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Irod a lm u n k  k iem e lke 
dő eqyénisége és saiátos, 
egyéni ha nqú kö ltő je  
ezekben a fejezetekben  
kivéte les é rtékű  v a llo 
mással ajándékozza, meg 
az iroda lom kedve lő  k ö 
zönséget Ha jobban  be
lem élyedünk. s érzé
kem  '"n  menkomnonn.lt 
m ondatnit és a letűnt 
éveket hitelesen vissza
hozó s tró fá iJ: te ljes em 
beri odaadással á té ljük, 
akkor érezzük csak ina- 
zán. hogy őszinte é le t
ra jz  ez. am ely a küzdel
mes d iákévek keserűsé
gekkel és belső v ívód á 
sokkal te li navja it, k í
sérle te it és ú jra kezd é
seit tá rja  fe l e lőttünk.

F e h é r  Ferenc Sza
badka határában  —  

N agyfényen  —  született. 
Ez egy k ics it olyan, 
m in t K iskőrös, bár u tá 
na K iskunfélegyháza k ö 
vetkezett. A  m i k ö ltőn k 
nél Topolya . De m i most 
a bölcső körü l járunk, 
s úgy érezzük, hogy a 
kö ltő  a m i környezetünk  
szülötte; m ég ha tványo
zottabban érvényesíti 
a m eggyőződésünket az 
az é le tra jz i adat, hogy  
m in t kö ltő  és író  innen  
in d u lt c l: a szabadkai
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Polgári iskolai (tanulmányi értesítőm 
1941. szeptember 5-én »kiállított törzs
lapja még csak arról tudósít, hogy a 
nevezett topolyai diák Nagyfényen szü
letett, tizenhárom évvel és egy hónap
pal korábban; apja neve Simon, fog
lalkozása napszámos, s a Vágóhidsor 
1807/12 szám alatt laknak. Az már há
borús állapotokat sejtet, (hogy a kitűnő 
előmenetelről tanúskodó lapok legvé
gén egy szokatlanul korai évzáró dá
tum jelzi, hogy a fiú befejezte polgári 
iskolai tanulmányait: 1944. április 3.

A  következő bejegyzés már óverbá- 
szi (keltezésű (1944. szeptember 2.), s 
azt igazolja, hogy a szóban forgó diák 
különbözeti vizsgálatot tett történe
lemből, földrajzból, latinból, mennyi
ségtanból és rajzból, s fölvették a hely
beli gimnázium ötödik osztályába.

Diáikmotyóját az egyetlen módos ro
kon rakja székérre s viszi a csatorna 
menti városkába; a jószívűség mögött 
az van, hogy hát az ő unokája már két 
éve intemátusi diák Verbászon, a Szt. 
Imre Fiúnevelő Intézetben, egy csapás
ra két süvölvényt szállíthat hát a bi
zonytalan jövő felé.

A  kisebbik fiú kellő tisztelettel hall
gatja a rokon nagydiák fejtegetését az 
intemátusi rendtartás szigorúságáról, s 
közben apjára gondol, <alkát első világ- 
háborús »sarzsisként« egy hónap-



pail azelőtt ragadott el a sasos behívó 
az árendás dinnyeföldről. Kula tájékán 
ezüstösen villogó amerikai bombázók 
zúgnak el a szikrázó magasságban, s 
halálra fáradt emberek jönnek velük 
6zemben szegényes ingósággal megra
kott ökrösszekerek oldalán.

Érzi a fiú, hogy valaminek örökre 
vége már: széthullott a család, szétszó
ródtak a régi barátok, messziről ágyú- 
dörgés morajlik olykor — minek is ez 
az esztelen kísérlet? A  természetben 
megkövetelt intézeti járandóságot — 
zsírt, lisztet s más effélét — úgy kellett 
feketén megvennie az édesanyjának. 
Mi jogosítja őt fel arra, hogy ekkora 
áldozatot elfogadjon a családtól? Négy 
gimriáziaHm osztály latin anyagának 
hat hónap alatt kitűnőre megtanult 
»hősiessége«? A  nyolcéves kora óta 
százszámra olvasott könyvek, melyeket 
Mencsik bácsi adott a kezébe vasár
naponként a Római Katolikus Kör 
Könyvtárában? Tél József magyarta
nár jánaik a sugárzó biztatása? A  négy 
éven át nap mint nap jelesre megírt 
magyar 'házi dolgozatok? A  titkolt ér
zékenységgel hurcolt, foltos ruhák és 
bátyjaitól örökölt cipők?

Pár nap múlva az édesanyai gon
dosság utána küldi azt a ceruzaírásos 
levelet, amelyet előbb könnyeivel is 
megöntözött:

*Kelt Tiszalök, 1944. IX . 19.
Szeretett kedves feleségem és ked

ves fia im ..
A  sápadt, nyurga diák szeme elho

mályosodik a tanulóteremben. A  mész-



sze távolból visszanyúló édesapai tö
rődés mintha csalk őt akarná még job
ban megalázni, öt, aki 'láváit közülük. 
Akiért mindig csak áldozatot kellett 
hozni.

» . .. tudatom veletek, hogy valahá- 
ra megérkeztünk, az utazásunk elég bo
nyodalmas volt, majd ha az Isten ha
zasegít, elmondok mindent. Az összes 
topolyaiak együtt vagyunk. Hogy m i
lyen szolgálatot teljesítünk, azt még 
nem tudjuk, a kilátás olyant hogy mun
káscsoportokba leszünk beosztva... 
Mindent úgy csináljatok, ahogy a leg
jobbnak látjátok, és a Ferinek a címét 
írjátok m eg . .. Én minden nap írok. 
A Pisti kapott-e már behívót? Ne csi
náljon semmit, pihenje ki magát, na
gyon sajnálom szegény fiamat, de nem 
tehetek semmit. . .«

Egy pillanatra az a gondolata tá
mad, hogy felugrik, itthagy mindent, s 
gyalog hazavágtat a magára maradt 
édesanyjához. De aztán a gondosan 
vezetett kis füzetét veszi elő: idézetek
kel írta tele az évek során. Petőfi, Vö
rösmarty, Seneca, Babits, Széchenyi, 
Rousseau, Schiller, Mantegazza, Arany, 
Eötvös József, s még a japán közmon
dások sem tudják azonban helyreállí
tani megbolygatott, tizenhat esztendős 
agyának nyugalmát.

Egy szemüveges, hetedikes nagy- 
diák a fizikai laboratóriumban titok
ban távcsövet szerkesztett, s légiriadó 
idején azzal kémleli az eget. Minden 
repülőgéptípust fölismer, nagy tekintély 
közöttük. Az intézet zord felügyelői 
rajtakapják, s kegyetlenül felpofozzák,



társai szeme láttára. Amikor a szem
üvege is eltörik, öklével belevág az 
egyik páter gyomrába. Meg sem várja, 
míg az összerogy — becsapja maga 
után az ajtót. Többé nem látják.

Egy éjjel a gimnázium igazgatója 
ébreszti őket: »Meneküljetek, mert itt 
vannak az oroszok!«

A  hirtelen beállt októberi hidegben, 
gyalog cipeli haza könyveit s diákba
tyuját a harminc kilométerre levő To
polyáira. Három hétig tüdőgyulladással 
fekszik, első lábadozásakor azt látja, 
hogy a szomszéd (fiatalasszony épp 
varrja fel a vörös csillagot a kék-fe- 
hér-piros lobogóra. Motorszerelő inas
nak szegődik el, de szervezete nem bír
ja a hajszát: inkább fát vág, egy gye
rekkori pajtással szövetkezve, s sza
lonnát, kenyeret kap fizetésként a mó
dosabb környékbeli parasztoktól. Ja
nuárban — még a katonai hatalom pe
csétes engedélyével —, egy teherszerel - 
vény utasai közé préselődve, Szabad
kára utazik és beiratkozik a gimnázi
umba. A  Haramibašić utcában kezdik 
a tanulást, majd a Városi Könyvtár 
első emeleti termeiben. Egy márciusi 
délutánon felvijjognak a szirénák. K i- 
ki vágtat haza. Az állomás irányából 
egypár bombarobbanás hallatszik. A  
szerb templom tájékán szovjet légel
hárító üteg gyorstüzelése állítja meg. 
Az egyik fiatal katona — alig lehet 
idősebb nálánál — lenyomja maga mel
lé, mert a két gép még ott köröz a vá
ros fölött.

Április végén otthagyja ismét az is
kolát. Kapás napszámosokkal öt hétig



nagyfényi földeken kapálja a kukori
cát. Egy hónapja még diáktársakkal, 
lázas arccal bújták az Ifjúság Szava 
első számát. Épp egy romeltakarítási 
akcióra indultak, akkor osztották szét 
közöttük a lap friss példányait. Itthon 
a körzeti ifjúsági faliújság marad csak 
számára: szombat esténként, a kapá
lásból hazatérve, azt rajzolgatja; má- 
solgiatja a »befutott« kéziratokat, s 
másnap, vasárnap ismét csak a könyv
tár felé vezeti ösztöne. Kocsmázó le
génytársai csöndes elnézéssel kezelik.

A  nyár hazahozza mindazokat, aki
ket a háború elszakított a családtól: 
itthon az édesapa s a két idősebb test
vér is. A  kísértés nem szűnik meg: is
mét beiratkozik a gimnáziumba, s első 
szabadkai diáiklakása a palicsi úti Ma
rija Vojnič Tošinica /utcában van, egy 
ékszerészcsalád albérlőjénél. Augusz
tusban múlt tizenhét éves. Más, sze
rencsésebb nemzedékek ilyenkor már 
az érettségire készültek, ő pedig — ha
sonló korú társaival — még csak az 
ötödik osztály padjában ül. Érett, ko
moly nemzedék: nem érzik úgy, hogy 
szűk nekik az iskola. A  biológiataná
roknak, Müiler Gyulának vagy Sturcz 
Bélának az előadásai a darwinizmus 
és az evolúció tárgyköréből éppúgy le
kötik őket, akárcsak Sturcz Jolán ta
nárnő és a Dalázspiri házaspár ma
gyarórái. Az otthonhagyottak nélkü
löznek, szájúiktól vonják meg a szűkös 
falatot, hogy ő tanulhasson. Az erköl
csi kötelezettség rásúlyosodik.

A  palicsi úti diáknak kétszeres oka 
van rá, hogy minél gyakrabban meg



forduljon a Városi Könyvtárban: itt 
valóságos eldcvrádója nyílik meg a 
gyermekkortól nem szűnő szenvedély
nek, az olvasásnak, másrészt ezek a 
könyvtári látogatások a költő Zákány 
Antalt hozzák közelébe: ő adja kezébe 
Babitsot, Tóth Árpádot, a Romlás v i
rágait és — azt a kétkötetes belgyó
gyászati szalkkönyvet, amely nélkülöz
hetetlen lépcsőfoknak tűnik az ifjú 
számára az orvosi hivatás eléréséhez. 
Egyelőre az az érzése, hogy másképp 
le sem róható á adósságait szüleivel s 
az otthonhagyottakkal szemben, csakis 
ha orvos lesz — Hadzsy doktorhoz 
vagy Náray Gyula doktorhoz hasonló. 
A  vers vissza-vissztérő lidérc: a szaba
dulni vágyás, attól a torkát szorongató 
bűntudatérzettől, amit akkor érez, ha 
vasárnap esténként kiballag elemózsiás 
batyujával a messzi állomásra, s ma
gukra hagyja a beteges, nélkülöző, gon
dok közt gyötrődő, de előle mindent 
eltitkolni szándékozó szülőket...  In^ 
kább csomagolnák be az ő heti élel
mét is a messzi Masztárban és Szlové
niában katonáskodó idősebb testvérek
nek! De hát hogy lehet mindezt vers
ben megfogalmazni? A  vasárnapi haza- 
látogaitások rendszerint azzal végződ
nek, hogy nekivág a szántóföldeknek a 
falu legszélső házain túl, ott, amerre a 
kulai dűlőút kanyarog, s amerre — 
hűtlenül — sosem tart együtt a dolgos 
hétköznapokon a mind erőtlenebb szü
lőkkel ... Az egykori cimborák, s a 
lányok is, valami fájdalmat okozó tisz
teletfélével mondják oda neki a szer- 
vuszt, pedig mennyire szeretne felöl-



dódni köztük, hiszen az a szabadkai 
diákszoba börtöncella végül is; itt len
ne jó élni és dolgozni, az elhagyottak 
között. ..  A  megfogalmazások, a ki
mondások kényszere kínozza, de hiába 
6zámol le kíméletlenül az addigi isko
lás próbálkozásokkal, hiálba keresi a 
nagybetűs allegóriák helyében az ő 
személyes, kisbetűs gyötrelmeinek az 
eláradását a verssorokban. Még min
dig jelképekhez menekül:

Dűlőúton korhadt kereszt: 
eső mosta, vihar verte.
Rég elporladt a csontja annak, 
ki a földbe beleverte . ..

(1946. május 7.)

A túlságosan is érzékletes és átélt 
hétköznapi valóság nem sugall nemes 
egyszerűségű képeket a vergődő fiatal 
verselőnek. Csak előkészít. De addig ás 
ki kell bírni. Már a pesti és a zombori 
sínpáraik közt húzódó Napnyugati uga
rok 526. számú budárházának diákla
kója, a betört üvegű ablakon a szőlőik 
gyümölcsfáinak rozsdás leveleit csapja 
be hozzá az őszi szól — s a magány 
oly tökéletes, az elvesztett gyermekko
ri estéik melegét annyira áhítja, hogy a 
hiányt meseköltemény megírásával pró
bálja pótolni. Elkészül a Krumpli Kar
csi kóborlásai című, első hosszabb lé
legzetű mű, s ideje sincs elemezgetnie, 
mi került rá arra a sok nagy sárga 
papír ívre, amelyet egy romeltakarítás- 
taor csempészett a toalbátja alá — egy 
önképzőköri pályázat felcsibolja az ön



érzetét: beküldi a Munkánk című diák
lapnak, a Hullámsír s még egy-két »se
lejtezésen« átesett korábbi verse tár
saságában. A  jelige: »Gyepsori«, mert 
akkor már lezajlott az a Veres Pétert 
bemutató öniképzőtoöri előadás, amely
nek friss élménye egyelőre ebben a 
jeligében mutatkozik. A  tanulmány pá
lyázatról sem maradhat le: A paraszt
származású diák helye és feladata cím
mel megirt fejtegetés a versben nehe
zen elmondható mondandókért jelentett 
kárpótlást: Veres Péter ebbe már na
gyon is bele tudiott szólni!

S közben egy népköri Villon-est él
ménye, melynek mondandója ismét 
csak prózába kívánkozott volna, de a 
verses »megörökítés« igénye erősebb 
volt mindennél: az egyik széksor szé
lén szerényen meghúzódó munkásban
— gyermeki rajongással — az otthoni 
édesapját látja a Villon-est ötödikes 
részvevője:

... Villont bírálgatták és a
[szavatokat,

nagyzoltak, szájaltakf röhögtek jókat.
ő  csak ült szótlanul, némán, mint a

[hívek
szent ájtatosságon, s hulltak rá a

[rímek.

Egy refrén szíven ütötte, mint
[ elhaló,

fájó kiáltás: »Hol van a tavalyi hó?«

(1946. október 27.)

Hosszúak a petróleumlámpásos esték 
aibban a budárhajlékíban, s a lámpaláng



játszadozása a fehérre meszelt, díszte
len falon ismét csak regényes hangúi 
latokat ébreszt a gondok megoldha
tatlanságai elöl szűkölve menekülő, 
diáktársai közt is szótlan, befelé for
duló gimnazistában. A  kis sparheltben 
hamar ellobban a rőzse, keli a meleg
ség — nem is a rosszul táplált test
nek, hanem a képzeletnek...

Kertfalu házai, mint kicsi skatulyák,
lapulnak az éjben, álmukat

[alusszák..,

A  megütött hang, s az a megtalált, 
cincogóan kedves, egyszerű szó, hogy 
»skatulya« — teljes elégtétellel és ön
bizalommal tölti el a niapnyugati uga
rok diák poétáját.

Lassú, mély kongással a vén
[toronyóra

inti a parasztot, térjen nyugovóra.

Nem kell azt inteni, fekszik az 
[magától,

fáradtan beledől ágyába ruhástól.
Nem is imádkoznak, csak az

[öregebbek,

végső nagy céljukhoz akik
[közelednek.

Barna éj vándora felhők között
[bujkál,

sötét felhők mögül gyakran
[lekukucskál.

Senkit se nem láthat, ugyan kit is
[látna?

Csak az akácfának susog sűrű
[sátra ....



Hevenyészett vázlat segítségével ké
szül el a Bogár Imre című elbeszélő 
költeménynek majd háromszáz sora, 
1946 novemberében. A  hangvételbe, a 
szerencsésnek érzett invokációba nyil
ván belesegített az elemista kisdiák 
korában olvasott füzetes Toldi, aki egy 
vágóhídsori szomszéd padlás rejtőkéből 
ugrott oda az alig kilencéves lurkó 
szeme e lé ...  De a verses história zá
rósorai, a halott kedvesét sirató be
tyár képe már a tartós »ujjgyakorlat« 
eredménye, s ezt érzi maga a szerző is:

»Szerelmes úristen, mért versz ilyen
[nagyon?

Ha végem akarod, üss egyszerre
[agyon!*

Semmi sem válaszol káromolására,
csak a Tisza locsog keserves szavára.

Szaladnak a habok, sír a Tisza vize.
Szomorú szavának a nép vajon

fhisz-e?
Csobogj, szőke Tisza, ha nem is

[hallgatnak,
meséljed mesédet szomorú

[magadnak.

Az addig sosem látott Tisza »szala
dó habjai« mintha áttörtek volna va
lami hordalékgátat, amelynek száraz, 
vagy kiorhadó gallyai közt sehogy sem 
tudott eddig boldogulni az a topolyai 
Bács-érre emlékeztető erecske.. .  S ha 
ez még mindig »líra«, a következő, 
egy-két hét múlva megtalált hang már 
aiffóle elégtétel, újabb önbizalmat adó



Izgalom. 1946 decemberének első nap
ján, vagyis hajnalán ismét katonafiút 
búcsúztat a család. Az épp otthon tar
tózkodó szabadkai diák otthon öleli 
meg az idősebb testvért, mindenki el
megy az állomásra, csak ő marad ott
hon. A  sparheltben pattog az akácgally, 
a falióra vigasztalanul ketyeg a kis
gyerekkori nyoszolya fö lött...  Az ott
honi, hajnali elindulások nirvánája le- 
gyinti meg a Bogár Imre históriájával 
alighogy elkészült költősüvölvényt.

Kint az utcán léptek csoszognak, 
síri hangjai örök robotnak . . .

Ezt kereste! Mióta! Mire azok meg
jönnek, kisírt szemekkel a messzi vas
útállomásról, már kész az egész vers...

Cuppog a krumpla az őszi sárban, 
munkások jöttek ketten vagy hárman. 
Egyikük köhög kint a kapuban. 
Apámért jöttek, s ő kis batyuban 
veszi élelmét — nem oly sokfélét —, 
csak kis kenyeret, darab szalonnát, 
aztán vállára veszi fejszéjét.

Kábult színekkel közéig a reggel, 
s én, a nagydiák, ködös szemekkel 
nézem szobánkból a keleti p írt.
Anyám az éjjel fájdalmasan sírt — 
titokban hallottam fojtott hangját, 
s fájó soraim bár kikacagják, 
érzés nélküli, kemény emberek, 
mégis megvallom: sírtam hangtalan, 
mint verést kapott, tdknyos kisgyerek.



Most, hogy elmentek, egyedül vagyok. 
Még alig virrad, s lámpafény vacog 
a meztelen, rideg kis asztalon.
Vén falióránk megállt, s hallanom 
kell szegénységünk holt koppanásait. 
Jaj, e csönd tétlen hallgatója itt, 
a régi házban ülve, én vagyok? 
November végi köd hull a tájra, 
s ebként apámék után kullogok.

Visszautaztomban, még ott, a topo
lyai állomáson, azon kapom magam, 
hogy egy hetedikes diáktársnak — be
húzva őt egy sarokba — olvasom azon 
melegében a verset. Először fordult elő. 
Egypár jóbarátnak eddig is megmu
tattam, de nem emlékszem rá, hogy 
fel is olvastam vodna. A  hangom re
kedtre vált, a fülem égett. A  hiteles
ségérzet áhítatos tudata töltött be. Ba
rátom olyasmi megjegyzést tett, hogy 
az a »keleti pír« meg az a »‘kikacag
ják« mintha... Halálos sebet ejtett 
rajtam. Más esetben azt mondtam az
előtt : igazad van, öregem, hülyeség az 
egész, s legyűrtem violna az érzéke- 
nyedettséget. A  vonatban azért előhúz
tam zsebemből a verset, s már haj
landó lettem volna tárgyalni adókról 
a kissé finomkodó kifejezésekről...

Dévavári Zoltán, a Munkánk lelkes 
szerkesztője tapasztaltabb volt említett 
kritikusomnál: úgy fogadta el a ver
set, ahogyan a kezébe adtam. Ha sok
szorosítón is, de megjelentem. S még 
nem tudtam, hogy ez mire kötelez. A  
hangvétel továbbviivésére. Egyfajta er
nyedtség okozta-e, vagy mégsem volt 
még olyan határozott és döntő az a



magamra ébredés? Még ugyanebben a 
hónapban születtek az alábbi, s ehhez 
hasonló, érzelgősségbe torkolló sorok:

Nóta járt e tájon és az édesanyám; 
júniusi napfény ragyogott a haján, 
s szedte a virágot...

Mezítlába nyomát én már nem
[találom,

megcsókolnám pedig, s várnám a
[ halálom

friss barázda ölén ...

(Dűlőúton)

Nem az érzés őszinteségével volt 
baj, hanem a megfogalmazással. Hol 
volt ebből a decemberben júniusi nap
fényt megálmodó zsánerképből az Egy 
reggel otthon érzelmi, helyzeti doku
mentáltsága? Egy jóbaráthoz intézett 
verses levél záró saraiból is a tovább
folytatásnak ez a képtelensége, sőt an
nak fájdalmas bevallása szól:

.. .  Decemberi szél sír, süvölt, s már
[hallgatom; 

álmodozó szemem mért csüng az
[ ablakon? 

Megremeg a toliam , árnyék hull
[mögéje,

nóta zeng a szélben — magányom
[ zenéje.

Visszaszállnak lassan fekete varjaim, 
megpihennek lágyan lelkem tört

[ tornyain.
Búcsúzom is tőled, nem nyújtom most

[kezpm;



messzenéző szemmel toliam
[ félreteszem ...

(1946. december 7.)

Dehogyis tettem félre! S azok a 
»tört tornyok« ás elbírtak egy sereg 
szerb népdalfordítást.. .  Ösztönös meg
oldás volt-e? Talán. De az ismeretlen 
öröm, a »nem haltam meg« egyszerű 
csodája; a fordítás átsegített valamin. 
Szükségem volt-e rá? Miivel így tör
tént, biztosra veszem. A  tizennyolc 
évesek megbocsátható önbizalma egy 
testvérnek írt ekkori levélből moso
lyogta t meg most:

» Kedves Bátyám!
. . .  Történelemjegyzeteid sorsát nem 

ismerem. Valószínű, hogy elhánykolód
tak. Nagyon fontos lett volna? Ha igen, 
akkor írd meg, és én szívesen írok ne
ked egy dolgozatot a marxizmusról, 
vagy bármilyen témáról, amihez értek 
egy keveset. Esetleg szerb nyelven is 
megpróbálhatom megírni, örülnék , ha 
segíthetnék valamivel rajtad. Ma va
sárnap volt, de nem mehettem haza. 
Tanultam. (Nem  mentem sehova, csak 
itt, a kiserdőben sétáltam egyik ba
rátommal.) Jobb itt nekem. Otthon 
nem találok barátokat. A  ház üres nél
kületek . . .«

Ugyanezekben a napokban (1947. 
március 10-i keltezéssel) Topolyáról 
egy sokkal reálisabb levél indult útra, 
ugyanarra a katonai postaszámra:



*Szeretett kedves jó fiam!
...tudatom  veled, hogy a III .  14-én 

feladott csomag visszajött, ma kaptuk 
ki a postán, az élelem mind hasznave- 
hetetlen, de nem is csoda, hisz 4 nap 
híja 1 hónapig úton volt, de mivel te 
nem kaptad meg, hála Istennek, hogy 
visszajött, így bár a pénz, a cigaretta, 
a dohány és a levél, levelezőlapok és 
bélyegek nem vesztek kárba. . .  Hol
nap, 11-én feladjuk ajánlva, amik uisz- 
azajötték, cigaretta, dohány, levelek, 
levelezőlapok, bélyegek, és a 200 dinárt 
is a csomagba tesszük. . .  Most még egy 
örömhírt írok, fiam! A  Feri a tanulá
sáért kapott 1620 dinárt ösztöndíjat, 
ezen a pénzen vett most egy pár na
gyon szép cipőt és egy öltözet sötétkék 
ruhát, pont annyiba került, mint 
amennyit kapott, így most a Ferinek 
is nagy öröme van, de mi is nagyon 
örülünk neki, csak bár te is idehaza 
volnál, hogy megoszthatnánk veled is 
az örömünket. . .«

A  pesti vasút mentén a háború be
fejezése óta másodszor kezdtek rügyet 
bontani a csipke-bokrok. A  Kövesdiék- 
nél esténként egybegyűlő szőlőmunká
sok, budárok el-elmaradoztak, mert 
várta őket a szőlő, a homok. Nagy si
keremről így aztán csak a háziak érte
sültek azon a májusi napon, amikor 
vittem haza a verspályázaton nyert 
könyvet, József Attila forradalmi ver
seit (Cserépfalvi Kiadó, 1945.). A  sza
badkai középiskolások lapjának, a 
Munkánknak a szabályos pecsétjével 
jelezte Dévaváni Zoltán, hogy:



Fehér Ferencnek,
a Munkánk verspályázatán elért el

ső és tanulmánypályázatán elért máso
dik helyezéséért. — 1947. május 9.

A  »tanulmányt« az Ifjúság Szava is 
átvette, Gyepsori jeligés aláírással. To
vábbi sorisom eldöntetett. Az önképző
kör gyűlésre, a legközelebbire ki kel
lett rukkolnom valamivel. A  gimná
zium folyosóin, (szünetben, régóta bo
rotválkozó nyolcadikosok tiszteltek meg 
társaságukkal. Ágoston barátom, akit 
diáknyelven csak Áginak becéztünk, 
egy este hazadarvadozásfcor eltűnt a 
szemem elől, s kiabálni 'kezdtem: »Ági, 
Ági!« Müller bácsi, aki semmibe se volt 
beavatva, elém állt és rám förmedt: 
»Ne kiabálj neki, hanem lódulj utána!« 
S hunyorintott cinkosan. Ez azelőtt 
nem történhetett volna -meg.

Elég az hozzá, hogy a díj nem ron
tott meg. Nem éreztem úgy, hogy eztán 
már csakis valami világrengetőt kell 
írnom. Azt írtam meg ezekben a na
pokban, amivel egész kamaszkoromban 
csak próbálkoztam: az első verset arról, 
aki úgy volt hozzám gyöngéd, hogy 
sosem kényeztetett. Aki úgy volt hoz
zám szigorú, hogy sosem bántott meg.

A N Y Á M

Sápadt szép orcáin 
nincs egy csöpp rózsaszín. 
Habfehér bánat 
hamvasztja anyámat.



Ágyunkat őrizi, 
álmunkat ő viszi 
lágy karokkal 
át az éjszakán.

Reggeli mosolya 
ragyogó gondola 
gyanánt suhan be 
szívembe.

Ruhája rongyait, 
feslett foltjait 
mireánk varr ja 
vézna karja.

Esténként dúdolgat, 
s szívünkről leolvad 
sok keserű máz.

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

(1947. május 17.)

Elkészül egy novella is, a Józsi. Az 
önlképzőköri gyűlésr amelyen felolva
sásra kerül, már ismeretlen vendége
ket ds vonz: egy-két fiatal újságíró tár
saságában ott ül, derűsen mosolyogva, 
a Híd szerkesztője, Lévay Endre is.* A 
gyűlés végén csak annyit mond: gyere 
fel (hozzám, öregem, a napokban...  be
szélgetni szeretnék erről a Józsiról...

* A Híd akkori fő- és felelős szerkesztője 
dr. Steinfeld Sándor volt. (Szerk.)



Mosolygott aikkor ás, amikor szív
dobogva felbotorkáltam az Engels utoa
9. lépcsőm. Hellyel kínálit. Elvesztem 
a fotelban. Nyurga voltam én, nem úgy 
értem... Hanem attól, ami rám vár 
esetleg.. .  Már útközben latolgattam: 
vajon pozitív hős-e novellámban ez a 
kis kanász? Annáik kell lennie, hiszen 
árván maradt kis unokatestvéremről 
mintáztam, akinek a sorsáról néha éve
kig nem tudott a tisztelt rokonság. 
Gazdáknál, szállásokon sínylődött, s 
egyszer karácsony estéjén, zúgó hóvi
harban gyalogolt be tíz kilométerről 
hozzánk. Az arca lilára fagyott, kis ke
ze feje felpüffedt. A  kanál 'kiesett a 
kezéből. Édesanyánk úgy etetgette, s 
minden kanál odanyújtott ételt rá- 
pottyanó, hangtalan könnyével sózott 
meg. Már 'hogyne lenne pozitív hős! De 
akkor miért mosolyog szüntelenül ez a 
Lévay? Ez a mosoly nem jót jelent 
Alighanem ezt nevezik tigrismosoly- 
nak...  Vártam, hogy mikor veti rám 
magát az eszmeiség széttéphetetlen há
lójával . . .  Fölkészültem a védekezésre.

— Azt hiszem, hogy egy kissé 
^gyonírtad ezt a Józsit!

Ezt addig még nem hallottam.
— Nem távolodtál el eléggé a hő

södtől ...
Azt hittem, hogy viccel. De nem vic

celt, mert hát mosolygott. S attól tar
tani kellett. Eddáig is hallottam, olvas
tam, hogy az írónak közelítenie kell 
alakjaihoz, s most maga a Híd szer
kesztője épp ezt veti szememre? Vál
tozott volna az irodalompolitika?



— Ez a kiskanász ott él mélyen a 
szivedben, tudom. De hát nemcsak ott 
kell élnie, hanem «az írásodban is. 
Azért vagy író. Vagyis hát lehetsz még.

Ilyeneket mondtak nekem ott az
nap. Vagy egy óra hosszáig. A  végén 
meg voltam győződve, hogy a Józsi 
csapnivaló fércmű, s kész csoda, hogy 
az önképzőkör nem fütyült ki miatta.

Kiszédelegtem Lévay szerkesztő elv- 
társ szobájából.

Az augusztusi Hídban, egy sor vál
toztatás nélkül megjelent a novella. 
S közben szerkesztőcsere sem történt

A  vakációzó szegénydiákok lelemé
nyességével és kényszerűségével egy 
szövetkezeti irodában vállaltam mun
kát azon a nyáron. Oda hozta a postás 
első íród tiszteletdíjamat — a Józsiért. 
A  leküzdhetetlen öröm egy akkor írt, 
fiatalabbik bátyámnak 'küldött levélben 
csapódott le (1947. augusztus 9.):

» Kedves Bátyám!
Ezt a levelet itt írom az irodában, 

ahol dolgozom. Kisebb hibáktól elte
kintve, elég tűrhetően gépelek, ugye? 
Ezt az egy hónapot majd csak kihúzom 
valahogy. Azután meg megyek iskolá
ba. Reggel 7-től d. u. 3-ig dolgozunk. 
Ebéd „nyet” ! Sajnos nem folytathatom 
írásomat, mert a munkatársnőim nem 
bírják idegekkel az egyhangú kopogást, 
s attól félek, hogy megskalpolnak. . .  
Egyik elbeszélésem megjelent a Híd 
című folyóirat augusztusi számában. El 
se képzeled, micsoda öröm ez számom
ra! Hurrá! Ijjujúúú! Csakugyan nem



komázik veled a malária? És micsoda 
szerény kis mondattal intézed el azt, 
hogy aszondod: — Tíznapi pihenőt kap
tam, mert 15000 km -t megtettem. Hát 
nem mondom, ugyancsak jó spártai let
tél volna, ha az ókori Görögország fiá
nak születsz.. .  Különben fogadd elis
merő hátbaveregetésemet! Hű, micsoda 
teljesítmény! Nekem kilóg a nyelvem, 
mire a Zadrugához érek a Vágóhídsor- 
r ó l . . .  Tudod-e, mi az újság? — Me
rtek a ziskolába! Ügy ám! Osztán van 
már lakásom is: hároman lakunk maj
dan egymás mellett, ha el jövend az a 
züdő. . .  Egy fene kis diákszobánk lesz. 
Tudod, olyan nekünk, művészlelkeknek 
való, csendes kis belvárosi hónapos- 
szoba, öreg bútordarabokkal, ferenc- 
jóska-bajuszos öregbácsik képeivel a 
falon és levendulaillatos rokkant író 
asztallal . . .  Az ablakokon csipkefüg
göny, a padlón kapott szőnyegek, és 
mindez a miénk, három jóbaráté! Tár
saimat nem kell külön bemutatnom, jól 
ismered őket magad is. Az egyikkel 
már tizenöt éves koromban aszkétának 
csaptam föl és közös titok alatt ké
szültünk a jezsuita rendbe való felvé
telre . . .  ő : B. István negyedikes ke
reskedelmi akadémista, 21 éves, nőtlen, 
egy időben szakállat hordott, de az 
anyukája komoly megrovó intézkedé
sei folytán — nem akart neki zsebpénzt 
adni! — egy erős jnllanatában lebo- 
rotváltatta . . .  ö  maga is levakarhatta 
volna, mert civilben fodrász- és bor
bélymesterséget tanult az apja műhe
lyében, de hát elképzelem szegény ba
rátom sivár lelkiállapotát. . .  K i is len



ne a triász másik tagja, mint az én 
kebelbarátom, Szappanyos, azaz családi 
nevén B. László, rajzoló és festő-mázo- 
ió, meg pingáló egy személyben. De tud 
mosogatni is, meg palacsintát sütni, s 
eme jeles tulajdonságainak kitűnő hasz
nát vesszük majdan szűkösebb napja- 
inkban. . .«

Az utcai szobánkba bebólogató, 
árny játékaikkal jókedvre hangoló nyá
ri akácok alatt, a keskeny téglajárdán 
ott érzem mezMen talpamat, ahogy a 
»zadrugai« penzumnak eleget téve le
rúgom a cipőt s megyek ki az árendás 
dinnyeföldre, a napraforgófejek láng
jával körülvett nádkunyhó világonkí- 
vülisógébe; hallom fekete vizslánk esz
telen örömének felém röppenését, lá
tom a nyomában kunyhóból előbújó 
apámat, szemében a szeretet férfias 
leplezését: »No, megjöttél, fiam .. .«*
Lövészárkokban és szuronyrohamban 
átélt négy esztendő tanította meg vele. 
hogy mit jelent a bakának az otthon
ról érkező, megnyugtató hír; ezért vált 
a család íródeákjává, ezért ült neki 
szertartásosan a levélírásnak aratásidő
ben is, holtfánadtan érkezve meg a 
mezőről, hogy egyik katona- vagy 
diákfia se maradjon biztató jó szó nél
kül a messze idenben...  A  hitvesi hű
ség gyűjtötte össze 1914 nyarától 1918 
őszéig, majd 1944 augusztusától fog
ságból való hazatérésig küldözgetett, 
gondos kézírású leveleit, melynek csak 
megszólításom, bekezdéses szabványa 
őrizte a paraszti levelezés íratlan ká
nonját; a többi egyéni közlés volt, tpon-



tos, szavahihető, mindig a másik meg
nyugtatását szolgáló családi beszámoló, 
mindenkiről külön-ikülön; ebbe szőtte 
bele a maga munkájáról szóló, mindig 
reménykedéssel teli mondandókat. 0 
egy idejében jött tavasza záporról tett 
említésében annyi volt a holnapba ve
tett hiiit, mint abban az egyszerű igaz
ságban, hogy a mag azért van, hogy 
kicsíráizzék... A  jégveréssel sosem szá
molt, de szemtanúja voltam, milyen 
erővel viselte el az egyik ilyen tragé
diát: végignézett a nyári jégverés súj
totta árendás földön, arca megszürkült, 
szép nagy bajusza lefonnyadt kétoldalt, 
aztán feltürte mezítelen lábán a nad
rágszárat, s odaszólt nekem csöndesen: 
»Hát akkor -teregessük vissza azt az 
indát, ami megmaradt, fiam . . .«

Az ő hozzáállásával kezdtem újra 
vagy folytattam mindent eddigi életem
ben.

Tizenkilenc évemnek ez a nyara 
egyébként nemcsak a katonafivémek a 
gondjait elűzni szándékozó, diákosan 
tréfás levélből bontakozik ki magam 
előtt is: egy jóbarátnak, a legigazibb
nak írt, de — talán épp feltárulkozá- 
som miatt — el nem küldött levél is 
előkerült most a régi iratok közül, 6 
odakívánkozik, amaz ellentétpárjául:

»Kedves Barátom/

Leveled nagyon meglepett, mert 
nem vártaim. Érdekes, hogy mégis — 
vagy talán éppen azért — megörültem 
neki. őszinte sorokat találtam benne. 
Nagyon köszönöm — Édesanyám névé



ben is —, hogy azt a bizonyos gyógy
hatású növényt megemlítetted. Most 
xnár nincs szükség orvosságra, mert 
hosszú nyomozás után az egyik szabad
kai gyógyszertárban kaptam kitűnő or
vosságot. Édesanyám egészsége csak
nem teljesen helyreállt. Talán meg se 
kell operálni. . .

Kedves Barátom! őszintén sajná
lom , hogy megbántottalak. Hidd el, 
megérdemelném. hogy arcul verjem 
magam. Nem lett volna szabad elkül- 
denem azt az érzékeny hangú lapot. 
De hát úgy el voltam keseredve, hogy 
magam sem tudom, hogy vészeltem át 
azt a pár hetet. Nem szabad sohase 
elveszítenünk a fejünket. Realizált v i
lágszemlélettel, csökkentett igényekkel 
vágok neki az életnek. Az eddigi csak 
előjáték volt.

Szégyenlem azt a gyerekes „búcsú- 
lapot". Nagyon szegény vagyok, s mert 
kopott ruhámhoz nem ugyanolyan lel
het adott a sors, hát érzékeny is va
gyok. Csak úgy, mint a többi proli. 
Éppen ezért, kérlek, felejtsd el azt a 
buta lapot. Azt kéred, legyünk jóba
rátok. Én ennek semmi akadályát nem 
látom. Nem láttam eddig sem... Ugyan
is — szerintem — mi már régóta jó 
barátok vagyunk.

Az én szünidőm színhelye a dinnye
föld meg a többi mezei munka. Alapos 
tapasztalatokat szereztem, mióta otthon 
vagyok. Ha most is naplót írnék, soh 
füzetet elhasználnék. De én nem írok 
semmit. Nehéz testi munka után örü
lök, ha beledőlök az ágyba. Soványod-  
tam hat kilót és nőttem 3 cm-t. (A



munka!) Hajam hosszúsága pillanat
nyilag csupán három cm. További vár
ható állapot: gyengén növekvő irány
zatú. Testemen nincs egy fölösleges 
zsírcsomó sem, csupán kemény, tra
gacshúzta kötélizmok. . .

És most egy kis belső terepszemle! 
(Ez annál inkább jólesik, mivel hiány
zik a naplóírás.) Csak nagy vonalak
ban siklok át egyes dolgokon. 1. Vég
legesen meggyőződtem, hogy az élet 
egy szüntelenül tartó, piszkos, véres 
harc, s ennek csak a halál tesz pontot 
a végére. 2. Egyetlen dolog ad értel
met a harcnak: a szerelem. És az eb
ből következő — utódainkban való to
vábbélés (feltáfmadás! Figyeled, micso
da halovány árnyalat van pesszimiz
mus és optimizmus, dekadencia és op
portunizmus között?!) No, de nem írom  
tele a levelemet ilyesmivel, inkább 
másról. Hat hete tanulok komolyan 
szerbül ( ! ) ,  van egy szerbiai jóismerő
söm, vele beszélgetek. Leírom a nevét 
is, mert nekem szépen hangzik: L ju - 
binka. . .  Persze ő is tanul ezt-amazt 
tőlem — magyarul. Eldicsekedhetem: 
jó l megértjük egymást, sajnos, a jövő 
héten megy vissza hazájába, abba a 
kis hegyi faluba a Morava partján.. .  
A rádióból orosz műsorokat hallgatok a 
nyelv miatt, persze már késő estén
ként. Olvasmányaim voltak az utóbbi 
időben: Luiz Sztivenszon: Osztrov
Szokroviscs (oroszul!), Dosztojevszkij: 
Bűn és bűnhődés, Maksim Gorkij: P r i- 
povetke (szerb), Dr. Fornet: Belgyó
gyászat I— II., Dr. Manninger: A  sebé
szet tankönyve . .. Vázlatot készítettem



— történelmi vonatkozású anyaggyűjtés 
után — egy hőskölteményhez (!! ! ) 
Annyit elárulok, hogy petőfistáink har
cát dolgozom fel. A  Híd verspályázatá
ra akarom beadni. Sajnos az idő sür
get, s én csak késő este vagy ünnepnap 
dolgozhatom rajta. Jövő hónapban egy 
hétre felutazom Palicsra. Ott szeretnám 
jó részét megírni. (Egyedül megyek.) 
És még egyet, kedves barátom, ha 
megengeded: előre kérlek, ha találko
zunk ismét, a V II. b-ben, ne furcsáll- 
jad eszmevilágom alakulását. Mélyen 
kommunista érzelmű lettem. Remélem, 
ez nem befolyásolja barátságunkat. Ígé
rem, hogy veled szemben nem leszek 
agitátor. Tanulni fogok! Bátyáim — 
lehet, hogy mindketten — már őszre 
hazajönnek s szüleim gondját megoszt
ják. Viszont én egész életemet teszem 
meghasonlottá, ha nem tanulok tovább. 
Köszönöm még egyszer, hogy írtál. 
Kedves nővéred üdvözlete azt jelenti, 
hogy nem felejtette el öccse „árnyé
kát”, akit csak egy novellája után — 
hiányosan ismerhetett meg. Sajnálom, 
hogy messze vittek egymástól utaink, 
s én is csak kis villanásokra emlékezve 
idézhetem föl rövid ismeretségünk ked
ves emlékét. . .  Köszöntlek, kedves ba
rátom! Hiszem, hogy megértetted leve
lemet. A mielőbbi viszontlátás remé
nyében szeretettel ölel, Nővérednek 
pedig szívélyes üdvözletét küldi:

Feri

29 Fehér-szállás, 1947. VII. 30.«



A  nagy »belső reformok« egyelőre 
nem követhetők a VII/B tanulójának 
versein. De az őszi termés legjavát 
mégis leküldi Geller Lajosnak, az I f 
júság Szava főszerkesztőjének. Köztük 
van a Mosóasszony című is.

Mosóasszony reggel-este 
szomorúság napszámosa; 
rongyleikének gondfoltjait 
mindhiába mossa-mossa.

Éjszakánál feketébb lesz 
szennyvizének minden habja; 
bánatának sós könnyeit 
befelé hullajtgatja ...

(1947. november 13.)

A  szerkesztő kíméletlenül mutat rá 
válaszában Arany Ágnes asszonyénak 
közvetett hatására. A  szerzőt annál 
érzékenyebben érinti mindez, mert 
azonnal ráeszmél maga is az öntudat
lan képzettársításra. S azt is be kell 
látnia, (hogy a niagy nyári önképző 
terveket megcsúfolja ez az egy helyben 
topog ás. K i kell törnie a bűvös körből; 
De merre? A  szólamversek leperegnek 
róla; egész alkata, énje merő tagadása 
az effajta programszerűségnek. A  
számiadást mégis versben próbálja meg
fogalmazni. Több eldobott, vagy félre
tett (kísérlet után (1948. április 8.) el
készül a Hitvallás. A  tudat, hogy va
lamit mégiscsak elmondott ifjúsága 
nagy belső küzdelmeiből, feledteti ve
le a fortissimóba belopakodó veszélyt, 
a lenézett szólamszerűséget:



Holdimádó vottam, álmodozó árnyék,
Hamis régióban bolyongott a lelkem.
Hajnalodik most már, tovább mire

[várnék —
Hideg csillagok közt egy társra sem

[ leltem.
Halott az a világ, szíve, vére

[nincsen,
S hogyha meg tud élni: sovány ott 

[az isten . ..

Szűk lett ez a világ — tán mert fala
[régi?

(Szomjas tüzű szemem tág határra 
[vágyik . . . )

Szabad szellememmel jó l befutok
[néki,

S acélizmom előtt hogyha mégse
[tágít:

Dagadt televényből feltörök az égig,
S régi hazug hazám lerombolom

[végig!

Égő élet ébreszt: húsból-vérből való,
Munka láza hevít, sustorog a vérem.
Kicsi kikötőnkből indul már a

[hajó —
Hiszem, át fog töm i távont időn,

[té ren . ..
S nektek, kik a parton fintorogva

[álltok,
Csúfos ijedéssel úgy marad a

[szátok! . . .

Nagyerejü népem, aki bölcsőm
[voltál,

Bennem lakozol már, és én benned
[élek.



Neked áldozok csak, csodás mivü
[oltár;

Rólad szól a dalom, diadalmas élet!
S akit Igazságnak, akit Fénynek

[hívnak —
Ütmutatóm leszel, örök Vöröscsillag!

Azon az eszmei parton sajnos nem
csak szájitátó tétovák álltak ott, hanem 
azok a szegényparasztok ás például, 
akik soványka agrárföldjükön annyi 
gabonát sem tudtak termelni, hogy ele
get tehessenek beszolgáltatás! kötele
zettségeiknek, s maguk is kilónként, 
feketén vásárolták már a kukoricát is, 
hogy puliszkának való daráit őröljenek 
maguknak... S az igazság az volt, 
hogy nemcsak a vers jelképes kikötő
jéből volt akkor indulóban egy hajó, 
hanem a VII/B valóságosan is kirán
dulásra készült, s ismét nem az eszmék 
vizére, hanem az addig sosem látott 
Adriára... Az édesapai levelek ezt is 
dokumentálj ák:

»Szeretett kedves jó fiam!
.. .  kérsz bennünket, hogy írjuk 

meg, hogy a Feriék mikor érkeznek 
meg Dubrovnikba. Nagyon sajnáljuk, 
fiam , hogy ez a reménységed, hogy a 
Ferivel ott találkozol, megsemmisül, 
mert, mint írtam is már, nem mennek 
sehová sem. Hogy mi okból? Azt mi 
sem tudjuk . . .  Márna adtunk el elő
ször egy kis borsót, csak négy és fél 
kiló volt, egy hét múlva majd már 
többet adhatunk e l .. .  írd meg, fiam, 
hogy ott, Mosztárban melegek van



nak-e, mert idehaza nagyon melegek 
vannak, ha nem lett volna eső, talán 
minden kisülne a fö ldből. . .«

(Topolya, 1948. május 14.)

Abból a négy és fél kiló borsóból 
bizony csak az eszmék hajójára szán
hatott volna fel a hetedikes diák. A  
valóságosra, arra a 'kirándulóhajóra, 
várnia kellett még őszig. Az édesapa 
1948. szeptember 24-i levele sejteti, 
hogy a két katonafiúnak csomagokat 
küldözgető szülőknek milyen áldozatot 
jeHenthetet a diákgyerek és — nem 
eszmei hajókirándulása:

» Szeretett kedves jó fiam!
. . .  a ruhát mi már feladtuk a pos

tára, már harmadik napja, és 500 di
nárt is adtunk fel, a csomagban küld
tünk egy kis drb. szalonnát és 40 drb. 
cigarettát. Most pedig tudatom veled, 
a Feriék tegnap indultak kirándulásra 
a tengerpartra, 7—8 napig oda lesznek, 
bár találkoznátok. Nagyon örült, hogy 
ő is mehetett, igaz, belekerült több 
mint 1000 dinárba, de m it csináljunk, 
ment az egész osztályuk, vagyis a 
nyolcadikosok mind mentek, hogy esett 
volna neki, ha ő nem mehetett volna 
a többivel. . .«

Egy korábbi levél (1948. június 2.) 
még több adalékkal szolgál az otthoni 
állapotokra vonatkozólag. A  három éve 
földhöz jutott, egykori napszámos apa 
irta ebben katonafiának:



»Szeretett kedves jó fiam!

. . .  azt is írod, hogy sok a gondod. 
Hogy miért, azt nem értettük meg. A 
munkád végett? Vagy a helyzet vé
gett? Amennyire lehet, nyugodj bele a 
sorsba, mert ezen segíteni úgy sem tu
dunk mi, van, ahogy van! és lesz, 
ahogy lesz! csak mindnyájunknak 
egészséget adjon a jó Isten, akkor más, 
ahogy lesz! még dolgozni bírunk, ad
dig éhen nem halunk meg, és bizzunk!! 
majd lesz még nekünk is egy kis jó 
világ. A  Pisti otthagyta a traktorállo
mást. Hogy miért? Azt is megírom. 
Most is 40-en voltak 3 és fél dináros 
tanoncok és ezek közül, akiknek letelt a 
szerződésük, azokat el bocsájtották, a 
helyükbe vállaltak újakat, tehát a Pis
ti is erre számíthatott volna, a télen 
elbocsájtották volna kenyér és minden 
nélkül, így bár a kenyerét megkeresi, 
és dolgozik úgy, mint a többi, akik 
nem a traktorállomáson dolgoznak, és 
addig is a 3 és fél dináros fizetésből 
nem lehet megélni. Most van ám úgy, 
fiam, hogy kutya világ szűk esztendő! 
Vannak, akiknek nagyon jó, egypáran. 
Most nincsenek urak, az a fő! Azelőtt 
egy nagy birtokon volt az úr és egy 
ispán vagy intéző, most ott 30-40-en 
vannak, akik nem dolgoznak, csak in
tézkednek. De ez nem volna baj, csak 
hagynának tisztességesen élni minden
kinek, de nem is írok már erről, csak 
még azt, hogy a kakastejes sütemény 
már kirontja az ínünket, de csak az is 
volna elég . . .«



Az Adrián hajózó diák minderről 
tud, is csak az teszi számára elviselhe
tővé a mindenképpen kivételezettnek 
látszó helyzetet, hogy végig kitűnő ta
nuló volt minden osztályban, s minden 
nyarát munkában töltötte. A  család 
fáradhatatlan, nagy szívű levelezője 
erről is megemlékezik:

»Szeretett kedves fiam!

.. .  csak az vigasztal, hogy ha meg
kezdjük a kapálást, majd nekimegyünk 
mindnyájan, és úgy majd megy a mun
ka. Mint írtam is már, a Pisti és a 
Feri járnak dolgozni, de ha lehet ka
pálni, majd ők is idehaza maradnak, 
130 dinárjuk van napszám, a Feri ma 
délelőtt nem ment dolgozni, mert hí
vatták a katonaügyosztályra, megkapta 
a fölmentést 1954-ig, így tanulhat most 
tovább. A Feri ma azután is járt, hogy 
valami irodai állást kaphatna, amíg 
nem kell menni neki az iskolába. Hogy 
majd kap-e, még nem tudjuk, most 
vitte a kérvényt, mert azt is kérvényez
ni k e ll. . .  A Feri vizsgái eredményeit 
majd 27-én tudjuk megt majd meg
írom . . .  Fáj, fiam , hogy most nem 
küldhetjük úgy a csomagokat, mint 
azelőtt, de akárhogy fáj is, nem tehe
tünk semmit sem, majd lesznek még 
jobb napjaink is, most már nem írok 
többet, a kaszát megkalapálom, mert a 
Rozi nénédnek félhold árpát lekaszá
lunk holnap, ha nem esik. . .«

(1948. június 15.)



A  hetedikes gimnazista poéta nagy 
lélegzetvétele <a Hitvallásban őszinte 
szárnyalási vágyból fakadt« de ez az 
otthoni, földszintes viszonyulás vissza
vezette józanabb eredőihez. A  valóság 
mindennapjaihoz, ö t  héttel a nagy 
szándékok és szabadulni vágyások ver
se után nemcsak a tömörítő szándék, 
hanem a fejét — ég helyett — földbe 
beütő eszmélés hozza létre ezt a négy
sorost:

A  GONDDOLAT

Szép galamb. A  szárnyát szétszegi,
s széles ívben messzi síkra száll.
Jaj, ha pelyhes fészke nincs neki:
jaj, ha párra sohse nem talál!

(1948. május 19.)

S utána ismét egy nyár — az utol
só gimnazistanyár —, amely a többi
ekhez hasonlóan nemcsak verselésre 
késztető vakációs ábrándozásokat ho
zott a fiúnak:

»Szeretett kedves jó fiam!
. . .  vettünk ruhát, most varr ja a 

szabó, 5 is minden munkát félretett és 
a te ruhádat csinálja, hogy készen le
gyen, mire írod, hogy küldjük. Megér
te ttükfiam , hogy te is egészséges vagy, 
hála Istennek, és írod, fiam, hogy most 
megnyugodtál, hogy a lapom megkap
tad. mert azt hitted, hogy azért nem 
Írok én, hogy talán beteg vagyok. Hála 
Istennek, nem vagyok beteg, de úgy el 
voltam foglalva a sok munkával, hogy



nem volt időm írni, a bosztányból egy- 
szer egy héten csak annyi időre jöttem  
be, hogy megmosakodtam és beretvál- 
koztam, sokszor azt sem tudtam, Jiogy 
melyik munkát is csináljam. Volt a ká
posztakapálás, krumpliszedés, a héten 
meg én és a Pisti leszedtünk 2 lánc 
kukoricát részre, a Sz. Julisét, ma hoz
tuk haza a részt, nincs mérve, de olyan 
7 m.m. lehet a rész. Még a kukoricát 
szedtük, 4 nap a Feri volt a Pisti he
lyett a szelektor gépnél, zsákolnia kel
lett, ma már Pisti ment oda dolgozni, 
a Feri ma reggel ment Szabadkára, 
mert ma már megkezdődik a tanításuk. 
Most a 8.dikba jár, hogy azután hogy 
lesz? Hogy bírjuk? Nem tudjuk . . .«

(1948. szeptember 10.)

Egy korábbi levél apai nagyanyám, 
a szüle halálának elfelejtett dátumát 
is felidézi:

» Szeretett kedves jó fiam!

. . .  kérdezed, hogy mi újság van ide
haza. Az a legnagyobb újság, fiam, 
hogy a szüle meghalt. 20.ikán halt meg, 
tegnap, 21.ikén volt a temetése, én és 
Anyád ma reggel jöttünk haza, a Feri 
is ott volt tegnap, de ő hazajött a dél
utáni vonattal. . .«

Miért ds nem voltam ott a temeté
sen? Már nem tudom.

Kisgyerekként a virrasztásokra is 
elvezettek, talán azért. Fehér szülét ott



szerettem meg igazán, a napnyugat! 
ugarokban. Ott élt ő is Kövesdi sógo- 
roméknál. Mindig attól félt, hogy éhen 
halok, de nem volt nyűgös a szeretete. 
írástudatlan volt, s nem egyszer kér
dezte álmélkodva, ha olvasni, tanulni 
látott: »Hogy tudsz, gyerekem, olyan 
sokáig egy helybe nézni?« Fiatalasz- 
szony korában huszonhat aratónak sü
tött kenyeret, s aztán ment markot 
szedni, a többiekkel. A  vonattól — két 
sínpár között állt az alacsony kis bu- 
dárház — haláláig félt. Hányszor ho
zott nekem titokban egy-egy üveg vö
rös bort a köténye alatt, mivel mindig 
azt hitte, hogy afféle fiúi szerénység
ből, jólneveltségféléből nem fogadom 
el a házbeliek kínálásait. ..  Aztán, 
amikor azt láttam, hogy nagy szemér
mesen tölt magának olykor (»a  vörös 
bor jó a vérnek«!), cinkosává lettem, 
s magam is borivóvá váltam az érett
ségi tájékán. Soha egy korttyal nem 
ivott többet a kelleténél, ezzel a meg
állapítással tartozom emlékének. A  te
metésén nem voiltam jelen, de otthon, 
a dinnyeföld nádkunyhójában, három 
héttel a halála után, az ő árnyát hal- 
lottam átsuhogni a párával rezgő min- 
denségen, amikor megírtam <az alábbi 
verset:

FURCSA ÉJ

Udvarunkra hullt a Hold
sápadt félkaréja.
Varjú módra károgott
háztetőn a héjjá.



Kopasz csirke csirregett 
álmos ólja mélyén.
Láttam lidércfényeket 
lent a rezgő rétnél.

Mondják, embert öltek ott
— átkozott a pénze! — 
és hogy sokszor sír a holt 
csörgő csontzenére. . .

Elindultam: meglesem, 
amit sohse láttam.
Míg mentem a kerteken, 
borsódzott a hátam.

Felhők között járt a Hold 
halvány félkaréja, 
és utánam vijjogott 
sürgetőn a héjjá.

Hangja húsba hasgatott, 
mintha kés lett volna. 
Tizenkettőt kongatott 
falunk ferde tornya. . .

Sejtelmesen sírt a sásf 
szinte szívre szállón, 
s akkor jött a vén Kaszás 
végig a kaszálón.

Nagy kaszája villogott 
félelmetes fénnyel.
Lassan felém ballagott. 
egybefolyt az éjjel.

Űjra héjjá vijjogott, 
s én a földre rogytam. 
Hallottam, hogy hátamon 
csontos ujja koppan.



» Tudhat sokat — bölcs az ész, 
ámde jár az óra; 
lesújt ez a rossz acél 
szépre, rosszra, jó ra . . .«

» Lelketekben láng a hit. 
Egyszer semmivé lesz, 
hisz belében ott lakik 
lányom, az enyészet. . .«

» Hiúságból áll a föld. 
önzetlen csak Kháron.
Hús hazája itt e völgy, 
szállít szabott áron . . .«

» Nézz föl, éppen itt evez 
hallgatag hajósom.
Hogyha kéred, vízre vesz, 
egyet kell csak szólnom . . .«

Ébredésem furcsa volt 
lent az ágyam mellett.
Felhő között járt a Hold, 
gyufát gyújtntím kellett.

S*.ük szobája szögletén, 
nyizge nyoszolyáján, 
ingem varrta jó szülém —
Hold sápadt a vállán . ..

(1948. augusztus 11.)

A  cellájukba zárkózó középkori 
szerzetesek ihletettségével, belefeledke
zésével aknáztam k ia  nádkunyhó magá
nyában rám feszülő, kétségtelenül iro
dalmi forrású, de mámorító vershan-



gulaitot...  Mire negyedszer bukott le a 
nap ott messze, a Fekete-szállás út 
menti feszületének Krisztus-kar-küllői 
mögött, kész volt a Halotti beszéd is. 
Bántam is én, hogy Madách, s rajta 
keresztül talán a Faust olvasmányél
ménye is beleszövődött! írni kellett 
ezen a nyáron ...

Anyád emlőid rágtad, 
jogosnak vélted azt.
Szenvedett Mária-szótlan, 
mégsem emelt panaszt, 
mért is nem emelt panaszt!
Most röhögve átkarolt 
az ős Telhetetlen — 
szóljál, fiam: érdemes volt?

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

Vidáman táncba jártál, 
s inge nem volt néki, 
csak az a méla nóta, 
bánatos és régi, 
iszonytatóan ré g i...

Szobádban könyvbe bújtál, 
látnál már végre tisztán, 
s nem láttad, hogy az utcán 
tavasz jár fürge-vizslán, 
s oldalán drága kislány...



Almaid égbe vittek,
Vénusz volt végső vágyad, 
s hogy azt ölelhesd, 
utcalány adott ágyat, 
sose volt forróbb ágyad. . .

Nyakadnak hurkot adtál, 
s a földnek testedet 
Még élhettél volna, 
miért is tetted ezt?
M iért is tetted ezt?
Most röhögve átkarolt 
az ős Telhetetlen —  
szóljál, fiam: érdemes volt?

(1948. augusztus 15.)

Az utolsó szabadkai diáklakás egy 
hangulatos, csöndes utcába viszi a 
nyolcadikos gimnazistát és barátját, 
osztálytársát: a József Attila utcába. 
A  tőszomszédságban az ismert költő és 
forradalmár, Laták István lakik csa
ládjával. Az otthoni környezetre emlé
keztető utca túlsó oldaláról délutánon
ként halk zongoraszót lop be a szellő 
az ablakon.

Három nyolcadik osztály, száznál 
több 19—20 éves fiatalember s leány 
készül az érettségire a szabadkai ma
gyar tannyelvű főgimnáziumban. Egy- 
egy önképzőköri gyűlés ekkor már más 
középiskoláik tanítványait is odavonzó 
esemény. A  jogra, pedagógiára, akadé
miára, orvosira távozó, negyvenhétben 
érettségiző társak (Ács Károly, Pap 
József, Kopeczky László, Vukovics Gé
za, Vinkler Imre, Sáfrány Im re, Szilá
gyi Gábor, Makk Antal. Szegedi Jenő,



Dévavári Zoltán) olyan (kialakított von
zást és hagyományt hagytak örökül, 
hogy azt már csak a nagyszerű iroda
lomszakos tanárok — Sturcz Jolán s a 
Balázspiri házaspár — fokozhatják.

A  VIII/B-be például ellátogat Her
ceg János és a Gina-versek óriásának. 
Vajda Jánosnak a költészetével ismer
teti meg a minden irodalmi szépségre 
fogékony niagydiáikokat. Felejthetetlen 
élmény marad ez az előadást megkö
szönő diák poéta számára ás, hiszen az 
idősebb társ minden gesztusából a ba
ráti közvetlenség, a fiatalok iránt táp
lált mélységes bizalom sugárzik...

Egy esőszemerkéléses, hűvös tanítá
si napon a városszéli kiserdőbe vonul 
ki az egész gimnáziumi ifjúság: mezei 
futásra 'készülődnek. A  -torna-ruhás, ele
ven mozgású, vidám fiúk és lányok 
lenyűgöző, életre kapott serege magá
val ragadja a költői kedvet és képze
letet, hát még ha a paraszti, mezítlá- 
bos gyerekkor bizsergése támad föl a 
köztük vágtató nyolcadikosban! Estére 
kész a vers:

MEZEI FUTÁS

Zsong az erdő, mint a méhkas. 
Mintha minden száraz ágon, 
rongy levélen, erdészházon, 
rőt avarban, dombon, síkon, 
süppedező sáros síkon 
szilaj kedvünk ficánkolna. .. 
ó , ha bennük szerterúgna!
Csöppnyi elsős, mint a bolha, 
ugrik erre, ugrik arra —



rózsaszín már sápadt arca.
— Le a cipőt, föl a harcra!
Bús komádat vágjad hátba, 
nincs itt nátha, fussál, bárha 
szertepattan gyönge melled!
— Siess, vetkőzz, gyorsan, gyorsan, 
ott vagy máris bent a sorban, 
izmod játszik, szemed izzik, 
érzed, tested lányok nézik . . .
Itt a rajta, rajtolj nyomban, 
lábod dobban! — jobban, jobban! . . .  
Húz az ösvény, lök a véred, 
lánysikoltás . . . iák cikáznak, 
itt a kanyar, fordulj, várnak — 
érted, pajtás? reád várnak!
Fürge társad most beéred.
Jól van, jobban, mindjárt ott van 
lábnyomodban. . .  Gyorsíts, gyorsíts, 
szorítsd, s hogyha sok a pára, 
ordítsd föl a halott fákra!. . .
Szedd a lábad, gyorsan, gyorsan! 
Nézd, a célban ő is ott van!
Fehér foga feléd v illan . . .
— övén méter! gyorsan, gyorsan! 
huszonöt csak —  jobban, jobban!
Ott, a célban minden ott van: 
fiatalság, erő, élet,
izom, kacaj, lányok — szépek, 
s téged arra lök a véred .. .
S még ha végsőt ver is szíved, 
bolond kedvvel bújsz a távba, 
mert a győztest minden várja! . ..

(1948. november 12.)

A  verset a kitűnően szavaló Nagy 
József mondja el az önképzőkör! gyű
lésen. A  fogadtatás elegendő bátorítás
nak: lejut az Ifjúság Szava főszerkesz



tőjének asztalára is ... Tomka Gábor
tól, 1948. november 17-i keltezéssel, ér
kezik a válasz Újvidékről, s levelében 
többről van szó, mint egyszerű szer
kesztői ámenről.

» Kedves néptársam,

engedd meg, hogy mielőtt rátérnék 
a válaszra, megírjam nagy tetszésemet, 
amelyet kedves leveleddel és verseddel 
szereztél nekem. Tegezlek, nem elvből, 
hanem mint régi ismerőst. Személye
sen nem ismerjük egymást, de írásai
dat gyakran olvastam szerkesztősé
günkben, és ami örvendtetőbb — la
punkban is. Innen veszem a bátorsá
got, és ha nem haragszol meg érte. 
továbbra is ebben a viszonyban szeret
nék maradni.

Versed jó. Kifogásolhatnám azon
ban, hogy nagyon sokat foglalkozol 
benne azzal a lánnyal. így a beállítás 
egy kicsit ferde. Maga a verst különö
sen a szokatlan verstéma, mindent ta
kar. Nagyon örülök, hogy ehhez a té
mához hozzányúltál és hogy nagysze
rűen megírtad. Közöljük.

Ajánlatod helyénvaló. Erre már na
gyon régen gondoltunk. Mulasztásain
kat — ezt leveledből is kiolvashatom
— pótolhatjuk. Ha alkalmas írásaitok 
vannak, ami minden kétséget kizár, 
küldd be őket. Ígérem , hogy közöljük.

Lapunk valóban szegény irodalmi 
részben. Ezen okvetlenül javítani kell. 
Irodalmi rovat eddig nem volt lapunk
ban. Bevezetése nehézségekbe ütközik, 
mert hiányzik hozzá az anyag. Nem



számíthatunk arra, hogy valaki min
den két hónapban beküld egy rende
sebb írást és ezzel a rovat megoldást 
nyer. Nekünk valóban és hangsúlyo
zottan szükségünk van az ifjúság köz
reműködésére, a fiatal toliforgatók se
gítségére. Feladatunk, ezt te jó l tudod, 
ifjúsági lapot kiadni. Ezért szeretném, 
ha minden magyar gimnáziumban meg
alakulna egy kör, azzal a feladattal, 
hogy összeszedje, kiválogassa a fiatalok 
írásait és azokat beküldje hozzánk. Mi 
készségesen adunk helyet, ez különö
sen a jövőre vonatkozik.

Beavatlak terveinkbe is. Lapunk a 
közös kongresszus után az Ifjúság címet 
kapja. Valószínűleg több oldalon jele
nünk meg, és más formátumban. Ez 
utóbbi csak akkor valósítható meg, ha 
erős támogatókkal rendelkezünk. És 
éppen ezt oldhatjuk meg a legnehezeb
ben. Nincsenek kádereink. Jelenleg 
ketten dolgozunk a szerkesztőségben. 
Munkatársam két hónappal ezelőtt lá
tott először szerkesztőséget. Ezért kö
szönöm felajánlásodat és segítségedet. 
Munkátok nagy hálával kötelez le irán
tatok. Előrebocsátom: az írásokat:
m e g j u t a l m a z z u k .

Leveledben olvastam, hogy a lapot 
„lapunknak” írod. Hidd el, hogy ma 
még nagyon kevesen írnák le így. Pe
dig az Ifjúságnak az egész magyar if 
júság lapjának kell lennie. S ez nem 
a szerkesztőségen, hanem rajtatok is 
múlik.

Az eredményes együttműködés re
ményében üdvözöllek:

Gábor«



A  kitüntető szerkesztői bizalom nem 
marad viszonzatlan: a nyolcadikos, ifjú 
irodalmár rendszeresen jelenik meg et
től kezdve az ifjúsági lapban, amely
nek egypár hónap múlva állandó, belső 
munkatársa, irodalmi rovatának szer
kesztője lesz. A  Szabadkáról küldött 
írások között ott van a többi között 
Az új Mű (vers, megjelent 1949. II. 
25.), az Életek (novella — 1949. III. 
16.), a Cipőjavítás (vers — 1949. IV.
16.) és A fiú megjön (novella — 1949. 
IV. 23.).

Az utolsó szabadkai »diáikvers« a 
Szegények vasárnapdélutánja (1949. jú
nius 16.).

Az osztályt kitűnővel elvégző s a je
les írásbeli dolgozatok eredményeikép
pen szóbeli vizsgáztatások alól fölmen
tett érettségiző már a diákmotyójáért 
szaladt fel Topolyáról — azért a hol
miért, amit az a módos rokoni szekér 
zötyögtetett öt évvel azelőtt Óverbász 
irányába...  Az olvasmányok, az ál
mok, az elért sikerek, a magány és a 
legszebb barátságok négy esztendeje 
után, annyi verses vergődés, gyötrődés, 
útkeresés, életre készülődés feltáruló 
kapujában is, ott, annak a palicsi par
ki padnak a csöndjében az »utolsó 
diákvers« is otthoni, földszintes élmény 
kényszerében született meg. Az annyi
szor világnak nekirontó, lelkiismereti, 
hovatartozási bilincsektől megannyiszor 
dacosan, szabadságvágyón menekedni 
próbáló fiút ismét lefogták a magában 
hurcolt hatalmak: a hűség és a gyer
meki szeretet.



Anyám kuksol a szoba meztelen
[földjén,

előtte edényhalmaz, zsíros
[ronggyal. .. 

Rágódik a szemem Kassák öreg
[ könyvén, 

s töri a hátam a piszkos rongyalj. 
(Szobánk ha mégekkora volna, 
szegénységgel mégis tele volna.) 
Mellettem az asztal csomós

[deszkalapja. 
Ha ettünk, anyám letörli kezével, 
s a morzsát kutya, macska kap ja. 
Tiszta inge szakadt a vállán, 
arcán a ráncok barázdát futnak — 
apám nevet az unokáján.

Estébe hajlik a nappal, 
öcsém kis kalácsdarabbal 
vívódik a kiságy vackán.
Anyám etetésből jön be:
» Mért nem mégy te is, fiacskám, 
mint a többi?«
Hangját a homály elönti, 
és ránk tör a némat tolvaj este.
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A  hatodikos gimnazista ( 1946)
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6_____ _____________________ JO .HK.Á .NJS______________________ ;________
Este •■után a hóvihar aég Jobban dUhOngótt. A s íé l eríesé,je fokosódott. A kia 

aaoba már Ismét hideg. A osalád Saokér idám kivételével mír ni ágyban melegeslk. 
Megviselte fkát a Mának a kOadelmo, ssanvedéso, éhsége és a gond tépi araja.

Ssekér idám aagjr hua feU , I l i lr f tá i iá u l katton siegídtoi: i a hóvihar 4a a má
mor. Mindkettí akadályoaaa haladásiban. falapját kesében hóna, hajit Bsssakusaál- 
ta a ssél, belepte a hí. idám most kétféle tanít hallj fttléban oég ott Tan a dasua- 
buss, aaelyat a kooamal olgánysone ssolgáltatott és »á llo ttá  a ssél senéje. A ket- 
t í  keveréke alratta ídáa gondolatait.

Egóss délután műhelyében tartoakodott, várta a munkát, <u életlehot5ségot nyúj
tó paroat, aaikor egy határosatlan ld íra megsattnik a gond, aa éhség, a holnapra 
nan gondol, aert minden napnak meg vaii a Boga baja, a maga gondja, Váratosása H i 
bát lámát naháa gondok gyú rtá k , ilyenkor elffvessik aa ambert ila emlékesés peroel, 
da a sült ssa aegnyugtató, aa Is Ígéret nélküli. Ma dálután a a  JBtt •enkl, m  n/l- 
tottak rá a jtót. Zsebébe nyúl, pár pengft Bég ta lál banna. Knnyl péuse van, hogy 
eltartsa oaaládJát, fent ártsa műhelyét, flsesse a lakbéreket, a aaáalákat. Furosa 
elhatárolás fogant most lelkébent fele jten i a múltat, a jolont, elhomályosítani a 
JBvfft. Bisonytalanul OltOslk fa l :lelkében dúl a kétsúgbeesés, a határoaatlanaág. 
Ilyen lelkiállapotban tár be aa egyik vendéglőbe, hogy pár utolad pengffjén mámort 
Igyon, melynek hatása alatt fe le jt i  a gondokat, a oaaládot, «  küzdést áa aa meg
nyugvást ad aaáaára. Ittaa állapotban, f i l l é r  niSlkttl indul haaa osalaidjáhos,

As utoát mári aránytalanul, a aaál feltortóstatja , majd lanét moglBkl, aegsaa- 
lad, megáll, míg végre elárte a oált i hasáért. lágy dtthhol rúgja ba aa ajtát, aa 
recsegvo-ropogva enged aa erffnek. A oaalád fleaaeroison,- nan tudja mire vélni a ro
bajt, ki tBrt be aa egérlyukba, ahol 1 «  ta lá l aranyat, ellenben ta lál nyomort,két
ségbeesést, ssenvedést. Ssekér Idám haaoárt n a  hoiott magával blsodalaat, h itet a 
holnapban. Vlasiahoata nyomorát, eltSrSdBtt testét, mámoros fejét.Ebbon aa állapot
ban nes lásad, aa Ita l hatása s iítta  át agyát, lekOtStte gondolatait, nm engedte 
feltSrnl íket, Boldognak érezte magát, o lfeledte a kttadést;nyugalom saállta meg.A 
scoba hidege aaonban ágyba sararta, a molegebbe, a nyugtot*add mindennapi kopor
sóba, Pillanatra mág felbukkant előtte a holnap aaomoru képe, a még nagyobb ssan- 
▼adés, aa éhség, munkanúlkOllség. De eaak a gondolatok egy utolsó peroelt é l i  
Gyertyának utolsó fellobbanáeal Toltak. HBvldesen elnyomta aa álom,

Siokérnét a kép láttára keaerfl fájdalom fojtocatta. Ion elég aa é le tte l kttadf 
test fáradtsága, még lelkében la  vad gondolatok dúlnak. Hoat hirtelen átvlllan a- 
gyán, hogy eldobja magátél eat a aanlraraié,aéltalan é letet. De gyermekeire gon- 
del. azoknak siOkségUk von írá , ssUkségiik ran egy lgaaán e jeratí s ilvre, mely eny
h íti a fájdalmakat, M ely mól le t t  elvlselhotffbb aa é let, a ea a ssiv oaak aa anyai 
a ilv  lehet, Oyermekelre nésatt, akik már aa álmck birodalmának vendégel voltak. A - 
legkisebbik aroán Öntudatlan moscly futott koresatttl. Ssekérné kffvémeredten néite 
est a képet, oat a fájdalmas mosolyt, majd megsaédUlt, gyermekeinek aroa elhomályo
sult elfftte, olvesstotte esamáletét.

As aastalon á llé  lámpában as utolsó osopp- petróleum Is elfogyott, a lá q a  rSvld 
haldeklás után kialudt, A sfitétség le t t  úrrá a kia saobán.

B3T ÜBOm OTTHOH 
lünn as utóin léptek osossugnak Kábult sslnokkel kOsolg • regg*.
S lri hangjai SrSk robotnak. S án a nagydiák.kSdBs ssonokkel
Cuppog a kr\nq>la aa ostl sárban 1 Réssa ssobáakból a keleti p ir t , . .
Munkások JÖnnek kottán vagy híiaan. Anyám aa é jje l fájdalaasan s ír t . . .
Egri kük kBhSg künn a kapuban, - Láaas álaoaban hallottaa hangját.
Apáaért JBtteL s S kis batyuban S fájó soraim bár kikaoagják,
V is ii élelmét, nea oly aokfélét,- trsésnélküli. kawény táborok,
Csak kis kenyeret, darab aaalennát,- Mégis aeevalloa« slrtsa hangtalan,
Altán vállára veasl fejssó jé t. Mint verést kapott taknyos kiagyerek...

Hosssu u jja la puhán foksienek... így edül. nagyon egyedül vagyok.
6, aost Is  látoa, mint aaagte aeg Még oaak aost virrad a láapafény ragyog
ipáa aa esto a frlsa konyaretl.,, Láaaa álamtól kóooa hajason...
-Fiú. puha a két tanyored. Vén falióránk aegállt s hallanoa

lBBOS,durva, alnt apádé. l e l i  fájd sálvsa dobbanásait...sj‘sísís‘is;íí,í2jlbí‘’“ '- Kisírj!® ssfi’tsar:..
* / P Í ly »d i  Jny^rtee rs rs/  Tsbár Tarano

Első m eg je len t verse (M unkánk , 1947, május 1.)



A  hetvenes évek e lején



É L E T J E L  M I N I A T Ű R Ö K

1. L é v a y  Endre:

ÚJ LÉLEKINDULÁS

2. S á f r á n y  Imre:

ZSOMBÉKOK
(Vallomás Vinkler Imre művé
szetéről)

3. D é s i  Ábel:

KORTÁRSAIM
(Versciklus)

4. K o l o z s i  Tibor:

ÖRTÜZ FÉNYÉBEN 
(Szabadkai folyóiratok és köny
vek)

5. B a l á z s  G. Árpád:

BOLYONGÓ PALETTA 
(önéletrajz)

6. D é r  Zoltán:
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AZ ÁRNY ZARÁNDOKA 
(Csáth Géza emléke)



7. L é v a y  Endre:

FÉLALOM UTÁN 
(Monodráma)

8. B u r k u s  Valéria:

IBOLYA
(Ferenczi Ibi rivaldafényben)

9. G a j d o s  Tibor:

A  CSILLAGOS HOMLOKÜ 
(Hangya Adrás életútja)

10. G a r a y  Béla:

A  KULISSZÁK V ILÁGÁBAN 
(önéletrajz)

11. B a r a n y i  Károly:

IKAROSZ SZÁRNYÁN 
(önéletrajz)

12. D é r  Zoltán:

AZ ELSŐ MŰHELY 
(Kosztolányi Dezső önképzőköri 
évei)

13. P e t k o v i c s  Kálmán:

A  TIZENNYOLC NYÁRFA 
(Dokumentumriport)



14. S o m o g y i  Pál:

M ÁGLYA
(Egy életrajz vajdasági fejezetei)

15. B a r a n y i n é  Markov Zlata:

VERGŐDÉS 
(Farkas Béla napjai)

16. S c h w a l b  Miklós:

A  SZÉN
(A  mártír költö versei)

17. F e k e t e  Lajos:

A  BUJDOSÓ VISSZANÉZ 
(önéletrajzi jegyzetek)

18. C s u k d  Zoltán:

»MERT VÉN SZABADKA. 
Á L D A L A K . . .«
(Emlékezés két életkor szakra)

19. F e h é r  Ferenc:

SZABADKAI DIÁKÉVEIM 
(A  költő kibontakozásának első 
szakasza)
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E l ő k é s z ü l e t b e n :

L á n g  Árpád:

IDŐ ÉS MŰVÉSZET 
(Aktivista írások)

D é v i c s  Imre:

NAPÓRA
(A  Képzőművészeti Találkozó 
opusa)

K o l o z s i  Tibor:

ERZSÉBETLAKTÓL 
A  MAGLAJIG
(Kizur István forradalmi életútja)

P e t k o v i c s  Kálmán:

VÉRES NYÁR 
(Szabadka, 1941)

D é r  Zoltán:

A  TUDÓS TANÁR 
(Toncs Gusztáv élete és 
munkássága)
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ősi g im názium  fa la i kö
zül, az it te n i önképzőkör 
é le tte l te li if jú  gárdájá
ból, és voltaképpen  itt  
bontogatta  szárnyait.

N em  egy fejezete, nem  
egy, m élyen a fö ld  né 
pének életébe nyúló  
versidézete ezeket az 
esztendőket hozza vissza 
szuggesztív erővel, vagy 
talán visszaálmodással

M e leg  szavakkal em 
lékezik m én azokról, 
ak ikkel együtt indult, és 
a szívének ez a m e leg 
sége m ég akkor sem hűl 
ki. a m ikor a fö ld m u n 
káscsalád keserű éveit 
é li ú jra  át: édesapja
küzdelmes életét, édes
anyja csodálatos szere- 
tetét és m indazt, ami 
akár kem ény m ezőgaz
dasági m unkával, akár 
egy kis halvány bizta 
tással e lin d íto tta  őt az 
élet legnehezebb lépcső
in  és a legkeserűbb  
m egpróbáltatásain át a - 
zok fe lé  a lépcsők felé, 
am elyeken m ind  bá trab 
ban és bátrabban lép 
delt és fe lju to tt  arra  
a magaslatra, am elyről 
m ár boldogan ha llga tjuk  
szavait, m ert tud juk, 
hogy am it  a  m i v ilá 
gu n k ró l va ll, azt m ara 
dékta lanul az időbe vési.




