap kezében, 
de egy ha'llk legény kiválik talpig fehérben, 
s a szívembe szórja a búzaszemet.

S hogy milyen erős vonzást gyakorolt költőnkre d 
képalkotásnak ez a módja pályaszakasza tíz eszten
dejében, az is bizonyítja, hogy 1962-ben, mintegy 
lezárásának időszakában is a fentebb idézettel vete- 
kedően jellemző képe foglalja a napraforgót:

Arany gyapjas fejével ott állt 
egy szál magányos napraforgó — 
a foikostailan puszta mellén 
oütfelejtett fenséges ordó . . .

(Társasutazás)

Ugyanezt látjuk hasonlataiban is, amelyek különben 
egy elemző tanulmányt érdemelnének. Most egyet
lenegyet emelünk ki, választékosságának jelzésére, 
egyben a hasonlat ön jellemző vallomása miatt is:
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s elboromgtam az elhagyott, otthoni őszön, 
mint forró naippailon hűlő éjsziaikák . . .

(Emlékeztek-e, cimborákf)

Szélsőséges esetnek látszik, valójában természetes 
következménye volt az önstilizáló (és stilizáló) ar- 
tisztikummal összeforrt dezillúziónak, hogy a zenei 
és festői elv maradéktalan érvényét a szonettnek ab
ban a felfogásában keresi, amelyet ugyancsak a „nyu- 
gatos” magyar líra teremtett meg, s Tóth Árpád köl
tői műhelyében kapta meg míves tökélyét. Az olyan 
Fehér-versek, min't A Porta aurea alatt vagy a Bosz
niai dopisnica, egyértelműen e versvilág irányába mu
tatnak. Nem kivételek tehát a költő bácskai ihletésű, 
emlék-élményeket kidaloló versei között, artisztikus 
szempontból éppenséggel költői törekvéseinek teljes, 
s már-már „dekadens” mintapéldányai. Azok a köl- 
tői-verstani megoldások, a költői nyelvnek azok a 
rétegei, amelyek amazokban a versek tónusát meg
szabták ugyan, de más jellegű elemekkel is vegyül
tek, A Porta aurea alatt címűben szinte vegytisztán 
fedezhetők fel. Költőnk artisztikus tudásának bősége 
tárul szemünk elé a sorokban. Ebben a versben a 
piaci lárma zsong, a kőfaragó olasz mesterek véső
jükkel méláztak, a katedrális árnya a koldusokra 
lehel, az esthajnalcsillag (Fehérnél „vacsoracsillag” 
egy Debreczeni József-vers emlékeként) eljön, a bá
natos legény a Karszt felé elnéz, a kacagás gyöngyö
zött, a mazsolaillat pedig szállt. A jelzők is válasz
tékosak: a termek hüsek, a márvány fej göndör fürtű,
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az olasz mesterek mély szeműek, a szláv legény szo
morú, a gitár fiús. Aztán a rímek, amelyek között 
akadnak már öt szótagra kiterjedők is a maximáli
san négyig számoló verstani megfigyelések cáfolata
ként: vacsoracsillag — mazsolaillat. S mindezek egy 
érzelmes parnasszista szonett leírásában:

Dél vdLt aíklkor is, épp így zsongott a piaoi lárma, 
s hűs termőkben egy^egy göndör fürtű márvány fej felett 
méláztak vésőjükkel mély szemű olasz mesternek, 
miig kint koldusokra lehelt a kajtedrális árnya.

Az esti széllel eljött a halvány vacsoracsiltLag, 
a  bánat jó csillaga, s egy szomorú szláv legény 
elnézett a Káoszt felé az Aranykapu szegletén, 
míg lent kacagás gyöngyözött és szálk mazsoLaiLLat. . .

S hogy itthoni versre is hivatkozzunk, a Vidéki ro
konok című költeményére emlékeztetünk, amelyben 
idézetünk költői elveire ismerünk. Az 1959-ben írt 
Boszniai dopisnicának akár futólagos elemzése is az 
eddig elmondottakról győzne meg bennünket: az ar- 
tisztikum elve ebben is diadalmaskodott. A költő az 
évtized végén az önstilizác'ió és stilizáció, a dezillúzió 
és a művésziesség zárt rendszerét építette ki költe
ményeiben. S nyomban összegezésüket is elvégezte né
hány terjedelmes, ezeken az években írott költemé
nyében.
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ÓDÁK ÉS ELÉGIÁK

Fehér Ferenc ódái és elégiái összefoglaló jellegűek, 
nagyobbrészt affirmatív programversek is, és ha 
vannak költemények, amelyekben gondolatilag, te
hát eszmei síkon tetten érhetők a költő kitörési szán
dékai, lírai pozíciói túlhaladásának a vágyai, akkor 
éppen ezek a műfajilag nagy általánosságban ódák
nak, illetve elégiáknak minősíthető terjedelmesebb 
költemények azok.

Megjelenésük a költő életművében természetszerű 
volt, és nyilván nem szükséges a lírai alkat vizsgála
táig elmennünk, hogy főleg elégiáinak születését ma
gyarázzuk: a költőnek az emlék-élményhez való ra
gaszkodása tényében bukkanunk forrására, eszmei 
köre pedig már eleve azt az „elégikus atmoszférát” 
produkálja, amelyről Kovács Kálmán az Utam című 
korai költeménye kapcsán beszél. Ezért kellene való
jában elégiáiról és elégikus hangvételű egyéb költemé
nyeiről beszélnünk. Az „elégikus sorok” állandó jel
lemzői a Fehér-verseknek, és a személyes lírai pecsét 
értékével bírnak. Az elégikus hang tehát a korai kor
szak lírájának az ismérve, az elégia műfaja viszont
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az ötvenes éveket jellemzi, s a petőfies indítékú kor
szak lezárása utáni vívmány.

Az elégikus hangra, amely már az elégia műfaját 
is vonzotta, az apját gyászoló költő talált, aki szin
te összes emberi és költői kétségeit felsorolja ebben 
az elégikus, nagy lélegzetvételű magánbeszédében. Itt 
is „Leng” a lélek („s most lengek, bús lélek, ezen a 
tájon”), és egy hangulati mélyponton állapodik meg 
szemlélődésében: a „szunnyadó bánat” ül a „méla 
szem” hártyáján, és a szomorúság érzése kíséri őszi 
útján a topolyai temetőben. Az önstilizációs hajlamai 
azonban a romantikus megoldások felé ragadják: sá
padt, meghalni kész fiatalembert látunk a sírkertben 
bolyongni az „ős ég” alatt, mert hallja a „csend, a 
magány, a halál” hívó szavát. Túlságosan nagyok eb
ben a versben még a távolságok a romantikus kép
zelet és az „egérszagú szárkúpokkal” teli „őszi Bács
ka” képe között, és a kérdéseknek is, amelyek foglal
koztatják, csak jelzi időszerűségét, költőileg még nem 
tudja megfogalmazni őket. Ugyanezt kell megállapí
tanunk a Társtalanul című, ugyancsak elégikus köl
teményéről, bár ebben már egészen nyíltan vall di
lemmáiról — mind a költőiekről, mind a politikaiak
ról. Amott a „hazug emlékezés”, itt a magány, va
lamint a haza és a szabadság kérdései vetődnek fel, 
és a költői gondolkodást valóban mozgásában rögzí
tik a többi vers állóképeivel szemben. A vágy és 
való keresztjét cipeli tehát az ilyen típusú verseiben, 
és a kétkedés töviseinek koronája kínozza: a többi
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versért ezekben az elégiákban vívja magányos csatá
ját, és költői értéküket elsősorban ebben kell látnunk. 
Mint aki ismételten meg akar győződni az emlék-él- 
mények őrizte világ költői értékéről, még inkább 
költői jogosságáról, úgy veti fel minden újabb elégiá
jában a családi kör világképének, az emlékezés „va
lóságának”, a rájuk épülő költői létezésnek a kérdá- 
seit.

A bátorítást kétségtelenül József Attila elégiáiból 
merítette, miként az Éjjel a Vágóhíd-soron című 
versének első öt sora bizonyítja is:

Ha most elmondom,
tán seniki meg sem énti,
muiit éreztem, miig jöttem hazafelé
iá tkiálvária-dombon
falusi házfalaik tövén . . .

A „szituáció” is rokon, de költőnket a romantikus 
önlátás árnyékolja. Az Elégia után az Éjjel a Vágó- 
híd-soron is ezt reprodukálja:

Minit árvialányhajas falusi temetőn 
nyáré jen bolyongó férfi hogyha áthalad — 
egy pillanatra megláttam magam 
s egyszerre olyan nehéz llett a szívem, 
míg ballagtam zsongó, útszéli fák a la tt . . .

A költőnek nincs egyértelmű felelete még a családi 
körén belüli nyomozásaiban sem. Annyi azonban bi
zonyossá válik, hogy amit a világban keres és meg
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találni vél, azt csak magában lelheti meg, ebből ered 
azután egyrészt a „hazug emlékezés” motívumának 
a feltűnése és vele a leszámolásra serkentő indulat, 
másrészt az emlékezés költői hangsúlyozása, a méla, 
halottas mélabú kíséretében például az És szőke haja 
nőtt a fűnek, illetve az Elégia a klumpákról című 
verseiben. Az érzelem és az észokok küzdelme folyik 
szinte minden elégiájában, és a költő rendszerint ál
mainak és hangulatainak a pártját fogja a költői én 
ellenében, ilyen módon pedig az elégiák költői sík
ján is mind imagiináriusabb területekre viszi a verse. 
Az Elégia jelenidejűségével sziemben az 1955-ös kel
tezésűek rendre ismét emlék-versek, otthoni világa 
pedig elveszítve valóságos értékeit, hangulathordozó 
szerepében jelenik meg. Nem véletlen, hogy éppen 
ezekben szaporodnak el az artisztikus megoldások.

Meg kellett tehát születnie a fordulatot ígérő, az 
elégiákban hullámzó érzelmek és gondolatok felett 
szemlét tartó költeménynek is. Valóban, a Híd 1957. 
júliusi számában megjelent a költő Elhagyott eperfák 
című, verssorokkal tarkított prózája, amelyből év
tizedekkel később az ugyancsak Elhagyott eperfák 
című elégikus hangulatú nagy lírai önéletrajzának 
verse születik. Az eredeti, prózai változat részletezőb
ben, a költemény feszesebbre fogott képekben tárja 
az olvasó elé az érzelminek induló, majd eszmeivé 
alakuló küzdelemnek a történetét, amely tulajdonkép
pen nem más, mint Fehér Ferenc költészetének a tör
ténete, főbb állomásai kritikai kijelölésének munká
jával párosultan.
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A vers első száznyolc sorában a negyvenes-ötve- 
nes évek verseinek valóságtartalmai sorakoznak fel, 
azok az életrajzi mozzanatok és apró epizódok, ame
lyek nagyszámú, a családi kört kidaloló emlék-ver- 
seiben már megmutatkoztak. Az idill korszaka raj
zolódik fel — a boldog öntudatlanság időszaka, ami
kor is a költő „cingár kölyökteste” csak önmagáé és 
a természeté volt — az eperfák képének hívó szavá
ra:

Koc sisar ogl y ából 
vonat ablakából 

vagy újabban gépkocsiból 
valahogy mindig osalk visszamézitem rájuk 

mindig elhagyta/m őlket 
de meg sosem váltam tőlük

Az eper fa jelkép elsősorban, éppen ezért nemcsak 
megidéző szerepében van jelan a versben. Valóság is 
a konkrét táj képének állandó és elhagyhatatlan ele
me: ott álltak az eperfák udvarokban, utcák, ország
utak szegélyén. Az „élet fái” tehát Fehér Ferenc ver
sében, lombozatuk a gyermekkor zöld rengetege, azt 
a nézőpontot jelentették, ahon'nan a gyermek belát
hatta maga körül a világot:

Hegyükből néztem be először a látóhatárt 
s figyeltem meg az ötröík mozgás törvényeit 

a felhőik visszavonhatatlan vonulását 
a dolgos hazaballagások 1 ábdobbanása/inak 

nyugalmát
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Húsz esztendő múlva
a vrsi&i matgiaisLatról sem fogott ít  többet 

a pillantásoím

Nyilvánvalóan az eper fa képe alkalom a költő szá
mára, hogy a hazai élettel való összeforrottságát is
mételten megerősítse, elmondva gyermek- és ifjúko
rának történetét, eszmélkedésének rajzát a kezdetek
től („Miattam, didergő véznaságom miatt sertyeg- 
tak, parazsoltak és hamvadtak el anyám siratnivalóan 
jámbor tűzhelyének mindig lelógó rossz ajtaja mö
gött . . . ”) egészen addig a pillanatig, amikor talál
kozik modern korunk fenyegető rémével, az atomsu
gárzással, és képzelete mintegy meghallja „Bikini 
pálmáinak jajongását”. A hazai „kis” világtól az öt
venes évek „nagy” világáig tartó útról van tehát szó, 
és csak sajnálni lehet, hogy a kettő közötti átmeneti 
időszaknak nem talált a költő elégikus képi kifeje
zést: a korai gyermekkor életének mikrorészletei (a 
csumaszedés, a pipaszagú öregapa, aki az eperfa alatt 
kalapálja csorba, ínszaggató kapáját; a büntetés elől 
az eperfára menekülő ötéves fiú), a háborús éveket 
megidéző epizód után („Amikor a kövesutakon meg
bélyegzett gyermekeket anyákat és apákat tereltek a 
tábor szöges drótkerítése felé . . . ”) és a kamaszkor 
erotikus ébredésének megidézését („Amikor azon a 
fülledt nyárdélutánon hajlongtak alattuk az eper
szedő lányok hagyták hogy ágaikról belessek blúzuk
ba verdessen kín reszkettesen láz . . . ”) követően a 
társadalmi tudatosság idejét már csak két sorban idé-
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zi meg („kaszaélen másként villan a napfény s más
ként a feltűzött csendőrszuronyon . . . ”), következés
képpen az „eperfás” világtól való eszmei távolodásá
nak a tényét is csak konstatálja:

Eperfiáilm egyszerre messzinek 
fájóan bizonytalan őrszemndk tetszettek 

Bizonytalan képletes menedéknek akárcsak 
esőkabátom 

abba is hiába csaviartam be 
ibolyántúli sugarakért a szűkölő ványadt 

itesitemet

Az ötvenes évek elején kibontakozó lelki küzde
lemnek az elégikus hangú bevallása azonban ismét 
részletezőbbé teszi a verset. A „haza és nagyvilág” 
relációival találja magát szembe a költő, kétely éb
red benne, hogy az eperfák szegélyezte kis világa 
egyenértékű-e a nagyvilág fogalmával, meg tudja-e 
találni az egyikben a másikat? Ami addig az abszo
lút teljesség benyomásaként élt benne, most relativi- 
zálódni kezd, s törpül is minden hazai életdimenzió, 
s a maga „mértéke” is, mellyel Időt és Teret mért:

Ujfajita döbbenet volt ez 
S Iketresni kezdtem régi nyugalmam 

Számon!kér>em a hűségem és 
odaadásom 

Mindent átfésülő szándék 
/röpített 

Rezdámtól Fehértemplomig

84



De mi ez a vajdasági, eperfák szegélyezte köves- 
utakon való döcögés egy „fürge kis Jeepen” a nagy
világi gyorsaságokhoz viszonyítva, még igikább a ter
mészet örök idejéhez arányítva?

Száguldasz?
A Gép megkerüli a földet ennyi idő alatt 

ia londoni nagytőkés Capetownba repül 
•s pontosan ennyi idő kell aih'hoz is: 

a cséppkőharlang homáilyábaji egymilliomod 
résszel növekedjék a cseppkő tűfolka?

Mindezekkel szemben ott van a „vajdasági átló” 
kínálta életkép, a vers kétségtelenül legerősebb rész
lete, a száguldással szemben a mozdulatlanság, az 
élettel szemben a halál — mindaz végeredményben, 
aminek az eperfa a jelképe a költő világában:

Egymástól kőhajítiásnyűira fekvő falvakon robogtam át 
megcsapott az esemény te Le nség megtévesztő 

hiulliaszagia 
ott volt a trágyarakások mélyén 

a kiihalt utcáik porában 
ott volt maraszitailó-an a .templomtornyok 

fölperdült 
de még szívós 

monarchiabeli bádogtetőjén 
az egykor kas zár nya - le lkek -meg álmodta iskolák 

kaporsós élettelenné gében 
a döngölt falu nádtetős házikók léleknyomasztó 

leheletében
a vakolatlan és meszeletlen telepes-lakások 

tang anyiikai képében
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Az emlékeiben őrzött, és a vers nagyobbik felében 
megidézett életkép és a világ valóságára megnyílt 
szem élesebb látása nyomán készült rajz alapvető 
azonosságára kellett a költőnek rádöbbennie, ebből kö
vetkezően arra is, hogy amit „szépnek” tartott, való
jában nem szép, a világ meg van osztva az „egymás
tól kőhajításnyira alvó falvak” között is. Az Elha
gyott eperfák eszmei görbéjének felrajzolásában ezen 
a ponton el kell térnünk a verses változattól, amelyet 
azonban az összehasonlítás kedvéért ideírunk:

A v.rsiöi ormokról kellett visszatalálnom 
hogy átszeljem ezt a vajdasági átlót 
hogy a íiehartemplomi utcák <gozsdui 

magányában 
megsejtsem az eperfáik világának 

hamis nosztalgiáját 
Verseiim szomorúságának 

nyitját

Az 1957-es prózai variáns teljesebben jelzi, hogy 
nagyobb költői leszámolás lehetőségéről volt szó, mint 
amennyit a költő vállalni tudott az ötvenes évek vé
gén és a hatvanas évek elején. E befejezés radikális 
szakítást ígér egy költői önpusztítás kockázata elle
nére is. Fontossága miatt majdnem teljes egészében 
idézzük a Hídból ezt a részt:

„És érzitek-e, hogy az eperfák kontyán túl, az is 
mi vagyunk: csatornás álmaink, iparunk (a bontako
zó és a megálmodott), mert mi csak a múlt és jelen
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vagyunk, s a nagy ellentétek letagadhatatlan való
ságából csírázik ki majd a jövőnk. Sérelmek és jogok 
s/ótlan hordozói vagyunk, önteltségünk és kishitű
ségünk rabjai, provinciális félszegségünk törzsköny- 
vezetlen rokkantjai. És elindultam a vrsici ormokról, 
átszeltem ezt a vajdasági átlót. .  . hogy ott, a bela- 
crkvai utcák milleniumi hangulatában, a Kárpátok 
odaszürkéllő közelségében megsejtsem elmaradottsá
gunkat. Az eperfák világának átkos, hamis nosztal
giáját.

Verseim szomorúságának nyitját.
Az én halálraítélt, marasztaló, drága eperfáim

végét, pusztulását.
Emberek, adjatok fejszét a kezembe! . .

A patriarchális élethez való viszonyában azonban 
nem következett be az 1957 nyarán ígért radikális 
változás. Az emlékélmények mégis lefogottabban (és 
artisztikusabban) szólalnak meg, új vonásként az iró
nia, a gunyor erősödik fel, bátrabban kezd élni a 
személytelen lírai kifejezés lehetőségeivel, többször ál
lapodik meg a figyelme az egykori jelene eseményein, 
az elégiák sorát pedig az ódák váltják fel. Természe
tesen az elégia is tovább kísérti. 1959-ben megírja az 
Elégikus sorok egy ló hullája fölött című versét, 
amely többek között azért is jellemző versei közé 
sorolható, mert rajta mérhetjük a két esztendővel az
előtti nagy ideológiai megrendülésének a hatását: el
egyedik benne döbbenet és szarkazmus, sajnálat és
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józan szemlélet, de már a jelképnek (mert a ló is jel
kép, mint az eperfa volt) koránt sincs akkora érzel
mi töltése, mint volt az eper fa-szimbólumnak. És a 
sorsazonosulás kísértésének is csak egyszer enged a 
költő („ . .  .Ki ‘kérdi már hancúrozó csikókorod herés 
tájait; a szabad száguldásokat, amikor még szabadon 
tértél meg a rúdhoz; s a jászol-öl langyát, ahová es
ténként befúrhattad csillagos homlokod . . . ”), de az 
idilli életrajz vonásának már ellenáll, helyét az iro
nikus mélázás váltja fel, a vers csattanója pedig már- 
már gúnyos kacaj:

Nyomorult élteted végén 
elégtételül említhetem-e, 
hogy ia irúdihoz (kötözrvie, 
mLndiig a hátsó felied mutattad 
ostoros gazdáiidiniaJk.

Az elmúlás dallama hibátlanul szárnyal át a köl
tői válságokon is. Az emlékek dajkálták, az apa halá
la felett érzett megdöbbenése erősítette (elégiának 
vissza-visszatérő motívuma az apára való emlékezés, 
s itt festi „izmos isten-embernek” is!), és amikor 
1962-ben A fák című elégikus versében újra megszó
laltatja, a férfilíra gordonkahangját halljuk, a na
gyon személyest artisztikumba transzponálva:

Máir-tmár elikerüllmek a gy-erdkszép álmoík, 
mióta ni/nos az a zsongó d iófa . . .
De egy rörak sírjához még hazaitalálo(k,
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s a-Lta-t a mese: űiróika-maróka . . .
Nem is őket őrizem — a csodát magát: 
egyiemes törzzsel, ébren álmodnialk a falk.

C&altalk már csúcsokra a messzi fenyveseik, 
s littfogott egy-egy dús lomibú kőris, 
hogy dtinpergessák mindazt, mii elveszett.
Minden levél egy-egy mennybokot őriz . . .
S a fénylő fejsze, az idő, ha 'törzsükbe vág, 
talpon várjálk azt <is, testvéreim, a fák!

Különben A fák című versében a költő újabb kísér
letét kell látnunk, hogy a maga az életrajzának ne csak 
költői, hanem sorsot kifejező érvényét is megfogalmaz
za. A jobbágyok unokái, az Elhagyott eperfák után itt 
artisztikus-szimbolikus módon, s szinte egy zárt vers
rendszer nyomása alatt, versszakról versszakra halad
va megy végig életrajzán, mindig egy-egy fafajtával 
kapcsolva össze a maga életét, hangulati értékükre fi
gyelve elsősorban. A három vers tehát három költői 
állomás is. A petőfiesen népiest az expresszív követi, 
ezt 1962-ben az artisztilkusan szimbolista váltja fel, 
már az ódák ihletkörében mutatva a költői gondol
kodást: a valóság ebben már a szép szavak síkjára 
került át, arra a síkra, ahol legtöbb ódája is megszü
letett.

Amit a költő az elégiákban eszmei vonatkozások
ban elveszített, az ódákban próbálja visszaszerezni —8■ 
ilyen módon summázhatjuk a szemmel látható váltás 
körül végzett vizsgálódásaink tapasztalatait. Valójá
ban az elégikusról az ódái formára való áttérése mé
lyén a szemléleti harmónia utáni vágyat kell látnunk.
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Az Elhagyott eperfák a világnézeti válságról tanús
kodott, és lényegében a patriarchális világképpel, 
még inkább a harmóniaígéretével való szakítást rész
ben feltételezte, részben előlegezte. A költő tehát új 
harmóniák keresésére indult, s minthogy az ötvenes 
évek derekán a valóságból eltűnni látta, hiszen ha
zugnak bizonyult -emlékezése és nosztalgiája, az ar- 
tisztikumban vélte megtalálni. Az ódák valójában ezt 
ünneplik. Igazolni látszik tehát Fehér Ferenc költé
szete is a poétikáknak azt a megfigyelését, hogy „mű
fajilag az óda a problémátlan világkép kifejezése”, 
különösképpen, hogyha a problémátlanság fogalmá
ba a harmóniát is beletudjuk.

Az ódái hang és az ezt előállító költői magatar
tás nem volt idegen költőnktől. Ifjúkori rapszódiája 
(Bácskai szimfónia) után azonban majd egy évtize- 
nek kellett elmúlnia, hogy az „emelkedett” vers hang
ját ismét megkeresse. 1958-ban írja meg az Óda a 
Szélhez című költeményét, ódáinak a nyitódarabját. 
Még egészen az elégiákra emlékeztet benne a költői 
magatartás. Vázát még mindig a költő életrajza adja, 
mintha az elégiák motívumaiból akarná ódáját meg- 
költeni, s mint majd teszi A fák című elégiájában 
négy esztendővel később, amikor az élet harmóniáját 
a természettel összehangzó képekben keresi. Az négy 
évszak képe az emberi élet négy korszaka is, a böl
csőtől a koporsóig tartó úton a négy nagy stáció:
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Vizek eláradása — nyugtalan tavaszi szél, 
lángolk ilódércies lobogásia — perzselő nyári szél, 
pusztáik bölcs 'hallgatása — kószáló őszi szél, 
behavazott temetők nyugovása — dudáló téli szél. . .

A költő azonban az óda műfajának a tárgyban 
való feloldódása követelményét olyan módon valósí
totta meg, hogy a maga életrajzát építette versbe, ha 
a felsorakoztatott mikroepizódokat egyáltalában an
nak lehet tartani, a költői tárgy fontosságának köve
telményét pedig abban látjuk megvalósulni a költői 
énnel szemben, hogy a vers artisztikus elemei erő
södnek fel, ezáltal a költemény végeredményben a 
szelek szép szavakkal való, már-már öncélú ünnep
lésévé válik. Ezt látjuk a vers nyitó képében is: 
a „taglóra váró bocik”, az „eladatlan sánta kiscsi- 
kók” megidézése után, — ennek helyi színezete is 
feltűnően erős —, a vers egyszerre érzékletes, ám 
csak látomás értékű képbe torkoll, amelynek érzelmi 
és gondolati jelentése háttérben és kifejtetten marad, 
s csak csak az „-elveszett legelők utáni vágyakozás” 
gondolatában lelhetünk konkrétabb utalásra. A gö
rögös kép inkább artisztikumával hatásos:

. .  .Lengj vissza pipacsos 
pa.rtoldalak porcfüves csendjéből; Lebbenj be 
belénde'k illatával \*éres ajtók nagy hasadé/kán; 
ott csüngnek ernyedt vánaikozásbain Hellász 
göndör gyapjas bárányai sorban a vaskampókon — , 
úgy szögezte fel őiket az elveszett legelőik 
utáni váigyaikozás, az olthatatla-n . . .
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A költői következtetés azonban továbbviszi a gyer
mekképzetet. Előbb kisfiáról beszél, majd a vers vé
gén a hasonlatban a „szófogadó kis kölyök-szeleket” 
emlegeti. A költői teljesítmény a vers két, szeleket 
megidéző, rövid soros részletet, különösen az első, 
az alliteráció'kban tobzódó, amelyben a képi erő is 
nagy (pl.: „fekete hajú förgetegek, zöld szemű ziva
tarok, vörös kontyú viharok . .  .”). Bizonyára emlé
kezett a költő szél-ódáját írva az Üzenet nélkül cí
mű versének zárószakaszaira, amelyekben az „önma
gának” éneklő „csavargó bácskai szelet” idézi. A két 
vers összevetése azonban mindenképpen jelzi, hogy 
a költő a művészies felé tájékozódik, és hogy a nyelv 
varázsának áldoz — elsősorban ódáiban.

Mert ódának kell minősítenünk a Nyelv és varázs, 
a Levél, a Felhők és a Magyarázó vers című költemé
nyeit is az ötvenes évek végéről és a hatvanas évek 
elejéről. Ezek között a kulcsvers a Magyarázó vers, 
az Ars poetica cíművel egyetemben, amelyet csupán 
a címben adott megjelölés miatt nem soroltunk az 
ódák közé, jelentése és szándéka, valamint középső 
része alapján ezt is ódának minősíthetnénk. A „mű
vészinek” az elsődlegessége kétségtelen bennük, 
„ódáivá” ezek ünneplése avatja a verseket „alak” és 
„tartalom” harmóniájában. A nyelv ünnepei ezek az 
ódák, még valóságtartalmaik szempontjából is; eb
ből következően most már a „valóság” csak nyelvi 
realitásában van jelen, tehát hangulati, zenei vagy 
festői hatásuk bír mindenekelőtt költői érdekkel, a 
kifejezés öncélja, azaz: nem a csobolyó, hanem,
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ahogy a költő emlegeti, a csobbanása. A „csoda” kell 
neki, az életanyag helyett érzelmi kisugárzása, hangu
lati burka, vagy az „égre kelt éji folyó csillaga”, amit 
József Attila emleget Ars poétikájában. Mert költe
ménye, a Magyarázó vers, egyértelműen erről beszél:

Niem a mesét — hangulatát 
nem a zsályát — bódulatát 
Nem a búbost nem a banyáit 
csúcsán csaík a mesék havát 
Nem a *sánkányt osaík az.t magát 
fellhőtsúflló csodálatát 
Nem a bűvös ráolvasást — 
szavakban a ikénes varázst. . .

Erre ismerünk a Nyelv és varázs képeiben is, erre 
a költői szándékra utal a Levél, s ennek jelképi kép
viselete a Felhők című ódái költeménye. Az önnön 
költőisége csapdájában élő költőnek ezért kell hirdet
nie: „vigyázom szavaim bíborló bogyóit” (Ars poe
tica), s ezért kell általánosabb érvényét feltételeznünk 
a következő két verssornak is — az ódák valóságsík
ját kereshetjük bennük:

'és felhőtlen álrnolk méz ízű csendje cseppen 
egy világot tartó, dús Öblű ernyede-tben . . .

(Ars poetica)

Nem pusztán a költőinek és a hétköznapinak a 
szembenállásáról van szó. Ahogy a Nyelv és varázs 
című költeményében például megadja a maga, első
sorban csak a szép szavakba foglaltan létező költői
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„élet-síkját”, abban a megszépítő, a problémákat 
megkerülő, a harmóniát megteremtő költői törekvé
sek szereznek érvényt maguknak. Például:

Másnak csupán a lóhere, 
ndkem 'köménymag jó szere; 
heréből tűnt tapsi kandikál, 
ecetfán ökörszem hangicsáil . .  .

Vagy:

Mit báinja, mit is tudja más, 
mi az a csobolyócsobhanás!
Nékem ember nyi rozskalász, 
ahonnan csaik a napba látsz . . .
Más fölött dögletes bugyborék, 
fölöttem hazai bíbor ég; 
más szemében csak taríka szín, 
enyémben balladád karmazsin . . .

Különös gonddal válogatott, zenélni, festeni tudó 
szavak, a tökéletes, valóban a mívesség mesteri foká
ra jutott verselési technika nélkül elképzelhetetlen az 
ódára ihlető költői harmónia létezése. S a költő mind 
a hasonlatok és mikroképek, mind a verszene eszköz
tárának kivételes lehetőségeit teremti meg és hasz
nálja:

Árnyam, ha messze kuj-torog, 
verjék sál ha ngos ustorak, 
nyergeljék böjti vén 'szeleik, 
glédicsitövisű kengyelek; 
szájamban nőjön zöld moha,
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mérgezzen szeretőm csontpora . . .
S az idő, amely mint gyíik oson, 
az legyen szörnyű gyilkosom!

(Nyelv és varázs)

A Nyelv és varázs páros rímei, a Levél című 
versben a cím hívószavára a vers egészén áthaladó 
felelő rímek bravúrja (az ötvenkét sorból harminc
négy a felelő rím!), s e bravúr megismétlése a Ma
gyarázó vers rímeiben, általában a képeknek és a 
formáknak a kultusza a költő „míves” szándékainak 
a kiteljesedését adja az ódákban. Érthető lesz tehát, 
hogy ars poeticája miért hangsúlyozza a szavak bí- 
borlását, s miért a Felhők című versében írja meg a 
maga horatiusi Exegi monumentum-át, s éppen ezek
kel a kezdősorokkal:

Sem szó, isem porló márvány —
majd őík jeleznek engem,
mint örölkiegy idő máltat és jövendőt.
A súlytalanság 'ködképletei 
az ős elemben — 
emberarcú bánatok a felhők . . .

Ha az elégiák a gunyort ébresztették, az ódákat 
a polemikus hang jellemzi. Mélyükben Radnóti Mik
lós gondolata („Nem tudhatom, hogy másnak e tá
jék mit jelent. . .”) az ihlető, a Nyelv és varázs első 
sorai hűen reprodukálják ezt:

Másnak csaik táj és sük világ, 
nekem akác és hársvúrág . . .
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Költői gyakorlatának védelme . . .  — az ars poe
tica értékű ódák erről a költői szándékról tanúskod
nak, a Magyarázó vers pedig már címében is hirdeti 
a vers irányzatosságát. A költő válságos esztendeit 
éli, s ha intim^bb szféráiban a vélt harmóniát meg is 
tudta teremteni legalább költészete számára, a köl
tői gyakorlatát megkérdőjelező kritikák lírai meg
oldásainak problematikusságáért jelezték. Ezért ta
lálunk ingerültebb hangú versrészleteket is. Ars poe
tica című költeményének zárószakasza például így 
hangzik:

Elszórom szaviaiiim bíborló bogyóit
ebben az egyetlen rengetegben-,
mert jogom vian szeretnem s mem szeretnem,
tévednem is, és újralkezdnem,
egészéiben, és tételekben
fűlkönnyű áilmiaiiim itt felednem.

Az ötvenes évek elején kezdődő önstilizációs mun- 
kánák mintegy az utolsó akkordjai az ódák. A költői 
szó védelmére kelt míves költő magányossága, te
remtett külön világának középpontjában, a költő és 
a költői szerep azonosságának képviseletén alapult — 
ezt pedig a költői szerep előtérbe helyezésével érte el, 
birtokba véve „mondott” világának minden részle
tét. Ha vannak árnyékai, akkor azok a „mit ér a 
szó. . . ? ” kényszerű kérdéséből vetődnek erre a vi
lágra, miként arról az Alkudozás című, 1959-es ver
sében énekelt.
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EGY LÍRAI KÖZJÁTÉK

Az ötvenes évek elején nagyobb lendületet kapott 
költői kibointaíkozás, amelynek az évtized végén — 
láttuk — a hagyományos én-líra a tetőpontja, nem
csak ezt az egy költészeti lehetőséget dajkálta. Fehér 
Ferenc verseinek egy kisebb hányadában a tárgyias 
törekvések jeleire bukkanunk, egy másik körük pe
dig a személytelen én-líra megteremtésének a kísér
letéről vall. S minthogy az ilyen versék e pályasza
kasz időrendjében is bizonyos értelemben folyamatos
ságot mutatnak, felfoghatjuk őket egy konstans lí
rai vonulatnak is, amelynek jelentőségét nyilvánva
lóan nem a verseik számával, hanem a költői ered
ménnyel kell mérnünk.

A tárgyias leíró versek az ötvenes évek első felé
ben bukkannak fel, az előző pályaszakasz „képeslap
jainak” tisztultabb változataiként. Egy egészen dur
va, tehát elnagyolt és leegyszerűsített általánosítás 
alapján azt kellene mondanunk, hogy az én-líra kö
rébe helyezhető versek rendre impresszionisztikusak, 
ezek a tárgyias versek inkább expresszivitást hordoz
nak. Az 1954-es Falusi pillanat, még inkább az
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1955-ben írt Az ablaknál Lajcsi aludt ilyen jellegű 
költeménye, szabad vers, amelyet immár önnön köl
tői örökségének is tarthatunk. Az ilyen típusú ver
sek egyik változata — igaz, folytatás nélküli — az 
Áramszünet, amelyben a Fehér-verseket uraló első- 
személyűséget a másodikszemélyűség váltja fel, s ilyen 
módon éri el a tárgyiasabb közlést. Tulajdonképpen 
az önmegszólító verstípussal látszik kísérletezni a 
költő, s Németh G. Bélától tudjuk, hogy ennek a 
verstípusnak az igénye a költő tudati válságából ere
deztethető, a „krízises önszemlélet” ad jelt magáról 
benne. Az artisztikum felülkerekedése is a krízis jel
adása volt, és mert a költő ezt vállalta, az önmeg
szólító versek jelentősebb szerepet nem játszottak. Az 
Áramszünetben is a költői tétovázást figyelhetjük 
meg, a verstípusban adott szerepkérdésre nem figyelt 
fel, hanem a művésziességet pártfogolta:

Mint aiki mely veremben holttestre huppant — 
falért, kilincsért matatsz, hátadba szúrt késsel, 
de csak az ólmos ég hínárja fog át, 
csaik a csend örök tengere sustorog ereidben.
Készültél valahova, a számozott dolgok vezetitek, 
s mosit, hogy halvány aroulk, nevük se nincsen —  
kirakat fényében csak egy magányos lányt látsz . . .

Ezt bizonyítja a vers utolsó szakasza is:

Már betölti lényed lágy vonalú arca.
Sohasem hitted volna, hogy a mindenségnek 
ilyen egyszerű a rajza:
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kariakat fényében magányos lányt látsz . . .
(órádra pillantasz és villamosra kapsz fel, 
ami<n.t kigyúlnafk ismét az utcai lámpák.)

A stilizáltság, ezzel összefüggésben pedig a költői 
szerep kérdése a versek e vonulatában is fel-felkísér- 
tett, és a költő az önmegszólító verstípusnak sajátos 
változatára talált a Tisza-parti vallomások tizenket
tedik darabjában:

Virág miiért lettél?
Viliág, mivé tettél?
Mit érhetsz magad?

Tested vájt fűzfateknő, 
sorsod magábarejtő . . .
Terülj hát hanyatt!

Volt egy nagy tartozásod, 
a mindenhez-itartozásod; 
még sinasen hazád . . .

Innen .már íki .nem marinaik, 
itt már rothadni hagymalk; 
ez végleges hazád . . .

Ez a dalszerűségében is egyedülálló darabja Fehér 
Ferenc költészeténék, a lényegest el nem takaró, 
egyetemességét egyszerűségbe foglaló, a személyesség 
általános érvényességét kibeszélő jellegével egy új 
költői út lehetőségét kínálta. Benne a költői én dia
dalmaskodott a magánemberi felett, a „te’Míra el
idegenítő hatása a költői szerepnek is új arcát mu
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tatta meg — egyszerűen azzal, hogy közvetlenül kom
munikálhatott az emberi létezéssel, a költői kifejezés
ről pedig lepattantak a „szép”-nek a burkai. Annyi 
„vallomásos” vers után a tiszta vallomás verse szüle
tett meg ebben az Ómagyar Mária-siralom versdalla
mát részben mintaként követő énsirató költemény
ben. Az egy évtizeden át keresett eszenciális vers ez 
a Tisza-parti vallomás, nyilván ezért tűnt a költő 
szemében is megismételhetetlennek. Amikor ugyanis 
a következő években az élet és a halál, a közösség és 
a magányosság, az élet és az irodalom kérdéseit az 
én-lírán kívüli költői terrénumon járva akarta meg
fogalmazni, már caak a mágikus „ráolvasó” versek
ben tudta realizálni, tiszta formáját azonban a Ráol
vasó című versében sem merte vállalni, a Meggyszedő 
című költeményében pedig a tragikust a játékosba 
játszotta át. A költő és a költői én küzdelme (jelez
tük már) át-meg átszövi az ötvenes években írott 
Fehér-verseket. Nyomukat megtaláljuk a most vizs
gált versekben is. A tizenkettedik Tisza-parti vallo
más „elszólása” az első személyre váltással („Világ, 
mivé tettél. . . ”), a Ráolvasó mágikus kétszer öt so
rával szemben a két zárójeles rész magánbeszéde a 
költői én vereségéről is tanúskodik.

Pedig a költő ezekben ásott legmélyebbre az élet 
és a halál átélésének, a létezés dialektikájának a ku
tatásában, és a kifejezés puritán tisztaságával itt 
emelkedett a legmagasabbra. A magánproblémák eser- 
legességétől megszabadult szemléleti kifejezés ez a 
három vers: az ember üzen bennük. A hovatartozás
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kérdését, amely több versében is tételszerűen szólalt 
meg, itt a versek mélyrétegeibe ágyazza, s képi'-rit- 
mikai bizonyosságot ad nekik. A Tisza-parti vallo
más-versben a tagoló ritmust idéző verskezdet, amely
nek hatása alatt olvassuk a többi sorokat is, a Ráol
vasó első öt, majd az első zárójeles rész után követ
kező másik öt sorának „népisége” ezt dokumentálja 
impozáns költői erővel.

E versek kisugárzása azonban nem terjedt messzi
re. A Nyelv és varázs zárószakaszának néhány for
dulatában látjuk nyomát, azután pedig a Holtomig- 
lan-holtodiglan című, 1962-ben versének balladás- 
szecessziós tónusában. A költő tehát nem ezt, hanem 
a másik, az én-líra közvetlenségére alapított versvilá
gát építette ki. Az utolsó simításokat szonettjei meg
írásával végezte rajta.
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SZONETT-SZÜRET 1962-BEN

Az 1962-es esztendő tavasza és nyara, áprilistól 
augusztusig, a szonetteké volt. Április elején például 
majdnem mindennap írt egy szonettet, április 5-én 
éppenséggel hármat, 12-én és 14-én kettőt-kettőt. 
Több mint húsz vers ennek a magasra csapott szonett
írói kedvnek az eredménye, amelyet néhány 1963- 
ban kelt szonett tesz teljessé, úgyhogy egy meglehe
tősen határozott szonettciklus tarvét kell feltételez
nünk. A költő tudatosan, terv szerint írta őket: az 
egykori „képeslapokat” idézte meg, s nevezhetők az 
egyik szonettől kölcsönkért szóval fényképeknek is.

Nem most fedezte fel természetesen a szonett kí
nálta kifejezési lehetőséget. Spleenes korszakának a 
derekán írta első, mondjuk így: dekadens szonettjeit, 
A Porta aurea alatt, a Braci ballada, valamint a Vi
déki rokonok és a Nem kőnek születtél címűeket. 
Ezek a míves költő mesteri szonettjei voltak, ahogy a 
magyar „nyugatosoktól” megtanulta a szonettforma 
kezelésének a titkait. Akárcsak azok, köztük elsősor
ban Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső, ő sem kö
vetkezetes minden korai szonettjében: az első otta-
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va két rímét nem viszi át a második ottavába például 
A Porta aurea alatt című szonettjében, és csak a ter- 
cinák rímelésére ügyel. Ez a jellegzetes és árulkodó 
következetlenség jellemzi az 1959-ben írott két szo
nettjét, a Néma utazás és a Csónakok címűeket is, a 
rímrendszerben abab cdcd eef eef, illetve abba cddc eef 
eef) mutatkozó különbségekkel együtt. Az élmény 
egészen ernyedt befeléfordulással megfogalmazott ver
sei ezek s bennük nem a zártságot, inkább az emel
kedettséget, az ünnepélyességet vélte megtalálni.

Az 1962-ben írottak „tónusokban” különbözni lát
szanak amazoktól mind verstani, mind a költő és a 
verstárgy viszonya szempontjából, és lényeges eltéré
sek mutatkoznak a versmondatok jellegében is. Ami 
mégis a költő ötvenes évekbeli verstermésének a kö
rébe utalja ezeket a szonetteket, az a bennük megörö
kített életnek a képe: egy-két kivétellel ugyanazt a 
halálra ítélt vagy már halott világot fedezi fel, amely 
több mint tíz éven át élményei tengelyében állt. De 
nem változott eszmeileg sem gyökeresen az álláspont
ja. A szonettek világának középpontjában is a költő 
családi élménye áll:

Őket nézem, a réz arcú, vén szülőiket, 
őket, miikor már minden lélegzet nehéz; 
szemükben a vész paraszt-bölcs egyenletét, 
amint odavág a pörkölő időnek. . .

Az Esővárók című kulcsszonettje kezdődik így, majd 
az utolsó három sorban a maga költői módján fogal
mazza meg vallomását:

103



s a homlokukról alácsigázó rácsok 
föl térképezik a gazdátlan világot:
— Csak innen közelíthetsz, innen, hazádhoz!

Nem kétséges azonban, hogy a József Attila-i „ez a 
hazám”-gondolat hevítette a költő vallomását, ép
pen ezért helyesnek látszik, ha a szonetteket „hazai 
képeknek” tartjuk, amelyeknek az előidézője nem a 
borongós múltba szállás, és anyagát sem pusztán a 
költői érzelem képezi, atmoszféráját pedig nem csu
pán a melankólia adja. A költői szándék nyílt és fél
reérthetetlen: „föltérképezni a gazdátlan világot”. 
Mert a gondolati nyomaték a jelzőn van: a Ló című 
szonettben az éj a gazdátlan, a mindenkinek kiszol
gáltatott magányosság pedig egyetemes elve, ha a 
szonettek sorsképeit nézzük. Hogy a már megismert 
érzelmi ösztönzések munkálnak a szonettekben is, azt 
az örökség című versének tercinája éppen úgy bizo
nyítja, mint az Akác és márvány képe. Az Örökség
ben halott apjáról beszél:

Nem temettem én! — a tájjal 6 jött felém, 
még egyszer, utólszor fölmért, éreztem én:
Most már íketten le szűnik! — mondta, s átszállt beléim!

Az Akác és márvány címűben pedig a korhadt kerí
tésen „időtlen les b e . . .  tűnt gyermekarcok egyszer- 
volt vadnarancsa”. Nem várható tehát, hogy a szo
nettek életképeiben hidegen tárgyilagos legyen. A 
szánalom, a sajnálat, az elrévedező együttérzés, a 
részvét, a megindultság, egyszer-egyszer pedig a gu-
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nyoros ajkbiggyesztés jellemzi közvetlen érzelmi vi
szonyát a maga énekelte látványhoz. Széles tehát a 
skálája: a családi szonettek érzelmi azonosultságától 
néhány leíró szonett szatíra felé közeledő költői szem
léletéig az árnyalatokban dúskálhatunk. Vannak hát 
vallomásszonettek és tényközlők, tárgyilagosságra tö
rekvők, amelyekben a költő szerepe a közvetítés, 
mintha egy fényképész költő járná be örökül kapott 
világát, és készítené pillanatképeit — enteriőrjeit és 
exteriőrjeit, a legkülönbözőbb ember alakos csendéle
teit.

Az első szonették arc- és sorsképek. Szonettben 
örökítette meg a tanítónő, a vidéki amatőrszínész, a 
plébános, a parkőr, az eladósorba jutott lány sors
képét, mintha az emberi eleseítség témájára kezdené 
gyűjteni a képeket. Meghatódottan rajzolja a tanító
nőt, akiinek bére „harisnya, melyen fölszaladt a 
szem”, aki albérletben lakik szegényes körülmények 
között („Pkigált falak, ó nyoszolya nyirka. Asztalán 
regény, halomnyi irka . . . ”), de akinek „Apáczait 
sejti válla terhe, amint a táblához zarándokol” . Szá
nakozik a kisvárosi Thália sorsán, részvéttel figyeli 
a plébános magányosságát, s vele kérdezi: „Érte ki 
szolgáltat majd halk misét, ha magába zárja e földi 
oltár?” Kaján együttérzéssel figyeli a nyári vasárnap 
délutánon a parkban hűsölő két bácsikát, amint ti
tokban a bimbózó lányt nézik:

Korhadt pad. Két bácsilka beszélget.
Most botjulkra ejtve álldk, titkos
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hunyorral összenéznek: egy ringlós 
mellű, zsenge lányon legelészget 
értő szemük. Kakukk. . .  Az egészet 
újra kezdeni? Opil fü&t. Csend. Titok.

(Vasárnap délután)

S mintha ugyanaz a lány lépne elénk az Eladósorban 
című szonettjében is, akire éhes férfitekintetek és 
férfivágyak irányulnak, ő pedig „áldozatra érlelt li
liomszál, s szép fejét engedelmesen lehajta”. Mintha 
azonban ötlet lenne ezeknek a szonetteknek a magja. 
„Népe itatósán szippan föl vére” a tanítónőnek; a 
plébánosnak „gyermektelen kell meghalnia” ; az el
adó lány oldalán porkoláb az anya, a parkőr pedig 
a „kisváros Robin zóna”. De kísérti egy-egy kifejezés 
is: két versében például „harmonikázó járdákat” em
leget. Az „áhítat állott vizéből” (Régi csoportkép) 
azonban először a Lakodalmi fénykép című szonett^ 
jében veti fel tekintetét. A suta kisszerűségre ismerő 
költői indulat a már ismertetett szonettekben is kí
sértett, a Lakodalmi fénykép soraiban azonban már 
illúzióromboló erejével van jelen. Az emberi élet nagy 
fordulópontja, a lakodalom, a falusi fotográfus len
cséje előtt — az élet egy megállított pillanata, ahogy 
a násznagy mutogatja a nagy esemény fényképét. A 
költő, aki annyi versében oly áhítattal nézte vilá
gát, most még szánalmat sem érez a kép láttán, 
amelyről „hetykén rám néz a potykaszájú, hangja- 
vesztett násznép”, a vőlegénnyel, akinek kezében su
tán áll a fehér kesztyű, mert a lakodalom az egyet
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len alkalom, amikor használja, a menyasszonyon a 
ruha dús olasz csipke, mellette a bodorított kis ko
szorúslány. S ott a násznagy is a képen („Fölötte 
tintaceruzával csillag . . . ”). „Hordó has. Jól mű
ködő belek . . . ” — jellemzi a költő. A kép háttéré
ben pedig kontyos asszonyok, villás bajszú férfiak — 
az apák, anyák világa, a régi Bácska az „új” mögött. 
Nem idillikus a falusi vak-köz sem a Vak-köz cí
mű szonett két ottavájában:

Rossz fazék. Pocsolya >perseno bőre.
Galambok. Nádtetőik viharvert kontya.
A köz mélyén nniindem benőtt a bodza; 
nem látni innen, csaik a temetőre.
Úm rádió. A hang recseg belőle, 
hörög. A vízállásjelentést mondja.
Egy ablakban lány. »A kezében ponyva.
Azt mondijáik, a vén pák szeretője. . .

S rideg józanság hideg fényében áll előttünk a cuk
rászda a magányos katona alakjával.

Amikorra azonban a költő a „pannon nirvána” 
„élményének a költői teljességét elérte volna a szo
nettekkel, a versek karaktere megváltozott, a költői 
világhoz való viszony pedig módosult, ennek kö
vetkeztében felszínre kerültek a fent jelzett néhány 
szonett élessége elnyomta színező és allegorizáló tö
rekvések, s a költő a már kivívott „pozícióit” rend
re elveszítette. Az első nagy megrendülést a családi 
szonettek (Örökség; Esőváró'k; Egy sírnál) mutat
ják, de az Eladósorban tercinái s a Kánikula egésze
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már allegórizáló, később pedig a misztikusabb élet
látás lesz a jellemző; akár az Akác és márvány falu
si temetőjének a képét, akár az Éjfélkor. . .  című 
szonettjét, nézzük, azt tapasztaljuk, hogy a köl
tő visszaperli azokat a hangulati-érzelmi értékeket, 
amelyekről a szonettekben oly egyértelműen készült 
lemondani:

Éjfélikor arat az égi sarló, 
éj,félkor valaki mindig zörget, 
betűid bolyhiban ott nyüzsögnek 
ők, ők, a szívedből száműzöttek . . .

(Éjfélkor. . . )

Mert Fehér Ferenc költői világában a valóságfe
lettiségnek (semmi köze a mi kifejezésünknek a szür
realizmushoz!) erősek a hagyományai* és nem a Vég
telen című versének bölcselkedése, hanem a Pannon 
nirvána című szonettjének a képei tanúskodnak ar
ról, hogy a költő ismét ebben dobja fel magát:

H erék bókák szemében kormos napgolyó 
'Kormos napgolyóban isten4átta szem 
'Olvasztott ólomban tündöklő nagy folyó 
Csak (homok-szíttá szomja die partja nem

Idézetünk utolsó sorával alkotnak rendszert a 
következő szakaszok utolsó sorai, így megkapjuk 
ennek a szonettciklusnak és a többi versnek a való
ságfelettiségben érintkező pontjait is: „agyunk vo
nalában holló-írta k ö r. . . ” — „anyánkat idéző ci- 
róka-maróka. . . ” — „sárgaföldben lányhaj akác
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gyÖkér-kóca”. Nem is zárhatta tehát mással a Tévé
nézőik című szonettjében a sort, mint a következő 
képpel:

ahányszor -el szén derül, majd pillán a kép; 
úgy sóhajtanak, mint kanóc ha lobbant 
neszező lámpagyújitáisikor, valaha rég, 
s most ki-ki szív-messze réved titokban . . .

Hogy megszületik a „citeráló télben pannón-puha 
álom” sor is, azt bizonyítja, hogy az első szonette
ket az utolsóktól elválasztó egy esztendőben a köl
tői szándék szárny a vesztett lett. Találunk ugyan erős, 
verizmusra valló képeket ezekben a szonettekben is, 
még a Tévénézők címűnek is van „nirvániai” hangu
lata, de a Lakodalmi fénykép közlésének erejét ezek 
már nem érik el.

Ilyen görbét ír le a szonettciklus vezérmotívuma
ként felfogható erotikamotívum is. Emlékezhetünk, 
a Vasárnap délután című szonettnek a képernyőjén 
„egy ringós mellű zsenge lány” alakja halad át, a 
Vak-köz címűben a ponyvaolvasó lány a „vén pék 
szeretője”. De az Eladósorban a liliomszál-lány lát
tán „egy kosfej megremeg”, mi több: „nem veszi le 
róla hüllő, híg szemét, csak jön, jön, kinyúl, és se 
szó, se beszéd, derékára ejti szőrös, nagy kezét”, a 
Pannón nirvána második ottavájában pedig ilyen 
képek sorakoznak:

109



Lányok derekában fölsejlő fájdallom 
Hajnalra duzzadt fél'holdnyi asszony-öl 
Éjfél-órán páirváró késő irgalom

De már az Akác és márvány ezt a realitásában is 
misztikusabb képet hozza:

de élő csalk élőnek útját kövesse,
miikor már fejfánlk a semmi gyöpébe szúrták,

mint sírhalom hantján, hanyatt omló lányok 
szentelt csókjukkal e miéhéiben áldott, 
mindent újra termő sírkert-világot. . .

A neoparnasszista-neoszimbolista szonettek közül 
ez erotikus képvonulat csúcsaként emelkedik ki a 
Májusi litánia című költemény mind „tartalmával”, 
mind hangvételével, mind pedig a szonett formai 
megoldásával. Elhagyástól rettegő s elhagyott asz- 
szonyok imaszonettjét írta meg, a helyzetdal, tehát 
a szerepjátszó vers elsőszemélyűségével, egy szakrá
lis és feszes, mégsem azt reprodukáló ínyelvi-képi 
rendszerben, megkerülve a „litániázás” verstechnikai 
kívánalmait (ezt rímrendszerére bízza!), a májusi li- 
tániák szövegére csak az első /sorban emlékeztetve 
(„Asszonyok királynője, jó rózsaágunk . .  .”), fojtott 
és nem ki-, hanem feltárulkozó, valóban szemérmes, 
de a hallgatás szemérmét mégis áttörő, perzselő vágy
ról hírt adó vallomásként. A nyelvi és képi ener
giák emelik ünnepi magasba ezt a szonettet. A költő 
apró szórendi intervenciói, egy-egy patinás igemódja,
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a iszójáték (ágy-ágyék) komolysága, a két rímre re
dukált rendszer a nőrímekkel már-már tökéletes 
megvalósulása egy lehetséges költői ideálnak. A pro
fán népi vallásosság és testiség találkozik ebben a 
versben:

Ami földii szép van, engedtessen látnunk, 
mert iki minit szüzet választott magánaik, 
bús hervadásunk az csúfolja másnap . . .
Hűséggel legyen urunlk és királyunk, 
ne (kelljen holtig sziemlesütve járnuník; 
ágyunlk tisztelje, ha ágyéikunlkra ráunt, 
hetedízigilen fáj méhünlkben a vágyuník, 
ne legyünk hát cédák, hogyha el kell válnunk, 
kit ikedvelünik, azzal kelljen hálnunk, 
szép sziroméként nyíljon szét a lábunik . . .

A szonettforma kezelésében is a Májusi litánia a 
különleges kivétel. Már a két rímmel is az lenne, 
minthogy azonban a tercinák hármas rímei az otta- 
vák keresztrímeit viszik tovább, a litániázás képze
tére játszanak rá, és a szonettirodalomban is ritka 
példáját kínálják a „szabadság és a kötöttség egy
ségének” : abba; abba; aaa; aaa (azaz: rózsaágunk- 
alázat-halálnak-várrunk; látnunk-magának-másnap- 
királyunk; járnunk-ráunt-vágyunk; válnunk-hál- 
nunk-lábunk). Ennek a megoldásnak előképeit a 
Parkőr és a Vasárnap délután című versben ta
láljuk. Mind a kettőben három rímmel dolgozik, a 
Parkőrben azonban az egyik hét sorban szólal meg 
(abba; abba; ccc; bbb), míg a Vasárnap délutánban
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a hármas soroknak ugyanaz a ríme (abba; abba; ccc; 
ccc). Az Éjfélkor című szonettben (a Májusi litánia 
rendszerével szemben) az ottavák első és negyedik 
sorának ríme tér vissza a második tercina hármas 
rímében (abba; acca; ddd; aaa). Nem mellékesek te
hát a költő számára a formai megoldások. Szem- 
mel látható törekvése, hogy egyénítse őket, ugyan
akkor jól kivehető a tercinákban a hármas rímek
hez való vonzalma — a szonettek első sorozatában 
például majdnem mindegyik ilyen rímelésű. Az egyes 
szonettek jellemzéséhez járulnak a versmondatfor- 
mák, valamint az enjambemento'k. Ezek szempont
jából az első szonettek már méltatott csoportja ér
demel figyelmet. A Vasárnap délután ottaváiban 
például szinte tobzódik a rövid, általában tőmon
datokban, sugallva, hogy már nem is leír, hanem té
nyeket közöl, mindegyik mondata egy kézmozdulat 
vonása a készülő képen, a három enjambement pedig 
a kiemelő funkciója mellett (a zsenge lány „ringlós 
melle” jelzős szerkezetet töri meg) a hosszabb mon
datok aprózásának a feladatát is ellátja:

Magányos panki á t. Árnyékkal viilllóz.
Opál füst. Levél-gyöngyök. Tenyészet.
Korhadt pad. Két bácstika 'beszélget.
Most 'botjukra ejitve le állluk, -titkos

hunyorral összenéznek: egy ringlós 
mellű, zsenge lányon legedészget 
értő iszemük. Kakukk. . .  Az egészet 
újra kezdeni? Opál füst. Csend. T itok . . .

112



Nem véletlen tehát, hogy a Vak-köz, a Kimenő 
készült ilyen mondatokkal, míg a Parkőrben a név
előt a főnévtől elválasztó enjambementok bukkan
nak fel. Az utolsó szonetteket ugyanakkor az egy 
mondat — egy sor elve jellemzi, köztük a Pannón 
nirvána mutat feltűnőbb artisztikus törekvést a sok 
összetett szavával (isten-láta szem; homok-szítta; 
asszony-öl; éjfél-órán; holló-írta kör; pannón-puha 
álom; bazsalikom-balzsam e hét-tőr-világon; ciróka- 
maróka; levél-pergő évék pihe-suhanása; lányhaj 
akácgy ökér-kóca).

A szonettciklus jelentőségét méltatva a költő lírai 
alakulástörténetében elsősorban arra kell utalnunk, 
hogy a forma distanciára ösztönző hatása (ebben 
benne foglaltatik természetesen a magyar szonettek 
elsődlegesen leíró jellege is) Tévén tényezője volt az 
élet és a művészet egyensúlyát újrateremtő költői 
munkának az ötvenes évek végén és a hatvanas évek 
elején, amikor is Fehér Ferencnek az élethez és a 
vershez való új, s máig tartó lírai magatartása for
málódott. A szonett artisztikus, ugyanakkor gondo
lati és érzelmi feszességet és fegyelmet megkövetelő, 
a spontán költői közvetlenséget kizáró vers. S bár 
költőnknél is találtunk oldottabb megoldási módo
kat, a szonettformához való közeledésében, a szo
nettírás igényében a költői nézőpont kérdéses, éppen 
ezért megoldásra váró jellegét észleljük. Leegyszerű
sítve azt is mondhatnánk, hogy az elégiák és ódák 
érzelmi-gondolati vitájából a kiutat a szonettek kí
nálták. S nem is pusztán csak a költő megformálás,
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a „vers” kérdéseiben! Idéztük már Örökség című szo
nettjének utolsó tercináját, hadd figyelmeztessünk most 
az utolsó sorára („Most már ketten leszünk! — mond
ta, s átszállt belém!”), amely a költőnek a maga vilá
gához (elsősorban emlék-élményeihez, amelyek a 
spleen, a dezillúzió, az artisztikum pontjai segítségé
vel mérhető be) való kétségtelenül új viszonyát jelzi. 
Ha pedig a szonettek jelenidejűségére gondolunk, 
akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy ezek a tizennégy so
ros verseket írva költőnk egy „emelkedett bezártság” 
költői pozícióinak megkívánása és kimunkálása köz
vetlen közelébe érkezett el.
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AZ ÉRETTSÉG KORSZAKÁBAN

Fehér Ferencnek egy 1966-ban, Gerold Lászlónak 
adott nyilatkozatában a költői érettségről olvashat 
tünk jellemző és árulkodó sorokat:

„Számomra a 'költészet semmiképpen sem az, ami 
húszéves koromban volt. Azt hiszem, hogy a költő 
Sturma und Drang-ja nem a 20— 25 év között van, 
mint a romantika korszakában. A nagy európai kör
kép (Illyés, Frenaud, Quasimodo, Spender) azt mu
tatja, hogy a költő emberi beérése egyúttal költésze
tének a beérését is jelenti. Nyilvánvaló, hogy idővel 
előtérbe kerül a ráció, a tudatosság. Észrevétlenül, ha 
szabad így mondanom, külső és belső erőszaktétel 
nélkül következett be nálam a változás, melynek 
megfelelően mindezt vallom, s amit a verseimben 
még nem tudok tükröztetni. Legalábbis nem teljes 
érvényszerűséggel. Ebben az is benne van, hogy a 
legkomolyabban készülődöm a költői hivatásra, s 
nem szándékom megtagadni, amit eddig csinál
tam . .

Valóban, látványos változást hiába keresnénk Fe
hér Ferenc költészetének nyomvonalán haladva. Ol
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vassuk csak azonban az ötvenes, majd pedig a hat
vanas-hetvenes években született verseinek nagyobb 
tömbjeit, könnyűszerrel érzékelhetjük, hogy ha nem 
is másik, de mindenképpen más költő írta az egyiket 
és a másikat. Az új verseket ugyanis az érettség opál
ba játszó patinája vonta be, noha lehetetlennek lát
szik határvonalat húzni az ötvenes és a hatvanas 
évek lírájának megjelölésére — az 1962— 1963-ban 
írott szonetteknek is csak átmeneti jellegét emelhet
tük ki, a készülődés tényére hivatkozhattunk, holott 
már a szonettekkel egyidőben született egyik versé
ben megtaláljuk azt a költői hangot és magatartást, 
amely az elkövetkező évtized Fehér-líráját jellemzi 
majd, előremutató érvénnyel is. Címe: Holt meder, s 
egy kanizsai, őszi élmény üzen belőle. Elsősorban a 
vers hangjára kell felfigyelnünk (ennek kimunkálása 
a hatvanas évek egyik jelentős eredménye lesz Fehér 
Ferenc költészetében!), mögötte azonban már fel kell 
fedeznünk a költői tartás újdonságát is. Még a maga 
közvetlenségében adott a világi jelenség, a holt Ti- 
sza-meder, de már a vers egy másfajta költői sík 
lehetőségét is sejteti: a költői inkább a maga kép
zettársításaival néz szembe, mint az ún. valósággal, 
aminek a jelentése érdekli elsősorban, nem pedig 
tárgyi mivolta. Nem véletlenül a második versszak
ban már erre a síkra jut el a meder-kagyló kép
váltás segítségével, olyan módon, hogy már az első 
szakaszban megteszi az elszakadásra az előkészüle
teket:
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Ez itt már iholt ág.
Se igát, se .töltés.
Le sem csapolták: 
ez miég öröikség.

Holt meder. Szerte 
semmit se valló, 
naplláng ver de s te 
tiszai ikagyló . . .

S hogy jelképről van szó, a vers kisugárzásán kívül 
az utolsó sor erősíti meg, amikor a költő a „tiszai” 
jelzőt a kagyló szó előtt a „testvérire” cseréli ki. 
A költői változások iránya tekintetében azonban még 
bizonytalankodik. Nem a költői igény, hanem rea
lizációjának módja készteti tétovázásra. Ekkor írja 
meg néhány, a személytelen líra körébe sorolható 
versét is, köztük a költői telitalálatnak tartható 
Aranykacsát, azután a Daru-balladát és a Gyertya
láng című költeményét, több mint tíz esztendővel 
később pedig az Ottfelejtett napraforgó-tábla és a 
Bölcső címűeket. A képzettársításra ösztönző dalfor
máról volt szó velük kapcsolatban is. A személyte
lenségnek egyik biztosítéka éppen a képzetek hang
súlyos jelenléte, mi több: autonomitása. Jól látható 
ez az Aranykacsa esetében is. A jégben cipősarok 
rúgásával előcsalt repedés, az aranykacsának neve
zett jégszivárvány látványa előidézte képzetek sora
koznak ebben a versben. A második szakaszban pél
dául a következő módon:
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Felhőfodorrá váltál 
Földi hazádra vágytál 
Lennél (kalász ia pártán 
Úszó aranyszi'várváiny

A negyedik szakaszban pedig ekképpen:

Rangosabb hét királynál 
Várt sosem volt /királylány 
Voltál tündöklő fácán 
Mégsem mégsem szivárvány

És még két sor, a legjellemzőbbek közül:

Dermedt jég már a vermed 
Arcodon patikók pengnek

Ugyanilyen felfogásban született a Gyertyaláng 
című verse is, mely akárcsak az Aranykacsa és a 
Daru-ballada, tragikus életérzésről dalol, hiszen a 
költő az emberi élet jelképeiként fogta fel végső 
fokon mindegyiknek a címébe foglalt fogalmat, egye
temességét pedig a népi vers tónusának az érvényre 
juttatásával akarta elérni. Jellemzőnek kell tarta
nunk, hogy a személytelenebb lírai közlés rendre a 
népi versek formaemlékeit csalta elő költőnknél. Az 
1975-05 Ottfelejtett napraforgó-tábla című költe
ményének második változatában is ezt látjuk:

Napláng (kormozta sziget 
sárba vert Szuimátna 
süllyedj vissza szép 
magvahuilaitó halálba
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Az érett korszakába lépő Fehér Ferenc azonban 
a személyesség érvényét kereste, és a személyiség jól 
körülhatárolt, zárt körét alkatta meg. Nem a sze
mélytelen és tárgyias lírát tudta magához közelinek, 
hanem azt a lírai magánbeszédet, amely a költői 
magába zárkózás, a befelé fordulás mozdulataiból 
fakad, ilyen módon az élet és a művészet relációit 
is átalakítva, a személyiséget helyezi az élet helyére, 
s ezáltal a régen áhított harmóniát szerzi meg. Ez 
a személyiség fokozatosan levetkezi a magánérdekű- 
ség vonásait, bár a hatvanas évek első felében még 
több, később kevesebb magánverse születik a szere
lem és a gyermek témájára, valójában mintegy fel
oldja és magasabb szintre emeli, minthogy végérvé
nyesen nem tud lemondani ihlető szerepéről még a 
hetvenes években sem. Az Arany Jánossal kapcso
latban az irodalomtörténet-írás emlegette „el nem ért 
bizonyosság” harmóniája tehát az övé, érvényessége 
sem terjed éppen ezért a személyesség határain túl. 
Ám nem börtöne a költői énnek a személyiség, in
kább barlangja — már-már egészen Platón felfo
gásában. Ebből a szempontból az Ophelia című 1973- 
as költeménye az árulkodó: azért is, mert egy fest
mény az ihletőjc (Ilié: Árpádnak, a neves magyar 
szürrealista festőnek Ophelia című képe, s különben 
is a vers a művésznek van dedikálva), tehát már egy 
művészileg szervezett és teremtett valóság, de azért 
is, mert e versben fontos, magát jellemző elvi ter
mészetű információkat ad. Ilyen a vers keretsora 
(ezzel kezdi és zárja a verset):
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A csaik általunk Létező értékeik átrág yogiása .

S néhány egymásra következő sor is a költemény 
központi részéből:

Tudomásul kellet: vennünk önmagunkat 
Vászonra szegeződő kíméletlenség 
Festeni tisztán belső minta után 
Folytatni (kívül a figyelem 'körién . . .

Ha a hatvanas évek elején kezdődött, és tulajdon
képpen máig tartó költői pályaszakasz alapvető jel
lemzőjét keressük, a „festeni tisztán belső minta 
után” elvében találjuk meg. S valóban: a költemé
nyek képzettársításai egészen más jellegűek, mint 
amilyeneket az ötvenes évek verseiben lehetett meg
figyelni. Azokban reprodukáló asszociációkról kel
lene beszélnünk, a versre indító benyomás az élet
emlék egy adott epizódját teljességében hívta elő a 
költő képzeletében, éppen ezért, mint jeleztük, gyer
mekkora fő élményei és emlékei fogalmazódtak meg 
a költemények „világi” vásznain, még ha áttételes 
módon is, hiszen tudjuk, az emlék, amikor megszé
pít, válogat is, az élet teljességét képtelen dajkálni. 
A hatvanas években a képzettársítások iránya és 
jellege is megváltozik, méghozzá olyan módon, hogy 
Fehér Ferenc költészetében a valóság alkalomszerű
sége kap mind nagyobb hangsúlyt, az igazi szerepet 
a képzettársítások játsszák, amelyekkel a „magán
való” költői valóságot teremti a versekben, és érvé
nyességét sincs szándékában a személyiség körén túl
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ra kiterjeszteni. Az előző korszak reprodukáló kép  ̂
zettársításaival szemben (ezekben a valósággal való 
költői kommunikációnak a vágya még aktív volt, s 
illúziója éltette a költőt) az újakat meditatív kép
zettársításoknak nevezhetnénk, amelyek a kapcsola
tok kiszikkadásáról, a költői hátatfordításról adnak 
hírt. A költői harmóniát tehát lemondások árán 
valósította, „csinálta” meg: elveszítette a „világot”, 
és a veszteség okozta űrt az én egyeduralmának ki- 
terjesztésével pótolta, többek között egy költői 
nyelvkultusz bástyái mögé húzódva is. Természete
sen előzményeit megtaláljuk az ötvenes évek Fehér
lírájában, vonzó példáit pedig a modern magyar 
költészet egy vonulatában, amelynek kezdeti csúcsa 
Illyés Gyula: Kézfogások című verseskönyve volt. 
Egyetlen szó című 1974-es költeményének nyolcadik 
szakaszában (jelentős ars poeticájában!) költői el- és 
befelé fordulásának lírai megfogalmazását is felfe
dezhetjük:

Maradt a 'befelé s a ikiót&óg, 
tunya síik (helyett a mélység — 
mem sziavaik Ikutmiélye. Sír mély! . . .

Ugyanennek a gondolatnak egy másik változatát 
a Párbeszéd című költeményében olvashatjuk:

ViLágló napot aikarok .megnevezni s mondom 
Lehunyt szemekben feszülő homály . . .
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„Állapot” — mondja a Félúton című fontos versé
ben, s „vállalom . . . ” — hirdeti, „mint a csigák a 
mészkőlerakódást”, pontosan megjelölve ennek az 
állapotnak a helyét: „Koronafatüske rácsain túl ott 
a világ . .  .” Az a folyamat, amely a költő ifjúkori 
urbanizálódásával kezdődött, úgy tetszik, ezekben a 
hatvanas-hetvenes években írott költeményekben ért 
nyugvópontjára abban a költői állapotban, amelyet 
mindenekelőtt a befeléfordulás, a lehunyt szem jel
lemez, a vers pedig a csendes tótükörbe zuhant kő 
kiváltotta hullámzással állítható párhuzamba, s már 
nem a hullámzást kiváltó ok a fontos a költő szá
mára, hanem maga a hullámzás, a verspartokig ki
futó képzettársítások egymásutánja. Szinte anatómiai 
egyértelműséggel mutatja a versképződés kialakult 
módját a Változatok egy tanyaromból előremeredő 
szabadkéményére című költeménye. Asszociációkból 
épült vers ez, és elsősorban a költőről beszél minden 
kép, csak őt jellemzik egy szegényparaszti életre 
utaló jelrendszer életrajzi mozzanatokra is utaló 
részletei. Nyilván elsősorban a költő képérzékeny
ségét mérhetjük az asszociációkban, s csak másod
sorban az asszociációkkal üzenő valóságot, amely 
különben szinte az olvasó szeme előtt készül, hiszen 
a kiszemelt versben nem a szabadkémény „van”, ha
nem valóban a költői képzete — a valóság „képe”, 
ahogy — jelképesen mondva — a lehunyt szem mö
gött van, társultan az élet más elemi-tárgyi tényei- 
vel, a költőt jellemző és minősítő kapcsolatban. Ál
talában expresszívnek látszanak ezek a képek, szü
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lőjük azonban nem a benyomás, amely, ha erős, ex
presszióként jelenik meg, hanem a meditáció, ilyen
képpen a „számítva költés” problémakörébe lépett, s 
az ötvenes éve'k verseiben megfigyelt míves törek
véseknek adott új minőséget. Alig találunk ebben a 
versben képet, amelyen ne fedezhetnénk fel ennek 
nyomát, akár az olyan típusú sort nézzük, mint a 
„Lóganés pelyva meg sárgaföld képlete . .  .” (ez az 
egyszerűbbek közé tartozik), sor, akár a több jelen- 
tés-réteget mutatókat, mint például a „Katlanláng 
nyaldosta medencecsont. .  .”, a „Tarackos dudvát 
emésztő célszerűség”, a „Nagykendős jósnők mor
moló imaháza. . .” vagy az egyik telitalálata, az 
„Egytál-közösségünk vicsorgó sírköve . . illetve a 
képzelet előtt távlatokat nyitó „Hadak útjához 
szalmapernyelétra . . .” sor, amelyet még kiegészít
hetünk az olyanokkal, mint az „Útonálló ég havá
val betömött száj . . a „Nagyivó korom-szájpad- 
lása. . sorok. Az ilyen típusú metaforikus képek 
a költői szemlélet és a költői gyakorlat összefüggé
sének kiélezett megjelenési formáját hozzák, s érzék- 
letességiikben is elvontak, szemmel láthatóan egy 
gondolatinak nevezhető költői igény formálódásáról 
vallva — inkább a szemlelet, mint az eszmélet fo
kán, s teljességgel a kifejezés körére alapozva. Ám 
hogy a meditatív költői személyesség mennyire a 
képzettársításokra támaszkodik, az 1975-ös dátumot 
viselő Cövek című versében figyelhető meg. Ebben 
már nem a tétovázó, bizonytalankodó, a kínálkozó 
lehetőségeket mérlegelő költőt látjuk, mint a hatva
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nas évek verseiben, hanem a költés ilyen módját 
hiánytalanul sajátjának tudót. Éppen ezért mintegy 
„vegytiszta” állapotban találjuk Fehér Ferenc majd 
két évtizedes pályaszakaszának jellemzőit.

A képzettársítási folyamatot megindító tárgyi va
lóság megjelölésével indul a vers a cövekről, a régi 
kukoricatörések nélkülözhetetlen kézi szerszámáról:

Szél billegeti .rossz torrnácoszlop szögén: 
hasított szíjon lengő, félsukknyti v a s . . .

Az erre következő versszakok azonban már nem 
a metaforikus jellegű látvány és gondolat egységét 
hozzák a sorjázó, cövekkel kapcsolatos képzeteknek: 
a költő mintegy gondolatburokba fogja a képet:

Bütyökre fűzött iron! tenyérbe vágyás!
Csuhé -bokszere!. . .  S miért niem tőr, szurony?
Viacaik cöviek, még most is csöpög le rólad 
a vénhólyag-fújó, húgyos fájdalom . . .

Hasogattad csupán. Egyszer döf.tél volna csak, 
villogó kis orsó, .te se -itoll - se -fegyver . . .
Te szögre <akasztott önérzet. . .

Majd a negyedik és az ötödik sorban felülkerekedik 
a meditáció — a cövek hozta képzetek mind elvon- 
tabb s áttételesebb jellege következtében:

Gélt? — csaik sort jelöltél csörgő rengetegben.
Miféle sor? Megannyi visszafordulás. . .
(Die hát út volt-e az araszoló .tudat, 
amit soraim elfekvő csontváza zár!)
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. . .  Tailán az, amíg be nem áLkunlk ia sorba; 
a magunlkénalk hitt dűllő, .tarló, muhar.
Vidágraszóló vágtáink — bodzaifiaiboton! — 
az esti felihők (lángsörény lovaival. . .

S a meditáció hajlítja az elégia felé a szemléletet:

Túlélhető iteleinknielk értelme voltál, 
s még csalk szótári értelmezés se v.agy. . .

Kétségtelenül igaza van a költőnek, amikor azt 
mondja Párbeszéd című költeményében a maga köl
tészetének a módosulásáról vallva, hogy a „szép 
témák helyett a témák szépségei” érdeklik immár, s 
nyilván nem véletlen, hogy „sorjázó képzetek mo
zaikjáról” beszél, annak bizonyságaként hogy a 
hatvanas-hetvenes évek verseiben tudatosan vállalt 
és kimunkált formaalkotó módot kell keresnünk, 
amelynek természetszerűen megvan a maga világ- 
szemléleti-magatartásbeli relációja is. A témák „szép
ségét” viszont az emelkedettnek nevezhető gondolat 
és a megfogalmazás költői képbe (képzetbe) foglalt 
tökéletessége adja meg. A vers ebben a pályaszakasz
ban válik mindinkább ünnepi tetté, kivételessé a köl
tő szempontjából is. Nem mindennapi létezési for
mája immár, mint volt az ötvenes években, amikor 
a benyomásokra közvetlenül és gyakran reagált. Ez
zel magyarázhatjuk, hogy a szó legnemesebb értel
mében vett alkalmi verseknek egy kis ciklusa állít
ható össze e korszak terméséből, s még a hétköz
napinak tarthatók is megkapják az ünnepi alkalom
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hoz illő patinát (gondoljunk akár a tanyaromból ki
meredő szabadkéményről, akár a kukoricatörők cö- 
vekéről írott költeményeire!). A Nagyapáti Kukac Pé
terről, B. Szabó Györgyről, Szenteleky Kornélról, Szir
mai Károlyról és Kosztolányi Dezsőről írott veresi ké
pezik ezt a virtuális ciklust, azokkal a versekkel 
együtt, amelyek, mint a Párbeszéd című is, utalá
saikkal az említettekhez kapcsolódnak. De némi 
fenntartással ide sorolhatók a köszöntő versek is 
(Szó és szerep; Hamuba sült pogácsa; A homokra 
épült város kapujában; Régi hidasok). Ne tévesszen 
azonban meg bennünket az alkalomszerűség emlege
tése, a képzettársítások gondolatburkának az anya
gát a költő fontos mondanivalói képezik. Az emel
kedett hang, az ünnepélyesnek a benyomása, a sze
mélyesség erős kisugárzása ebből ered.

Legjelentősebb (és legjellemzőbb) versei egyúttal 
kulcsversek is, egy részük pedig félre nem érthető 
módon ars poetica értékű költői megnyilatkozás. A 
hazai művészsors kérdései, az önnön költészete tá
masztotta eszmei-művészeti problémák, a létezés 
megkérdőjelezett voltának az érzékelése, tehát a 
szkepszis, amely kérdések feltevésére ösztönzi, ezek
ben a versekben fogalmazódik meg Fehér Ferenc köl
tészete e szakaszának kétségtelen csúcsaként. Legjel
lemzőbbnek a Nagy apáti Kukac Péter átváltozása 
című versét tartjuk. Újrafogalmazta ebben a versben 
a költő az ötvenes évek végén időszerű kérdéseit és 
a szonettek egy részében készített életfelvételeit, csak 
most már nem a vágyakozó emlékezés vagy a dacos
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azonosulási szándék az ihletője, hanem a szkepszis, 
melyet a költészet és a valóság szembesítése szül, ár
nya azonban a költő személyére vetődik, az folytat 
egyoldalú beszélgetést a topolyai határban elpusztult 
művészelőddel, akinek képein ugyanaz a világ lát
ható, amelynek művészi átélésén és megörökítésén a 
költő is dolgozott. 1953-ban már írt egy verset Ku
kac Péter hagyatéka címmel — akkor még az ön
stilizálás manírjában:

Egy pálinkáért bármik lefestett: 
nagygazdát, csűrét, cséplőgépét; 
pedig lélegző bácskai tájaik 
akikor már lelkét megidézték . . .

A húsz esztendővel később írott versében a festő
téma valóban „átváltozáson” ment keresztül. Most 
már „részes kaszák erdejében kivirágzott ecset” van 
a művész kezében, a művész zokogásától a torony 
rázkódik, s a harmadik versszakban már kérdést tesz 
fel, azután minden versszak utolsó sorában (az utol
só előtti szakasz kivételével) újabb kérdés követ
kezik:

Melyek boltban vetted a festékedet?. .  .
No, Péter, hogy ityeg a fiigyeg?. . .
Amiben fogództál — hol a gyökér?. . .
Amit meg nem festettél, hova tetted?

Ezek természetesen a költő kérdései elsősorban, és 
amennyire a valóság kérdései, mint a költemény
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második szakaszában („Fekete kalapok — templom 
után . . .  Kötelek. Harangnyelv. Galamb. Zsíros ebé
dek felszálló füstje . . . ”) és a Lakodalmi fénykép egy 
sorára emlékeztető harmadik szakasz első sorában 
(„Boltajtón: bél, ostorszíj, r a f ia . . .”), annyira a köl
tészetben felmerülök is, például a következő sorok
ban:

Pingált szobáik rózsái alatt a vályog! 
házaljak gyászosílkjia: fekete béklyó!
Fehér falú házaik nyárdélii ítébolyia!

Majd:

Rád meredő hurkatödtő-gépf egyverek!

S tovább:

Bianyaíkemenoék. Hódunyhás képeslapok. 
(Lópatanyomba<n ilóhúgy .aranyjege . . . )

Végül az utolsó szakasz sorai:

Bujtató cf)é szerek. Láncán vergődő kutya. 
C&éplőgép-a/kt. Meredt bikáik:
Gyertya-ujjadból lobbantott viasz-világ! . . .

Azután belejátszik a nagyvilág üzenete is, hiszen 
Nagyapáti Kukac Péter és Fehér Ferenc „helyi szí
nei” keresik igazolásukat, és a hazai művészsors tra
gikuma szólal meg:
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SürgönyíkarÓkkal üzenő Itália!

És:

Egy messzi szállás. Tahiti párája rezeg. . .

S mert Nagy apáti Kukac Péter naiv festő volt, az 
utolsó előtti szakaszban megjelennek a festőtársak, a 
nagy elődök:

És ismét dűlőik. A nyitott-ég magány.
Fönt: Csontváry szemgolyója — a Nap!
S távol: madárijesztők, a Függetlenek...
Köztük a Szaj.nia-parti ügyes — a Finánc!

Költői égtájak? Azok is, de nem szabad feled
nünk, hogy akár a Wanyek Tivadar: Topolyai tél 
c. festménye előtt vagy az Ophelia című verseiben, 
itt is már egy művészileg megformált valóságlát
vány előtt állva meditál és társít képzeteket a költő. 
A Nagyapáti Kukac-versben emlegetett „viasz-világ” 
adja tehát a verslátvány alapját, a költőé viszont a 
látvány értelmezése, az „olvasat” — élményről és 
képzeletről egyaránt valló módon. Természetesen 
nem festményleírás ez a vers: az olvasó a költői in
terpretációt érzékeli elsősorban, és az asszociációk 
meghökkentő erejének (Fehér ilyen típusú verseinek 
külön erősségei ezek!) a hatása alá kerül. Nem a 
Nagy apáti-képeken, hanem a versben van a fehér 
házfalak tébolya, ebben mered a hurkatöltő gép
fegyverként a világra, s csak a versbeli lópatanyom-
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bán csillog a lóhúgy jege, mint az arany, s lesz a 
cséplőgép akt. És csak a költő látja Tahitit a rek- 
kenő nap párájában lebegni, valójában a délibáb 
játszhat csupán a szemlélővel. A tragikusra hangolt- 
ság is a költő sajátja, s vele a „valót” akarja meg
ragadni, ahogy a „pingált szobák rózsái” alól ki
kandikál a vályog — a vajdasági szegényvilág épít
ményeinek alapanyaga a maga meztelen ridegségé
ben. Talajhoz szögezett valóságról van szó, amikor 
a „fekete béklyót” emlegeti, „láncán vergődő ku
tyáról” vagy „meredt bikákról” beszél, és segítségük
kel mintegy belelátja a világba a maga lelkiségének 
komorabb ösztönzését, amely a „pannón nirvána” 
élményének maradandóságáról vall.

Éppen a költő világa vizsgálatának e pontján 
látszik megkerülhetetlennek a bölcseletével való 
szembenézés is. Eddig legfeljebb pátoszát jelezhet
tük, most nevén is kell neveznünk, mondván róla a 
költőről kölcsönzött kifejezéssel, hogy a „semmi” 
filozófiája az övé. Ez a semmi leng „gémeskutak 
akasztófáján” a Régi hidasok című versében, s ezt 
kiabálják világgá a Bokályok című versének a rí
mei is:

bokái yaid suhagasa vezetett; 
a ben sej ükben gomolygó, 
zokogó semmi,
a döbbenet, hogy .nem vagyunk több,
csak ennyi,
s az elmúlás padkáin
így fogunk egyszer mi is pihenni. . .
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Gál László háború előtt írt Szubotica című versére 
hivatkozik-e a rímhasználattal a költő, nehéz lenne 
megmondani. De összevetésük mégis hasznos lehet, 
mert közelebb férkőzhetünk a költő semmis-érzete 
gyökereihez. A Gál-vers első négy sorában a „sem
mi”-^  a „nem lenni” felel, Fehér versében a „sem
minek” jelzője is van: „zokogó semmi” hívja tehát 
a felelő rímet, és erre hangzik fel a „csak ennyi” 
mértéket kifejező két szava. A türelmetlenség ríme 
tehát, a gyorsabb és a radikálisabb változások utáni 
vágy éppenúgy fűti, mint a pusztulás és még inkább 
a mozdulatlanság látványa felett érzett szomorúság. 
„Holt meder” — íme a hatvanas-hetvenes évek ver
seiben az életnek a költői érzékenység felfedezte jel
képe. „A megmenekült Lót” monológját fogalmazza 
tehát, miként verscíme hirdeti. Enndk két utolsó sza
kasza egyik jellemző megnyilatkozása a költőnek:

Úszott utánam hiábavaló zászlóm: 
a földiség (kín-vér verejték szaga; 
csak fönt tört rám, e hegyhá/tas átlón 
sziksós makacsságom isok herdált százada.

Vettem volna be magam kvarcba, kőbe — 
most a vég miértje mem éget; 
nem látnám, szikia-<homlokam redőzve, 
a /távozásomba fúlt, lápos mindenséget.

Az Elhagyott eperfák című versében elmondott 
vríSici élmény üzen ebben a versben, és „hiábavaló 
zászlója” ezért leng a „lápos mindenség” felett,
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amely romokkal van teli — elhagyott szállásokkal, 
tanyaromból égnek meredő kéménnyel, pusztatemp
lommal, emlék-üszkökkel. Még a „haza” is egy bo~ 
kály jelképébe zsugorodik az ilyen élmény hatása 
alatt:

. . .  Már nem iazok a csöpp
szikra-ostorok tereltek:
akárcsak ott kint a lángra ikapott hasáb —
lobogtam, néztem székedről
ezt a szobába szorult,
agyagfénymáz-vűlLogású,
megőrzött hazát.

(Bokály)

Mintha már csak arról a világról tudna beszélni, ami 
hunyt szeme mögött van, és úgy beszél róla, mintha 
kívül lenne önmagán („Ügy hordom itt már napok 
óta a tájat, Mint bensejét a fölhasított állat; Hoz
zám nőve, mégis kívül önmagamon . . . ” — Félúton). 
A „semmi-csak ennyi” rímpárban tehát egy össze
tett, éppen ezért ellentmondásos világlátás rejtőzik. 
Ezek a főleg hetvenes évekbeli versek világítják meg 
az 1955-ös Bácskai tájkép című, már idézett költe
ményének az eszmei hátterét is. Ott a mendegélő s 
mégis egy helyben álló kisfiú alakja, a Félúton című 
versében pedig új és képi szempontból más jellegű 
megfogalmazása ugyanannak a gondolatnak:

Az át <ez hát: egyhelyben-pergés,
Orral döflködött seb, viisszatüremilés,
Féláttalan száguldva-veszteglés . . .
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A „semmi”, a Nirvána képzete ilyen módon kap
csolja össze a versekben az élet valóságát a költői 
szubjektivitás mélyrétegeivel; itt „szitakötőszárny a 
most és örökre”, a halál pedig csak ennyi: „nád 
bojtján ökörszem rezeg” (Madarak folyója). Utasi 
Csaba, joggal, egzisztenciális nyugtalanságot emleget 
a Madarak folyója című Fehér-verset elemző írásá
ban; a költemény képi megjelenítése a pillanatnyisá- 
got kifejező gondolatnak, s ilyen értelmű a vers fo
lyóképzete is: a múlandóság és az örökkévalóság 
egyként ott úszik a képzelet medrében — a poros 
nyári dűlőúton. Tavaszi napló című nagylélegzetű 
versének pedig van két sora, amely azt mutatja, hogy 
a költő a létezést (nemcsak metamorfózisként fogja 
fel, mint az Ottfelejtett napraforgó-tábla című ver
sének második változatában, hanem fatalizmust pa
rancsoló bizonyságként is:

hiszen .az élet hív és a halál szólít, 
s mindkettő egyként kötelesség!. . .

A „nád bojtján ökörszem”, a „száguldva-veszteg- 
lés” után ez a harmadik s az élet-halál viszonylato
kat nevén nevező kifejezés ilyen módon mintegy 
egyetemes elvvé avatja az ugyanezt a kérdést fel
vető és rögzíteni akaró másik kettőt, megnyitva az 
utat a konkrét és az elvont között a létezés „helyi” 
és „egyetemes” értelmezése számára.

Nem gondolatpárlatok azonban a Fehér-versek a 
hetvenes években sem, amikor, láttuk, a meditatív
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költői állapot, a befele forduló figyelem a bölcsel
kedés szféráit is megkívántatja vele. A kérdése azon
ban jellegzetesen helyi színekben pompázó: a maga 
világát akarja megérteni és eszmeileg átvilágítani, és 
az egyetemesnek a helyi, a hazai megjelenési for
máit keresi anyagban, képben, gondolatban is.

Felfedezett anyaga pedig az agyag, amelyet a het
venes évek egyik legnagyobb lélegzetű versében 
(Agyag) ünnepel, modern ódát írva az emberiség 
egyik ősi és a hazai paraszti világ majdnem kizáró
lagos építőanyagáról. Major Nándor 1962-ben szen
telt egy szép esszét az „égetett föld” kérdésének, s 
Fehér Ferenc mintha ennek az esszének a gondola
tait vinné tovább, és feleselne is vele egyszerre. Ma
jor írásában olvastuk: „kétségtelen, hogy az agyag
áru, az égetett cserép itt az egyetlen szilárd anyag, 
mely úgy-ahogy ideig-óráig dacol az idő múlandó
ságával”. Fehért azonban nem az időszerű „cserép
kultúra” kérdése érdekli, hanem az agyag létének 
egyetemessége, éppen ezért ódája „mélyfúrás”, s a 
vers képzetrétegeiben a táj geológiai múltjának kor
szakai, majd a történelmi idő — az emberiség tör
ténete mutatja magát, ahogy az életsors a vajdasági 
síkon megfogalmazta, és univerzális összefüggések 
felfedését tette lehetővé, majd felkínálta jelképi mi
voltát is az agyagégetés „ezerfokos izzásának” a té
nyével. Első szakaszában az egész vers foglalatát 
találjuk:
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Fájdalomtalan mélységek 
csigás ha'lcsontporos őshüllőik üledéke 

tavak lagúnák folyóágy ások padmalyok és sír gödrök 
fájdalmakat elnyugtató ősvánikosa 

lánckapcsolódású ásványok 
kristályrácsos titokniémasága 

lehúzó utolsó ágy és végső fölismerés 
isteneik meg vézna (karú Ikisgy-erelkeik álom-gyuracsa 

nap-'lángba magma jkeme nőébe visszavágyódó 
[öntudat lanságunk 

az őslény-eszmélés vízoxiigénjét 
csak ezerfakos izzásunknak visszaadó makacsság 

örökkévalóságba meredt iarcun<k 
egyetlen átváltozási lehetőségünk 

Agyag. . .

Azután egy nagy történelmi seregszemle követke
zik — a költői szenvedély itt nemcsak nagyot lob
ban, hanem remekel is, és ezáltal ez az 1972-ben 
keletkezett Fehér-vers a jugoszláviai magyar költé
szet egyik alapverse, egyben mindannak kiéneklése, 
ami szüntelenül ott kísértett a versekben annyi esz
tendőn át. Jelemző módon ebben a versben valósult 
meg maradandóan az új Fehér-vers is, a képzettár
sításokra és a meditációkra épülő, a „vajdaságiban” 
az „egyetemest” felfedező és kifejezni akaró szán
déka teljességében, függetlenül a helyi „valóságtól”, 
de attól mégsem elszakíthatóan, anyagi és gondolati 
mivoltában a teljességet ígérő módon. Más Fehér
verseket is bekapcsol ez a nagy költemény a figye
lem áramköreibe. Amikor azt mondja például, hogy 
az agyag „egyetlen átváltozási lehetőségünk”, akkor
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abban az Ottfelejtett napraforgó-tábla második vál
tozatának a gondolata előlegeződik („Átváltozás ez 
nem vég. . . ”), amikor „ónmázas edények átlátszó 
szitakötőszárny-sárgáját” festi, akkor a Madarak fo
lyója című költeményének a létezésbe foglalt pilla- 
natnyiságát és örökkévalóságát kifejező szitakötő
képére utal vissza, amikor pedig az agyagsírokat 
emlegeti, a Bölcső című költeményének bölcsőképze
tét dajkálja, egymásba játszatva a sír- és a bölcső- 
verem képzetét (ezt a folklór szempontjából sem el
hanyagolható életadalékot), ily módon is a versje
lentés teljességére való törekvésről adva hírt.

A nagy, összefoglaló, a költői szintézist jelentő 
szándék a formaadásban is tükröződik. E költői 
periódusának jelentős verseit az Agyag című versé
ben tökélyre emelt formában írta meg. A csak belső, 
gondolati igény szerint rendeződött, első pillantásra 
szeszélyesen váltakozó szabadvers-sorok, amelyek 
szakaszokra tagolódnak, a költői belső szemlélet lát
ható formáját képezik, egyúttal a képzettársító mun
ka szabadságát biztosítják, míg a társítások belső 
köreiben a költői képzelet és a szómágia míves jel
lege uralkodhat el. Reprodukálja tehát ez a vers a 
költő szinte teljes tapasztalatkincsét, s egy új teljes
ség lehetőségét mutatja, elannyira, hogy a vers sok 
képe végül is képkölteménnyé alakul, méghozzá 
olyan módon, hogy a harmadik szakasz „képe” az 
egész vers miniatűr mása lesz: egy szitakötő kör
vonalait rajzolják a szem elé a sorok:
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Fehér és kobalték 
tulipános izzáisú kályháik hamvia/dhatatlan tüze 

narancsszín alapon kék rozettáml 
kék -alapon levélókítmérrnyel díszített címeres tálak

[történelme
kislányderékról lehulló ruhácska látomás-karcsúsága

székely bokályoik 
ónmázas edények átlátszó szitaikötőszáirny-sáirgája 

mérgező rézzöldje 
mangán ibolyája 

vlrágbokrétája 
szegfűje 

harangvirágja 
leves szőlő fürtje 

kamcsók kupáik korsóik bögrék és köcsögök 
tengericsiga-suhogású öblössége 

béke képzetét őriző törékeny csoda 
A gyag. . .

Ez az a Fehér-vers, amelyben nem a klasszikusan 
hagyományos „hitem, nyelvem, szerelmem” (Köszönt 
egy kislány . . . )  kérdéskörei gyűrűznek. Jellemző le
het, hogy éppen ebben, a valóságtól elszakadni és a 
maga személyiségére hagyatkozni akaró költői pe
riódusában, s éppen az Agyag című költeményében 
tudja nemcsak felvetni, de meg is oldani a hazai 
költő „szituációjából” kiindulva a maga és a világ 
számára érvényes módon a költői létezésben foglal
tan az emberi létezés Janus-arcúságát, a harmóniát, 
amely felé törekedett, s melynek visszaszerzését ed
dig a vélt egyenes utakon kísérelte meg. Mint aki
nek minden bizonyosságot el kellett veszítenie, hogy 
ezt a költői harmóniát megkaphassa. Szembe kellett
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néznie a költői létezés problematikus voltának a 
kérdésével, bele kellett pillantania a hazai „semmi” 
Nirvánájának a tükrébe is, fel kellett vetnie az élet 
és a halál kérdését, a pillanatban az örökkévalóság 
bizonyosságát keresve, s meg kellett élnie az „egyet
len szó” keresésének a gyötrelmét is. Mert a költői 
nyelv e költői szakasz egyik nagy vívmánya, olyan 
igény, amely a realizáció küszöbéhez vitte a költőt 
kinyilatkoztatásaiban is, költői gyakorlatában is. Az 
ötvenes évek míves költője most jutott el következ
tetései végpontjához, a „talán csak lehelt, utolsó sza
vunk érckő-magányához” (Párhuzamok), a költői szó 
értékének a kérdéséhez, ahogy a Párbeszéd annak 
ürügyén hogy a zombori Szent János utca virágzó 
gesztenyefái ezt-azt eszébe juttatták egy később Pom- 
pejről értekező írónak című költeményében megfo
galmazta:

Nem azok a felajánlkozó önkéntes szavak 
Csupán a megfogalmazást túlélő kevesek 
Nem az érzékenyekhez szólna elér zékeny ültén 
A kegyetlen pontosságú érzékenység maga . . .

Ebben mondja ki a következő gondolatot is: „írót 
szó fojtogat s nem a trágyaszagu szél. . .” Erről be
szél A homokra épült város kapujában című versé
ben is, amikor tagadja a könnyen kimondható sza
vak értékét, s erre e témára írja meg valóban költői 
önéletrajzát az Egyetlen szó című 1974-es versében,
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küzdelmét a kifejezéssel, ami végső fokon egyet je
lentett a világ és az élet értelmezésének a kérdésével:

Azt az egy szót (kerestem váltiig, 
azt a rögben rejlő vilá-gnyit; 
igét valóvá, eszmévé váltson, 
így igazolja dadogásom . . .
Ha volt életem, legyen haláilom, 
s hogyha soha meg nem találom, 
követ rám senlki se vessen; 
kudarcomért (szeressen.

A költői küzdelem természetesen nem fejeződött 
be. A költő az életút felén áll: a hatvanas-hetvenes 
években írott versei is csupán egy pályaszakasz köl
teményei, bármennyire jelentősnek tartjuk is az 
Agyag című költeménye megírásában tetőző költői- 
séget. Hangsúlyozzuk most tehát a megújulni, költői 
kutatásokra indulni mindig kész lelkiségnek a mun
káját, amelynek motorja minden pályaszakaszban 
hazai életünk költői megértésének és kifejezésének a 
szándéka volt.

139



JEGYZET

Tanulmányunk írása közben Fehér Ferenc verses
könyveinek anyagára támaszkodtunk, elsősorban a 
Madarak folyója  című 1978-as gyűjteményére, 
amely a verseket nagyjából keletkezésük sorrendjé
ben hozza, de lapoztuk a korábbi verseskönyveket 
is a 78-as gyűjteménybe fel nem vett versek miatt. 
Minthogy költői pályaképet akartunk megrajzolni, 
nem vállalhattuk sem műfordító tevékenységének be
mutatását, sem ifjúsági regénye (A kő kecske titka. 
Újvidék, 1972), illetve Hazavezérlő csillagok (Újvi
dék, 1970) című napló jegyzetkötete elemzésének és 
értelmezésének a munkáját. S mert nem tüzetes mo
nográfiát írtunk, eltekintettünk a költő munkássá
gával foglalkozó kritikákra való hivatkozástól is. 
Szövegünkben azonban néhányról említés történik, 
így Kovács Kálmán tanulmányáról, amely Fehér Fe
renc Delelő című 1966-os gyűjteménye előszavaként 
jelent meg. Idéztünk Gerold Lászlónak a Ki-ki a 
saját tudása, tehetsége szerint. .  . cím alatt megjelent 
„beszélgetése” szövegéből (Magyar Szó, 1968. szept. 
25. 15. 1.), hivatkoztunk Utasi Csaba Nád bojtján
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ökörszem című verselemzésére (Magyar Szó, 1977. 
febr. 6. 14. 1.), s szem előtt tartottuk a költőnek 
Vallomás egy versről című jegyzetét az Aranykacsa 
című versről (Magyar Szó, 1964. nov. 2. 14. 1.). Ma
jor Nándor esszéjét az Irodalmunk kiskönyve című 
gyűjteményünk (Újvidék, 1973, 155— 159. 1.) alap
ján emlegettük. A parasztság életéről szociológiai 
szempontú értékelést Petkovics Kálmán: A mostoha 
barázda című könyve nyújtott (Újvidék, 1977). míg 
verstani és poétikai szempontjaink kialakításában a 
következő munkák támogattak: Hegedűs Géza: A 
költői mesterség (Bp. 1959); Gáldi László: Ismerjük 
meg a versformákat (Bp. 1961); Ungvári Tamás? 
Poétika (Bp. 1967); J. R. Becher: A költészet ha
talma (Bp. 1963); Németh G. Béla: Mű és szemé
lyiség (Bp. 1970); Németh László: Két nemzedék 
(Bp. 1970) és Kardos László: Tóth Árpád (Bp. 1963).
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