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AZ ISMERETLEN PÁLYAKEZDŐ

Mi készteti a kutatót arra, hogy nyomába eredjen 
egy író első szövegének? Elsősorban az az igény, hogy 
az életmű minden darabja számba vétessék, de emel
lett az a meggyőződése is, hogy az irodalomtörténet 
számára a pályakezdés időszaka fontos lehet, mert ha 
nem is mindig világít rá az érett korszak szempontjá
ból jelentős mozzanatokra és összefüggésekre, min
denképpen kiteljesíti a pályaképet, és érdekes adaléka 
lehet az életműnek.

Herceg János első ifjúkori írása azonban ezen túlme
nően is felcsigázza a filológusi kíváncsiságot: a szöveg 
lelőhelyére és megjelenésének idejére ugyanis csak hi
ányos, egymásnak ellentmondó és ellenőrizetlen ada
tok állnak a rendelkezésére, annak ellenére, hogy az 
író sokszor hivatkozik első novellájára, és bájos törté
netet kerekít köré:

„Én akkor lettem szerelmes egy Manci nevű szőke 
lányba, aki preparandista volt, s így idősebb, mint én, 
kész nő, minden megvolt rajta, ami az ibolyakék sze
mén kívül kellett, úgyhogy este nem tudtam elaludni, 
ha rágondoltam. A tanár úr előttünk tolatott egy kövér 
lánnyal, mindig kövér lányokkal szerette bemutatni a
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figurákat, ki tudja, miért, de én nevetni se voltam ké
pes rajta, csak beleestem hülyén abba a Manciba, a kék 
berakott szoknyájával, s egy árva szót se tudtam ki
nyögni, amíg hazakfsértem, ahogy illett, az Apatini út 
végére, az Alkonyat utcába. ( . . .)  A tánctanfolyamnak 
is vége lett, már csak az Amatőr futballpályára menet 
néztem be futólag, meg hazafelé jövet, de a lány nem 
volt sehol. Három év után találkoztam vele, s az a ta
lálkozás aztán meghatározta a sorsomat. Akkor írtam 
ugyanis életem első novelláját, A bohóc szerelme cím
mel, s ez a csoda annyira felbátorított, hogy elvittem a 
négyoldalas zombori újságnak” -  írja Herceg János 
Módosulások című regényében.1

A szöveg azonban már korábban is felbukkan az író 
emlékezetében, huszonegy évvel ezelőtt a Két világ cí
mű memoárkötetben, utalással az életmű későbbi ala
kulására: „Akkor nekem már megjelent első novellám, 
»А bohóc szerelme«, egy korai szerelem allegóriájával, 
amelyből egy egész regényre való maradt még, hogy 
majd harminc évvel később, megint a bohóc jelmezébe 
bújva lehessen elmondani. Az ember holtáig egy él
ményről ír, tudom, de hogy ugyanazt a bújtatót keresse 
váltig, s öntudatlan méghozzá, attól olykor mégis meg 
kell borzongani egy kicsit.”2

Annak ellenére, hogy Herceg János szívesen emléke
zett vissza naplóiban, regényeiben pályakezdésének 
idejére, nyolcvanadik születésnapján a vele interjút ké
szítő Dudás Károly mégis azt állítja: „Gyermekkoráról 
novelláiból, visszaemlékezéseiből a Fórum Könyvki
adónál nemrég megjelent regényéből, a Módosulások
ból meglehetősen sokat tudunk. A legelső írás megje
lenéséről, az irodalmi élettel való találkozásáról azon
ban már jóval kevesebbet.”3 A sokat aposztrofált szö-
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végről Mák Ferenc sem tud az író munkásságát feldol
gozó bibliográfiájában, az Összegyűjtött elbeszélések-et 
gondozó Szeli István pedig hivatkozás nélkül, eviden
ciaként állapítja meg az előszóban, hogy Herceg János 
első novellája A bohóc szerelme,5 ám a szöveget hiába 
keressük a gyűjteményes kötet élén.

Bosnyák Ernő lapjában, a Gyöngyösi Dezső szerkesz
tette Sombori Újság tárcarovatában, Heltai Jenő, Biró 
Lajos, Kóbor Tamás, Szemere György, Gombos Béla 
és Lakatos László írásaival egy sorban 1926. március 
21-én Höndy János álnéven jelent meg Herceg János 
első novellája. Teljes egészében idézzük, csupán elen
gedhetetlen írásmódbeli helyreigazításokkal:

A BOHÓC SZERELME 

írta: Höndy János

Kellemes júliusi nyári este volt.
Kövér hold és még sok ezer csillag mosolygott le a 

fényárban úszó városra.
Egy kis emberáradat hömpölygött a külvárosi cir

kusz felé, amely úgy nézett ki messziről, mint egy lán
goló gúla.

Bent a cirkuszban a libériás szolgák egész raja dolgo
zott az állványokon, megtettek minden előkészületet 
az előadásra. A közönség is lassan elfoglalta a helyét, 
és amikor a zenekar belekezdett egy lágy melódiába, 
kezdődött az első szám: egy karcsú, szőke nő szerepé
vel, aki a legnehezebb és legizgatóbb mutatványokat 
csinálta végig a levegőben.

A második szám már sokkal érdekesebb volt. Egy ze
nebohóc táncolt be apró kutyájával az arénába, a bo
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hóc rekedt hangjára és egy hatalmas gitár zenéjére lejt
ve a táncot. A bohóc híres volt a maga nemében, min
den arcfigurát, minden grimaszt hűen tudott utánozni. 
Két pici fényes patkányszeme csillogott a festéktől rán
cos, sovány arcából.

A nagy orr, a nagy száj, mely a kis vézna embert elék- 
telenítette, az első percekben derűt keltett.

A legszebb produkciót, a legtöbb tapsot, mint most 
is, mindig a kutyával és a gitárral tudta elérni.

A hatalmas gitár, a kiskutya és a bohóc komikus 
alakja most is könnyekig kacagtatta a közönséget.

Mindenki tapsolt, és a bohóc a legkomolyabb ábrá- 
zattal hajbókolt jobbra, balra, csókot dobva.

Egyszerre egy piros szegfű repült a lábai elé.
A bohóc felnézett, és aki a szegfűt dobta, egy gyö

nyörű, barna, fiatal nő, aki egy kövér úr társaságában 
ült az egyik páholyban, még mindig mosolygott pajko
san, csodáitatva formás keblét, hófehér vállait, melye
ket látni engedett a mélyen dekoltált ruha. És a bohóc 
állt, kezében a szegfűvel, csodálva a nőt, csodálva azt a 
két bársonyos lágy sötét szemet, melyek mint két fák
lya, égtek a kissé sápadt arcban. De a másik percben 
már a kulisszák mögött gyönyörködött a bohóc, a kö
zönségnek már más játszott. Az ember nem hitte vol
na, hogy az a kis vézna, festett fababa, az a tárgy, az a 
játékszer, melyet ha felhúznak, sír, nevet, egyaránt, 
hogy annak a kis embernek szíve lenne, mely érzi a 
szerelmet. Ő maga se hitte ezt, ő, akinek harmincnégy 
keserű évet számolt le az élet legnagyobb nyomor és 
nélkülözés mellett, őt most lepi meg a szerelem?

De vajon szabad-e néki szeretni? Ezen sem gyötrő
dött soká, előtte volt az a két álmodozó szem, mely 
megbabonázta. Csak azt nem tudta, miért nem érezte ő
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ezt előbb. Ő eddig csak a tapsnak élt és a bornak, az 
asszonyról nem tudott semmit. Ott állt még mindig pi
ros bugyogójában, kezében a virággal, festett ajka oly- 
kor-olykor görcsösen vonaglott, és a bohóc sírt, mint 
egy gyermek. Arcáról lemosta a festéket a könny.

Napokig kínlódott így, sehol sem találta a helyét.
Szégyellte magát, szégyellte a múltat és a mostani 

helyzetét. Olyan nyomorultnak érezte magát ebben a 
nagy világűrben, olyan volt, mint egy fáradt hajótörött, 
aki a halállal vívódik a szennyes habokban, és nem lát 
semmit, csak messze egy világítótornyot, és tudja, hogy 
nem éri el sohasem.

II.

Múltak a napok, és egyszer, amikor egy új progra
mot adtak, megjelent az asszony, és a bohóc olyan bol
dog volt, elhatározta, hogy meglesi, hiszen tudta a la
kását, a négy nap elég volt számára, hogy megismerje a 
helyzetét. Érdeklődött, mindenfelé, lopva, mint 
egy tolvaj.

Alig tudta eljátszani a szerepét, és amikor kiment a 
cirkuszból, egy jelentőségteljeset kacsintott az asz- 
szonynak. Lázasan átöltözködött a legszebb ruhájába. 
Meleg nyári szellő fújt, az előadásnak még nem volt 
vége, és a bohóc várt türelmesen a kapu sarkába hú
zódva. Egyszerre azonban egy hatalmas autó állt meg a 
ház előtt, a nő kiszállt, az autó pedig tovarobogott, 
éles szirénájával belehasítva a csöndes éjszakába.

-  É n... én -  dadogta a bohóc, a szíve a torkában do
bogott.

-  Mit akar? -  kérdezte a nő. Hangja visszautasító 
volt.
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-  Én szeretem magát, én imádom magát, vallotta, 
mint egy kisdiák, mindent elfelejtve.

-  Maga? Maga bolond! -  üvöltött a nő, hangja kaca
gásba fúlt, otthagyva a bohócot vérző szívvel.

A bohóc még állt egy darabig, azután megunta, és fe
jét lecsüggesztve baktatott haza, kínjában akkorákat 
nyögött, mint egy beteg ökör. Érezte, mennyire igaza 
van a nőnek.

III.

Másnap rátaláltak a bohócra, nyakát egy vastag kötél 
szorította össze, arca eltorzult, a bohóc halott volt.

Lábai előtt egy plakátdarab feküdt, másik oldalán 
egy ceruzával írt búcsúlevél: „Enyém voltál, szerette
lek, de te eltaszítottál. Élhetek-e nélküled? Nem. . . 
nem.” Ennyi volt az egész, és mindenki azt mondta: 
szegény! Még talán a szép asszony is, ki tudná meg
mondani.

Nem árt emlékeztetni: tizenhét éves ekkor Herceg 
János, s noha szövege még érzelmességbe és világfájda
lomba fúl, s bohóca sem szimbolikus figura még, sze
replőjének külleme és melankolikus lelkivilága, az írás 
atmoszférája kétségkívül az Ég és föld Gerard-jának al
kotóját jelenti be, legkiérleltebb írói korszakát idézi 
fel.

A bohóc szerelme után -  szintén Höndy János néven
-  Láz című verse jelenik meg 1926. március 28-án a 
Sombori Újság-ban,6 nyilván az előlegezett bizalom je
leként, hiszen a szöveg az iíjú poéta kaotikus érzelem
kitörése csupán. Első verse tehát nem a Lámpák az uc- 
cán című, amelyet Haraszti Sándor közöl a Bácsmegyei
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Napló-ban, ahogyan visszaemlékezésében említi az 
író.7 A „rohadt polgári sajtó”-nak nevezett orgánum,8 
ahol „Kosztolányi és Karinthy mellett az egész modern 
magyar irodalom” megjelent másodközlésben,9 majd 
csak 1926-ban közli versét, a karácsonyi számban.

„Remélem, fog még jobb verseket is írni. De mi az, 
hogy Hőndy? Miféle affektált álnév ez? Nincs magá
nak rendes neve? Nahát akkor! Ha Herczeg Ferenc 
nem szégyelli viselni, akkor talán magának is jó lesz, 
nem?” -  emlékezik vissza első szerkesztőségi látogatá
sára az író, s így adódott, hogy a Lámpák az uccán, va
lamint 1927. július 10-én a Húszéves magamnak, 1927. 
október 16-án pedig a -  meglehetősen furcsa című -  
Beszélgetek Velem? már Herceg János névvel látott 
napvilágot.10

Nem a saját hangján szólal meg ekkor még az iíjú poéta:

LÁMPÁK AZ UCCÁN

Az árva sötét uccán
elvétve itt-ott sápadt lámpa ég,
halvány fénye mellett
csak árnyéka remeg az éjbe még

A szomorú, gyászos Élet-uton 
remegve annyi Ember-lámpa vár, 
várnak, várnak csak hiába 
és simák az élet után.

A  szánalmas, szomorú, hosszú uccán 
vad bűnök csatáznak, 
vágyak születnek 
és vágyak a semmibe szállnak
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Árva sötét ucca,
hol fényét fáradtan, sok-sok lámpa ontja, 
míg a könnyelmű öreg Idő 
szép lassan sorra mind eloltja.

A versben felfedezhetjük a korabeli urbánus sze
cesszió hangulatát, melynek irodalmi előképe már 
Bródy Sándor, Gelléri Andor Endre és Cholnoky 
László prózájában megjelenik. Ugyanezeknek a díszes, 
kovácsoltvas lámpáknak hihetetlen vonzerejük volt a 
korabeli világirodalomban is, hiszen hozzátartoztak a 
kapitalista jómód utcaképéhez, a gázhálózat kiépítésé
hez. A kékes lángokba nem volt nehéz belelátni a me- 
lankóliát, ami köré történet szerveződhetett éppen a 
fent említett írók tollából. A lámpák találkozóhelyek 
voltak, szerelmek és vágyak szimbólumai, ezért kez
dődhetett egy későbbi sláger is így: „a sarkon sápadt 
lámpa ég, pár alvó ház, sötét vidék”, ami majdnem szó 
szerinti idézet Herceg Jánostól.

Emellett azonban a szövegben vannak olyan utalá
sok, jelentéssűrítések, amelyek a magyar szimbolizmus 
apostolának, Ady Endrének a hatására is utalnak. Az 
élet múlását szedi versbe a fiatal Herceg János, a nagy
betűs életről és a nagybetűs emberről versel, szövegé
nek jó néhány eleme az említett költő verseinek kel
léktárából való, az árva sötét utca, a sápadt lámpa, a 
szomorú, gyászos Élet-út, a vad bűnök, a semmibe 
szálló vágyak egyaránt. A világfájdalom ebben még 
enyhe melankólia alakjában jelentkezik. Nem úgy, 
mint a Húszéves magamnak címűben, melyben a spleen a 
fájdalmas „ó”, „de jaj” és „jaj hát” indulatszavak segít
ségével kiáltássá fokozódik, a kedv „gyászos éjszakája” 
és a „daloló” élet közti ellentét érzékeltetésére. Az

12



élet könyörtelen elmúlását és a „nagy kaszás” jövete
lét, a pénzért kapott csókot és szerelmet nagy érzelmi 
telítettséggel siratja az akkor tizennyolc éves költő. A 
Beszélgetek Velem? című verse is a „Neked se adott 
senki szépet” gondolatot variálja, s előrejelzi Herceg 
János szövegeinek szociális érzékenységét is.11
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AZ AKTTVIZMUS VONZÁSÁBAN

Az ifjú Herceg János ragaszkodott első verseiben az 
elvont témákhoz, örök emberi tartalmak megéneklésé- 
hez, s ez annál érthetőbb, ha tudjuk, Szenteleky Kor
nél is így elmélkedik 1927-ben Levél D. J. barátomnak 
a „vajdasági irodalom”-ról című cikkében a Bácsmegyei 
Napló hasábjain: „Ki törődik a fejezetcímekkel, mikor 
a szent láz űzi az embert a képzelgések és szükségessé
gek papírra vetésére?” Az „egyéni utak” keresésére 
buzdít, és elítéli a vajdasági témában gyökerező „szür
ke művészietlenséget”.12

A kor divatos, szentimentalizmusba hajló irodalmi 
manírjait és az erőteljes Ady-hatást azonban csakha
mar túlhaladja. Hozzá is elér az avantgárd szellemiség 
és költészeti gyakorlat, a Bácsmegyei Napló ugyanis 
1927-28-ban Kassák számozott verseit közli rendre, 
Tamás István pedig a költő hallatlan népszerűségét 
jegyzi fel, adalékként az utókornak nemcsak a Kassák- 
recepcióhoz, hanem a bontakozó vajdasági irodalom 
szemléleti önállósulásának, decentralizálódó irodalmi 
értékrendjének kérdéséhez is: „Míg a magyarországi 
írók hírét se hallják, Erdélyben, Szlovenszkóban és Ju
goszláviában felolvasó estéket rendeznek a verseiből.
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A Bécsben megjelenő Ma mindenütt ott van, fiatal diá
kok, akik Adyt se értek rá szeretni, Kassákra esküsz
nek. ( .. .)  Bécs, Pozsony, Kolozsvár után Szuboticán is 
megrendezik az első aktivista matinét.. . ( . . . )  Bármily 
furcsán hangzik is, de tény, hogy a hivatalos magyar 
irodalomtörténetet megelőzve a gimnázium magyar
óráin Vörösmarty és Csokonai mellett Kassákból írnak 
házi dolgozatokat. ( .. .)  Kassák Lajos végre Magyaror
szágon is sikert aratott. A könyvkereskedések kiraka
taiban helyet szorítottak neki Herczeg Ferenc és Mol
nár Ferenc között. Felfedezték. Öt esztendőre azután, 
hogy Erdélyben, Szlovenszkóban és a Vajdaságban 
már ismert és olvasott írója volt a magyar közönség
nek.”13

A Kassák-szellem és a mozgalmi avantgárd különö
sen jó táptalajra talál a szociális érzékenységgel is 
megáldott ifjú Herceg Jánosban, amit pesti tanulóévei
nek tapasztalatai és a Bartha Miklós Társaság eszmei 
légköre még inkább fölerősített, nem csoda hát, hogy 
figyelme a világ proletárjainak egyetemes horizontján 
állapodott meg. Egyáltalán nem elnéző a jugoszláviai 
magyar irodalommal szemben. A pesti Híd-bán, az 
„utódállamok magyar íróinak lapjában”14 1928-ban 
egy cikkre reflektál, amely az itteni írókat mutatja be, s 
kifejti, hogy a vajdasági magyar irodalom még „zsenge 
kis fácska”, amiért a dőzsölő bácskai uraknál -  akik 
nem támogatják eléggé az irodalom ügyét -  is jobban a 
kiadókat kárhoztatja, mert nem tudják megszervezni 
az olvasóközönséget. A bajok forrása szerinte abban 
rejlik, hogy a lapok szerkesztői írók, akik nem tudják 
„irányítani, nevelni” a közönséget. Nem is alaptalanul 
neheztel rá Csuka Zoltán, aki szerkesztő-szervező-ki- 
adó abban az időben, olyannyira, hogy egész oldalas
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cikkben válaszolt lapjában, a Képes Vasárnap-bán, 
„stentori hangon kiáltott át a határon: ( . . . )  »Meddig 
fognak még garázdálkodni Pesten irodalmunk itthon
ról elszakadt szegénylegényei!«”15

Cikkében Herceg János érzékletes és sokatmondó 
képet rajzol az itteni magyar irodalom állapotáról, fő
ként ha nem tévesztjük szem elől, 1928-ban járunk, 
alig tíz évvel azután, hogy irodalmunk öneszmélésének 
a folyamata egyáltalán elkezdődhetett: „Igaza van 
Péchy-Horváthnak akkor is, amikor azt mondja: »Alig 
élhetne meg szépirodalmi lap Jugoszláviában. Csakha
mar megölné a széthúzás, a veszekedés és a klikkrend
szer.«”

A Bácsmegyei Napló-nak felrója, hogy „nem ismerik 
a versért járó honoráriumot”, s mostohán bánnak az 
irodalommal, ami nem csoda, hiszen az újságot „egy 
sereg tehetséges és tehetségtelen emigráns szerkeszti”. 
A legnagyobb gondot azonban abban látja, hogy a lap 
kiszolgálja az olvasók ízlését, politikai tekintetben pe
dig a kormány mellé szegődik, s így egy sor vajdasági 
írót kirekeszt az újságból.

írásának nem titkolt célja pedig elősegíteni „az 
utódállamok magyar irodalmá”-nak beolvadását az 
anyaországéba, hogy „gazdagítsa a magyar szellemiség 
egyetlen törzsökű fáját”.16

Ilyen előzmények után szinte természetes, hogy mi
után az 1929. január 6-ai diktatúrát követően bevonják 
útlevelét, s a karácsonyi szünet után nem mehet vissza 
Budapestre a Mester utcai reálgimnázium magántanuló
jának, a baloldali Szervezett Munkás munkatársa lesz, 
ott jelenteti meg „tárgyias, helyzetfeltáró, tényközlő ri
portjait”,17 valamint Milliók életéből című novelláját is 
az uradalmi cselédsors tipikus alakjairól, bizonyítva
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hajlamát a szociális tematika iránt, megformálás tekin
tetében pedig azt, hogy nemcsak a mozgalmi szimbólu
mok felhasználását sajátította el, hanem egy érzelgős
ségtől mentes, szikár előadásmódot is.

Ennek az irodalom- és világszemléletnek a jegyében 
adta ki Zomborban IKSZ című folyóiratának első és 
egyetlen számát húszéves korában, 1929-ben. „Iroda
lom, kultúra, szemle. Minden szó kezdőbetűjéből állt 
össze a nem mindennapi cím. Nagyon büszkék voltunk 
rá, hogy ilyen eredetiek vagyunk. Még az se tört le, 
hogy szegény apám fel se lapozta, hanem csak ránézett, 
és azt mondta:

-  Talán niksz! Az jobban pászolna ide!” -  emlékezik 
vissza a lapalapítás körülményeire Herceg János.18

„Az IKSZ nem egyetemes, nem vajdasági, nem ön
zetlen. Az IKSZ a nemzetközi kultúrasszimiláció úttö
rő orgánuma” -  hirdette meg programját, tükrözve azt 
a baloldali művészetszemléletet, amely az irodalom 
nemzetekfelettiségére, internacionális jellegére és osz
tályharcos küldetésére esküdött. Ennek szellemében 
Herceg János folyóirata is a „progresszív értékek is- 
mertetésé”-t és „a betegidőkben felnevelkedett egész
séges ifjú generáció világszemléletének” alakítását tűz
te ki céljául. A program meglehetősen rebellis volt, 
nemcsak baloldalisága miatt, hanem mert ellentétben 
állt Szenteleky couleur locale-elméletével is. Amin 
nem kell csodálkozni, hiszen ekkor még nem a művé
szet létrehozása volt a cél, hanem sokkal inkább egy vi
lágszemlélet hirdetése és szolgálata.

„Az újvidéki Út sose jutott el hozzám, hiszen amikor 
megjelent, még gyerek voltam. Mégis azt hiszem, legin
kább ehhez a rég megszűnt folyóirathoz hasonlított az 
IKSZ -  írja visszaemlékezésében a szerző. -  A balolda
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li irodalomnak abban az időben az expresszionizmus 
és az aktivizmus között lehetett felismerni a forma
nyelvét. Moszkvától Berlinig, Budapesttől Bécsig töb- 
bé-kevésbé egyformán írtak a költők és novellisták.”19 
Ennek az internacionalizmusnak a jegyében alakult a 
számban megjelent írások sora, jelezve Herceg János 
későbbi érdeklődési köreit is, vonzódását a délszláv al
kotók műveihez és a világirodalomhoz egyaránt. A fo
lyóiratprogramot meghirdető jelszavak után a ma már 
teljesen ismeretlen Albert Hotopp novellája követke
zett az öngyilkos hajókazánfűtőről. A szöveget -  akár
csak az IKSZ-ben megjelentek többségét -  Herceg Já
nos fordította, és nyilván nagyon megnyerte a tetszé
sét, mert maga is szentelt egy-két novellát a tengeri 
medvék viharos sorsának. A világirodalmi tájékozó
dást a szintén teljesen feledésbe merült Alfréd Pabst 
verse és Heinz Luedeck Bauhaus-tanulmánya jelentet
te. A folyóirat költészeti anyagát a mozgalmivers-író 
Somogyi Pál szövege biztosította, valamint Simon An
dor már címével is beszédes verse: Pihen az öreg bá
nyász. Érdekességként említjük, hogy a folyóirat kriti
karovatában az utóbbi szerző drámakötetét mélysége
sen elmarasztalja a bíráló Hock Rezső, az őszinte és 
becsületes osztályszolgálat mellett a színpadi készség 
hiányát és szerkesztésbeli fogyatékosságait is felemle
getve.

A jugoszláv irodalmak iránti érdeklődést Oto Bihalji 
ávejk-tanulmánya, valamint Hock Rezső lapszemléje 
elégítette ki. „A legnívósabb jugoszláv folyóirat leg
újabb száma ismét eseményt jelent a gerinctelen és se- 
nilis folyóiratok tömegében” -  üdvözli a lapot, termé
szetesen a magáét is a szóban forgó belgrádi Nova lite- 
ratura mellett látva: „Ez a szám újabb bizonyítéka an
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nak a rendíthetetlen harcnak -  írja a szerb folyóiratról 
amit a köréje csoportosult avangárda az aktív, közvet
len és korszerű szellemi együttműködésért, az elvtelen 
l’art pour l’art-izmus, konzervativizmus^ és degenerált 
kispolgári egykedvűség ellen indított.” 0 Hock Rezső 
mindennél ékesebben nyilatkozott az IKSZ törekvései
ről is a belgrádi lapot méltatva.

Herceg János saját folyóiratában a Hősi halottak, előre! 
című regényrészletét tette közzé. A szöveg megmutat
ja, mennyi eszköze van már az alkotáshoz: önéletrajzi 
indíttatású írásában megjelennek a hangulatrajznak és 
a korábrázolásnak azok az eszközei, amelyek nélkül 
később sem tud meglenni. A szövegnek kifejezett a ze
nei hatása, s előjönnek az egymással mellérendelő vi
szonyban levő figurák: a pékinas, a rendőrök, a geszte
nyésember, mintegy expresszionisztikus életképben. A 
visszaemlékezésnek nincsenek megszépítő felhangjai, 
előadásmódja tárgyilagos, szándékoltan kerüli az elér- 
zékenyülést, helyenként egészen naturalisztikus beüté
seket is találunk. A novellában egy zárójeles megjegy
zés erejéig a jelen is helyet kap, s ebben még a harcra 
kész ifjút látjuk, aki apjának besorozása miatt nem lesz 
„szomorú, csak ökölbe szorul” a keze. Természetesen 
az aktivizmus elvárásai szerint.

S ennek a vonzásában született A hatalmasok is, 
amelyet Szenteleky Kornél felvett a couleur locale-el- 
mélet létjogosultságát bizonyítani kívánó antológiájá
ba, лг Akácok alatt-ba is, pedig az eszmei tekintetben 
még Kassák Mesteremberek című versét revelálja, s in
kább esszénovella, proletár jelszavak egymásba öltöge- 
tése, amelynek esztétikai értékét az ismétlések, a felso
rolások, egyszóval a prózaritmus biztosítja. S napvilá
got lát az említett gyűjteményben még egy Herceg-no
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vella, a Kekez Tuna lakodalma, amelyről Kállay Miklós 
megállapította, hogy „nemcsak a jellemzés erejét és a 
végig zökkenéstelen vonalvezetést kell elismerni, ha
nem azt az egyre fokozódó lendületet is, amely a kez
detben szinte idilli paraszttörténetet hátborzongató 
dance macabre-ré emeli”.21

Jelzi egyúttal azt is ez az elbeszélés, hogy Herceg Já
nos fokozatosan elhagyja a tételnovella agitatív útjait, 
amelyekről egyrészt a realisztikus jellemformálás, más
részt az immár az élet ellenében a művészetet is előtér
be helyező szürrealista ábrázolás irányába mozdul el.
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VIHARBAN

Javában tartott még a vita a Kalangya hasábjain Ha
vas Emil és Szenteleky Kornél között arról, van-e a 
Vajdaságnak irodalmi művekben is kifejezhető szelle
misége -  vagy ahogy annak idején emlegették: lelke 
s vajon ez vicinális irodalomhoz vagy korszerű regio- 
nalizmushoz vezet-e, amikor 1933-ban megjelent a 
szerző kiadásában Herceg János első novelláskötete, a 
Viharban. A nyolc novellát tartalmazó könyvecske egy 
csapásra meghozta számára kortársainak elismerését. 
Felfigyelt rá Ambrus Balázs, Szirmai Károly, Benedek 
Marcell és Németh László is.

Szenteleky írt az elbeszélésekhez előszót, aki nem „a 
kellemes olvasmány után támadt zsongító hangulat”-át 
dicséri a könyvnek, „hanem inkább a megdöbbenés, az 
életre eszmélés hatalmas, eleven érzése” keríti hatal
mába. „Nehéz eldönteni -  írja -, hogy ebben a fiatal, 
ígéretes íróban több-e az erő, mint a poézis, lényege
sebb-e a kinyilatkoztatnivalója, mint elbeszélő kedve.” 
A bácskai lelkület elkötelezettje -  érdekesmód saját 
elméletével ellentétben, de írói gyakorlatával össz
hangban -  eltekint a valóság ábrázolásának követelmé
nyétől, és rokonszenwel írja le: „vannak hatalmas vá
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gyak és érzések, melyek csak titkos képekben, furcsa 
szimbólumokban fejezhetők ki”, mégis „megkapó 
álomképei, a valóság nyers, kegyetlen színeivel felépí
tett szimbólumai” mögött „az élet törvényei”-t és „elti
port igazságai”-t látta ágaskodni.22

Míg Szenteleky Kornél a dán meseíróhoz, Andersen
hez hasonlítja Herceg első novelláit, nyilván a hangvé
tel keménysége, nyersesége okán, addig Ambrus Balázs 
a Jugoszláviai Magyar Újság hasábjain -  nem kevésbé 
indokoltan -  a német romantika fantasztikus meseíró
jának, E. Th. A. Hoffmann-nak a világlátásával állítja 
párhuzamba a Viharban szövegeit. Az elbeszélések 
méltatója szinte kizárólag ezt a „fantasztikus” közeget 
érzékeli a kötet lapjain, s ezt is értékeli: „Egy új sztra
toszférában játszódnak ezek a különös történetek, 
ahol nem érvényesek a földi szabályok, nem érvényes a 
logikai tapasztalatok józansága.. . ( . . . )  Olyanok ezek 
az írások, mintha ópiummal volnának impregnálva, za
varos, élénk álmok, részeg történetek.” A fantasztiku
mon kívül a „brutális erő”-t fedezi még fel a novellák
ban. Bár Ambrus Balázs nem vitatja el Herceg János 
novellaírásának értékeit, nem is tagadja, hogy nincs ve
le tisztában, „a tehetség speciális ereje” hajtja-e az 
írót, vagy az új formák iránti kutatás vágya, amelyet 
csak bizonyos „megengedő koncesszióval” tud igazi 
művészetként elfogadni.

Természetszerűleg Szirmai Károly volt az, aki a leg
mélyebben értette és értelmezte ezeket a szövegeket. 
Saját művészetének leglelkét látta némiképp Herceg 
János víziós novelláiban is megvalósulni, írói világké
pébe teljes mértékben beleillett a vékony novelláskö- 
tet. Kritikáját éppen ezért szinte saját ars poeticája
ként olvashatjuk: „Aránylag kevés az oly alkotás, mely
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nek ne lenne aprioriban képvíziós magja”, „a vízió 
nem új utak keresése”, hanem „belső kényszerűség”, 
Herceg novellái pedig „a teremtésre ihletettség boldog 
könnyűségében” íródtak, „az ellenőrző értelem min
den gátlásától felszabadultan, mikor az életre kívánko
zó vízió maga tör magának utat, s nem engedi, hogy az 
intellektus nyűgöző hámba fogja”. „Mert különös út
juk van a vízióknak -  írja Szirmai. -  Az élet sustorgó 
kavargásában hirtelen leválik egy picinyke deszkadarab
-  nem több egy szónál, egy képnél -, mélységbe hull, 
elhullámzik, elkavarog, de az emlékezés kaleidoszkóp
ja időnként visszahozza, szemünkhöz szoktatja. Érez
zük, hogy a felbukkanó szónak vagy szóképnek na
gyobb jelentősége van, mint a többinek.. .”

Szirmai azonban nemcsak a látomásosságot veszi 
észre a kötet novelláiban, nemcsak az Edgár Allan Poe 
vízióival való rokonságot, hanem azt is, hogy „Herceg 
a végletek embere. Egyszer a súlyos, földszagú erőé, 
máskor a lenge, harmatos finomságoké”. A költőiség 
mellett meglátja a „paraszti őserőt” is, az „ősköltői 
primitívséget”. A Kekez Tuna lakodalmá-bán és a bo
lond legényről szóló történetben pedig megfigyeli az 
„ősemberi atavizmust”, minek következtében Herce
get nemcsak víziós megoldásai, hanem eredeti valóság
látása miatt is dicséri, szimbolizmusában a „mágikusan 
kitüzesedő realizmust” is felfedezve.

A Viharban igazi írói sikert hozott az ifjú Herceg Já
nos számára. Németh László is felfigyelt a kötetre, a 
Tanú-boa 1934-ben jelent meg méltatása. Meghökken
ti az Újhold játszott az égen című novella eredetisége. 
„A könyvecske legjobb darabjai azok -  írja -, ahol a 
látnokhajlam sűrűbb realitás mögött vetíti fel a lap
pangó fantasztikumot; a Kirándulás a nagyapámmal cí
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mű elbeszélésben az iszákos, borfuvarozó nagyapa mö
gé a kemény és megalázott istent, akinek az unoka lát
ja; a Bolondlegényben egy eszelős merénylete mögé az 
eszelősség költészetét.”25

A Viharban című novelláskötet tulajdonképpen már 
szintézist jelent, egy alkotói korszak tapasztalatai öt
vöződnek benne: lecsapódik itt aktivista-expresszionis
ta törekvéseinek legjava, kiteljesedik szürrealizmusa 
is, s utak nyílnak a realista ábrázolás felé. Tematikai 
szempontból a csavargótörténetek, a gyermekkor, a 
bolond figurája és Kekez Tuna alakja mutatja meg egy 
alkotói periódus jellegzetességeit, koncentrált formá
ban jelennek meg azok a sajátságok, amelyek majd no
vellaírásának későbbi szakaszaiban teljesednek ki.

Herceg aktivista expresszivitása a csavargó motívu
mával együtt jelentkezik novellisztikájában. A függet
lenség, a szabadság megtestesüléseként vonul végig ez 
a figura a történeteken, a kispolgári élet céltalanságá
val a világvándor messzire tekintését helyezve szembe, 
s ebből a csavargóperspektívából még inkább a polgári 
tespedtség kritikáját adva. Szép példája ennek a novel
latípusnak egy korábbi szöveg is, a Látomás,26 mely
nek szereplői az Igazság országát indulnak megkeresni, 
s találkoznak a titokzatos vörös hajú lánnyal, az álom 
végén pedig ott a szimbolikus jelenet: „Messze embe
rek jöttek. Nagy tömeg. Kövér fekete hullamadarak ár
nyékolták be a napot, és vészjóslóan sikongtak felet
tük. A lány égőpiros hajával alig tudta elhessegetni 
őket.”27 A novella a lét abszurditásának és definiálha- 
tatlan hangulatoknak a kifejezésére is alkalmassá vá
lik.

Nem előzmények nélküli tehát a Viharban expresszi- 
onizmusa és motívumkincse -  a Meghalt a szeretőm cí
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mű ennek a vonulatnak az egyenes ági folytatása s 
nem is véletlen. A kötet mottójául ugyanis Herceg Já
nos egy Walt Whitman-idézetet választott. „A fiatal 
író első kötete szerkesztése közben a lehető legtermé
szetesebb módon nyúlt Whitman szövegéhez, nem is 
nehéz tehát magyarázni ezt, hiszen Szerb Antal szerint 
az európai úgynevezett izmusokat, főképpen pedig az 
expresszionizmust, Whitman nélkül »nem lehet elkép
zelni«” -  írja Bori Imre, majd megállapítja: „A szabad 
írói megnyilvánulások prófétáját tisztelték ezek szerint 
Whitmanben erre mifelénk a fiatal prózaírók. . .”28 S 
ha mindemellett megemlítjük Kassák hatását is a kora
beli irodalomra, világossá válnak előttünk Herceg Já
nos aktivista-expresszionista szövegének eredői.'

A mozgalmi avantgárdnak az a gondolata, amely az 
irodalmi mű igazságosztó szerepét hirdeti, némiképp 
még a kimondottan szürreális-víziós novellisztikájába 
is belejátszik. „A nap forradalmas színével elment a 
hegyek mögé” -  indítja Herceg az Őszi vízió című no
vellát, amely nemcsak az expresszionista stílusjegyek 
révén közelít az említett irányzathoz, hanem azért is, 
mert a szociálisigazság-hirdetés húzódik meg az álom 
az álomban szürrealista szívlopásának hátterében. A 
Titok a fenyves felett hátborzongatóan irreális szövegé
ben pedig az emberek bűneik miatt lógnak a fán, s a 
történet szereplőjét, a kisgyereket erkölcsi helytállásra 
biztatják: „ ... tanuld megbecsülni a szegény embert”.

A víziós-szürrealista novellák közül csupán az Új
hold játszott az égen című szabadul meg az eszme ko- 
loncaitól. Ebben a cselekmény a szöveg belső logikája 
szerint alakul. „Egyetlen olyan novellája ez, melyben a 
fantáziát nem pányvázza ki a logika uralma, melyben a 
látomás nem kötődik határozottan a látható valóság
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hoz, és nem valamely tételesen megfogalmazott gon
dolatot illusztrál.”29 S ha az imént Whitmant és Kassá
kot emlegettük, a szürrealista-víziós elbeszélések ese
tében Déry Tibor A  kéthangú kiáltás-а kínálja magát 
irodalmi párhuzamként.

A látomásosságnak -  állapítja meg Utasi Csaba -  
Herceg János „máról holnapra hátat fordított”, s 
„akárcsak Majtényi Mihály, a realista novella felé in
dult”.30 Ennek közvetlen okát pedig Németh László 
intelmének tudja be, aki a megírás -  vagy ahogy ő ne
vezi: varázslás -  „műfogásainak” alaposabb ismeretét 
hiányolja. „Az egész mágiát kell megtanulnunk” -  ta
nácsolja, mert az író nem lehet „speciálistája” csupán 
egyetlen „varázslatszaknak”.31 Nem tagadja meg ugyan 
a későbbiek során sem Herceg János a víziós látásmó
dot, találunk novellái között az ötvenes években is 
szürrealista magvút, ilyen koncentráltan azonban, mint 
a Viharban lapjain, nem jelenik meg többé, a követke
ző időszakban a realista ábrázoláshoz fordul, amelynek 
jelzetei megvannak már első kötetének a szövegeiben.

Elsősorban a Kirándulás a nagyapámmal című novel
la jelzi, hogy sajátos látásmóddal és hangulattal van 
dolgunk. Ezzel az elbeszéléssel indul a feltételesen 
gyerekkortörténeteknek nevezhető novellasor, amely
nek a nézőpontja a visszaemlékezőé. A „kövér, erős, 
piros arcú öregember” története bővelkedik mikrorea- 
lista részletekben, s az emlékezés nosztalgiája sem ma
rad el, ám már az első sorok arra hívják fel a figyelmet, 
hogy itt valami különös dolognak leszünk a részesei: 
„Felbukik az arca előttem egy-egy pillanatra, mint a 
fuldoklóé, aztán újra elmerül, alámerül a régi emlékek 
tarkaságában.”32 Herceg János azonban mégsem a ke
gyetlen, a gonosz ember portréját festi meg, hanem az
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erőnek, a hatalmasságnak állít emléket, de úgy, hogy 
felmutatja benne a gyöngeséget, a kiszolgáltatottságot 
is. Az atmoszféra feszültségét pedig az teremti meg, 
hogy a nosztalgia érzelmességével a kegyetlen nyerse
séget állítja szembe, a romantika ellenében a hideg ra
cionalizmust alkalmazza, s néha naturalista elemekkel 
vegyíti. Már az első mondatban benne van s az egész 
novellán végigvonul a tagadva állítás gesztma. Hatal
mas távolságokat jár be és köt össze ezzel az eljárással: 
„Nagy csillagos bicskája még ma is megvan. ( ...)  Cipő- 
pucolásnál használjuk.” Az emléktárgy kegyeletének 
és a profán cselekvésnek a szembeállítását még sajáto
sabbá teszi az a tény, hogy felénk a parasztemberek 
gyakran tisztították késsel a lábbelijüket. Egyfelől te
hát a nagyapa mitikussá növesztett alakja -  „a jég jaj
gatott, recsegett, ropogott a kerekek alatt, mint a 
mennydörgés, s a két gebe megvadulva vágtatott a túl
só part felé. Nagyapám kiegyenesedve állt a kocsiban, 
és báránybőr süvegét levitte fejéről a szél” -, másfelől 
a maga ellentétébe fordult makacs visszautasítása az 
érzelmeknek, kiegészítve a diszkrét irónia hangjaival 
(„kissé trágyaszagú volt a ruhája a finom reggeli leve
gőben”) -  ez adja az elbeszélés megrázóan drámai ere
jét.

Külön figyelmet érdemel a Szülőföldem című novel
lája, amely 1932-ben a Kalangyá-ban jelent meg. S ha 
az imént azt állapítottuk meg, hogy reális és irreális el
beszélések együtt vannak jelen a Viharban című kötet
ben, most ugyanezt egyetlen szövegre vonatkoztatva is 
elmondhatjuk. Két szereplő jelzi ezt a két pólust. Az 
egyik Kekez Tuna, a részeges, erős és erőszakos sze- 
lencsei cserepező, a másik a beszélő nevű Pálinka Ör
dög, aki misztikus, titokzatos figura, mindenki fél tőle,
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még a gyermekek is felsírnak álmukban a jöttére, Déry 
Dirójának a párja.33 Pálinka Ördög, a részegesek ve
szedelme halálba taszítja Kekez Tunát is. Az író pedig 
„új súlypontot létesítve, két rövid bekezdéssel hirtelen 
kitágítja a novella világát:

»А részegség megfeneklett, és még látni lehetett a 
Pálinka Ördögöt, amint befordult a kocsmaudvar ki
tárt kapuján. Görnyedt hátát úgy vitte maga mögött a 
szénapadlás felé, mint egy gazdátlan kutya.

Levetette kabátját, magas kaucsuk gallérját, és hagy
ta, hogy egy pillanatra megcsillanjon a hold fényesre 
keményített ingmellén.«

Már a nemlét lovagjának szánandóvá tétele is meg
hökkentő ebben a néhány sorban, ám képzettársítá
sunkat mégis a megcsillanó holdfény gyorsítja föl iga
zán. Amint ez a »halott« fény egy pillanatra megvillan a 
halálhozó ingmellen, a nemlétet idéző két komponens 
interferenciájának eredményeképpen egyszerre fokoz- 
hatatlanná erősödik a legény örökös kiszolgáltatottsá
ga, minden pusztulásnál szörnyűbb örökös szolgasága”
-  írja Utasi Csaba.34

Persze, Kekez Tuna halála is csak időszakos lett, s a 
Pálinka Ördög sem tűnt el nyomtalanul, az előbbi újra 
és újra feltámad Herceg János pályája során, s az utób
bi is ott leskelődik a sarkok mögött munkásságának 
későbbi szakaszaiban is.35
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A „BELSŐ LÁTÁS” NOVELLÁI

A Viharban lapjain jelent meg a Bolond legény a falu
ban című novella, első darabja Herceg János elbeszé
léssorozatának, amelyet a hősök azonossága és a látás
mód egysége fűz össze. A Vándorbotot vett a bolond 
1934-ben keletkezett, A bolond házassága 1935-ös kel
tezésű, a Bolond a nagyvárosban 1936-ban a Magyar 
írás-bán, 1938-ban pedig a Kalangyá-bzn látott napvi
lágot. Terjedelmes alkotói periódust fog át tehát a bo
lond-novellák sora, amelyeket a szerző besorolt idő
rendi sorrendben egymás mellé állítva az 1951-ben 
megjelent Bors és fahéj című kötetébe is Falu bolondja 
címmel.

Míg a víziós-szürreális novellák a képi összetettség 
és a szándékoltan jelzésszerű jelentéstartalmak, sejté
sek jegyében alakultak, addig a szóban forgó elbeszélé
sek már nem az elsődleges közlésszint tekintetében 
bonyolultak. A novella egyes szám első személyben 
íródott, ún. én-elbeszélés, amely redukált nyelvi eszkö
zök segítségével építkezik. Az író egy együgyű ember 
szemével láttatja a világot, és vezeti végig hősét ifjúko
rának gondtalan éveitől házasságáig, nagyvárosba ke
rüléséig és munkanélküliségéig.
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A szövegciklus szereplője nem eszelős, csak túlságo
san naiv, aki éppen ezért a világot sajátos nézőpontból 
látja, idilli harmóniában él, elsősorban önmagával. De 
a környezetével is, mivel nem veszi észre és gyakran 
nem is érti az emberek rosszallását. A természettel 
való összhangja ideális: „Muzsikálok én mindenkinek
-  mondja a bolond legény. -  Asszonyoknak, lányok
nak, gyerekeknek, meg a holdnak és a napnak is muzsi
kálok. Ők az én legjobb cimboráim, ő k  sose mondják, 
hogy én nem tudok játszani, mint ahogy a lányok meg 
a gyerekek mondják. Csak nevetnek le rám, és mintha 
bólintanának. Tudom, hogy nekik tetszik az én muzsi
kám.” Romlatlansága abból adódik, hogy nem képes 
felfogni a mesterségesen kialakított társadalmi normá
kat. Tetteit nem rosszindulat vezérli, csupán ösztönei
re hallgat cselekvés közben, s külsőségeiben felel meg 
a társas kapcsolat formáinak. Nem tud idomulni, s ép
pen az alkalmazkodásra való képtelensége kiváltotta 
konfliktusok világítják meg a „normális” emberek tár
sadalmának hátrányait, negatívumait, logikátlanságait, 
igazságtalanságait. Annak ellenére, hogy a novella hő
se csak kétféle érzelmet nyilvánít ki, az örömet és a bá
natot, e két életsík ütköztetéséből humoros, megható, 
megdöbbentő jelenetek kerekednek ki, s az elbeszélés- 
füzér ilyen tekintetben igen széles skálán mozog.

A teljes világ felfedezésére indul Herceg János bo
londja, mindenre az első látás naivitásával csodálkozik 
rá, újraalkotja, új rendszerbe állítja az élet jelenségeit. 
Ez a látás néha eredeti felismerésekhez juttatja, az ese
mények, a dolgok új összefüggéseinek a megsejtéséig 
vezeti: halott anyja például „fehér volt, mint a megha
sadt nyírfa belseje”, másutt a hegyen levő birkák „egé
szen a nap alá” másztak fel. Ez a novellaszereplő egy-
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ügyűségében kiszolgáltatott és védtelen. A nagyváros
ban egy szobor talapzatára állva fogalmazza meg gon
dolatait. A jelenet egy egész emberi sorsot hordoz ma
gában, s ezen túlmenően a bolond kiáltozása az ember 
tehetetlenségét, sebezhetőségét artikulálja:

Urak és nagyságák, jó emberek, itt vagyok, ni, a 
nagyvárosban, se éjjeli szállásom, se dolgom, semmi. 
Rozinak meg gyereke lesz nemsokára. Szóljon, akinek 
köllene a munkám. Akkora az erőm, hogy egy házat 
tudnék elmozdítani a helyéből.”

Természetesen Herceg János célja nem egy elmekór- 
tani eset bemutatása volt. Nem hagy kétséget afelől, 
hogy társadalombírálat vezette tollát. „Gondoltam 
mindjárt, ha bolond vagyok is, de nem annyira, hogy a 
gazdák birkáit őrizzem a hegyen örökkön-örökké” -  
lázadozik egy helyen a főhős. Negatív ítéletét azonban 
nem kell minduntalan hangoztatnia, nem kell tételsze- 
rűen megfogalmaznia, hiszen megtalálta hozzá a kife
jezésére alkalmas, redukált nyelvet, a cselekményveze
tést és a jellemábrázolást. A bolond legénynek egysé
ges világképe van, szemléletének pedig megismételhe
tetlen poézise.

Ugyanezt a novellaszervezési eljárást alkalmazza 
Herceg János akkor is, amikor gyermekekről ír törté
neteket. Az ártatlan gyermeki naivitás azonban szöve
geiben gyakran érzelmes felhangokat kap, a cselek
mény érzelgős tragédiává alakul, s nem tudja megőriz
ni az objektivitásnak azt a fokát, amely a Falu bolondja 
novellaciklust jellemzi, s éppen tárgyilagosságával az 
életmű legértékesebb darabjai közé emeli.
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IRODALOM A CSELEKVÉS 
SZOLGÁLATÁBAN

Az aktivizmussal eljegyzett fiatal író első recenziói
ban a műalkotás társadalmi vonatkozásait keresi, mit 
sem törődve a művészi jelleggel, a szépírói eszközök
kel. A vajdasági irodalmat 1928-ban még elmaradott
ságáért ostorozza, IKSZ című folyóiratában egyféle 
nemzetköziséget hirdet meg, és még jó ideig nem ejti 
ámulatba Szenteleky elmélete a helyi színekről, a cou- 
leur locale elméletében csak a lokális jelleget látva, s 
megmarad az eltökélten választott szociális irodalmi 
elkötelezettség útján, amely a művészetet szolgálatnak 
tartja, a műveket pedig az osztályharc eszközeinek te
kinti.

Kalangya-beli első kritikájában a ..szociális kérdőjel” 
hiányát rója fel az irodalmi műnek. Remenyik Zsig- 
mond Mese habbal című pamfletregényének értékelése 
során pedig még tovább megy: szinte utálkozva gondol 
a polgárságra mint társadalmi rétegre, és a világ min
den bajának okozóját látja benne. „Ez a könyv a pol
gárságról szól -  kezdi a recenziót. -  A tehetetlen, gyá
va és gerinctelen polgárról”, hogy azután ironikusan 
felsorolja a társadalmi réteg még néhány jellemzőjét: 
„ő a jó tisztviselő, a lelkiismeretes családapa, az önfelál
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dozó hazafi, a rend és pontosság mintaképe. Erénye a 
hűséges alkalmazkodás, a törvények teljes fokú tiszte
lete és a magasabb fórumokba vetett vak hite. (. . .) 
Privilégiuma a felelőtlenség. Lelki életét külső ténye
zők határozzák meg. Meggyőződése nincsen, csak fé
lelemtől sugallt mélységes szolgai hite van.” A lesújtó 
jellemzés után logikusan következik, hogy a regény, 
mely a fentieket ábrázolja, kiváló, ugyanis megfelel a 
művészet iránt támasztott követelményeknek: „mélyé
re világít allegóriáival és paraboláival társadalmunk 
roskadozó fenekére”.

Ekkor még elítéli azt, aminek maga is hatása alá ke
rül nemsokára. A Menekülj a szerelemhez című Babay- 
regényt Krúdy-szerű „budai romantikája” miatt elma
rasztalja. Nem az író tehetségét vitatja el, nem a re
gény hitelességét vagy művészi eszközeit hiányolja, ha
nem megállapítja: „az adó, a közteher, a boletta és más 
miegymás” képében megmutatkozó valóság kizárja a 
romantikus megközelítés lehetőségét. A Babay-féle 
ábrázolásmódot „az irodalom prostituálódásának” ne
vezi, mindenekelőtt mert hiszi, hogy a valóság az, 
amely az irodalmat a saját képére formálhatja.

Herceg János irodalomszemléletének fontos doku
mentuma az 1935-ben készült Kassák-pamflet. Ebben 
Móricz Zsigmondot a parasztság, Kassák Lajost a pro
letariátus írójának látja. Az egész avantgárd a munkás- 
mozgalomból nőtt ki, állítja Herceg János, az új művé
szeti formák agitatív eszközként szerepelnek a szocia
lista mozgalomban. Fejtegetései során odáig megy el, 
hogy megállapítja: „a jólszervezett magyar munkás- 
mozgalomnak köszönhette azt, hogy tudását gazdagít
hatta, világszemléletét kiszélesíthette és szerepét -  a 
lakatossegédét az íróval -  felcserélhette. (. . .)  Kassá
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kot tehát a szocialista mozgalom termelte ki magából 
és indította útjára.” Kassák -  Herceg János föltevése 
szerint -  nemcsak művészetét, hanem puszta létét is a 
munkásmozgalomnak köszönhette. Az avantgárd 
azonban -  írja Herceg -  mindenütt a világon zsákutcá
ba jutott: Marinettit akadémikussá választották, és 
Mussolinit dicsőítette, Walter Gropius konformista 
lett, Majakovszkij öngyilkos. Kassák pedig -  természe
tesen -  osztályának árulója, „csökönyös demagóg esz
téta”, aki „ott evez már a polgári irodalom vizein”. Bár 
világnézete materialista, nem proletáríró többé, s ma
terializmusában is doktriner. Műveiből hiányzik a ma
gasztos eszme, s maga Kassák emberként sem lett vol
na képes arra, hogy betöltse a rá váró feladatot. A vég
ső kegyelemdöfést pedig akkor adja meg neki Herceg, 
amikor kijelenti: „larpurlarista művész, aki mindazon 
keresztül, amit az élettől kapott doktrínák és jelszavak, 
programok és hitvallások harcából leszűrve csak saját
ságos művészi elemeit tudta rekonstruálni. Ő nem mű
vészetén keresztül keresett céltudatosságot, hanem a 
céltudatosságban találta meg a művészetet”.

Az osztályharcosságot számon kérő nézet már meg
születésének pillanatában sem volt korszerű, a vajda
sági irodalom egészen más kérdésekkel volt elfoglalva. 
Miközben Herceg János Kassákot vonja felelősségre, 
Szirmai épp a dilettáns íróknak üzen hadat írói felelős
ségem című írásában a Kalangyá-bán,40 s az osztályharc 
helyett a kisebbségi kérdést helyezi középpontba, min
denkor elutasítva mégis irodalom és aktuálpolitika 
kapcsolatát. Az itteni irodalom helyzete pedig nagyjá
ból olyan lehetett, amilyennek maga Herceg is látta az 
Aranyady Györgyöt búcsúztató írásában: „szürkeségé
ben elkopott írói nevek hulltak elénk, olyanok, akiket
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a vidék unalma és az újságok kézirathiánya szabadított 
fel, és akik magától értetődően követelték bebocsátá
sukat ifjú irodalmunkba. Képviselve volt ebben a kéz
irathalomban a falusi világmegváltó elcsépelt filozófiai 
frázisaival, a mániákus széplélek meggyötört versikéjé
vel, önképzőköri hangjával és a múlt ködében élő ál
modozó, Cicerót megszégyenítő körmondataival. Min
denki, aki valaha itt akár borászati közlönybe is leírta a 
nevét.”41

Herceg János ifjúkori nézetei tehát nem voltak sem 
irodalomközpontúak, sem esztétikaiak, hanem első
sorban világnézetiek. „Hát ezt nem te mondod, ez a 
párt véleménye” -  vigasztalják a barátai Pesten, mi
után maga Kassák veti szemére egy személyes talál
kozásuk alkalmával az elfogultságát.42

Érdemes azonban felhívni a figyelmet egy ellent
mondásra: Herceg János ekkor már megírta a Szülőföl
dem című elbeszélését és víziós novelláit, melyek egész 
életművének jelentős darabjai. Kassák-pamfletje kap
csán tehát irodalmi program és irodalmi gyakorlat 
gyakran előforduló, szerencsés kollíziójának vagyunk 
tanúi.
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EGY KIS KITÉRŐ

Herceg János 1936 januárjában Budapestre költö
zött. Utasi Csaba szerint a Kalangya akkori főszerkesz
tőjével, Szirmai Károllyal való „láthatatlan, soha fel
színre nem törő vitá”-ja volt ennek közvetlen oka, 
amely az irodalom politikai szerepvállalásának kérdé
séről folyt. Feltételezésének azonban ellentmond a 
tény, hogy Szirmai világnézeti tekintetben teljes mér
tékben toleráns volt, s erre nemcsak a folyóiratban 
több alkalommal megfogalmazott elvei alapján követ
keztethetünk, hanem szerkesztői gyakorlata is bizo
nyítja. Valószínűbb, hogy Herceg Jánost írói becsvágy 
fűtötte („ott fog kiderülni, nem vagyok-e csak egy vi
déki műkedvelő”44), ahogyan visszaemlékezése tanú
sítja, amikor a zombori Új Hírek budapesti tudósítójá
nak a szerepét vállalta, Szirmai felkérésére pedig fel
vette a kapcsolatot ottani írókkal is, Németh László, 
Babits Mihály, Veres Péter megjelentetésével kívánta 
emelni a lap színvonalát.

Ha korábban kortársainak irodalomszemléletével és 
saját alkotói gyakorlatával szembeni kollízióját állapí
tottuk meg, akkor a pesti éveket az útkeresés, a kalló- 
dás idejének minősíthetjük. Hiába vannak körülötte a
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jó barátok, Benedek Marcell például, akinek a közben
járására operatív szerkesztői állást kap a Dante Könyv
kiadónál, hiába Németh László biztatása, a fővárosban 
Herceg János mégsem találta meg igazi szellemi közegét.

Nagy utat tett meg a fiatal író a Szervezett Munkás 
légkörétől Bethlen Margit grófnő Ünnep című képes 
lapjáig, ahol pesti évei alatt novelláinak többségét közzé
tette. írói elbizonytalanodásához minden bizonnyal az is 
hozzájárult, hogy a Napkelet szerkesztője, Kállay Mik
lós, aki korábban a Kalangyá-ban lelkesedve írt az 
Akácok alatt című antológiáról -  az írói emlékezet sze
rint Pesten már fenntartásokkal fogadja Herceg Já
nost: „Csupán egy kicsit Kakuk Marci nekem ez a Ke
kez Tuna. Már amikor antológiátokban egy róla szóló 
novelládat olvastam, eszembe jutott Józsi Jenő. (. ..)  
Neked még bőven van időd ahhoz, hogy eredetibb ala
kokat mutassál be.”46 A pesti irodalmi élet kissé leke
zelő magatartása is kiábrándította írónkat.

„Hogy félre tudtam állítani, sajnos, örökre az ő alak
ját, és olyanokat felvonultatni a novelláimban, akik 
korántsem voltak eredetibbek nála, csak jobban beleil
lettek a kommercializált irodalom sablonjaiba, ez volt 
a végzetes hiba, amely engem jó időre más vágányra 
vitt, mint amelyen elindultam” -  foglalta össze önélet
írásában Herceg János meglehetős objektivitással 
pesti íróskodásának alakulását.4

Persze, ennek az ízlésváltozásnak az első nyomai 
már korábban is megmutatkoztak. Megírta a Jézus 
bicskájá-t, „egy egészen giccses történet”-et, némi 
freudi felhangokkal a kondásfiúból lett béreslegényről, 
akit gyermekkorában sérelem ért, s ez végigkíséri sze
relmi gyilkosságba torkolló életén, hogy végül egy ko
lostor csuhás barátjai között leljen megnyugvást. Ez a
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romantikus történet mindenképpen rokonítható ké
sőbbi, Pesten írt szövegeivel.

Az Ünnep a Dante cég képes családi lapja volt, s 
Herceg János ott publikálta pesti évei alatt novellái
nak legtöbbjét. Külön kis szigetet alkotnak ezek az el
beszélések a szerző opusában, témájuk és megformált- 
ságuk miatt egyaránt. Közülük a Kaporka mutatványa 
című szövegét érdemes kiemelni, amely a bohóc tema
tikájú írásai közé tartozik, s némi szimbolikus töltéssel 
is rendelkezik: a falu víg kedélyű emberének megbe
tegszik a felesége, s mivel a bohóckodáson kívül más
hoz nem ért, egy kötéltáncmutatvánnyal akarja össze
gyűjteni a pénzt asszonya gyógyítására. Éppen a ma
gasban van, amikor megtudja, hogy felesége meghalt, s 
bánatában lezuhan. A történetet a romantikus pátosz 
teszi a többi Ünnep-bcM elbeszéléshez hasonlóvá.

Herceg János meglehetősen sztereotip szerelmi tör
ténetet ír hajósokról (Viszontlátásra, kedves.. .), a falu
si földbirtokos és a városi unokahúga közti szerelmi 
kapcsolatot ecseteli (Forró falusi nyár), elbeszélésének 
témája a kishivatalnok és felesége közötti konfliktus 
egy kalap megvásárlásának okán (Történet egy zöld ka
lapról), öregemberek és vénlányok életét festi (Ünnepi 
este), Pál utcai flúk-szeiü történetet vet papírra (A kör- 
hintás fia), a fiatal, meg nem értett menyasszony ön- 
gyilkosságát mondja el (Veronái), ír humoros történe
tet félszeg fiúkról (Majomsziget) és szerelmi bonyodal
makról (Legénybúcsú), szentimentális mesét a világhí
rű táncosnőről, aki hazalátogat a falujába (Idegen le
ány). Novellái csupa bók és csupa udvarlás, a tragédiák 
pedig olyan szívfacsaróak, hogy bizonyára szem nem 
maradt szárazon a családi lap olvastán a hölgy olvasó- 
közönség soraiban.
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Nem mintha korábban a realitás túlzott tisztelete 
lett volna jellemző Herceg Jánosra. Ellenkezőleg. Az 
aktivizmus ihletésében készült szövegei erős stilizált- 
ságukkal, víziós novellái költőiségükkel keltettek fi
gyelmet, a mikrorealista elemekből felépítettek (Szülő
földem, Kirándulás a nagyapámmal) pedig a miszti
kum, a mitizálás felé hajlanak. Ezekben azonban az 
eredeti írói megoldások lépnek előtérbe, szándékosan 
kerülik a pátoszt. Az Ünnep novelláiba pedig, mihelyt 
Herceg a fent felsorolt „reális” történeteit kezdi írni, a 
valóság még az említetteknél is kevésbé szüremlik be. 
A konfliktusok kimódoltak lesznek, híján a mélység
nek, sablonosak maradnak, a tragédiák épp ezért hitel
telenekké válnak.

Az írót az egzisztenciális gondok és az érvényesülés 
vágya egyaránt a közönség ízlésének a kiszolgálása felé 
sodorta. Az Ünnep „nekem csak ártani tudott -  vallot
ta meg harminchat év múltán. -  A semmitmondás kö
vetelményével, s azzal, hogy hangulatvilágítást akart 
ott is, ahol a tüzes istennyilának kellett volna lecsapnia 
a haragos égből”.49

Persze, a közízlésnek sem lehetett maradéktalanul 
eleget tenni. Novellái még így is az áltagosnál több tra
gikummal voltak telítve, pedig az író ugyancsak igye
kezett érzelgősséggel ellensúlyozni őket. „Ne legyen 
olyan sötét! -  korholt kedvesen a főszerkesztőnő, mert 
fiatal voltam, s mindenki a maga módján oktatni szere
tett volna. -  Mire föl ilyen tragikus és drámaian vigasz
talan!” -  emlékezik vissza Herceg János.50

Nem lehet azonban elvitatni, hogy ezeket a novellá
kat a jó tollú elbeszélő írta. Rátalál ugyanis egy sajátos 
elemre, a novellakezdésre, melynek segítségével már 
az első mondatokban meg tudja ragadni és előre tudja
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vetíteni a szöveg hangulatát. Madártávlatból rápillant 
a képre, hogy az elvonttól a konkrétig haladva kerül
jön szereplőihez közel, s tegye az általánost egyedivé:

„Mintha álmunkban a szél hajába kapaszkodva re
pülnénk hegyen-völgyön át, mintha nem is élnénk, 
mintha csak a lelkünk forogna körbe-körbe a cifra faló 
nyergében; lábunk elzsibbadt, homlokunkon forró tűz 
sütött, szemünk kimeredt, keringett velünk az egész vi
lág, s odalent a nyekergő verkliből szédülve szállt fel a 
dal, mintha velünk együtt forogna.

S persze e sajátosan Herceg János-i novellakezdés
nek a kifejezett zeneiségét sem lehet szem elől tévesz
tenünk, s azt a költőiséget sem, amely legjobb elbeszé
léseit is áthatja.
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SZENTELEKY ÉS KRÚDY NYOMÁBAN

„Regényt hoztál magaddal?” -  szegezte az ifjú Her
ceg János mellének a kérdést Németh László, s az af- 
firmálódásra vágyó elbeszélőnek, saját szavai szerint, 
be kellett látnia, hogy „ha valakinek nincs annyi mon
danivalója, s nem él benne annyi alak, amennyi az ilyen 
nagy műfajhoz kell, az vallja be töredelmesen minden 
esendőségét, s tegyen le róla, hogy epikusnak tekint
sék”.52 Ámde a fiatal Herceg János ebbe nem nyugod
hatott bele, s hamarosan elkezdi írni első regényét, a 
Tó mellett város-1.

A szöveget az Ünnep közölte folytatásokban, s 1937- 
ben könyv alakban is napvilágot látott, két kiadást 
megért még ugyanabban az évben. Benedek Marcell írt 
róla lektori jelentést, ennek részlete olvasható a könyv 
fülszövegeként: „A vajdasági író regénye az álomba- 
merült bácskai kisváros tájhangulatát tükrözi egy bi
zarr szerelmi történet keretében. Álom és valóság a 
könyvben egybeolvad és szinte misztikus aláfestést ad a 
történetnek. A fiatalos vérbőségű líra, a friss és eleven 
gazdagságú elbeszélésmód még az, ami feltétlenül ma- 
gasabbrendű irodalmi alkotássá avatja a könyvet.”
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A történetet röviden így foglalhatnánk össze: Vay 
Ödön főispáni titkár megérkezik új munkahelyére 
Szentmihályra. Szállodai szobájában meglátogatja egy 
titokzatos hölgy, s itt kezdődik a bonyodalom: a nő ki
felé menet összetalálkozik a férjével, Makláry Dezső 
városi közjegyzővel, aki féltékenységi jeleneteket ren
dez, párbajt kezdeményez. A közeledő konfliktust úgy
szintén rejtély odázza el: véletlen folytán összebárátko- 
zik a férj és a főispáni titkár, aki végül beleszeret az 
asszonyba. A vonzalom kölcsönös, s Vay Ödön meg
szökteti a nőt.

A regény, hogy korabeli szóhasználattal éljünk, a 
vármegyehangulat áporodott levegőjét árasztja, s egy 
olyan társadalmi rend idilljét ábrázolja, melynek legal
só fokán az ősi erővel megáldott és épp ezért lenézett 
parasztság, legfelső polcán pedig az arisztokrácia áll, 
még ha vásárolta is a nemesi kutyabőrt. Herceg János
nak, aki otthonról elvágyódva mindenáron pesti író 
akart lenni, tapasztalnia kellett, hogy a nagyváros őt 
bácskai elbeszélőként tudná csak befogadni, a borgő
zös, duhaj Délvidék ábrázolása iránt volt nagy a keres
let, s az író teljes mértékben eleget is tett azoknak az 
elvárásoknak, amelyet az Ünnep és olvasótábora tá
masztott.

A színtelen, vértelen, álkonfliktusra épülő regényvá
zat dúsítani kellett, sikerült is: a regény ráérősen, ko
mótosan halad a medrében, akár a világ, amelynek áb
rázolását céljául tűzte. Anekdotákkal, mesékkel, a kis
város kedélyeit borzoló történetekkel fűszerezi a cse
lekményt. Ezzel teszi egyúttal színesebbé az egyébként 
átlátszó, előrelátható eseményeket. Az unalmas, tes- 
pedt vármegyeszékhely hangulatát idézve a helyi színe
ket is becsempészi: svábok, szlávok is megelevenednek
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a lapjain, alighanem a népi és nyelvi tarkaság bemuta
tása jelentett a maga korában is többletet, a paraszti 
életnek azonban csak a vaskossága érdemli ki az író fi
gyelmét........olyan átlátszó az egész ügy, mint a szenti
mentális regényben a komplikáció” -  olvashatjuk a re
gényben,53 s valóban, egy megkésett szentimentaliz- 
mus rekvizítumai mutatkoznak meg előttünk. Itt min
denki halálosan szerelmes és halálosan szenved, halk 
hangon, bánatosan suttog az alkonyatban, s a szerep
lők elérendő ideálja a „nem nagy igényű, de csöndes vi
zeken nyugodtan evező harmónia”.54 Az ifjú Szente- 
leky írásait méltatja Herceg János, amikor azt mondja: 
„A realizmus mélyen úszik a víz alatt, s ami fölötte 
van, az a csendes mélabú, enyhe érzelgősség és regé
nyesség.” Megállapítása teljes mértékben vonatkoztat
ható saját regényére, a Tó mellett város-ra is.55

A regénnyel a korabeli kritika nem volt elragadtatva. 
Különösen Szirmai Károly csalódott benne, aki szigo
rú kritikusként „az összevissza kuszáit s agyonguban
colt beszédből” azt látta meg, hogy Zombomak az 
„egyetlen pontról felvett képét s nem eléggé elmélyí
tett tájhangulatát” rajzolta meg. „. . . egy szánalmas 
mese külsőleg talán mutatós, de belsőleg annál rozo
gább s düledezőbb viskóját borította rá, oly figurákat 
telepítve bele lakóknak, akiket régi, pókhálós padláso
kon már kikezdett a moly, s akik még hajdani, boldo
gabb életükben is csak romantikus füzetes regények
ben értek el sikert” -  mondja nem minden él nélkül. A 
kegyelemdöfést pedig akkor adja meg neki, amikor 
megállapítja: „jellemfejlesztésre képtelen”, s visszasó
várogja Herceget, az „ösztönös novellistát”.56

1937-ben kissé korszerűtlennek tűnik az a kritikai 
álláspont, amely a jellemfejlesztést tartja a műfaj köz
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ponti kérdésének, és mindenekelőtt ezt kéri számon, 
holott a szerző szándékát nyilván ennél összetettebb 
kritériumokkal lehetne behatárolni. Nem lenne ha
szontalan itt rövid kitérőt tennünk, hogy a korabeli 
magyar regényirodalom közegében helyezzük 1̂ a Tó 
mellett város irodalmi kvalitásait és törekvéseit. 1936- 
ban jelent meg például Illyés Gyula szociografikus mű
ve, a Puszták népe, Karácsony Benő Napos oldal című 
regénye, amely szintén kispolgári környezetben játszó
dik. Ezekben az években lát hozzá Szathmári Sándor 
Kazohinia című regényének írásához. Megjelenik Ta
mási Áron Jégtörő Mátyás-a, amely a lélekvándorlás té
májára épül. Ebben az évben adták ki Hevesi András 
Párizsi eső című munkáját is. Egy évvel később, 1937- 
ben jelent meg Remenyik Zsigmond Bűntudat című 
műve, Nagy Lajos Budapest Nagykávéház című szoci
ografikus regénye, Németh László VII. Gergety-e, Sza
bó Pál Csodavárás-a, Pap Károly Azarel című regénye, 
Szerb Antal Az Utas és a holdvilág című műve. Ekkori
ben írja Kodolányi János a Julianus barát-ot és Márai 
Sándor A  féltékenyek című regényét. A felsorolás is iga
zolja, hogy a regényírás szempontjából fontos két éve 
volt ez a sokféle témát és stílusjegyet felmutató, válto- 
zó-alakuló modern magyar irodalomnak.

Valóban, nem a jellemfejlesztés mestere szólal meg 
a Tó mellett város lapjain. Kortársai mintájára nyilván 
Herceg János is a műfaj új útjait kereste, ahogyan pél
dául a későbbi Ég és föld-ben is modern regényszer
kesztési technikát alkalmaz. Ne tagadjuk meg tehát tő
le az életképfestés művészetének elismerését.' Apró 
mozaikkockákból rajzolódik ki előttünk ez a világ, s a 
képek néha társadalmi tablóvá szélesednek. Olyan te
repen járunk, ahol „valóság és álom folytonosan ker
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gették egymást”,57 aminek bizonyságaként megjelenik 
a Pálinka Ördög is; s az író hű maradt önmagához, a 
sorok közé becsempészte a külváros hangulatát, meg
írva egyúttal a regény legjobb lapjait: „Kint járt Dönci 
a külvárosban, a kőművesek és cserepezők negyedé
ben, fehérre meszelt vityillók és vastag derekú eperfák 
között -  kezdődik a történetnek ez a fonala, majd a 
miliő hamarosan a Pálinka Ördög szokásos környeze
tévé alakul. -  Lámpa nem égett az utcákon, csak a hold 
szórta szét sápadt fényét, olykor egy-egy kurjantás hal
latszott, valahol részeg emberek ordítottak fel bána
tukban vagy fékezhetetlen örömükben. (. . .)  Szeren
cséjére egy ember jött vele szemben, hosszú, hórihor- 
gas alak, félrecsapott keménykalappal a fején, amely 
már messziről világított, mint a lelkiismeret. ( ...)  nem 
tudta, hogy a gyászos külsejű ember nem más, mint a Pá
linka Ördöge, akit mindenki ismert, s akitől mindenki 
rettegett a vidéken. Ha ő feltűnt valahol, káromkodá
sok szakadtak az égnek: Bogati tvóga! kinyíltak a bics
kák, hogy megkeressék a dobogó szíveket, megmutas
sák a virtust, ami oly nagy szerepet játszik a részegség
ben.”58 Dönci közelében még egyszer megjelenik a sö
tét alak, de most már örök útitársával egyetemben: 
„De miért settenkedik körülötte az a fekete ruhás úri
ember, mit akar tőle, miért kerülgeti, miért nem megy 
most is a külvárosi kocsmák tájékára Kekez Tunával, a 
hírhedt cserepezővel megbirkózni, ha ő a Pálinka Ör
dög?”59

„Krúdys hangulatú regény a Tó mellett város, s abba 
a sorba tartozik, amelynek élén Papp Dániel műve, a 
Rátótiak áll, s amelyet Szenteleky Kornél kisregénye, a 
Kesergő szerelem folytat” -  állapítja meg Bori Imre.60 
A kötődés nyilvánvaló, bár nyilván nem szándékolt, hi-
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szén Herceg János cáfolja, hogy ismerte volna akkori
ban Papp Dániel írásait.61 A Szentelekyvel való rokon
ság a témaválasztásban is felfedezhető, annyit azonban 
hozzá kell tennünk, hogy a Kesergő szerelem Rezeda 
Kázmérként reménytelenül bolyongó hőseit majd 
megfojtja a krizantémillat és a világfájdalom, Herceg
nek azonban némelyest sikerül Szentelekynél feljebb 
emelkednie választott tárgyán, képes az irónia hangjai
nak a megpendítésére is, legyen szó akár a regény szer
kezeti felépítéséről (ezt a célt szolgálják többek között 
a fejezetek cselekményét jelző epigráfok), akár tartal
mi mozzanatokról: „Szentmihály város történelmének 
egyik pillérét egy csomag magyar kártya támasztja alá, 
s ha valaki kihúzná a támasztékot, bizonyára összedűl
ne az egész történelmi épület.”62 A bálokat, kártyacsa
tákat és a kisváros más „nagy” eseményeit az író enyhe 
iróniája futja be.

A regény stiláris eszközei közül a hasonlatokat kell 
elsősorban kiemelnünk. Kettős funkciójuk van. Egy
részt a szöveg költőiségéhez járulnak hozzá, másrészt 
egy ezzel ellentétes tendenciának is eleget tesznek: az 
egyébként fiktív, élettelen történetbe a hasonlatok 
csempészik be a realitás elemeit. A percepció pontos
ságán alapul a leírás, és érdemes megfigyelni, hogyan 
halad az írói szem az elvonttól a konkrét felé s vissza, 
többszörös áttételekkel, jelképek és mikrorealista ele
mek sorát vonultatva fel, hogy mindez egyetlen hatal
mas költői látomássá terebélyesedjék a szemünk előtt: 
„Mert néhány perc múlva híre ment a nagy szenzáció
nak, amely úgy terjed, mint a mezei tűz. Parányi szikrát 
vet a vonat kéménye, attól először a száraz katángkóró 
gyullad meg, mintha csúfsága miatt unná az életet, ak
kor bánatában a kökörcsin hajol a lángok fölé, majd az
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elszáradt búzavirág, mint megvénült menyasszony, aki
nek már úgyis mindegy, s végül megadják magukat sor
ra a virágok, füvek, még a porosra aszott tehénlapu is 
meggyullad, amely pedig kizárólag szegényemberek 
banyakemencéiben szokott meghalni, s parazsába be
fogadja, megpirítja, megpuhítja a görcsös krumplit va
csorához, amelytől megpuffad a has, mint a harci dob, 
s álmában vénasszonyok fogát látja az ember, ami tud
valevőleg a halál közeledését jelenti.”63 

A látomás nyelvi megformálását a stíluskomplexitás 
teszi plasztikussá: képi erejét az otthonról hozott kife
jezések és mitizáló törekvése adja. A hétköznapi ese
mény vízióvá nagyítása igazi írói tehetségre vall, s a 
részlet kontextusából kiemelve sem veszíti el kisugár
zását.
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NOVELLÁI A HÁBORÚ VÉGÉIG

Az írók „középkori pregrinusokként felzarándokol
tak időnként a közös hazába, aztán alázatosan vissza
mentek megint a népük közé együtt élni vele a sorsu
kat”.64 így tér vissza Herceg János 1938-ban, majd há
romévi ott-tartózkodás után Budapestről, csalódva a 
nagyvárosban, amelynek nem kellenek a kisebbségi 
problémák, kiábrándulva az írói siker lehetőségéből, 
amelyet elsősorban a közönséget szórakoztatva lehet 
megszerezni, hogy gyökeresen új pályaszakasz vegye 
kezdetét munkásságában. A Zarathustra Bácskában cí
mű vers jelzi hazatalálását.6S A „szép Szülőföld” dicsé
retét zengi, őseinek földjét látva benne, s kifejezésre 
juttatva, hogy erre a vidékre nemcsak hazatért, hanem 
meg is tért hozzá.

A nagy fogadalmak és vallomástételek pillanata ez, 
az esszé területe. A novellisztikában nem mentek vég
be látványos változások, a határok elmosódnak a kor
szakok között. Az Ünnep-ben megjelent szövegeinek 
többségét újraközli a Reggeli Újság-bán is, gyakran 
csak az elbeszélés címét változtatva meg.66 Tovább 
folytatja novelláinak sorozatát a társadalom peremére 
szorult figurákról. A vándor alakja újra és újra feltűnik
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a szemhatáron, líraiság kísérti és a táj festői megidézé- 
se, az atmoszférateremtés mesteri alkalmazásával. 
„Búcsúzásra álltak a fák lombjai, súlyosan és sötéten, 
mert a nap már bevonta piros vitorláit, s a búzaföldek
ből lassan szálldogált már az alkony tiszta finom füst
je” -  kezdődik a Vándor a nyárban című, jelezve, hogy 
nyugalmat, harmóniát áraszt a táj, ahogyan a lélek 
nyugalmát tudhatja magáénak a vándor is, ami előtt ta
nácstalanul torpannak meg az emberek. A vándor ki
zökkenti az átlagembert addigi életritmusából, a meg- 
szokottság állóvizeit borzolja feltűnésével, fülledt-tit- 
kolt szerelmek járnak a nyomában, mert ő a távoli ho
rizontokat kémleli, a kötöttségek nélküli létformák 
csábítását hozza magával. A szabadság vándora ő, 
akárcsak a Kassák-hatás alatt keletkezett első szöve
gekben. Képes arra, hogy ne ő idomuljon a világhoz, 
hanem a világot alakítsa önmaga elvei szerint.

Az Új honfoglalás című elbeszélés azonban már két
ségkívül Herceg János szemléletének átalakulását je
lenti be. Bádogos és vízvezeték-szerelő a történet hőse, 
aki nem tud megélni a falujában. A szépírói fantázia 
helyét a szikár leírás váltja fel, s szinte a riport tény
közlő higgadtságával írja le a bádogos életét: „itt nem 
lehet végigélni az életet, mert neki nincsen földje, 
amelyben elvetheti a magot, hogy esztendőre learassa 
a búzát, neki csak egy kis rongyos viskója van, azt örö
költe, mást nem”.67

Herceg János figyelme tehát a reáliák és a jelen felé 
fordul, s immár nem az élet rejtett mozgatórugói fog
lalkoztatják, hanem a társadalmi környezet, amely azt 
determinálja. Szenteleky intenciója erősödik föl a no
vella lapjain, a tájhoz való hűséget azonban még a szü
lőföld szeretete, ez az általánosabb kategória helyette-
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siti. Hőse Belgrádban jól érezné magát, hiszen kiala
kult ott a „vendégmunkások” kis társasága, ám csak 
némi öncsalással és nosztalgiával tudja kimondani: 
„ott van az ember otthon, ahol jó dolga van”.68

Az író az egyetemes horizontok helyett a regionaliz- 
mus hirdetésével a tarsolyában tér vissza Budapestről, 
s ebben nem kevés szerep jut a paraszti élet iránti ér
deklődésnek sem. Novellisztikájában azonban ez nem 
jut kifejezésre. Továbbra is arról a társadalmi rétegről 
ír, amely közel áll hozzá: a kisváros vagy a falu iparo
sairól, félnépi értelmiségi rétegéről, általában a sze
gény emberekről, a munkásokról, s szövegeiben nem 
faluprogramot, hanem újfent szociális érzékenységet 
érhetünk tetten.

A Gyászoló kőművesek-ben még egyszer felvillan az a 
balladás hang, amit Utasi Csaba a korai víziós novel
lákhoz való visszatérésnek, Szeli István pedig a Tamási 
Áronéhoz hasonló népies misztikumnak tulajdonít. 
Herceg János mintha örömmel szabadult volna meg 
egy pillanatra megint a „kis világ” nyűgétől, s a kötet 
címadó novellájában szélesre tárja a kaput a világmin
denség felé, nagy teret hagyva a szimbolikus közlések
nek, még a természet elemeit is megidézve az egyete
mes emberi tragédia mértékének érzékeltetésére, meg
feledkezve arról, amit 1938-ban programként meghir
detett, és novelláiban meg is valósított.

Egy óra falunkban a címe annak a szövegének, ame
lyet Gerold László a szépirodalmi szociográfia leg
szebb darabjának nevez a háború előtti jugoszláviai 
magyar irodalomban.69 A Kalangyá-ban jelent meg, s 
később Herceg János Meghasonlottak címmel novella
ként újra közzéteszi. Már pusztán az a tény is sokat el
árul, hogy a szöveget egyaránt lehet szociográfiának és

50



novellának felfogni, annak ellenére is, hogy az első 
szövegváltozat befejezése meglehetősen tézisszerű. El 
is hagyja az író a második változatban: „S a krónikás 
szívére tett kézzel fogadkozik, hogy ő nem hagyja vesz
ni ezeket a kincseket. Ő elmegy a néphez, leírja szoká
sait, feljegyzi dalait, megírja meséit, még mielőtt a szi
gettel együtt elmossa az ár. ( ...)  A fiatal Dugonics sze- 
kérrúdra támaszkodva írta jegyzeteit, ő erejéhez és a 
helyzethez mérten gyalogszerrel vág neki a szigetnek, 
nem törődik a közönnyel, csak a szívére hallgat, és 
megírja népe testámentumát”.70

A nagy fogadkozás ellenére ebben a szövegben az el
határozás még csak szándék marad. Herceg János 
„gyorsfényképeket” készít a faluról: felvonultatja a ta
nítónőt, a patikust, az esperest, az iskolás lánykákat, az 
írnokot, a marhakereskedőt, egy olyan sajátos szcenika 
kereteiben, amely később is jellemző lesz alkotásaira. 
Szinte elsétáltatja a szemünk előtt a szereplőket, ám 
eközben látószögébe nem kerül be a paraszt, pedig az 
ő világának a felfedezését tűzi ki céljául. Inkább a ki
sebbségi sors érdekli a társadalmi problémák közül, az 
államnyelv használata például, és a kisebbségi ember 
hivatali előmenetelének lehetőségei.

A szövegkezdés ezúttal is joggal tart igényt az érdek
lődésünkre: „A falu úgy ül a kék ég alatt, a porlepte 
fák között, gágogó libáival, mintha nem lenne sem ég, 
sem nap, sem élet, csak valami értelmetlen, buta tör
vényszerűség, amely benépesítette és körülrakta díszle
tekkel.” A magasból tekint le az író, jelezve, hogy sze
mével -  minden realisztikusság és szociográfiai vonás 
ellenére -  továbbra is ezt a buta és értelmetlen tör
vényszerűséget pásztázza elsősorban, s hogy félreértés 
ne essék, szimbolikus példázatot is illeszt a fent idézett
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sorok után az élet jelentőségéről: „Bomlófélben levő 
állókép, mint a sajt az üvegharang alatt. Hogy egyes 
emberek tönkremennek benne, mások meggazdagod
nak: születnek és meghalnak, ez a lényegén nem sokat 
változtat. Éppígy meghíznak az üvegharang alatt is a 
kukacok, mások pedig elsorvadnak, mintha tüdőbajt 
kaptak volna, akár az emberek.”

Hatalmas tabló indítja be a Vásár című elbeszélést 
is, életképet rajzolva meg, amely mozdulatlanságában 
is mozgalmas, érzékletes: „Már kora hajnalban megin
dult a népvándorlás. Ordító barmokat hajtottak az or
szágúton mezítlábas legények, csoportokba kötött 
megfésült sörényű lovakat vezettek, és borjak sírása, 
bárányok bégetése úszott a felszálló porral a levegő
ben. Nagy szekereken, megrakott ládákkal a vásárosok 
jöttek lassan kocogva csontos gebéikkel, istentelenül 
káromkodtak, mert az ünneplőbe öltözött parasztok 
tajtékozó parádéslovaikkal elébük vágtak, felkavarva a 
port, hogy az utánuk jövők fuldokolva kapkodtak leve
gő után.” A jellegzetes, hang- és mozgáshatást egy
aránt megérzékítő komplex kép Herceg János alkotó
erejéről tanúskodik. Ám amint ebben az időszakban 
még gyakran előfordult, az összetett nyitó kép után 
sejtelmes, misztikus történet következik, akárcsak eb
ben az esetben.

Az írói szemléletmód sarkalatos példája mutatkozik 
meg a Cirkusz az Alma utcában lapjain. Kiváló írói le
leménnyel Herceg János azt a pontot választja ki nar- 
rátori szemlélődésének helyéül, ahonnan egyaránt be
láthatja a szegények és a módosabb középosztály vilá
gát. Az Alma utca „félig falu, félig város”, s itt kerék
pározik végig a pék, miközben emberi tragédiák bon
takoznak ki a szemünk előtt. Ebben a novellában az
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események fölé tud emelkedni az író, bölcs derűvel és 
elnéző iróniával, „ez pótolja, amennyire pótolhatja, 
korai műveinek mindenségigényét, s ez szabadítja föl 
benne az írás szeretetét is, azt a visszafogott Kekez Tu- 
na-i jókedvet, mellyel egy-egy gesztust, mozdulatot 
vagy helyzetet magabiztosan, immár félreérthetetlen 
hercegi modorban örökít meg”.71

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Herceg Já
nos novellaformái hogyan alakultak a kezdetektől a 
háború végéig. A kezdeti parabolanovella, a víziós tör
ténetek, a könnyed sztorik és életképek után a Bors és 
fahéj című kötetben a realista irány előretörésével a 
rövid történetek egyre inkább átadják helyüket a több 
szálon futó, klasszikus feszültséggörbével rendelkező 
szövegeknek. A leghagyományosabb értelemben vett 
elbeszéléseket ekkor írja Herceg János. A sűrítés he
lyét a realista ecsetelés és a cselekmény aprólékos ki
fejtése veszi át, a történetek terjedelme majdnem kis- 
regénnyi.

A vizsgált korszak utolsó szövegeibe az esprit actuel is 
belejátszik: a Némajáték hősnője lengyel menekülttel 
utazik együtt egy vasúti fülkében, egyik útitársunk mere
ven előrenyújtott karja pedig a fasizmus idejét érzékelte
ti. S némiképp az esprit actuel jelenségkörébe tartozik az 
is, ahogyan a hősnő elbizonytalanodó ítéletei, emberek
hez való ambivalens viszonya megjelenik előttünk -  min
denképpen a háborús pszichózis tüneteként is.

A nagy lélegzetű Szúnyogkiráty és társai falusi hely
zetképet rögzít, ámde a faluprobléma helyett kisebbsé
gi gondokat állít előtérbe, hirdetve egyúttal a példás, 
békés egymás mellett élést. A Földosztás Devidevón pe
dig a kisebbségi lét által kiváltott pszichés deformáci
ókról szól, a kiúttalanság érzetét fogalmazva meg.
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A REGIONALIZMUS PROGRAMJA

Amilyen héwel hirdette meg Herceg János Buda
pestre távozása előtt azt, hogy az irodalom a munkás- 
mozgalmi harc eszköze, olyan intenzitással vallotta 
meg hazatérte után a szülőföldje iránti hűségét. Ko
rábbi nézeteivel gyökeres ellentétben már azt hirdeti, 
van bácskai szellem, és diadalmasan felkiált: „van bács
kai művészet is!”72 Kosztolányi Dezső és Csáth Géza 
műveivel bizonyítja állítását, és Szirmai Károly vízióit 
elemzi, amelyek kötőanyaga az itteni sár és köd, lénye
gükhöz tartozik a valóság, annak szegmentumaiból 
épülnek föl.

„Az író, akit születése, ifjúsága Bácskához köt, el 
kell hogy érkezzék egyszer arra a pontra, ahol az egyé
niség kiteljesedése érintkezik a múlt szellemi hagyo
mányaival, s akkor ha hű akar maradni a tájhoz, önma
gához, ha nem állítja ezt a materialista szellemiséget 
semmilyen tágabb cél szolgálatába, ha nem akar gics- 
cset formálni a felszínből, úgy az anyagelvűségnek csak 
ezt az önmagáért való formáját választhatja, és a vízió 
kaleidoszkópján lesheti az anyagnak felcsillanó és ha
lálba fulladó tüzeit” -  írja Herceg János a Kalangya 
1938. augusztus-szeptemberi számában. Hogy kezdet
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ben az író egyféle jó értelemben vett tájjellegről be
szél, arra az idézett szöveg mellett elsősorban példái 
alapján következtethetünk, hiszen Csáth morfinista ví
zióiban, Kosztolányi Esti Kornél-jában és Szirmai láto
másaiban a „helyi színek” valóban csak színek, nem te
lepednek rá a műalkotásra, a táj szellemének kifejezé
se nem az alkotás célja, hanem háttéreleme, kiegészítő 
effektusa. A szemlélet módosulására azonban az utal, 
hogy a Kalangya 1938. októberi számában már ezt ol
vashatjuk: az íróknak népüket, környezetüket kell ki
fejezniük. „Kialakítani magukban a vajdasági népi tu
datot, a vegyeslakta vidék tarkaságának, a szerb, ma
gyar és német hatásoknak eredményét”.73 A „nép”-hez 
kell eljutni, a paraszti nyelvből, sorsból meríteni, akár
csak Vük Karadžić tette egykor, de szemléletére két
ségkívül hatott a magyar népi írók mozgalma is.

Herceg János kötelező érvénnyel hirdeti meg a szü
lőföld szeretetét, s még hozzáteszi, hogy nemcsak te
hetség szükségeltetik, hogy az íróember ábrázolhassa 
tájhoz való kötődését, hanem fontos „a szélesebb hori
zont feláldozása a szűkebbért”. A teljes regionalizmust 
követeli. „Széles nemzeti horizontok helyett regionali- 
tást” -  kiáltja lelkesülten, s olyanfajta vajdaságiasságot 
tart követendő példának, mint amilyent a szerb írók 
hirdettek meg.-™ Az egyetemes emberi létezés helyett a 
paraszti világra irányítja a figyelmet, a falura, amelyet 
még az operettől is meg kell óvni, a szellemi makulát
lanság megőrzése céljából.75 A Kalangyá-t ekkor Szir
mai Károly szerkeszti. Kettejük nézete gyökeresen el
tért, különbözött egymástól: „Politikát csinálni nem a 
mi dolgunk” -  állítja Szirmai, „az időszerűséghez nem 
köthetjük szekerünket”. Hogy Herceg János kifejthet
te az övétől ellentétes koncepcióját, a szerkesztő ru

55



galmas felfogását tükrözi. „A világnézetileg ellenkező 
felfogásúaknái is megbecsültem az értéket, elismertem 
a szempontunkból hasznos munkát -  írja Szirmai. -  Az 
irodalom terén nem vagyunk hajlandóak politikai 
szempontokat érvényesíteni.”76

Herceg regionalizmusprogramja azonban nemcsak 
szélsőséges, hanem pozitívumai is vannak, méghozzá, 
hogy odafigyelt a délszláv irodalomra, valamint a dél- 
szláv-magyar irodalmi kapcsolatok is érdeklődésének 
középpontjába kerültek. Méltatja Madách Tragédiájá
nak Jankulov-féle fordítását, Crnjanski és Kolar regé
nyeinek magyar átültetéséről értekezik, Ivó Andrić 
szövegeit vizsgálva pedig érdekes következtetésre jut, 
természetesen regionalizmuselméletének tükrében az 
Alija Đerzelez útja igazolja számára, hogy létjogosultsá
ga van a miliőelméletnek, értelme van a Szenteleky 
nyomán meghirdetett programnak, s ezen a vonalon 
haladva megállapítja, hogy Bosznia és Erdély jellege 
sokban megegyezik egymással, annak ellenére is, hogy 
az előbbi nyitott közösség volt, az utóbbi pedig zárt szi
getként élt. Felfedezi, hogy Tamási Áron Ábelje édes
testvére Ivó Andrié Alija Derzelezének.77 S hogy Alija 
Đerzeleznek még egy közeli rokona van: Kekez Tuna, 
azt Bori Imre állapította meg ötvenegy év múlva.78 A 
helyi színek elméletének a követése, a couleur locale 
érvényesítése, a tájhoz való ragaszkodás és a patriotiz
mus pozitív töltésűek lehetnének, kiválóan alkalmas
nak bizonyulhatnának egy irodalom színképének ár
nyalására, ha programcikkeiben az író nem követelné 
kategorikusan az általános emberi kérdések feladását 
kizárólag a helyi gondok, észleletek javára.

Összegezésképpen egyetérthetünk Utasi Csaba meg
állapításával, miszerint „Herceg János, aki kora fiatal
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sága óta mindig is az irodalmi élet és a politikai gya
korlat harmonizáló együttmunkálkodásában látta a 
célravezető utat, most végre rátalált a követhető kép
letre, s tevékenységét maradéktalanul annak a szolgá
latába állította”.79
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A KALANGYA SZERKESZTŐJE

A Kalangya 1941 áprilisában a magyar csapatok be
vonulásával átmenetileg megszűnt. Az itteni írók 
azonban nem csatlakoztak a szegedi Délvidéki Szemlé
hez. A folyóirat 1941 decemberében újra megjelenik, a 
lapot Herceg János jegyzi. A megváltozott körülmé
nyekhez alkalmazkodnia kell a folyóiratnak: egyszerre 
megváltozott a státusa, nem volt többé kisebbségi or
gánum, pedig korábban az itteni magyarságot osztály- 
hovatartozásától függetlenül felvállalta, sőt némi túl
zással azt állította, hogy „az osztályellentétet lényege
sen csökkentette a végrehajtott agrárreform, az össze
fogást pedig a közös sors teremtette meg”.80 Ennek a 
közös sorsnak a védelmére pedig nem volt többé szük
ség. Az irodalmi életben eltűnt a külön út keresésének 
kényszerítő ereje, mert megszűntek a különállás elsőd
leges kiváltó okai, Pest újra szellemi központ lehetett, 
felszippantó ereje az irodalmi életben is éreztette ha
tását. Könnyen megtörténhetett volna, hogy az itteni 
irodalomteremtő vállalkozás értelmét veszíti.

Az új főszerkesztő programcikkel indítja első szá
mát. Az író itt a nemzet mindenese volt, ezért nem le
hetett művészi értékek kihordója, hanem csak politi
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kus a magyarság érdekeinek szolgálatában -  mondja. A 
jövőtől a „művészi mondanivaló kibontását” reméli. 
Hangsúlyozza a magyarsághoz tartozást, ám megemlíti 
azt is, hogy az irodalmi decentralizálás híve, a bácskai 
szellem egyediségére hívja fel a figyelmet. „A Kalangya 
hőskora elmúlt”, de továbbra is a Szenteleky-örökség 
megőrzésén kell munkálkodni, állítja. Ismét fölmerül 
benne a kérdés: művészetet teremteni vagy a közösség 
szolgálatába állni, s romantikus lelkesedéssel fogal
mazza meg hitvallását: „Szívemhez nőtt a Délvidék, a 
világ semmilyen részén nem érzem otthon magam, 
csak itt. . .  Bácska. . . -  suttogom magam elé fővárosi 
kőrengetegben, s mint egy erős, szőke hajú leány, előt
tem feküdt szép hazám legszebb része: szülőföldem. 
Van-e olyan ügy, amit nem vállalnék érte? Mindent, 
mindenkor.. .”81

A következő számban Fiatalok, szóljatok! címmel ha
gyományfeltáró munkára biztat. Elsősorban az ifjú 
nemzedéket ösztönzi arra, hogy a két háború közötti 
szerb és német példát kövessék, akik arra törekedtek, 
hogy tudományosan felkutassák múltjukat, történel
müket ezen a vidéken, abból a célból, hogy ittlétük 
jogfolytonosságát bizonyítsák. Az ifjú magyar nemze
déknek azért kell ezen munkálkodnia, hogy jobban 
megismerjék, mert még „az anyaországi magyar (. . .) 
sem ismeri vidékünket”.82

Herceg János az itteni magyar irodalom létjogosult
ságát hirdeti. „.. . a Délvidék költője lehetett volna -  
mondja Dudás Kálmánról. -  Az pedig több, mint a 
Nyugat egyébként kitűnő fiataljaival kórust alakítani. 
( .. .)  Dudás Kálmán az a költő, aki a Délvidéket, ezt az 
egészen sajátos geográfiai és szellemi egységet ki tudta 
volna fejezni. S akkor szülőföldjéről lépett volna ki,
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mint hódító, nem pedig Budapestről tért volna vissza, 
hogy megcsodáljuk.”83 Timár Ferenc kötetéről írt kri
tikájából pedig saját sorsát látjuk elővillanni; nyilván a 
maga bőrén tapasztalta, hogy az „egyetemes magyar 
irodalom komoly őrhelyei” jól megvoltak a bácskai 
irodalom nélkül is.84 A diófa árnyékában címmel Her
ceg János novellaantológiát szerkesztett a délvidéki el
beszélők munkáiból, amely 1942-ben jelent meg Buda
pesten a Királyi Magyar Egyetemi Nyomdában. Bla- 
zsek Ferenc, Börcsök Erzsébet, Cziráky Imre, Herceg 
János, Illés Sándor, Kende Ferenc, Kisbéry János, Kra- 
marits Erna, Kristály István, Laták István, Majtényi 
Mihály, Szenteleky Kornél és Szirmai Károly elbeszé
lései képviselik az itteni irodalmat, az utóbbi egyik leg
jelentősebb alkotásával, a „Hé, korcsmáros, italt ad
jál!” című novellájával szerepel a gyűjteményben. A 
kötet előszavában Herceg János többek között ezt írja: 
„Tizenhárom elbeszélő mutatkozik be e könyv lapjain 
a magyar közönségnek. Szenteleky Kornél, a délvidéki 
magyar irodalom vezére és tizenkét társa tesznek tanú
ságot amellett, hogy egy nép élniakarását nem törheti 
le semmilyen erőszak. Magyarországot szétdarabolhat
ták, de azt az összefogó erőt, amelyet a nemzeti szel
lem jelentett a magyarságnak, sem önkényesen meg
vont határok, sem cenzúra, sem hatalmi szó nem tud
ták megbontani. Erdélyhez és Felvidékhez hasonlóan 
Magyarország elszakított déli részein is kibontakozott 
egy külön magyar szellemi élet. S hogy Délvidék nem 
mutathat fel olyan tehetségeket, mint Erdély, annak 
csupán az az oka, hogy e területnek azelőtt sohasem 
volt önálló élete, itt volt legerősebb Budapest szellemi 
hatása és gyámkodása.” Herceg János, akárcsak koráb
ban Szirmai Károly is, kereste a kapcsolatot az egyete
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mes magyar irodalommal -  többek között 1941-ben a 
Kelet Népé-ben bácskai szám jelent meg Móricz Zsig- 
mond szerkesztésében a beolvasztó törekvésekkel 
azonban határozottan szembefordult, az önálló szelle
mi élet meglétét hangoztatva.

Minden bizonnyal a Kalangya gyökeresen megválto
zott szerepéből adódott, hogy a lap 1942 végére súlyos 
anyagi válságba került. Addigi előfizetői valószínűleg 
úgy vélhették, hogy megszűnt a nemzet iránti köteles
ségből vállalt folyóirat-támogatás szükségessége, a lap 
átadhatja a helyét a magyarországi újságoknak. Herceg 
János és Csuka Zoltán ezért arra kényszerült, hogy 
megreformálja a Kalanjgyá-t. Ezt a szándékot jelenti be 
kettejük közös írása: Uj köntösben -  régi utakon, s a fo
lyóirat később is olvasótoborzás céljából állandóan 
programnyilatkozatokra, a lap céljainak tudatosítására 
és ismertetésére kényszerül, immár Bácska felemelésé
ben, „szellemi és lelki világának kiteljesítésé”-ben, az 
„itt élő népek testvéri összefogódzásában” és a vidék
nek a magyar irodalomba való bekapcsolásában látva a 
folyóirat szerepét.85 Másutt is a délvidéki szellem hib
rid egységét hirdeti, de „a többi népcsoportok jogai
nak” biztosításáról sem feledkezik meg.8” Az írás mo
tiváló erejét pedig abban találja meg, hogy háborús 
időkben „becsületesen írni megint egy kicsit tünte
tésszámba” megy.87

Komoly egzisztenciális, erkölcsi és anyagi gondokkal 
kellett tehát megküzdenie a Kalangyá-nak 1941 után. 
Munkatársainak egy részét „elsodorta a háború”, má
sok elhallgattak vagy nem lehetett velük felvenni a 
kapcsolatot. A „célunk megváltozott, de szerepünk 
nem” tudatában alakult a lap sorsa,88 s annak a reális 
fölismerésnek a jegyében, hogy a Kalangya ilyen körül
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mények között nem lehet csupán az irodalom orgánu
ma. A munkatársak hiánya, a háború, a lehetetlen élet- 
körülmények gátolták a folyóirat kibontakozását, s eh
hez részben hozzájárult a regionalizmuson alapuló 
lapkoncepció is. Hogy nem teljes egészében, az a szép- 
irodalmi munkáknak köszönhető elsősorban, amelyek, 
szerencsére, nem tudtak maradéktalanul eleget tenni 
ennek az elvárásnak.

Az irodalmi művek megítélése azonban teljes mér
tékben a regionalizmuskoncepció függvényévé vált. Az 
1943. esztendőt a Kalangya Szenteleky-éwé nyilvání
totta, rámutatva ezzel is, hogy a lap arculata a hűség 
jegyében alakul. Szentelekyt méltatva Herceg János 
természetesen az irodalomszervezőt és Kazinczy-szere- 
pét méltatta. Másutt Juhász Gyuláról szólva megálla
pítja: „Ideje még ma sem érkezett el. Ha azonban a re
gionális irodalom egyszer eljut kristályosodási állapo
tába, akkor végre felragyog Juhász Gyula felhők mö
gött bolyongó csillaga, mert vidéki költő volt, de mint 
ilyen a legnagyobb.” Papp Dániel világa című írásában 
„legendák és hazugságok ködé”-nek nevezi a Herczeg 
Ferenc-i tájrajzot, de Papp Dánielt is kifogás éri, mert 
a „Tündérlak”-ot látta meg a Bácskában, s nem az 
olyan népéletet, melyet például Veljko Petrović fede
zett fel a szerb irodalom számára. „Nálunk szinte a 
művészettől kell elszakadni az írónak, hogy megtalálja 
a helyes utat, a táj és az itteni ember helyes irodalmi 
ábrázolását” -  írja. Papp Dánielen számon kéri a ki
sebbségi sorssal való közösségérzést és a népi öntuda
tot, mert enélkül nem lehet igazi bácskai író.

A regionalizmus legerősebben a tanulmányrovatban 
éreztette hatását. A tudományosság helyébe a sekélye- 
sebb publicisztika kerül, s ebben megmutatkozik a
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koncepció negatívuma is: publicistákat alkalmaz a fo
lyóirat a Bácska „tárgyi arculatának” a megrajzolásá
hoz, néprajzi gyűjtések és régészetről szóló szövegek 
látnak napvilágot a Kalangyá-bán, sőt a numizmatika 
és a galambászat is a helytörténet ágazatai közé kerül; 
az írások színvonala sem kielégítő.

A tanulmányok többsége továbbra is kisebbségi kér
désekkel foglalkozott. Ezek az írások kezdetben a 
„csúf múlt és a ragyogó jelen”89 perspektívájában gon
dolkodtak, de csakhamar újra a „kisebbségi pozíció 
visszahódítása”90 áll a törekvések középpontjában. 
Herceg János pedig, aki kezdettől az irodalmi önálló
ság híve, már 1943-ban a kisebbségi „árva összefogó
zást” „elveszett üdvösségeként sírja vissza.91

„A részben meggyőződésből, részben kényszerből 
követett teljes regionalizmus”-nak azonban feltétlenül 
jótékony hatása is volt a Kalangyá-ra, mert „folyamato
san csökkent a magyar sovinizmus mérgező hatása is a 
lapra, úgyannyira, hogy idővel viszonylag független szi
getté válhatott a folyóirat, mely nem élve vissza több
ségi helyzetével, Vajdaság ügyét kívánta szolgálni. A 
legszebb bizonyság erre az lehet, hogy a háborús Ka
langya nem fordított hátat a jugoszláv nemzetek iro
dalmának.”92
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VÁLTOZÓ VILÁGBAN

A háború után Herceg János pályája a megkezdett 
úton halad tovább. A jelen kerül figyelmének előteré
be, és majd tíz évvel regionalizmusprogramjának meg
hirdetése után eljut írásainak témájában sokszor meg
hirdetett céljához: a néphez. Nem a romlatlan faluba 
ugyan, de egy még sajátosabb, még inkább a társada
lom peremén egzisztáló réteghez: az uradalmi cseléd
séghez.

Háború utáni első kötete, a Változó világpan (1950) 
szociográfiai igénnyel készült nagyriport. „Csak rész
ben tartozik nem kimondottan szépprózai munkái kö
zé”, s ebben a szerző egyesíti „mind a magyar szociog
ráfiai irodalom, mind pedig a maga szépirodalmi ta
pasztalatait”.93

Herceg János jó érzékkel találta meg azt a közeget, 
amelyet nem érintett meg oly gyorsan a viharos átala
kulás szele, s azt vizsgálta, hogy egy önmagába zárt, ha
gyományőrző, több emberöltő óta létező hierarchiával 
rendelkező közösségbe, a teljes jogfosztottság köreibe 
hogyan hatol be a világ átrendeződésének gondolata, 
egy gyökeresen új értékrend. A riporter -  mint koráb
ban már jó néhányszor az elbeszélő is -  ismét megta
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lálja azt a pontot, ahonnan múlt és jelen egyaránt be
látható, méghozzá mindkét osztály, a földbirtokosok és 
a cselédek szemszögéből is. Történelmet mond Herceg 
János, amikor elbeszéli a sváb gabonakereskedőből 
lett magyar nemes, Fernbach Péter életének sorsfor
dulóit: hogyan látja be, hogy nem a cím, hanem a föld, 
a vagyon, a pénz a világ mozgatója; milyen társadalmi 
és lelki megrázkódtatásokon esett át ez az osztály a két 
világháború között, az agrárreformmal kezdődő va- 
gyon- és tekintélycsappanáson át egészen eltűnéséig. A 
Bácska történetét írja Herceg János, bemutatva ennek 
a hosszan halódó társadalmi osztálynak a fellendülés, 
majd a teljes eltűnés felé vezető, korántsem egyenes 
vonalú mozgásait, változó dinamikájú irányvételeit, 
mellyel szemben mindvégig ott állt a jogok nélküli cse
lédség status quója. A szociográfiaírót természetesen 
elsősorban az utóbbi érdekelte: a Fernbach-puszta né
pének élete a népszaporulattól a nyelvhasználaton át a 
műveltség fokáig. Leírja dalaikat, szokásaikat, visele
tűket, mindennapi életüket. Szövegében jelen és múlt 
egymás mellett halad, ugyanis az foglalkoztatja, ho
gyan változott meg a cselédség életformája az úri osz
tály eltűnésével. A tudat változása izgatja: az, hogy a 
feljebbvalójával anyagi és szellemi függőségben levő 
ember hogyan szokja meg, hogyan tanulja el az önálló 
cselekvést, egy elszigeteltségben levő közösség hogyan 
nyílik meg a világ előtt.

Kétségtelen, hogy Herceg János szövegének irodal
mi mintája Illyés Gyula Puszták népe című szociográfi
ája lehetett. Csakhogy amíg Illyés Gyula a maga ábrá
zolta világban született, s ezért mély rokonszenve mel
lett egyéni életsorsára és drámájára is rátalálunk a 
könyv lapjain, addig Herceg János ezt a közösséget
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csupán szemléli, s a városi ember szemszögéből sarkít
ja is azt. Ez a tárgyától való távolság különös ízt köl
csönöz szövegének: saját urbánus életszemléletének a 
rácsodálkozásával tekint a puszta világára, s a két sík 
ütköztetésére is alkalom adódik, ellentmondásaira is 
fény derül.

A szociográfiának a két háború között társadalom- 
felrázó szerepe volt. A „leleplező erejű, nagy hatású 
műfaj” „a háború utáni megváltozott körülmények kö
zött maga is válságba jutott. A társadalmi változások 
feltételezték módosulását ( .. .) ,  kritikai jellegének el- 
tompulását”.94 Herceg János könyve is inkább a meg
ismerés, mintsem a kritika jegyében íródott. Részlete
sen tájékoztat arról, hogy a háború után milyen felvilá
gosító tevékenység folyt a pusztán. Ennek a kornak a 
nagy eseménye volt az írás-olvasás elsajátítása, az anal
fabetizmus felszámolásának az igyekezete, a műkedve
lő színjátszás fellendítése. Herceg János mindezt ha
tártalan optimizmussal szemléli, a „most minden más
képpen lesz, most minden jóra fordul” intenciójával, 
amely kétségtelenül a kor szellemének a velejárója. 
Éppen ezért munkáját ma már kettős dokumentumér
téke miatt tartjuk jelentősnek: nemcsak a cselédség 
életébe kalauzol bennünket, nemcsak az ő tudatállapo
tukat rögzíti, hanem szemléletmódjában, megformálá
si eljárásaiban a mű keletkezésének idejéről is tanús
kodik a könyv. Az ötvenes évek szellemi életének a do
kumentuma is egyúttal.

A Változó világban mindenképpen az itteni magyar 
irodalom legjobb szociográfiai munkái közé tartozik, 
amelynek megjelenése után majd tíz évet kell várni a 
következő hasonló jellegű munka elkészültére és ki
adására.95 Irodalmi értékei akkor mutatkoznak meg
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igazán, amikor a líra felhangjaival a pusztához, a föld
höz kötő „mélyebb érzéseit” fogalmazza meg cseléd
nek és földesúrnak egyaránt.

A puszta a helyszíne Herceg János első háború után 
megjelent regényének, a Szikkadó földeken címűnek is, 
amelyet mindmáig első közlésének a helyén, a Magyar 
Szó-ban olvashatunk csak. A napilap folytatásos re
gényként közölte 1954. szeptember 26-ától december 
15-éig, Hangya András szövegrajzainak kíséretében.

A regény cselekménye 1944 őszén játszódik, amikor 
a Jugoszláv Néphadsereg csapatai irányítják már Bács
ka egy részét, a harcok azonban még folynak, s ekkor 
alakul meg a Petőfi brigád. Az új hatóság Csonka Mik
lós gépészt nevezi ki a földesura nélkül maradt birtok 
gazdasági vezetőjének, s azt a feladatot kapja, hogy mi
előbb takarítsák be a termést a földekről, hogy élelem
mel láthassák el a városi lakosságot és a katonaságot. 
A cselekmény másik szálán szerelmi dráma zajlik: 
Csonka Miklós kénytelen szakítani Milkával, mert az 
asszony férje megérkezett a frontról. A gépész lelki tu- 
sája tárgyiasul a szöveg lapjain, a főhős folytonosan őr
lődik nagyravágyó felesége és a megértő, érzéki asz- 
szony között. Csonka Miklós azonban erőtlen, s csak
hamar a kommunista párt kegyeltje kegyvesztetté vá
lik, a feladat végrehajtását az elvtársak Milka férjére, 
Duáanra bízzák, a birtok vezetését pedig végül a Petőfi 
brigádból hazatért Pelle Gyuri veszi át.

A helyszín, a puszta ezúttal nemcsak azért kellett az 
írónak, hogy szociografikus elemekkel dúsíthassa szö
vegét. Elszakítva a külvilágtól, mintegy inkubátor ez a 
közeg. A szerző szándékosan választotta, mert ebben 
az elszigeteltségben élesebben mutatkozhatnak meg az 
ellentétek. Ezenkívül könnyebben irányítása alatt tart
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hatja a figuráit, egyszerűbben mozgathatja őket, úgy 
konstruál regényszituációt, hogy közben nem kell mes
terségesen kialakítania a környezetet. Herceg Jánost 
ezúttal is az érdekli, ami a Változó világban című szoci
ográfiai riportjában foglalkoztatta: hogyan érte a fel- 
szabadulás a cselédséget. A válasz is hasonlít arra, amit 
abban fogalmaz meg: az emberek tudatát nehezen le
het befolyásolni, aki megszokta a szolgaságot, nem ta
lálja fel magát egykönnyen, ha megszűnik alárendelt 
helyzete.

A regény két erőteljes ecsetvonásokkal felvázolt fi
gura köré épül fel. Az egyik pólust Csonka Miklós 
képviseli, ő a gyönge, töprengő figura, aki állandóan 
hit és hitetlenség között vívódik, hűség és hűtlenség 
egyidejűleg gyötri, lelkifurdalása nemcsak a családja 
miatt van, állandóan kételyek között él, vajon a lehető 
legmegfelelőbb módon szolgálja-e népét, eleget tesz-e 
maradéktalanul feladatainak, örökösen felülvizsgálja 
tetteit. A másik oldalon Dušan áll, az őserő megteste
sítője, a gátlástalan, robusztus és céltudatos figura. Az 
ő hite természetes és töretlen, míg Csonka Miklósnak 
állandóan bizonyítania kell hűségét, nemcsak mások 
előtt, hanem önmagának is. Szüntelenül tárgyiasítania 
kell lelkesedését, s ő fogalmazza meg a puszta lakóinak 
életérzését is: „Elment az uraság, összedőlt a világ. Le
het, hogy rossz világ. Kínlódással, gonddal, küszködés
sel teli világ, de ők azért megszokottan éltek benne. 
Hiszen, ha lett volna erejük, akkor régen se maradtak 
volna itt a pusztán. Elmentek volna faluba vagy város
ba, más munkát, más szolgálatot vállaltak volna, ahol 
talán több volt a kockázat, de a kilátás is nagyobb volt 
a boldoguláshoz. Ezek itt csak tengődtek keservesen, 
de azért biztonságban érezhették magukat.
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Most ez is megszűnt, a biztonságérzetük. Megrémül
tek a változástól, nem hittek benne, hogy az ő szavukat 
szolgálja majd. Bizony, a szegény emberben ott a gya
nakvás holta napjáig.”96

Kettejük köré csoportosul a többi figura, akik csu
pán típusokat testesítenek meg: a kertész, a traktoris
ta, a juhász, a révész, a tanítónő, a könyvelő, a szakács
nő, a partizánok, az ügyvédek, a férjét hazaváró asz- 
szonyt megerőszakoló orosz katonák. Az ő életüket 
szövi át az ötvenes évek politikai-agitációs légköre. A 
szenvedés és a küszködés ellenére problémamentes ez 
a közösség, mert a regény azt sugallja, hogy az egyéni 
sérelmek eltörpülnek a jövőbe vetett hit, a szép új vi
lág reménye mellett. A társadalmi átalakulás ecsetelé
se közben a szöveget átfogják az ideológia polipkarjai. 
A regény nem egy helyen a kor jelszavainak szócsöve 
lesz. Ezek a szavak ma már hamisan csengnek a fü
lünkben, akárcsak a regény befejezése s a lapokról 
minduntalan felszálló optimista hit, a szocialista rea
lizmus manírjában.

A helyenként forgatókönyvszerűén jelzett, egyenet
len kidolgozású és szerkezetű szöveget az emeli némi
képp a fekete-fehér sablonmunkák fölé, hogy Csonka 
Miklós lelki drámáját, főként a másik asszonyhoz fűző
dő szerelmi viszonyát a szerző lélektanilag hitelessé 
tudta tenni, s a regénynek azok a legszebb lapjai, ahol 
a belső vívódást nem takarja el az ideológia bozótja, s 
a félelmek, szorongások is tárgyiasulnak benne.

A regény alapján 1987-ben tévéfilmet készített Vi- 
csek Károly. A filmre vitt alkotásban „nem differenci
áltak a szerepek”, a „bizonytalanság és az óhajtott 
»szebb jövő« között az út csupa sztereotípiákkal van 
kitéglázva, alig akad jelenet, amelyet az ember föl tud
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na idézni, amelynek érezni valóságfedezetét” -  írta 
filmkritikájában Bordás Győző.97 Nem lett tehát túl 
szerencsés a regény utóélete: megfilmesített változata 
teljesen megfosztja attól a feszültségtől, a drámának 
azoktól a minimális jelzeteitől is, amelyek fel-feltüne- 
deznek a szövegben.

Herceg János második, Szikkadó földeken című regé
nyét ma nem esztétikai értékei miatt olvassuk, az ötve
nes évek irodalmi-kortörténeti dokumentumaként 
azonban nagy jelentősége van.

70



AZ EMBERI SORSOK KRÓNIKÁSA

A háború után Herceg János novelláinak egy részé
ben szerencsésen egymásra talál a kor társadalmának 
irodalom iránti elvárása, valamint az író egyéni affini
tása és irodalomról alkotott felfogása. Jelenének tanú
ja és krónikása lesz a novellaíró, aki a háború végét 
éppúgy megörökíti, mint az az utáni évek országépítő 
lázát.

A Hódítók című elbeszélése a „komisz idő”-t mutatja 
be, amikor „úgy terelik az embert járom alatt, mintha 
ökör volna”, és nem lehet tudni, hogy „rémület ül-e a 
megkövesedett szemek fényén vagy gyűlölet”.98 A há
borúról, a dobrovoljacok kitelepüléséről, a miinkatá- 
borokról, a székelyek betelepítéséről szól a történet, 
amely kiváló jellemrajzok sorozatából áll össze: a mar- 
hakupec, a tisztelendő, a tábornok figuráját gondosan 
megformálta. Amiért azonban a szöveg említésünkre 
érdemes, az a táj szellemének a megfogalmazása, az, 
ahogyan Herceg János újfent hitet tesz Bácska, e sajá
tos etnikai konglomerátum mellett:

„Lakói sosem voltak jobbágyok, de szegény emberek 
voltak, húsz évvel ezelőtt kerültek ide MaCvából, ahol 
nekik már nem jutott föld. Az emberek kezdetben még
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bocskort is viseltek és barna szőrgúnyát, húzták a szót, 
és önkénteseknek, vagyis dobrovoljácoknak nevezték 
őket. De minél nagyobb lett a temető Újfalu mellett, 
annál ritkább lett a szőrgúnya -  a település népe alkal
mazkodott a tájhoz, a szokásokhoz, az itteni emberek
hez, s húsz év múltán az apró házakban már felnőtt egy 
nemzedék, melyet csodálatos formáló erejével Bácska 
a maga képére alkotott. Ó, nem voltak idegenek, so
kuknak szülőföldje volt már ez a táj, otthona és mene
déke, szűkebb értelemben is hazája, mint annyi népnek 
most és századok óta már.”99

Az Elölről kezdjük is a háború utolsó napjairól szól, 
a bajtársias orosz katonákról, akik beteg lovukat oda
ajándékozzák egy szegény családnak. Meggyógyítják az 
állatot, és segítenek nekik, hogy elölről kezdjenek 
mindent. Az optimista kicsengésű történetben ráadá
sul még a fiatalság utáni nosztalgia hangjai is megszó
lalnak. Krónikája ez a történet a „mindenképpen na
gyon nehéz” életnek, mely mindennek ellenére „szép 
is, jó is”.

A Vénkisasszonyok-nak a lakások államosítása a té
mája. Habár csak egy szobájukat hagyják meg, az idős 
hölgyek mégis boldogok, lázadozás nélkül tudomásul 
veszik sorsukat, és még örülnek is, hogy a beköltözte
tett család kisfiára vigyázhatnak, amíg édesanyja dol
gozik. A Flóris megdicsőülése című elbeszélésben a pú
pos cipészből rohammunkás lesz, szakmai tudása és ki
tartó, állhatatos munkája meghozza számára az elkép
zelhető legnagyobb elismerést: felettesei a gyárban ki
tüntetik, s ez elegendőnek bizonyul arra, hogy megfe
ledkezzék korábbi kisebbrendűségi érzéséről, szemé
lyes bújáról-bajáról, és az események koronájaként
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még a legszebb lány is az övé lesz, akárcsak a mesében. 
A novella idilli képpel zárul: „A szél belekapott Ilona 
göndör hajába, meglebbentette nyakán a selyemken
dőt, s Flóris úgy érezte, mintha zászlót lengetnének 
feléje valami gyönyörű, magas hegyről, a tavasz, a győ
zelem vagy a szerelem zászlaját.”100 A szocrealizmus 
kelléktára sorakozik fel itt előttünk, s úgy tűnik, a no
vella legvégén megfogalmazott eldöntetlenség gátolja 
az írót igazi témáinak hiteles ábrázolásában. Mintha 
még nem tudná, a tavaszról, a szerelemről vagy a győ
zelemről van-e mondanivalója.

A Béke az Angyalosban című elbeszélés a magyar és a 
dobrovoljac szomszéd konfliktusáról szól, ám a novel
la végén kiderül, hogy a neheztelés félreértésen alapul, 
s minden idillien jóra fordul: a házából elűzött dobro
voljac a háború utáni földosztáskor a legjobb darabból 
juttat magyar szomszédjának.

Az említett novellák közös jellemzője, hogy a sére
lem, amely az összeütközést kiváltotta, mindig látszó
lagos, s végül győz az igazság. Legyen az élet bármilyen 
nehéz is, vegyen bármilyen furcsa fordulatot, a hősök 
tudatában ott a jövőbe vetett hit, amely biztosítja, hogy 
a rossz elnyeri büntetését -  a világot ez a stabil rend 
kormányozza. Herceg Jánosnak ebben az időben kelet
kezett történeteitől talán csak a Restiben című külön
bözik, méghozzá mert azt sugallja, hogy olyan világban 
élünk, melyben a kutyát jobban megbecsülik, mint az 
embert. A szenvtelen előadásmód miatt ebben a novel
lavilágban a tragédiák sem megrázóak, hanem termé
szetes velejárói az életnek, melyeket csak tudomásul 
kell venni, de nem kell nagyobb jelentőséget tulajdoní
tani nekik.
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Herceg János novellisztikája azonban sem esztétikai, 
sem tematikai tekintetben nem ezt az irányt viszi to
vább, hanem ezzel alapvetően ellentétes úton halad: a 
fokozott drámaiság irányába. És éppen ezekben a szö
vegeiben, melyekben emberi helyzeteket állít éles fény
be, sikerül létrehoznia legkidolgozottabb, legelmélyül- 
tebb szövegeit, a Viharban című kötet elbeszéléseihez 
hasonló minőségi szintet.

A Bors és fahéj novelláiról van szó, melyekben em
bertípusok megragadására törekszik, akárcsak Koszto
lányi Dezső A bölcsőtől a koporsóig szövegeiben. így 
kerül sor a mészáros (Emlék), a borbély és a hivatal
nok (Jégvirág), a kereskedő (Bors és fahéj) alakjának a 
kidolgozására, s ez a sor átvezet a következő, 1953-ban 
megjelent Három halász meg egy molnár című kötetébe 
a cselédlány portréjával (Verőn), az asztalos jellemraj
zával (Medvetánc), a szibériai fogoly sorsának elmon
dásával (A fogoly), de nem hiányzik a körből a költő (A 
költő és a kislány), a festő (Naplemente), a tanár 
(Hattyúdal) és a zenész (Hazatérés) portréjának ábrá
zolata sem.

Teljesen váratlanul emelkedett fölül Herceg János 
ezekben a szövegekben a szocrealizmus kliséin. Úgy al
kotott meg embertípusokat, hogy közben egyéni élete
ket is bemutatott, kellőképpen tudta vegyíteni az álta
lánost, a tipikust az egyedivel, a sajátossal. Azt is el 
kell azonban mondani, hogy az értelmiségi figurákkal 
ekkor még nem tud mit kezdeni, nem érez rá kellőkép
pen problémáikra, helyzetükre. A szövegeket a temati
kai hasonlóságon kívül a drámai helyzetek kiélezése 
rokonítja, ám mindegyikben más-más módon, eltérő 
epikai eljárással közelíti meg tárgyát az író.
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A  Jégvirág című elbeszélés Herceg János háború utá
ni novellisztikájának egyik legkiemelkedőbb alkotása, 
sőt egész életművének jelentős darabja. Éppen ezért a 
mai olvasó számára érthetetlen, hogy amikor 1949-ben 
a Híd-nál jelentkezik vele, miért utasítják vissza a köz
lését, s mi lehetett a novellában az a sok kívánnivaló, 
amelyre az egykori szerkesztő utal. Olajos Mihály, az 
akkori tfírf-főszerkesztő nyilatkozta: „Sok töprengé
sünkbe került egy-egy mű elbírálása, és nem állítom, 
hogy olykor nem vetettük el a sulykot. Hadd meséljek 
el egy esetet, Gál Lászlóval bőven találtunk kifogásol
ni valót Herceg János hozzánk beküldött Jégvirág című 
novellájában, ezért felkértük, hogy írja át.” 101 A kései 
olvasó csak sejtheti, hogy valószínűleg a polgári-prole- 
tár ellentét az irodalmi alkotások esetében is napiren
den volt, s talán a Jégvirág kisvállalkozó borbélyának és 
hivatalnok szereplőjének a kapcsolata már tematikai 
tekintetben sem volt eléggé mozgalmi, s elmaradt az 
optimista befejezés is, amely megoldotta volna a konf
liktusokat a korszellemnek megfelelően. A történet 
ugyanis azt beszéli el, hogy a hivatalnok, amíg állásnél
küli, jó barátja a borbélynak, és elfogadja annak önzet
len segítségét, ám mihelyt a legkisebb hatalomhoz, hi
vatalhoz jut, lenézi, meg sem akarja ismerni egykori 
barátját. A kételyekre Herceg János ad választ, aki a 
Híd 1992. szeptemberi számában megjelent Jégvirág cí
mű írásában közli Olajos Mihály hozzá intézett levelét, 
s ebből kiderül, hipotéziseinknél sokkal rafináltabb ér
vek szóltak a novella közlése ellen: „Jégvirág című no
velláját egyes elferdülései miatt nem közölhetjük. Mű
vészi földolgozásában természetesen semmi kifogást 
nem találtunk. Ezzel szemben inkább tájékozátlanná
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tenné a HÍD olvasóit bizonyos kérdésekben, mint 
mozgósítaná őket további munkára és erőfeszítések
re társadalmunk általános törekvései mögött. íme a 
hibák:

Hiányzik belőle a nyerészkedő gazdag parasztok és a 
szegény, illetőleg dolgozó középparasztok szétkülöní- 
tése, holott éppen ez a differenciáció áll ma falunk fej
lődésének tengelyében. Több helyen hiányzik a meg
különböztetés, szinte mindenütt, ahol parasztokról 
van szó.. . Jóllehet akadnak szegényparasztok is, akik 
panaszkodnak az adó miatt, de ez nem általános jelen
ség. A mi politikánk viszont ez: enyhén vagy sehogy 
sem adóztasd a közép- és szegényparasztot, annál job
ban a kulákot, a nyerészkedőt, és hajtsd is be rajta, ne 
sajnáld, nem sajnálatra méltó. Novellájában ilyen meg
különböztetés nincsen -  ez az első hibája.. .  2./ A no
vella rossz képet ad népi hatóságunkról.”

A  Jégvirág-ügy folytatásaként Herceg János újabb le
velet kapott Olajos Mihálytól, aki közölte vele, hogy 
visszautasító véleményét a Híd szerkesztőbizottságá
nak többi tagjával is megtárgyalta, méghozzá a követ
kezők olvasták el a novellát a levélváltással egyetem
ben: Gál László, Lőbl Árpád, Rehák László, Végh 
Sándor, Kővágó László és Jánosi Gábor. „Tehát ha 
igazam van -  írja a kollektív szerkesztési gyakorlatot 
követő Olajos Mihály a levelében -, akkor nemcsak 
nekem van igazam, hanem nekünk mindannyiunknak, 
akiket fölsoroltam. Ha Maga, mint a »Jégvirág« írója 
védekezik, akkor nemcsak velem áll szemben, hanem 
mindannyiunkkal.” „Küldje vissza a »Jégvirág«-ot -  
hangzik a szerkesztő javaslata. -  Megtöbbszörösítjük 
5-6 példányban, újból elolvassuk mindannyian, sőt
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megküldjük néhány szabadkai munkatársunknak is. 
Ugyanígy elolvassuk levelünket, valamint a Maga leve
lét is. Ezután pedig összejövünk -  mondjuk, úgy e hó 
végére -, és levitatjuk az egész kérdést, addig vitázunk, 
amíg végleges, többség által elfogadott álláspontra 
nem jutunk.”

„Az említett Híd-vitára meghívtak boldog-boldogta- 
lant. Lehettünk vagy harmincan, s este hattól éjfélig 
olyan képtelen felszólalások hangzottak el, amelyek
nek az irodalomhoz semmi közük se volt” -  írja ugyan
ott Herceg János. A vita nyilván az iménti Olajos-levél 
szellemében zajlott, amelyből a következő részt pusz
tán azért idézzük, hogy érzékeltesse a kor irodalmi lég
körét: „Komoly írónak nehéz témát ajánlani, mégis 
fölvetek egypár dolgot, amit nagyon szívesen tennénk 
művészi földolgozásban a HÍD-ba: pártmunkás, álla
mosítás, magánkereskedelem likvidálása, kulákok 
megtörése az 1947-es fölvásárlási kampányban, mező- 
gazdasági szövetkezet (közös földmegmunkáló bizott
ságok), népellenes pap leálcázása, magyar kultúregye- 
sületek. Hosszú lenne mindegyikről megírnom, hogyan 
képzelem el földolgozásukat.”

Pedig művészi alkotóerejének teljében van ekkor az 
író. A Jégvirág hivatalnokának jellemrajza telitalálat. 
„Olyan rendszer nem volt, melyet én ne szolgáltam 
volna hűséggel és odaadással” -  adja meg hozzá az 
alaphangot Herceg János, amire majd a novella végén 
a borbély csalódása rímel. A borbély jellemzése során 
páratlan mikrorealista elemekre akadunk: „mutatóuj
ján a finnyás vendég még érezhette volna a májashurka 
fűszereinek illatát” -  olvashatjuk egy helyen.102 A 
mikrorealista remeklések mellett az avatja az írót a
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szakma mesterévé, ahogyan a feszültség fokozásának 
szándékával késlelteti, majd fokról fokra fölvezeti a 
cselekményt a konfliktusig. A borbély ugyanis őszinte 
emberi érzelmeket táplál a hivatalnok iránt, s napokig 
találgatja, milyen ürüggyel látogassa meg barátját, 
hogy megjelenése a hivatalban véletlennek tűnjék. Vé
gül úgy dönt, hogy adóelodázás ügyében keresi fel. A 
spontaneitás olyannyira hihetőre sikeredik, hogy a 
borbély merev elutasítást szenved el, a hivatalnok 
nemhogy jó barátként nem fogadja, hanem ember
számba sem veszi. A kiábrándulás a novella végén a lé
lektani síkon zajló történetben egy bölcs felülemelke
dést sugalló képben oldódik fel, kilátást nyitva a borbély
műhely zugából az élet teljessége felé: „Megállt újra az 
ablaknál, nézte sarkában a jégvirágot, amely minden 
reggel változatlanul ott volt egy ideig, aztán elolvadt, 
szétfolyt, eltűnt, mert a kis kályha köpte a meleget, és 
valahogy úgy érezte, hogy az élet is így olvad el az em
ber körül.”103

A Bors és fahéj című elbeszélés is kiváló jellemalko
tása és lélektani motivációja miatt marad emlékezetes. 
A mindenkori ravasz, számító kereskedő elevenedik 
meg előttünk, akinek élete az üzlet, s ebben nemcsak 
jellemének negatívumai, hanem tragédiája is sűrítődik.

Ezeknek a novelláknak a sorába tartozik a Három 
halász meg egy molnár című elbeszéléskötet nyitó szö
vege is, s ez Herceg János novellaírásának a csúcsát je
lenti egyúttal ebben az időszakban. Elsősorban a no
vella elbeszélői nézőpontja ragadja meg a figyelmün
ket, a szikár narrátori hang, amely mintegy a krónikás 
szenvtelen objektivitásával rögzíti egy élet eseményeit. 
Érdekes elbeszélői fordulat ez Herceg János munkás
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ságában. A szinte dokumentáló szándékú, dísztelen 
történetmondás mély emberi tragédiát fed, s ez az el
beszélői attitűd még fokozni képes a szöveg drámaisá
gát, felszínre hozza elfojtott feszültségeit. Egy élet drá
mája bontakozik ki előttünk csupán néhány könyvol
dalon. Verőn Herceg János Édes Annája, csakhogy az 
ő hősnője nem lázad fel. Élete, sorsa eleve elrendelés, 
amit zokszó nélkül, beletörődéssel tűr. Fiatal lány kora 
óta cselédeskedik, keményen dolgozik, és takarékosko
dik is közben, a jobb életre várva, öregségére mégis 
összes vagyona egy kis ház lesz, melyet kénytelen bérbe 
adni, hogy megélhessen, maga pedig a kamrában húzó
dik meg. Ott is hal meg, úgy, hogy utolsó óráiban is 
megalázzák. A novella végén pedig diszkréten felvillan 
a másmilyen élet elszalasztott lehetősége, a teljes éle
té: „S délután, amikor meghalt az öregasszony, a vas- 
utasné benyúlt a szekrénybe, amely ott állott az ágya 
mellett a kis kamra szögletében, benyúlt a szekrénybe, 
hogy kivegyen egy kendőt felkötni vele a halott állát. S 
ahogy kihúzta azt a kendőt, valami koppant a padlón.

Egy kis fénykép volt, kemény papírlemezre ragaszt
va. Egy fiatal leány állt rajta széles, virágos szoknyá
ban, hímzett pruszlikban, gyöngyházkalárissal a nyaká
ban, mellette egy nyalka legény katonaruhában. Hu
szár volt vagy micsoda. A vasutasné csak egy pillantást 
vetett a fényképre, aztán visszadobta a szekrény mélyé
be, s odalépett az ágyhoz, hogy felkösse a halott lecsu
kott állát.”104

A fiatalság és az élet elmúlása zeng fel ezekben a so
rokban, s a világ igazságtalansága, értelmetlen küzdel
me, abszurditása anélkül lesz drámai Herceg János tol- 
lán, hogy egyúttal érzelmes-érzelgős lenne.
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A novellaalkotás nagymestere ekkor már az író, s 
ezekben az elbeszélésekben is tetten érhetjük, mi min
dent tud szerkezetről és megformálásról. A Rendes úri 
ház címűben már az elhallgatás, a sejtetés a fő eszköze, 
nem kell részletekbe menően leírnia hőseinek lelkiál
lapotát, hanem teret hagyhat a megsejtésnek, az asszo
ciációknak is. Legtöbb novellájában mégis a szöveg
kezdés az, amely sajátosan Herceg János írásmódjára 
jellemző, nemcsak írói szokást és eljárást, hanem világ- 
szemléletet is tükrözve. Ekkor keletkezett elbeszélései
nek jó részét mintegy madártávlatból indítja a szerző. 
A látásmód a kameráéhoz hasonló. A cselekmény szín
tere az utca, ott álldogál a Bors és fahéj kereskedője, 
ott tűnik fel a tébolyult szőlősi szabó (A fogoly). Az 
üres utca kezdeti képe fokozatosan benépesedik, s ez 
az a pillanat, amely kiváló alkalmat nyújt a kisváros 
tablójának megrajzolására, egy-egy jelenet vagy élet
helyzet mesteri fölvillantásával:

„Az utcában még nem járt senki. Korán volt, hajnal. 
A reggeli öt óra ugyan nem korai idő ebben a város
ban, ahol azelőtt meg sem virradt még, s máris szeke
rek zörögtek a macsakakövekkel kirakott kocsiutakon, 
mert a tanyai emberek igyekeztek mielőbb a piacra ér
ni, korán eladni a portékát, hogy aztán odahaza még 
jusson idejük a munkára. Azelőtt ilyenkor már ott állt 
a sarkon a félkezű tejesember kocsija azzal a két kis 
szürke lóval, melyeket talán vándor cigányoktól vagy 
cirkuszosoktól szerzett a gazdájuk. Ott legelésztek a 
lovacskák már hajnalban a sarki pék háza előtt, a járda 
és a kocsiút közötti pázsiton, keresztbe fordítva a sze
keret, míg aztán gazdájuk elő nem bújt az Éneklő Ka
kasból, hogy nagy lármával helyrerángassa őket. Apék-
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legények is ilyenkor indultak befelé fordult térddel, 
csámpás járással, hátukon a színültig megrakott kosár
ral a boltok felé, hogy széthordják a friss, ropogós sü
teményt, amelyet éjszaka dagasztottak, gyúrtak és so
dortak derékig meztelenül, míg a harcsabajszú mester 
ordítozott a hátuk mögött, s azt mondta, hogy az ilyen 
álomszuszékokat mind a tűzre kellene hányni, ott az
tán gyorsabban járatnák a kezüket. Az öreg asztalos is 
ilyenkor csoszogott végig az utcán a cégéres sarok 
felé.. .”105 (A kiemelés tőlem. -  T. É.)

Látjuk tehát, hogyan népesedik be fokozatosan az 
utca, amíg a szemhatáron megjelenik a novella főhőse, 
az öreg asztalos. Természetesen az emberek feltűnésé
vel a hanghatás is együtt jár: a „szekerek zörögtek”, a 
tejesember „nagy lármával” rángatja helyre a lovait, a 
mester „ordítozott” a pékinasok háta mögött. A sze
münk előtt játszódik le tehát az állókép mozgalmassá 
válása, a szem nagytotálja után közelebb kerülve a cse
lekmény színhelyéhez, egyre inkább felgyorsulnak az 
események.

Herceg János ebben az időszakban gyakran megvil
lantja novellakomponálási bravúrjait is. Eső című szö
vege például a hagyományos, feszültségre és konflik
tusra épülő elbeszélések tipikus darabja. Feszültségtől 
vibráló nyugalmi állapottal kezdődik, s a nyugtalanító, 
a látszólagos nyugalmi helyzethez érkezik el. A novella 
a most és a máskor kétszeri ellentétével indul, miköz
ben a sötétség képei variálódnak és fokozódnak előt
tünk, a bizonytalanság képzeteit idézve meg: „Parányi 
világosság sem volt sehol”, „vastag gomolyagban állt a 
sötétség, sűrűn, ragacsosan”, az égbolt „ólmos súllyal” 
feszült a világra, a levegő „párás és nehéz”, a föld „csú
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szós, iszaposan süppedő”, „s ha lehet, még sötétebb az 
éjszaka”. A fokozás minden eszközzel a sötét, a sár, az 
eső negatív képzetét indukálja, hogy a bevezetés végén 
a szöveg hangulata kellőképpen „föl legyen vezetve” 
arra a szintre, ahonnan egy hasonlattal a tragikus vég 
is előrejelezhető: a katona „hallgatta az esőcseppek 
zizzenését, zörgését, dobolását, ezt a velőkig hatoló 
makacs, könyörtelen, halkan is hangos esőzést, mely 
olyan volt, mintha a halál jeges lehelete vette volna kö
rül, hogy lúdbőrös lett a teste, mintha merő vízben állt 
volna”. A novella arról szól, hogy egy őrt álló katona a 
határon elfog egy parasztembert, az őrszobára vezeti, 
ám kényelemből, nemtörődömségből, hogy ne kelljen 
az esettel bajlódnia, egyszerűen kivégzi. A „tárgyilagos 
közöny” hangján szól a novella egy olyan világról, 
„melyből már az emberi érdeklődés is tűnőben” van, 
miközben a tragédia közeledtét előrejelzi, és az elvisel- 
hetetlenségig fokozza a „sötét” képzeteit, még alliterá- 
ciók által is: „sikoltva sírt a sár”. A végkifejlet, a tragé
dia és az újbóli „nyugalmi állapot” a novella utolsó 
mondatában valósul meg, a tömörítés szép példája
ként: „Az őrmesternek talán egy pillanatra megválto
zott a szerencséje, mert elhallgatott, és tágra meredt 
szemmel nézett a lapjába, úgyhogy csend lett a kis szo
bában, csupán a kályha tüze duruzsolt vígan, s az eső
cseppek verdesték fáradhatatlanul az ablaküveget, 
amikor egy fojtott, pukkanó lövés jelezte a kinti sötét
séget, a gyászos éjszakát s az esőt, mely elborította az 
egész világot.”106 

Természetesen ebben az időszakban az emberi sor
sok ábrázolása más elbeszélőformákat is felszínre hoz: 
monológnovellákat ír Herceg János, melyekben hely
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zet- és jellemalkotó képessége sziporkázik. Az emberi 
természet mibenlétét, pszichikai eredőit kutatja ezek
ben az író, alakjait nemritkán tartózkodó humora és 
bölcs derűje nemesíti meg. Az iijúság édes madara szó
lal meg például az Árnyas ligetben nosztalgikus-vissza- 
emlékező prózájában, s ez Herceg legjobb szövegeinek 
sorába emeli, a Három halász meg egy molnár darabjai 
azonban gyakran nem érik el a megmunkáltságnak ezt 
a fokát, szóljanak bár napi aktualitásról -  akár a cím
adó novella, melyben az előtérben lezajló szerelmi drá
ma mögött a zadruga, azaz a földműves-szövetkezet és 
a beszolgáltalás kegyetlensége húzódik meg -, vagy 
idézzék akár -  mint például A köszörűs látomásá-bm -  
az ifjúkori víziók hangulatát és képrendszerét.
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REGIONALIZMUS -  ÚJRA

Herceg János a háború után sem lett hűtlen a Kalan- 
gyá-bán meghirdetett irodalomeszményéhez. A regio- 
nalizmus körül forog művészetfelfogása, hol a meggyő
ződés, hol a kétely felhangjaival. Fontosabb vagy ke
vésbé jelentős szerepet tulajdonítva neki, ott munkál 
mindig irodalomról gondolkodva: „Ahogy a finn írótól 
nem várunk párisi szerelmi történetet, miképpen Wil- 
liam Faulknertól nem kívánjuk, hogy az amerikai va
don helyett a hortobágyi pusztába vezessen el bennün
ket, úgy a vajdasági írótól is a hazai táj s az itteni em
ber rajzát várja az olvasó éppúgy, mint az érdeklődő 
idegen” -  olvashatjuk Szentetekére emlékező írásában.107

A regionalizmus gondolata nemcsak a vajdasági ma
gyar irodalom Kazinczyja kapcsán kerül előtérbe, ha
nem a szerb-magyar irodalmi kapcsolatok vizsgálata, 
valamint a szerb írók munkásságának bemutatása so
rán is. Branislav Nušićban a „közvetlen hangot” dicsé
ri, mellyel kifejezte az „esprit actuelt, az időszerűség 
szellemét”,108 figurái pedig akkor jól sikerültek, ha 
olyanok, mint a valóságban. Jovan Popoviéban a Bánát 
íróját kedveli, aki „elbeszéléseiben leghívebben rajzol
ta meg a vajdasági polgár típusát”.109
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A világirodalomban Gerhart Hauptmann, Ch. F. Ra- 
muz és Knut Hamsun munkássága szolgáltat kellő ala
pot szemléletéhez, a magyar irodalomban Móricz 
Zsigmond, Bródy Sándor, Tömörkény István és Csáth 
Géza prózája. S a művek mind támpontot nyújtanak 
elméletének igazolásához.

Herceg János eszmefuttatása csupán Csáth Géza 
szövegeinek vizsgálata során mond látványosabban 
csődöt, méghozzá amikor azt bizonygatja, hogy elbe
széléseiben „megkapjuk a régi Szabadka mozaikké
pét”, a novellákat pedig „érdekes, káprázatos művé
szettel megírt” alkotásoknak mondja, s meggyőződés
sel állítja, hogy A Janika túléli az elbeszéléseket, mert 
abban „az író nagyon is ragaszkodik a valóság törvé
nyeihez”. Mindezek okán pedig Csáth Gézát „a vajda
sági irodalom előőrsének” látja.110 Mondanunk sem 
kell talán, hogy nem kevés belemagyarázás is van Her
ceg János okfejtésében, hiszen Csáth novelláiban csak 
annyi utalás van a környezetre, amennyi elengedhetet
len ahhoz, hogy egy történet hiteles legyen, alig van 
bennük a konkrét helyre utaló szövegelem, nemhogy 
helyi szín. Ha valami megsejthető Csáth novelláiban, 
az a kor miliője, a Monarchia levegője, de nem egy bi
zonyos város, és nem konkrétan Szabadka. Csáthot 
ugyanis egészen más érdekelte: az ember lelkivilága és 
pszichikai reakciói az élethelyzetekben.

Egyrészt Csáth Gézát regionalista írónak mutatja be 
Herceg János, másrészt Molnár Ferenctől elvitatja ma
gyarságát, mondván, hogy „írni mindig bizonyos sors- 
közösség vállalását jelenti azzal a néppel, amelyhez az 
író szól. S Molnár Ferenc már régen nem szólt a ma
gyar néphez”.111 Ilyen szemlélettel nem is juthatott el 
az irodalom lényegéig. írásai a Paplrhajó-ban (1953)
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többnyire ismertetők vagy politikummal telített ön
életrajzi vallomások. Nincs kritikai élük, a műalkotá
sokban egyedül a szerkezeti feszességet hiányolja és te
szi szóvá. Úgy tűnik, hogy a festészetben sokkal inkább 
differenciálni tudott, mint az irodalomban, a festők 
között sokkal természetesebben állított föl rangsort, s 
ítéletalkotása során nem befolyásolta annyira a téma 
önmagában -  a vajdasági táj hanem azt művészi 
megjelenésével együtt értékelte. Herceg János írókról 
alkotott portréiban nem a szilárd esztétikai értékren
den alapuló műbírálatot kell értékelnünk, hanem szö
vegeinek stílusát, az adja meg vonzerejüket, hogy 
plasztikusan mutatja be könyvében nemcsak az írókat, 
hanem a XIX. századi Bácskát és Szerbiát is.

A regionalizmus -  bár nem a legjobb elméleti alap 
az irodalmi művek megközelítéséhez -  az ötvenes 
években is használhatónak bizonyult, elsősorban azért, 
mert megóvta Herceg Jánost attól, hogy a szocrealiz- 
mus osztályellentéten alapuló nézeteinek időszakában 
kizárólag ez a politikai-irodalmi parancs kösse le fi
gyelmét, amely még súlyosabb irodalomszemléleti de
formációkhoz vezetett volna.

Természetesen Herceg János írói gyakorlata jóval 
meghaladta elméleti nézeteit ebben az időszakban, és azt 
sem hallgathatjuk el, hogy ez a Vajdaság-program már 
nem teljesen azonos a kalangyás regionalizmussal. Milán 
Konjoviéról szólva állapítja meg például az író, hogy a 
festő akkor találta meg egyéniségét, amikor a bácskai tá
jat felfedezte, de hozzáteszi azt is: „a bácskai életnek a 
művészi átlényegítése”112 a fontos, Konjović pedig „a ju
goszláv piktúrában egy korszakot jelez, az itteni gyöke
rekből táplálkozó, de az európai festészet eredményeit is 
felölelő, rendkívül sokat ígérő művészet korszakát”.113
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Ezt a gondolatsort viszi tovább a Papírhajó című írás 
is, amely elismeri a műalkotás teremtett világának a 
létjogosultságát. „Mit csinálna az ember, ha csak arra a 
kis szigetre lenne utalva, ahol élnie kell; ha nem épít
hetné ki a maga világát szélesebb partok felé?” -  teszi 
fel a kérdést a szerző, aki ebben az írásában már sze
mét Európára veti: „Állj meg a Csatorna-parton, és 
gondolj a Dunára, a Volgára, a Gangeszre, az Óceán
ra! Nézd a palicsi kútásó képét, és jusson eszedbe Cé
zanne küzdelme, és Gauguiné, aki egészen Tahitiba 
ment, hogy megtalálja önmagát. Mert a művésznek két 
világa van: egy, amelyben él, s egy, amelyet csinál ma
gának.” S büszke öntudattal kiált fel: „Nemcsak vajda
sági vagy, hanem európai is!”114 

Melléfogás lenne azonban ezt a gondolatmenetet a 
szemlélet gyökeres megváltozásának tekinteni. Bár
mily harsányan üdvözli is Herceg János a nagyvilágot, 
kötetét a tanyavilág iránti rajongó hitvallás zárja, s 
szemléletének hátterében ott munkál továbbra is a 
meggyőződés, hogy Európába csak a Vajdaságon ke
resztül vezet út, a vajdasági élet ábrázolásával lehet el
jutni.
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A HÍD SZERKESZTŐJE

Herceg János a Híd 1955. november-decemberi szá
mától kezdődően jegyzi a folyóiratot, s 1957 áprilisáig 
állt a lap élén.

„Negyvenkilenc áprilisában ott kellett hagynom a 
Zombori Városi Könyvtárat -  emlékezik vissza nyolc
vanadik születésnapján Herceg János -, a Tartományi 
Végrehajtó Tanács utasítására az újvidéki Bratstvo-Je- 
dinstvo Könyvkiadó Vállalatnál lettem szerkesztő és 
fordító. Nem akartam elmenni Zomborból.

Itt dolgoztam a könyvkiadónak, amikor egy napon 
megjelent nálam Rehák László, hogy vállaljam el a Híd 
szerkesztését. Dehogy vállalom: van nekem elég ba
jom. Akkor még nagyban szidtak engem mindenfelé, 
hogy a háború alatt a Kalangya szerkesztője voltam. 
Jött aztán egy nagyon erőszakos ember, Nagy József, 
nem szerettem, isten nyugosztalja. »Hát ha nem válla
lod, akkor majd intézkedünk másképpen!«, kiabált 
rám. »Az okkupátornak szerkesztetted a folyóiratát, a 
szocialista Jugoszláviában nem vagy hajlandó szerkesz
teni?!« Hajlandó voltam, vállaltam. Borzasztó volt. 
Rettenetesen ellenőriztek, nemcsak engem, a lapot is. 
Éjjel csöng a telefon, hallom Farkas Nándor hangját:
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»Te János, teneked nem volt gyanús az a vers a tenger
ről meg a sziklákról?« Mondom »Milyen vers?« »Hát 
nem látod, hogy az csak olyan bujtogató? A Goli ötök
ről szól ez a vers.« A Híd akkor még nem jelent meg, a 
nyomdában volt, éppen hogy csak betördeltem. De ők 
már tudták, mi lesz majd benne. Énnekem ezt a verset 
ki kellett hagynom. Onnan bentről a nyomdából jelen
tette nekik valaki, hogy mi van a következő számban. 
Mindenhol akadt, aki »referált«. Szóval borzasztó vi
szonyok voltak: aludni nem bírtam két év alatt. Hát 
ilyen bajaim voltak nekem a Híddal.”115

A Híd 1955 november-decemberében, amikor Her
ceg János átveszi a stafétabotot Majtényi Mihálytól, a 
folyóirat első író szerkesztőjétől, magán viseli még egy 
korszak politikájának gyermekbetegségeit. Az 1952 
őszén megtartott harmadik jugoszláv írókongresszu
son elhangzott s az egész ország irodalmára nagy ha
tással levő Krleia-felszólalást éppen Herceg János tol
lából ismerték meg annak idején az olvasók: „Nekünk 
nem a büntetőtörvénykönyv árnyékában megfogalma
zott szocialista realizmus módszerei szerint kell írnunk
-  parafrazeálta Krleža szavait Herceg -, hanem szocia
lista irodalmat adnunk az egyéni s általános alkotó sza
badság teljes felhasználásával.

Nemcsak akkor adod fel szabadságodat, ha külső pa
rancsra írsz, hanem akkor is, ha kész formák alá rende
led magad. Aki Sartre-t utánozza, vagy Hemingwayt, 
Camus-t vagy Faulknert, éppúgy nem szabad alkotó, 
mint ha mondjuk Révai József vagy Zogovics utasítá
sai szerint ír. (. . .) Kitől kaphatja meg tehát alkotó 
szabadságát a művész? Önmagától. Lehetnek felszaba
dító háborúk és forradalmak, karddal és fegyverrel fel- 
szabadíthatók népek és országok, a művész szabadsá
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gát és a kifejezés kötetlenségét, az alkotás eredetiségét 
a művésznek magának kell kivívnia.”116 

Hogy Krleža előadásának mekkora hatása volt, ér
zékletesen bizonyítja az is, hogy Majtényi Mihály az
1953 májusában megjelent „ Teremteni új nemzedéket. .  ” 
című írásában már így kiált fel: „Jaj annak az írónak -  
hogy egy példát mondjak -  aki a vezércikk frázisait, 
avagy ahogy újabban mondjuk: a frontnyelvet reprodu
kálja. . . Nekünk ilyen irodalom nem kell. S nem is 
»gyakoroljuk«. Mi becsületesen verekszünk saját lel
kűnkben -  önmagunkkal.”117 

Ennek ellenére mégis 1954-ben Gál László nem 
éppen előremutató irodalomkoncepciója került előtér
be a Híd-bán. „Levelei” is bizonyítják, hogy a 
„krležai fordulat” nem játszódott le egy csapásra. 
Hogy az irodalom elméleti megközelítése mennyire 
ellentmondásos maradt továbbra is, annak szemlél
tetésére, azt hiszem, elegendő néhány gondolatát 
idéznünk: „Nem célom kritikai ismertetést adni az 
új Hídról, nincs is elég erőm hozzá. Annyit azonban 
meg kell állapítanunk, hogy ez az új Híd talán túlsá
gosan is »irodalmi«, úgy értem, hogy »politikamen
tesen irodalmi« -  holott valamennyien tudjuk, vagy 
legalábbis tudnunk kellene, hogy a politikamentes
ség is politika, nem is baráti politika, s a legkevésbé 
szocialista politika. Nálunk is felütötte a fejét az »el
múlás költészete«, a sírköveké, az őszé -  ez nem a 
mi költészetünk, ehhez nem sok köze van Jugoszlá
via harcos és ifjú és tavaszt építő népeinek. Ez a hi
ba nemcsak a Híd hibája, országos, vagy inkább vi
lágjelenség. A költőnek vagy írónak joga van sírni, de 
ahhoz, hogy csak sírjon, nincsen joga még akkor sem, 
ha nem látja az utat, a fejlődést, az eredményeket. Ez a
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világ nem a vakok világa, hogy a vakok meséljenek szí
nekről a látóknak.”118

S bár B. Szabó György 1955-öt a fordulat évének 
tartja, mert úgy látja, nincsenek már esetlegességek a 
Híd szerkesztésében, s az alkotó „társadalmi helye és 
szerepe is tisztázódott”,119 a fentebb idézett program
cikkek is bizonyítják, hogy a folyóirat irodalomszemlé
lete még igencsak heterogén volt, amikor 1955 végén 
Herceg János átveszi.

A Herceg jegyezte fffó-számok a szerkesztő határo
zott koncepcióját tükrözik. Amellett, hogy eredeti szép- 
irodalmi anyagot közölt, jelentős teret szentelt az itt 
élő más népek irodalmának is. Branko Radičević, Jo- 
van Hristić, Miodrag Pavlovié, Miroslav Krleža szöve
geit hozza, a legtöbbet fordított író pedig 1956-ban 
Vaskó Popa. Meggyőződésből vállalhatta a szerkesztő 
ezt a közvetítő szerepet, aminek a gondolata még Ka
langya -szerkesztő korából táplálkozott. Ugyanúgy, 
amikor Ray Bradbury Fahrenheit 451 című regénye 
mellett Walt Whitmanről közöl tanulmányt, és verset 
fordításban az amerikai irodalom nagyjától, fiatalságá
nak eszményei előtt hajt fejet. A folyóiratban Herceg 
János bevezeti az Élet és dokumentum című rovatot, 
amelyben többek között Lévay Endre, Baranyai Júlia 
és G. Czimmer Anna tollából közöl szociográfiai írá
sokat a kelebiai termelőszövetkezetről, a gyári mun
kásság életéről, a vörösmarti gimnáziumról, a kupuszi- 
nai asszonyok népi szokásairól, sőt: cikket jelentet 
meg a szabadkai cipőgyárról és történetéről, az aradi 
vagongyári munkásokról, a vajdasági műkedvelők
ről. ..

Ami szerkesztői hozzáállását illeti, Herceg János tu
lajdonképpen Majtényi Mihály koncepciójától alig tér
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el. Majtényi ugyanis 1951 szeptemberében a „vajdasági 
öntudat” esztétikai megformálását sürgeti, s hiányolja 
a Híd hasábjairól az útleírásokat, a riportokat, a népi 
építészet és a népnyelv tárgyköréből készült írásokat, s 
azt kérdezi: „Megtettünk-e mindent, hogy ez az élő, lé
tező irodalmunk valóban a táj és a hozzá tapadó ember 
kifejezése legyen?”120

Herceg János az 1956. februári számban teszi közzé 
programcikkét. „Csakugyan vajdasági folyóirat-e a Híd 
céljánál és tartalmánál fogva -  kérdezi -  vagy csupán 
azért, mert itt jelenik meg?

S most megint csak úgy érzem: nem elég írónak len
ni, nem elég szép szavak varázslatában kielégülni. Nem 
félek a vádtól, amelyet messzibb tájak felé vágyódva 
valahonnan talán szemembe vágnak, hogy a politika 
vizeire akarom vinni a vajdasági irodalmi mozgalom 
lötyögő vitorlával hintázó hajóját. S nem félek a regio
nalizmus vádjától sem, hogy szűk korlátok közé szeret
ném szorítani a vajdasági irodalmat. De állítom, hogy a 
vajdasági irodalomnak tudatosítania kell az itt élő ma
gyarban az időt és helyzetét és szerepét.” Tagadhatat
lan, hogy Herceg János Majtényi koncepcióját tovább
gondolva saját korábbi szerkesztői gyakorlatát és iro
dalomról vallott felfogását fogalmazza újra, s megtold
ja még az irodalom hasznosságáról szóló elméletével 
is: az író népének tartozik, együtt kell „mennie” vele. 
„S lesznek még útitársak, akik nem tudnak kiemelked
ni a dilettantizmus állóvizéből, de vállalnunk kell őket, 
mert kevesen vagyunk” -  teszi hozzá.121

Herceg János programcikke igen heves nemtetszést 
váltott ki. Legfőképpen az 1950-ben fellépett, áprilisi 
tfítf-nemzedék fiatal írói adtak hangot elégedetlensé
güknek. „Egyébként már a múlt levelemben is közöl
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tem, hogy a Híd mai fizionómiájával, szellemével, vi
lágnézeti tükrével oly távol áll tőlem, mint Makó Jeru
zsálemtől -  írja levelében Major Nándor szerkesztőbi
zottsági tag a főszerkesztőnek -  s most, hogy februári 
számban János bátyám által elvi szempontból is meg
fogalmazást nyert az a »vonal«, ami a Híd előző szá
maiban gyakorlatban megmutatkozott (s ami gyakor
latban is idegen volt számomra), ezek után nem küld- 
hetem el beígért elbeszéléseimet. Naplójegyzeteit -  
most megint kénytelen vagyok kereken és őszintén 
megmondani, mit gondolok, még ha ismét pökhendi
nek is tart szókimondásom miatt -, tehát, azt tartom: 
soha még nálunk elvi jelentőségű írás (mert cikkének 
objektíve elsősorban elvi jelentősége volt, akarta azt 
Maga, vagy nem akarta), ilyen csupa ellentmondásos, 
zűrzavaros kispolgári életszemléletet nem tükrözött. 
( . . . )  A nálunk polgári elvtelenség színvonalán mozgó 
folyóiratba nem írhatok. Egy fecske nem csinál nyarat, 
és a Híd nagyszerűen meglehet nélkülem, de én is 
meglehetek a Híd nélkül.”122 

A folyóirat másik szerkesztőbizottsági tagja, Bori 
Imre pedig azt írja levelében Herceg Jánosnak: „Hogy 
nekem főleg az első két szám sok kompromisszuma 
nem tetszett, azt meg is mondtam. A dilettantizmus el
leni harcban, úgy éreztem, majdnem csak dilettánsokra 
támaszkodott, mert nem volt bátorsága jó folyóiratot 
csinálni. Aztán azok a famózus naplójegyzetek igazán 
elkedvetlenítettek.”123 

A Herceg János szerkesztette Híd-számokban lehe
tetlen észre nem venni, hogy a szerkesztő tulajdonkép
pen a Kalangyá-bán megfogalmazott ideáljaihoz ra
gaszkodott, s nyilván ez riasztotta a fiatal nemzedék 
tagjait, a Kalangya hagyománya lehetett az a „polgári
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elem”, ami ellen lázadni kellett, többek között a „pol
gári elvtelenség” egyáltalán nem irodalmi ítéletével. 
Másrészt Herceg védelmébe vette a dilettánsokat, s 
ugyanazt a hibát ismételte meg, amit előző folyóirat
szerkesztése során is elkövetett: a szociográfiaírást ser
kentve egy sor dilettánst is szerepeltetett a Hídban, s 
ezt az „ötvenesek” nemzedéke, akik már az irodalom
ban elsősorban esztétikumot látnak s a tanulmányok
kal szemben a tudományosság igényét támasztják, nem 
tolerálhatták. Az egyrészt a Majtényi-féle szerkesztési 
elveket továbbvivő, másrészt kalangyás szerkesztési 
koncepció generációs konfliktust robbantott ki, a fia
talok és öregek ellentétét váltotta ki. Ilyen előzmények 
után mondott le főszerkesztői tisztjéről Herceg János, 
s lett az írók közül a legrövidebb ideig főszerkesztője a 
Híd-nak a folyóirat történetében.
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A MŰFORDÍTÓ

tfítf-szerkesztő korában Herceg János egyedülálló 
vállalkozásba kezdett: a folyóirat 1956-os számaiban 
megjelent írásokból válogatást jelentetett meg a rákö
vetkező évben -  szerb nyelven. A vajdasági magyar iro
dalom szerb nyelvű folyóiratának megindítására tett 
kísérletet, de mindössze egy száma jelent meg. Az an
tológia címe a magyar Híd-Ћак megfelelő Most volt, s 
Dobrica Ćosić szerb író írt hozzá köszöntőt, amely a 
kiadvány élén jelent meg. Elmondja benne, hogy az it
teni irodalmat kevéssé ismerik, sőt a vajdasági ember
ről sem sokat tudnak, akit az itteni írók ábrázolnak. 
Életképesnek mondja az irodalmat, mert vannak kifor
rott értékei, hagyománya és fiatal írói egyaránt. S mi
vel „regionális, de nem provinciális”, a jugoszláviai 
magyar irodalom megérdemli a más nyelven írók „fi
gyelmét és szeretetét”.

A válogatás méltóképp prezentálta az itteni irodalmi 
törekvéseket. Fehér Ferenc verse és Bori Imre Fehér 
Ferenc-tanulmánya mellett Majtényi Mihály Remények 
batárján című novelláját és Börcsök Erzsébet elbeszé
lését közölte többek között a lap. De meg kell említeni 
Tornán László kritikáit szerb írók műveiről, Szirmai
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Károly írásait két jelentős könyvről -  Majtényi Mihály: 
Bige Jóska házassága; Herceg János: Anna búcsúja -, 
valamint Czimmer Anna szövegét egy francia fordítás
ban megjelent Zilahy-kötetről. Herceg János Terus cí
mű novellájával szerepelt a kiadványban.

Herceg János kora ifjúságától kezdve vallotta, hogy 
nélkülözhetetlen a vajdasági magyar irodalom és a dél
szláv irodalmak kapcsolata. Már IKSZ című folyóiratá
ban, húszéves korában, a kapcsolatok keresésének igé
nye mutatkozott meg. Nemcsak az anyaországi magyar, 
hanem a szerb irodalom kortárs törekvéseit kísérte fi
gyelemmel később is, alaposan ismerte történetét, a 
két kultúra közötti közvetítő szerepet pedig gyakorolta 
is. Ismertetőket, cikkeket, könyvnyi tanulmányokat írt 
szerb írókról, és a népszerűsítés más formáit is vállalta. 
Budapesti tartózkodása alatt, 1936. december 19-én 
megrendezte a szerb írók estjét, s ebben az időben a 
magyarországi szerb kisebbség életéről tudósít az újvi
déki szerb napilapnak, a Dán-nak. Budapesti éveiben 
Herceg János műfordításokkal is próbálkozott irodal
mi folyóiratoknál. Többek között az ottaniak számára 
meglepően komor, orientális-misztikus Ivó Andrié-pró- 
zát tartotta volna magyar tolmácsolásra érdemesnek 
1938. február 7-én kelt levelével együtt Ivó Andrić el
küldte az írónak a Mara milosnica (Mara, a kegyencnő) 
című, kisregénnyi elbeszélésének autorizált változatát, 
amelynek fordítását Herceg János a Nyugat-ba szánta. 
Irodalomtörténeti érdekesség, hogy a folyóirat nem tar
tott igényt az egyébként jelentős szövegre -  a Nyugat 
Herceg János délszláv vonatkozású írásai közül csak egy 
Vük Karadžićr01 szólót közölt -, s Bori Imre 1992-ben 
kiadott Ivó Andrié-monográfiájának adatai szerint a Ma
ra milosnica máig sem jelent meg magyar nyelven.
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Herceg János munkásságának minden korszakában 
foglalkozott műfordítással, egy időben fizetett fordító
ja és szerkesztője volt a Testvériség-Egység Könyvki
adó Vállalatnak. Túlnyomórészt szépprózát ültetett át 
magyarra, s nemcsak szerb és horvát, hanem macedón 
és szlovén írók műveit is. Irodalmunk mindeneseként 
számos ifjúsági regényt és színművet tolmácsolt ma
gyar nyelven, de fordított politikai cikkeket, tanköny
veket és népszerű-tudományos kiadványokat is.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk 
a Herceg János által fordított legfontosabb, kötetben 
is megjelent műveket, hogy érzékeltessük e munka 
arányait:

1949 Ivó Andrié: Nyuszi (kisregény)
Raša Plaović-Milan Đoković: Víz a hegyekből 

(színmű)
1950 Branislav NušićM megboldogult (vígjáték) 

Branislav Nušić: A miniszterfelesége (vígjáték)
1951 Branislav Nušić: Л gyászoló család (vígjáték) 

Prežihov Voranc: Gyöngyvirág (elbeszélések)
1953 Dobrica Ćosić: Majd megvirrad már... (regény) 

Borisav Stanković: Riska (elbeszélés)
Prežihov Voranc: Lenn a völgyben (regény)

1954 Ivó Andrié: Kisasszony (regény)
1956 Josip Cazi: Szemben a viharral (önéletrajz)
1957 Branimir Ćosić: Szedett fa (regény)
1959 Szlavko Janevszki: Falu a hét kőris mögött

(regény)
Berislav Kosier: Jó szelet Kék Madár! (regény) 
Jovan Popović: Igaz legendák (elbeszélések) 
Aleksandar Vučo: Halott jelszavak (regény)
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1960 Miroslav Krleža: Bankett Blitvában (regény) 
Petar Šegedin: Isten gyermekei (regény)
Iván Tavčar: Viszokói krónika (regény)
Prežihov Voranc: Vadócok (regény)

1961 Branko Ćopić: Nikola Burszács kalandjai
(ifjúsági regény)

Isak Samokovlija: Hanka (elbeszélések)
1962 Oskar Davičo: Költemény /-//. (regény)
1963 Dobrica Ćosić: Oldódás I-III. (regény)
1964 Rastko Petrović: A hatodik nap (regény)

A jugoszláviai magyar írók műfordításainak fordí
táskritikai értékelése még várat magára, ilyen jellegű 
munkák csak elvétve készültek. Alaposabb kutatások 
hiányában is meg lehet azonban állapítani, hogy kiváló 
stiliszta lévén és mindkét nyelv tökéletes ismerőjeként 
Herceg János maradéktalanul eleget tett feladatának, 
fordításai olvasmányosak, még annak ellenére is, hogy 
voltak évek, amikor több mint ezer könyvoldalnyi mű
fordítása jelent meg. Állításunkkal egybehangzik B. 
Szabó György kritikai megfigyelése, aki Josip Cazi 
könyvét méltatva azt írta: „A fordító Herceg János jó 
munkát végzett. Friss, közvetlen, élvezetes szöveget 
adott.”

Itt kell megjegyeznünk azt is, hogy 1946-ban Zom- 
borban Herceg János szerkesztésében magyar-szerb és 
szerb-magyar szótár jelent meg a Vajdasági Magyar 
Kultúrszövetség kiadásában.
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KÉT MŰVÉSZREGÉNY

Herceg Jánosnak, aki esszéiben szívesen nyilatkozott 
a művészet céljáról és mibenlétéről, az ötvenes évek 
második felében két regénye jelent meg, s mindkettő a 
művészsors példázata.

Az Anna búcsúja (1955) realista regény. Hősnője 
festőművésznő, aki tanulmányait éppen Pesten foly
tatja, amikor kitör a második világháború, s ő a vi
lágégés és a bombázások elől menekülve Salzburgba 
kerül. Három évig menekülttáborban él, s abból 
tartja fenn magát, hogy rendelésre tájképeket feste- 
get. A regény szüzséje Anna hazatérésének a körül
ményeivel kezdődik. A negyvenes évek vége felé já
runk, a helyszín pedig egy kitalált nevű falucska: 
Bácsmező, amelyről csak annyit tudunk meg, hogy 
Belgrádtól nem messze található. A tér és idő a re
gény más mozzanatait is determinálja egyúttal: Anna 
hazatérésének okai között előkelő helyen szerepel 
az a meggondolás, hogy otthon -  a szocializmusban
-  nem kell annyit küszködni a megélhetésért, és nem 
kényszerül arra, hogy kiszolgálja megrendelőinek íz
lését, hanem kibontakoztathatja tehetségét, a művé
szetnek szentelheti életét. Elhatározásához az apja
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iránti szeretete és ifjúkori vonzalma is hozzájárul, 
amelyet Németh Péter iránt táplál.

Herceg János összetett jellemeket alkot meg regé
nyében Bácsmező társadalmának a bemutatása során. 
Anna apjának, Fehér Ádámnak, az egykori földbirto
kosnak az ábrázolásakor anekdotákkal fűszerezi törté
netét, ezzel is érzékeltetve azt a letűnt vármegyehan
gulatot, amelynek a bűvöletében az öregúr és barátai, a 
doktor és a plébános él, nosztalgiával gondolva egykori 
életükre, amikor ők számítottak a falu „intelligenciájá
nak”, ám pozíciójukat a változó világgal elveszítették. 
Ennek, valamint Rózának, a sírig hű cselédnek, a falu 
tanári karának, a kommunista eszméket követő mun
kásoknak, a feltörekvő mesternéknek, az úrhatnám 
kispolgároknak az igencsak tarka világa az, amelybe 
Anna, a mindig önelvűségre, különcségre törekvő úri
lány hazakerül. A regényben, természetesen, alkalom 
adódik arra is, hogy a kisváros jellemző figurái együtt 
jelenjenek meg. Mintegy társadalmi tablót rajzol elénk 
Herceg János, bőven élve az irónia lehetőségeivel, egy- 
egy mondattal jellemezve csupán hőseit, és a kívülállá
sával tüntető Anna lelkivilágát is kivetítve: „Azon se 
csodálkozott, hogy a barna ebédlő dúsan faragott búto
rai között Mayer Nándit pillantotta meg fekete zakó
ban, csíkos nadrágban, ahogyan az már a bácsmezői es
télyek eleganciájának megfelelt. De már Bella néniről 
igazán nem hitte volna, hogy este nyolc óra után bár
hol is látható. ( .. .)  Most ott trónolt az asztal felső vé
gén Petrik asztalos mellett, akinek szemüvegén megil- 
letődött és kicsit félénk tisztelet villogott. Ott volt a 
szódásék jogász fia, a helyi takarékpénztár tisztviselő
je, nem a bicegő, éjjelizenéket vivő régi gavallér, ha
nem egy nyájas mosolyú, alacsony, fekete fiatalember,
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aki hangos bokacsattogtatással mutatkozott be, de oly 
szégyenlősen rebegte el a nevét, hogy Anna meg sem 
értette. Persze, Stefike se hiányozhatott. Olyan zsúrt 
vagy vacsorát, ahova ezt a kicsit megfonnyadt, de társa
ságban mindig felélénkülő öregedő óvónőt, Stefikét 
meg ne hívták volna, még most se lehetett rendezni 
Bácsmezőn.”124 A társaságnak ettől az úrhatnám réte
gétől viszolyog leginkább a hősnő, s az író is ennek áb
rázolása során futtatja be szövegét az enyhe gúny 
hangjaival: „Kicsit régi volt már a lemez, amely Ramó
náról, a gyönyörű, a csodaszép nőről szólt. Recsegett 
és helyenként sípoló hangokat hallatott, mint az aszt
más öregember, de azért Petrikné engedelmesen és 
egész odaadással tapadt Mayer Nándihoz az asztal és a 
tálaló között s testüknek alig látható mozgásával lej
tették a tangót.”125 

Annának minduntalan szembe kellene szállnia kör
nyezetével, hadakoznia a falusi ízléssel, ehelyett azon
ban idegenként éli meg apja társaságát és a falu „krém
jének” jelenlétét egyaránt. Ifjúkori szerelme, Németh 
Péter mérnök is csak kiábrándulást hoz a számára. 
Nem viszonozza a szerelmét, ő mindent a falu fejlesz
tésének és a párt érdekeinek rendel alá, harcos és ra
jongó ifjú kommunista, akinek a szemében a művészet, 
akárcsak a szerelem, öncélú, haszontalan dolog. Anna 
értetlenül áll a párt eszméi előtt, s nemcsak származá
sa gátolja, hogy higgyen bennük, hanem a lényében 
rejlő művész is, a veleszületett individualizmus, amely 
képtelen elfogadni a kollektivizmusnak a Németh Pé
ter hirdette fokát. Anna sajátos világban él, a művészi 
önkeresés gyötrelmeit éli meg, az eredetiségre, tehet
ségének kibontására tesz kísérletet.
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Herceg János nem tudja önmagát megtagadni, s a 
sorok közé belopja saját művészeteszményének megfo
galmazását is: „Én azt szeretném, ha életem művében 
benne lenne ez az egész vidék, a szülőföld szelleme, de 
úgy, ahogyan még megközelítően se sikerült senkinek 
kifejezni”.126 Hősnője, Anna azonban nem ezt az utat 
választja, ő az alkotás önelvűségében hisz. Egyébként 
ő a regény lélektanilag is legkidolgozottabb figurája, 
akit a művészethez, az emberekhez és a szerelemhez 
való ambivalens viszonyulása során metszően reálisnak 
is láttat, a regénynek különösen az a jelenete impresz- 
szív, amelyben Anna megvallja, hogy iszonyodik hal
dokló apjának a látványától, s ezek az apró lélektani 
reáliák, a hősnő jellemében rejlő vívódás érdemesítik a 
regényt a mai olvasó figyelmére.

Anna állandó ellenpontja a fennálló körülmények
nek, s ezt Herceg szellemesen ábrázolja, kellő iróniá
val és némi megértéssel. A hősnő végül csalódik kör
nyezetében, a szerelmében, önmagában, a művészet
ben, a szocializmusban, s a falu sivárságát látva csehovi 
gondolatok kerítik hatalmába: „Voltak pillanatok, 
amikor Anna úgy érezte, hogy nemcsak néhány hét óta 
él ebben a felbolygatott és izgalommal teli öreg ház
ban, hogy nem alig pár hónapja tért haza ebbe a fülledt 
faluba, amelyet egy tündöklő rövid nyár után betakart 
a köd, a szomorúság, a levelek hullása és a mindent el
árasztó ragadós sár, hanem így él már hosszú eszten
dők óta”.127 A dekadenciára hajlamos hősnő az egész 
élet után sóvárog, de „az élet teljessége valahol messze 
dereng, felismerhetetlenül és megfoghatatlanul, mint 
az álom”.128 Ilyen előzmények után nem hat váratla
nul, hogy a már nevével is balladaian determinált hős
nő -  Fehér Anna -  a regény végén elbukik, életének
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önkezével vet véget. Nem csoda hát, hogy a könyv 
egyetlen korabeli kritikusa, Szirmai Károly is hűvösen 
fogadja, s inkább eszmeiségéért, mintsem eredeti mű
vészi jellemzőiért dicséri.129

Ezzel ellentétben a másik művészregény, az Ég és 
föld (1959) nem eszmeiségével, hanem megformáltsá- 
gával hoz jelentőset, s mutatja Herceg János írásművé
szetének az életműből hangvételének szokatlanságával 
is messze kiemelkedő kvalitásait.

Kulcsregény az Ég és föld, válaszként íródott egy 
nemzedéknek, itteni irodalmi perpatvarok ironikus- 
szatirikus rajza. Szerencsére mára a „kulcs”-jelentés 
szinte teljes mértékben elhomályosult, nem lehet teljes 
bizonyossággal tudni, a regénybeli figurák mely valódi, 
létező személyek alakmásai, s nyilván egy-egy regény- 
szereplő amúgy is több figurának a kontaminálásával 
keletkezett.

Másféle „felismerhetőség” játszik fontosabb szere
pet a regényben: például Satanelli, a nevében is beszé
des figura, felügyelő, vészesen megegyezik a Pálinka 
Ördögével Herceg János ifjúkori novelláiból; és itt van 
Gerard is, az öreg bohóc, aki Herceg János első novel
lájának a hősére hasonlít igazán, de alakja szinte az 
egész életművön végigvonul a művészsors tragikomi- 
kumát szimbolizálva. Valójában az ő története az Égés 
föld, az öreg, szomorú clowné, akinek ha párját keres
nénk a képzőművészetben, azt mondhatnánk: Hangya 
András képein látni vigasztalan, bánatos testvéreit.

Bohóctörténet ez a regény, ámde a történet megjelö
lést feltételesen kell érteni ebben az esetben. Nem 
folytatva a megkezdett próza-létrehozási eljárást, Her
ceg János életművében váratlanul eltűnik a mese a szó 
hagyományos értelmében. Fellazul a cselekmény az Ég
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és föld-ben, másodlagossá válik, s a hangulat, a kép ke
rül a regényszöveg előterébe, amely ilyen értelemben 
első regényével, a Tó mellett város-sál tart rokonságot.

„Mert Gerard-nak volt egy veleszületett hajlama -  
olvashatjuk a regény harmadik fejezetének elején 
visszaidézni a múltat.”130 A szöveg lényege rejlik eb
ben a mondatban: a főhős visszaemlékezéseiből moza
ikkockákként rakódik össze a jelzésszerű cselekmény, 
amely azzal indul, hogy a bohóc elhagyja a cirkuszt, és 
azzal végződik, hogy visszatér hozzá. Ami e két nulla
pont között lejátszódik: cirkusz és élet ellentétén át 
álom és ébrenlét hangulatainak megelevenedése. Ge- 
rard „nemcsak a maga megélt idejét és emlékeit” idézi 
fel, hanem „másokét is, akik vele emberi vagy érzelmi 
közelségbe kerültek. A szemét sem kellett lehunynia, 
mint más embernek, hogy a képzelet szárnyán ringa- 
tóddzék, ahogyan a tűnődést s az emlékezést közepes 
költők nevezik. Olyan józan lehetett, mint az anyaföld, 
s olyan éber, mint az erdei madár, és mégis egyszer 
csak eltűnt körülötte a valóság, s ő elmerült évek és 
események közepén állt láthatatlanul. De ezek az évek 
és emlékekek és események élőbbek és kézzelfogha
tóbbak voltak, mint a söröskorsó az asztalán, mint a 
kosárban a perec.. .”131 -  így nyer megfogalmazást egy 
helyen az a sajátos tudatállapot, amely Gerard-t és 
környezetét meghatározza, az a sűrű regénylevegő, 
amelynek ködében ott rejtőzik Krúdy Gyula és Rezeda 
Kázmér is; különösen Gerard és Amália búcsúzásának 
a pillanatában kifejezett a jelenlétük: „Gerard-nak 
amúgy is ritkuló hajából ott maradt egy tincs Amália 
imakönyvében, selyemszalaggal átkötve, s ő ugyanak
kor rózsaszínű harisnyakötőjéből vágott le egy dara
bot.”132
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Álom és való, képzelet és realitás folytonos egybeját- 
szása és kavargása biztosítja a regénynek azt a lírai fel
hangot, amely egyúttal a szöveg egységességét is szava
tolja. A líraiság az a regényszervező eljárás, amely a 
mondanivaló kibontásához is hozzájárul, jelentéstar
talmakat hordoz, többirányú asszociációkat vált ki: 
„Az utcán nem járt senki. Mintha álomba merült volna 
a falu, olyan csend volt. S a házak ott álltak ebben a 
csendben, fehérre meszelve és vakítva a napfényben, 
lombosodni kezdő akácfák legyezték homlokzatukat, 
zöld gyepsáv feküdt a lábuk elé, tetejük nyergén itt-ott 
galambok ültek, és a fény, a fény száz színben szikrá
zott az ablakok üvegén. Á kútágasok kihajoltak a kerí
téseken át, és ijedten néztek szét a világban. A méretek 
összezsugorodtak, az idő is elvesztette kiterjedését, s 
olyan lett az utca és az egész falu, mintha valami mé
zesbábos rakta volna össze színes kalácsokból, és Ge- 
rard ámuló gyermekszemmel nézte ezt a csodát.”133 

A szöveget a költészet eszközei tömörítik: alliterációk, 
metaforák, hasonlatok, megszemélyesítések tágítják ki a 
próza keretét, s úgy tűnik, a mesterien megmunkált és 
összefűzött novellák sorából létrejött regény valóban 
egyetlen kiterjedés nélküli, kinagyított pillanat, egy óriás
kép a múltból, amely átfogja irodalmunk ötvenes évek
beli történetét és az író életének elmúlt éveit. A lírai 
visszatekintésben azonban időnként éles fénybe állítva, 
ironikus-szatirikus eszközökkel mutatkoznak meg iro
dalmunk és a társadalom jelenségei. A bohóc például 
szégyelli bevallani, hogy artista, művész, mert „a jó házőr
ző komondornak nagyobb a becsülete, mint nekik”,134 és 
elmondja, hogy gyötrődik, mert: „nem mindig merem 
határozottan állítani, hogy a fekete nem fehér”.135 
Természetesen a kritikai él sem hiányzik megállapítá
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saiból, és a regény végén az „Éljen a demokrácia!” fel
kiáltásnak is a groteszkségét érzékeljük.

Gerard így töpreng a művészet értelméről, lényegé
ről: „Az öreg bohóc már régen nem hitt a felhők mö
gött ülő atyaistenben, de mindig megindította a jám
bor lelkek riadalma a világmindenség titokzatossága 
előtt, amikor egy kidőlt jegenyében, egy elgázolt kutyá
ban vagy egy megüvegesedett emberi szemben véget ér 
az élet.

S művészetében is tulajdonképpen mindig a megin- 
dultságnak ezt az érzését szerette volna kifejezni, már 
amennyire egy bohóc produkciójában az ilyesmi egyál
talán lehetséges. Ahelyett, hogy xilofonon muzsikálna, 
a napsugarakat szerette volna hárfa húrjaiként meg- 
zengetni, egy kézlegyintéssel hárítva el magától azt a 
jelentéktelen tényt, hogy a sátorba nem süt a nap, s kü
lönben is vidéki cirkuszban keresi a kenyerét. Az illú
ziót kell elérni, s az illúzió több, mint a valóság, ha 
csakugyan művész az ember, és hitet tud kelteni.”136 
De Gerard-nak nincsenek illúziói saját helyzetét illető
en: „Valamikor én is azt hittem, egyszer még a Picca- 
dillyn leszek ünnepelt pierott, vagy legalább a Práter
ben verik dagadtra piros kezüket a kimenős cselédlá
nyok, ha megjelenek a manézsban. Látjátok, mi lett 
belőlem!”137

Ebben a sajátos szerkesztési eljárással készült, mo
dern hangszerelésű regényben számos pontos lélektani 
megfigyelésen alapuló részlet van, kiváló mikrorealista 
elemekkel tarkítva: „Hüvelykujjának párnája egészen 
laposra nyomódott a tányér virágos szélén, s körülfoly- 
ta a leves, és nem mentegetőzött emiatt, mint az ügyet
len háziasszonyok, hanem meghitt bizalmassággal tette 
Gerard elé éppen azt a tányért.”138 Ezek az apró moz
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zanatok, mesteri utalások és képek líraisággal átszőve 
a valóság fölé emelik kissé ezt a prózát, amely túlmu
tatva önmagán jelképessé válik. S bár az itteni irodal
mi perek allegóriájának készült, jóval több lett annál. 
Nem a Herceg János meghirdette értelemben bácskai 
regény az Ég és föld, mert nyelvi teremtő erejével ké
pes eget és földet átfogni, a mindenséget fürkészni, a 
mű különvalóságában emberi ittlétünk és elmúlásunk 
szorongásait is tárgyiasítani.
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ELKÖTELEZETT IRODALMAT

Ugyanonnan, ahol önkéntes száműzetésben írta 
meg a bánatos bohóc regényét, a batinai hegyről kül
di leányvári leveleit, melyeket néhány esszé és tanul
mány kíséretében úgyszintén 1959-ben rendez kötet
be Herceg János. Irodalmi naplóját írja ekkor, s mi
vel a baranyai oldalról letekintve nap mint nap a 
Dunára nyílik kilátása, természetes, hogy ebből faka
dó lírai futamokkal dúsítja szövegét, szinte érezzük 
a természet lélegzetvételét a sorokban, de anekdoták 
is a feljegyzések lapjaira kerülnek, esszéinek sorába. 
Kötetében „glosszák, reflexiók, megjegyzések, apró 
vitacikkek, borongó és mélázó elmefuttatások válta
koznak a naplószerű levelekkel, melyekben egy mo
dern Mikes Kelemen-i műfajt akart meghonosíta
ni”.139 Mindarról vall, ami körülveszi, az emberek
ről, akikkel kapcsolatba kerül, a jelenségekről, me
lyeket tapasztal.

Nem az ifjonti lázadások vezetik már a tollát, hanem 
a szelíd megbékélés, a nyugodt beletörődés az alap- 
gondolata. A csendes helytállás szószólója ekkor, viha
ros érzelmek és indulatok nem borzolják kedélyét, és 
az élet metaforáját is a Duna szolgáltatja az írónak,
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mely „változatlanul hömpölygeti hullámait Passautól 
Giurgiuig, mert néki meg ez a dolga”.140

A regionalizmus gondolata intenzíven foglalkoztat
ja, de már nem kardoskodik mellette, s faluprogramja 
is megszelídült, csupán színek és hangulatok maradtak 
belőle, amelyek után „csak vágyódni lehet szűnni nem 
akaró nosztalgiával, mint az elfutott élet emlékei után, 
mint a tovatűnt ifjúság után”.141 Továbbra is a falu 
nyelvének tisztaságát hirdeti, s nyilván teljes joggal ál
lapítja meg rosszallóan, hogy az újságokat „valami 
mesterségesen kialakított, felemás magyar nyelven ír
ták”.142 Erélyesen tiltakozik egyik írásában egy pesti 
újságírónő kijelentése ellen, aki szerint az itteni ember 
„nyelvileg elmaradott”,143 s ez a kijelentés alkalmat ad 
arra, hogy megfogalmazza írói hitvallását: „a »régi és 
reakciós« szellemet árasztó magyar nyelven írunk és 
beszélünk, amin egyébként Krúdy Gyula, Babits és 
Móricz is írt, ha mindjárt az utolérhetetlen egyéni mű
vészet szabadságával bántak is a magyar nyelv gazdag 
fordulataival: szóval úgy írni, hogy népünk megértsen 
bennünket, de ugyanakkor küzdeni az egynyelvű szi
getkultúra veszélyei ellen, s mindent elkövetni, hogy mun
káink a velünk együtt élő népekhez is eljussanak”.144

Emberi szerep és irodalmi munkásság teljes fokú 
azonosságát vallja továbbra is Herceg János, de nem 
hirdeti már a tájhoz való hűség kötelező érvényét, an
nak ellenére, hogy jómaga Jaša Ignjatovié, Jovan Steri- 
ja Popovié és Papp Dániel kapcsán csak az igazi vajda
sági szellemiség kifejeződését keresi. Különösen az 
utóbbiról rajzol megrendítően szép pályaképet, az 
életrajz ismertetésével és a munkásság legjellemzőbb 
alkotásainak Hercegnél meglehetősen szokatlan elem
ző eljárásával, mintegy saját sorsát írva, amikor dicséri
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a „becsületes szándékot”, amely „nem engedte meg 
Papp Dánielnek a magyar szupremácia hiú és ostoba 
hangoztatását”.145 „Hogy mi van a felszín alatt Bácská
ban? -  azzal, persze, adós maradt -  mondja Herceg. -  
Nem látta meg a felszín alól nem is oly ritkán feltörő 
valóságot, vagy pedig nem akart szólni róla? Ha igaz, 
hogy szerb származású volt, és mégis magyar író lett 
belőle, akkor az alkalmazkodás, a józan igazodás ért
hetően sok mindentől elfordította a tekintetét. Akkor 
nem szabad csodálkoznunk rajta, hogy csak a békés 
együttélést hirdette, és legföljebb az emlékezés hangu
latában kapott erősebb csengést a hangja.”146 

Az író dolga „ragaszkodás a maga világához”147 -  ol
vashatjuk újra és újra. Megkapó az az őszinteség, 
mellyel megvallja: nem érti a modern művészetet, 
„nem tudok beletörődni -  írja -, hogy valóban a kor
szellemet fejezi ki, ha egy művész fekete alapra bör
tönrácsot ábrázoló vonalakkal egy város tájképét kí
vánja a tudatomba vagy az idegeimbe lopni”.148 Per
sze, ebben a kijelentésében sem a kordivatot követte, 
vállalva még a konzervativizmus vádját is. Elvei mel
lett mindvégig kitart, a festészetről pedig másutt ma is 
érvényes megállapítást tesz: „ ... a kor, ha szabad meg
kockáztatni az állítást, a képzőművészetben bizonyos 
infantilizmus felé hajlik” -  írta.149 S ne feledjük, 1959- 
ben mondta ezt! Az azóta eltelt harminc esztendő fes
tészete messzemenően igazolta Herceg János meglátá
sát, elég ha csak a graffitire vagy a neoprimitivizmus 
mai képviselőire gondolunk. Népének szolgálatát valló 
irodalomszemléletével állandóan józanságra inti a vi
lágirodalomra és a modernizmusra felesküdött fiatal 
írókat, nem leplezve persze enyhe iróniával, hogy nem 
lelkesedik már túlzottan önként vállalt szerepéért:
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„mégiscsak a Vajdaságban vagyunk, valahol Gombos 
és Radanovác között”.150

A Mit ér az író, ha vajdasági című írásában csalódot
tan állapítja meg, hogy a magyarországi hivatalos iro
dalom nem vesz tudomást az itteniekről, ugyanakkor 
megjelenik nála egy újabb szempont is. A magyar iro
dalom képeskönyvének ismertetése során kifejti: meg
engedhetőnek találja, hogy az a proletariátus testvéri
ségét hirdető versekből álljon össze, s nem látja annak 
veszélyét, hogy a kötetbe például Juhász Gyulának 
nem az Anna-versei kerültek, hanem, „a költő nagyságát 
kevésbé érzékeltető, viszont társadalmi hitvallását annál 
jobban kifejező” sorai. „így lesz a szelíd szavú Tóth Ár
pádból is az új világ énekese, s így cseng ki Krúdy gor
donkahangjából a forradalmat sürgető kiáltás.” A mód
szert azonban nem utasítja el, hiányzik belőle a kritikusi 
erélyesség, sőt megértéssel mondja, hogy ennek a váloga
tásnak is „megvannak a maga szempontjai”, akárcsak 
minden más irodalomtörténetnek.151

A Hazulról című kötet (1965) az utóbbi gondolatot 
erősíti fel. A nemzetiségi politikust látjuk ebben meg
jelenni, aki mögött „tízévi politikai aktivitás volt”, 
amikor Batinára költözött, „agitációs népfrontmunka, 
amiben sokszor inkább a fegyelemnek engedtem, mint 
a magam meggyőződésének” -  olvashatjuk a kötet- 
ben.1̂ 2 Különösen az előző könyv címét viselő fejezet, 
a Leányvári levelek domborítja ki ezt a szerepét. A ba
ranyai tájra többé nem mint az idill lehetséges megva
lósulására gondol, hanem a gazdaságpolitika, a népsza
porulat, az iskoláztatás és más közérdekű napi téma 
foglalja el a helyét. A nemzetiségi élet törvényes-alkot- 
mányos kereteit dicsérve a lehetőségek megvalósulá
sát, tartalmát vizsgálja.
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A politikai meggyőződésénél is érdekesebbek azon
ban azok az információk, amelyeknek a birtokába ju
tunk a két világháború közti irodalmi életről és még 
inkább jelenének irodalmi vitáiról. A hatvanas évek
ben a modernisták és a „maradi” írók tábora alakul ki, 
s Herceg János továbbra is azt állítja, hogy írni nem
csak irodalmi szükséglet. „Hogy azonban élet és iroda
lom, korszellem és mindennapi feladat nem minden 
tekintetben elhatárolható jelenség nálunk éppúgy, 
mint sehol a világon, azt sem holmi arisztokratikus el
különülési hajlam, sem a hivatásszervezetek rosszul 
felfogott igénye nem képes megcáfolni” -  írja.153 Az 
író „nem léphet át téren és időn”, „s ha el akarja kerül
ni a regionalizmus veszélyeit, akkor feltétlenül szakíta
nia kell a retrográd romantikával, a táj mítoszával, és 
megszólaltatni az új világ új emberének irodalmát”.154

Herceg János irodalomszemlélete a negyvenes évek
ben már végleg kialakult. A Kalangyá-bán meghirde
tett szempontjai gyökeresen nem változtak meg, csu
pán árnyalódtak. Alapeszméje azonban, hogy az iroda
lom szolgálat, ifjúkora óta ugyanaz maradt. Kezdetben 
a mukásmozgalmat, később a kisebbséget volt hivatott 
szolgálni, s ha már regionalizmusát elavultnak minősí
tették, inkább vállalta az „új idők új emberének” ábrá
zolását. Kissé sarkítva azt is mondhatnánk: Herceg Já
nos irodalomfelfogásához még a szocrealizmus is kö
zelebb állt ebben az időben, mint a l’art pour l’art. 
Ezenkívül pedig az irodalom megítélésében kettős kri
tériumot érvényesít: ami másutt negatívum, a mi iro
dalmunkban dicséretes dolog, nálunk ugyanis az érthe
tőség és az olvasmányosság tartozik a legfőbb írói 
szempontok közé.155
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A Hazulról kétflekkes recenziói Herceg János kriti
kusi arcélét is kirajzolják. Impresszionista műbíráló ő, 
aki nem tagadja, hogy elragadják az érzelmei a műve
ket olvasva: „a kritikus elveti a tárgyilagosság megbíz
ható mérőeszközét, s átadja magát a csendes együttbú- 
sulásnak a költővel, aki megfájdította a szívét, amire 
csak igaz költészet képes”.156

A jó irodalom egyik kritériuma ugyanez marad az 
Évek és könyvek (1971) lapjain is. A legjobb regényt is 
elmarasztalja hideg artisztikumáért, mondván, „a szí
vekhez szólni, reményt kelteni, megértő emberi viszo
nyokat teremteni már alighanem mások dolga lesz”, 
ennek hiányában pedig az író csak kevesebbre számít
hat ennél: literátori sikerre.157

A kötetben bőséggel találhatunk aktuális társadal
mi kérdéseket feszegető, a jelenről szóló írásokat is, 
ám egyre nyilvánvalóbb Herceg János érdeklődése a 
múlt iránt. Egyféle vajdasági helytörténet alakulásá
nak kezdeteinél vagyunk. Gozsdu Elek alakját még 
inkább anekdoták övezik, s a zágrábi születésű, hor- 
vát származású Margalits Ede is magatartásával vá
lik az író eszményképévé: „Nem lehet felsorolni 
mindazt, amit Margalits Ede a városért s az itt élő 
népek békéjéért tett. Mert mintha a legfellengző- 
sebb s a lojalitást az ízléstelenség határáig hangsú
lyozott cikkében is ott lenne egy egészen parányi el
lentmondás, egy csöppnyi figyelmeztetés, mintegy 
súlytalan ütemrészként a sok görögtüzesen súlyos 
szó és latin idézet tömegében. És ámulva látja az 
ember, hogy nőttek meg csakhamar az ellentmon
dásnak ezek a mustármagjai, hogyan változott meg a 
hercegprímás véleménye a nemzetiségi iskolák tekinte
tében, hogy született meg a történelmi társulat tudó
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sok hiányában, buzgó dilettánsok, falusi tanítók és 
unatkozó aljegyzők munkája nyomán, akik közül nem 
egy valóságos tudóssá vált az idők folyamán”.158

Irodalomeszményét ebben az időszakban „elkötele
zett irodalomnak” nevezi Herceg János. Szemléleté
nek árnyalatnyi módosulását jelzi a tény, hogy az itteni 
irodalmat önmagáért valónak mondja, amely mégis 
„számol avval a közösségi szellemmel, amely környeze
téhez köti”.159 E két szempontot igyekszik kibékíteni 
egymással, gondolkodásrendszerében azonban az esz
tétikai minőségek továbbra is csak másodlagos szere
pet játszanak.

A kritikus akkor van igazán elemében, amikor bizo
nyíthatja, hogy az if jú nemzedék modernsége csak utánér
zés. Fiatalabb írótársait az elképzelt Parnasszusról jó
zanul rántja le a földre. Az 1968-as regénypályázat vég
re azokat a jellemzőket is meghozza a fiatalok munkái
ban, amelyekre Herceg János esküdött. Kitartóan és 
konokul megkövetelve a műveken az esprit actuelt, 
végre rátalált, s szinte diadalittasan kiált fel: „én vár
tam ezt”.160 Saját nézeteinek igazolását látta ebben, s 
rögtön arra is felhívta a figyelmet, hogy az igazi aktua
litás mégis az, amely állandóan áthatja az alkotásokat, 
s nem reakcióként jelentkezik a politikai eseményekre.

Mindezekből az is következik, hogy Herceg János 
egyáltalán nem volt objektív kritikus, éppen ellenkező
leg -  s ezt sohasem tagadta meglehetősen elfogultan 
szemlélte kortársainak irodalmi munkáit.
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MÚLTAT ÁTFOGÓ PILLANATOK

Poétikus címet adott Herceg János az 1959-ben meg
jelent novelláskötetének: A tengerkirály. Miután azon
ban a metafora megfejtésére könnyen rátalálunk a 
címadó elbeszélésben, már korántsem tartjuk eredeti
nek: „A szegények, a szenvedők végtelen tengerének 
hontalan, örökké vándorló üldözött királya” egy illegá
lis pártmunkás.161 Ebben az időben Herceg János ír 
sablonos szerelmi sztorit (Őszi utazás) és partizántör
ténetet (A kicsike) egyaránt, mindkettőt szterotípiák- 
ból építi fel, befuttatva egy kevés érzelmességgel, s a 
szocrealizmus is megriasztja még az olvasót.

Ám ezzel párhuzamosan, mintegy ellensúlyozva 
könyvében az említetteket, a fantasztikum és a miszti
ka is megszólal a novellákban, a szerkezet pedig sokkal 
feszesebbé válik ezekben a szövegekben. A lélek belső 
tartományai, ismeretlen élményei foglalkoztatják. A 
csend motívumára fűzi fel a cselekményt az Erdei köz- 
játék-ban, s minél nagyobb a némaság, annál inkább el
mélyül a titokzatosság és a bizonytalanság az emberi 
lelkekben. Ebben a nagy csöndben, amelyben „szinte 
félni köll”, „ebben a mámorosító csöndben, a magány 
némaságában, amely úgy vette körül, mintha az egész
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világon senkije.se volna”,162 a favágók különös lelkiál
lapotba kerülnek, ismeretlen eredetű bódulatba. Na
gyon kevés az ehhez hasonló novellája Herceg János
nak, amelyben nem részletek kötik le a figyelmét, ha
nem az egész; amelyben a kimondhatatlan tartományai
nak a meghódítására tör.

Ugyanilyen ismeretlen lélektani helyzetbe vezeti az 
olvasót a Fehér álom is, az őrült családfő történetével. 
Ezekben a novellákban még valamilyen különleges kö
rülménynek kell bekövetkeznie, hogy a rendkívüli lel
kiállapot beálljon: az Erdei közjáték-bán a vadon sej- 
telmessége csalja elő a soha nem tapasztalt érzéseket, 
az utóbbi elbeszélésben a betegség okozza a szokatlan 
helyzetet. A kisasszony című novellában pedig a sajátos 
lelkiállapot oka már nem a külvilágban található, ha
nem kizárólag az emberi lélekben keresendő. Ismeret
len indulatok munkálnak az ügyvédben, amikor meg
tudja, hogy a megbízható munkaerő férjhez megy. A 
házasság azonban elmarad, de a szerelem és gyűlölet 
vegyes érzései már elhatalmasodtak a hősökben, irga
lom és kegyetlenség egymástól elválaszthatatlanul ölt 
testet bennük.

De a valóság is feltör A tengerkirály szövegeiben, 
nem túl gyakran ugyan, ám akkor elementáris erővel. 
Mint a Szalmarakók-bán, amelynek egyik jelenete ki
váló emberismeretről és megfigyelőkészségről tanús
kodik: „Az a két ember szótlanul ült egymással szem
ben. Rongyosak voltak, piszkosak, az egyiknek moly
rágta báránybőr sapka volt a fején, zsíros bőrmellény 
feszült rajta, melynek kivágásából egy rózsaszín női 
kötött kabát gallérja látszott ki, nagy biztosítótűvel 
összekapcsolva. Zöldesbarna, szűk nadrágján a foltok 
ellenére is meglátszott, hogy valamikor kincstári mun
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dérhoz tartozott. Lábát a szemközti pad alá nyújtotta, 
repedezett két csontos kezét a térdén pihentette, s úgy 
ült, mint aki alszik. Lehetett olyan negyvenöt éves, de 
szakállas, sovány, barázdált arcával ötvenötnek lát
szott.”163 Pár sorban, az öltözék leírásával egy egész 
életsorsot képes felvillantani az író, annak minden tra
gédiájával együtt.

„A kakasok szárnyukra hajtott fejjel aludtak az eper
fák levéltelen ágain, a láncos komondorok szűkölve 
bújtak vackukba a hideg elől, csak kinn a holdfényes 
keresztúton állt egy részeg ember árván és együgyűen 
az égre bámulva, hogy megkeresse a maga csillagát” -  
indítja Herceg az Éjféltől hajnalig című elbeszélést, hogy 
ebben meg az éjszaka mind titokzatosabbá válása fe
jezze ki a főhős félelmének a fokozódását. A katonai 
behívótól rettegő üvegező története és a feleséggyilkos 
hajós elbeszélése tragédiákat szólaltat meg, s innen 
már közel van az Álom és fák lírával átszőtt világa, 
melyben ismét Kekez Tuna jelenik meg, csakhogy ez
úttal az öregedő cserepezőt látjuk. A narrátor hangja, 
mihelyt ennek a hősnek a nyomába ered, eredetivé vá
lik, sőt frivolságtól sem mentes. A szelencsei betyár 
visszaemlékezése a nosztalgiát is magával hozza. A fia
talkorára visszagondoló Kekez Tuna novellája külön 
szigetet alkot Herceg novellisztikájában a látásmód 
eredetisége okán. A duhajkodó, örökké nyugtalan fi
gurához még csak hasonlóval sem találkozhatunk az 
írói opusban. A világ változik, Kekez Tuna azonban 
ugyanolyan marad, mint egykor, így megöregedve is, 
bölcsen nézi a környezetét, az események szemtanúja 
immár. S itt jelentkeznek a szöveg metafizikus vonat
kozásai. Az író „megemeli” kissé a történetet a realisz
tikustól a szimbolikus felé, az örökkévalóság irányába

117



pillant a hőse; Kekez Tuna a változatlanul jelen levő 
állandó minőség lesz, a fákhoz hasonló, alakja monu
mentálissá növekszik: „Csak a fák strázsálnak még hű
ségesen az utak mellett és cirógatják a háztetőket szá
raz ágaikkal, mintha az én szívemet simogatnák a 
lombjaik. Ne bántsatok engem, pajtások -  mondanám 
nekik, ha értenék a beszédemet, de tán értik is, ki tud
ja. ( ...)  Láttátok, amit én láttam: a Szemző Gyuszi né
gyes fogatát, a világszép Predrágovics Lincsit fehér fá
tyollal szökni az állomásra, és később koldulni a temp
lom előtt, a kevély Obadić Žark0t véresen a Láncok
ban, és engem is láttatok fiatalon és erősen, aztán las
san megöregedve.”164

A Gyaloghintó (1965) jól érzékelhető fordulatot ho
zott az író novellisztikájában mind tematikai, mind 
megformálási tekintetben. A legfőbb tematikai érde
kesség, hogy elbeszéléseinek legtöbbjében öregembe
rek a főhősök, s ez a tény nemcsak érzelmes hangot 
von maga után, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a je
lenről reálisabb kép táruljon elénk, távlatból lehet 
szemlélni immár az eltelt éveket, egész életutakra 
visszatekinteni.

Az emlékezésnek néha társadalmi dimenziói is van
nak. A Bivalyok címűben a megzavarodott öregember 
keresi a pusztán az állatokat, s közben emberéletek pe
regnek le a szeme előtt, a Találkozás pedig arról szól, 
hogy a becsületesen harcoló és dolgozó, falun maradt 
ember találkozik egykori bajtársával, aki törleszkedése 
folytán magas polcra kerül. Nemcsak két ember, két vi
lág is találkozott egy pillanatra ebben a novellában, 
miközben Herceg János mesterien formálja meg mind
két figuráját: a nincstelen, mezítlábas, porban járó, 
napjait libapásztorkodással tengető öreget és a vele
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szemben kissé lelkiismeret-furdalást érző nyakkendős 
igazgatót. A novellának mesteri a fölépítése is: az em
beri indulatok az egymás iránti megértéstől az inge
rültségen, a tehetetlen dühön át a gyűlöletig fokozód
nak, hogy végül szégyenkezésben oldódjanak föl. Her
ceg ebben a novellájában az emberi jellemek és a mély- 
lélektan jó ismerőjeként mutatkozik meg.

Egészen váratlanul azonban furcsa történetek soka
sodnak meg a kötet lapjain. Szinte azt mondhatnánk: 
törés áll be az elbeszélői pályán. Az elbeszélések törté
netei relativizálódnak, nem lehet egészen pontosan ki
hámozni a cselekményt. A szereplők nevet változtat
nak: a korábbi Rozik helyett most Melanie-k társal
kodnak egymással, valami furcsa virágnyelven, allegó
riába öltöztetett mondatokban, tele homályos, nehe
zen megsejthető utalásokkal, s a szövegben megsoka
sodnak a megfejthetetlen célzások.

A fantázia lendül ismét mozgásba és kerül előtérbe a 
szövegekben, de valami egészen sajátos módon: az em
beri helyzetek reálisak maradnak, a történet a valóság 
elemeiből jön létre, a kapcsolat a hősök között a leg- 
konvencionálisabb, a cselekmény a hagyományos elbe
szélés törvényszerűségei szerint épül fel, csakhogy: 
Herceg János úgy próbál modern író lenni, hogy -  kép
letesen szólva -  szereplőinek a lába alól egyszerűen ki
húzza a talajt. Semmilyen támpontot sem ad az idő és a 
helyszín meghatározásához, ezért novellái a levegőben 
lebegnek. A cselekményen belül megvannak a logikai 
összefüggések, de hiányzik a reális világ dimenziója. A 
furcsa ellentmondást leginkább A hetedik című elbeszélés 
szemlélteti: az atomháborút átélő család életébe nyerünk 
bepillantást, ám a szereplők ugyanúgy viselkednek, mint
ha egy pusztai piknik jelenetét látnánk.

119



Egészen érdekes elbeszélő eljárásra is felfigyelhe
tünk ezekben a szövegekben. A tér és idő hiányát vala
mivel ki kellett tölteni, s míg korábban hangulatfestés 
céljára dalbetéteket alkalmaz a szerző, most a színeken 
akad meg az írói szem: „A csendélet, amely a sárgaréz 
kávéfőző ibrikek, a piros bélű görögdinnye félholdjain 
s & fehér zsírjába fagyott sertéskaraj hegyesen ágaskodó 
csontjaiból állt össze többek között, pillanatok alatt 
eltűnt a szemünk elől. Már csak a zöld mázas boros- 
kancsó maradt az asztalon a szálkás fényű poharakkal, 
ahogy Luci fehér teniszcipőjében nesztelenül került és 
fordult, és nem törődött vele, hogy fiúsra nyírt fekete 
haja minduntalan a homlokába hullt”.165 És „színes” a 
szereplők jellemzése is: „A főnök furcsa szerzet volt. 
Mindenekelőtt cilinder volt a fején, zöld frakkaja kivá
gásából csipkés inggallér csiklandozta vastag tokáját, 
alatta gyöngyházgombos, meggypiros mellény feszült, 
aztán dióbama nadrág következett, plasztikusan raj
zolva ki erős combjait, s végül rövid szárú fehér csizmá
ban fejeződött be festői habitusa.”166 (A kiemelés tő
lem. -  T. É.)

A Gyaloghintó lapjain mindinkább felerősödnek a 
visszaemlékezés hangjai. Öregemberek gondolnak 
vissza ifjúságukra, amikor a tudatukban villanásnyi 
„üzemzavar” áll be, s a pillanat kitágul, hogy átfogja a 
múltat (Leszámolás, Hűség, Viharos este).

Az 1968-ban megjelent Egy meg egy című kötetének 
szövegeit nem találjuk meg az Összegyűjtött elbeszélé
sek három kötetében. Pedig az arcképek műfajmegje
lölésű könyv darabjai teljes egészében kielégítik a no
vella követelményeit, méltánytalanság lenne, mondjuk, 
publicisztikaként kezelni őket, és elvitatni művészi 
megformáltságukat, csak azért, mert egyes szám első
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személyben elmondott monológtörténetek. Tulajdon
képpen sok hasonlóság van köztük és az ötvenes évek
ben keletkezett novellái között, azzal, hogy az Egy meg 
egy-ben megtalálhatók talán még több esztétikai minő
séget is hordoznak. Nyelvezetük sokkal egyénibb, mint 
a szóban forgó novelláké. Barbarizmusokkal, szláv sza
vakkal, tájjellegű kifejezésekkel tarkított történetek 
ezek, amelyek hitelesen láttatnak emberi sorsokat, 
úgy, hogy azok gyakran túlmutatnak önmagukon. A 
kötet két szövegét pedig egyenesen Herceg János pró
zájának legjava között kell tudnunk.

Az egyik az Árva gyöngyvirág című, a csecsemőgyil
kos anya története. Az élőbeszédszerű, látszólagos 
szerkesztetlenség mögött szorosra fűzött motívumokat 
találunk, amelyek még inkább elmélyítik a novellában 
ábrázolt emberi tragédiát, s fokozzák a feszültséget. A 
másik a Tenyérnyi kék ég, a kútásó meséje társának ha
láláról. Az élőbeszéd csak látszólag spontán ebben a 
szövegben, hiszen a tragédia kezdeténél is és végén is 
ugyanazt a motívumot találjuk, a kisfiú alakja jelenik 
meg, ahogyan a társa életéért küzdő ember agya re
gisztrálhatta az eseményeket. A szöveget méltán Csáth 
Géza A kút című novellájának párjaként szemlélhet
jük.

Élet és halál kérdései fogalmazódnak meg az Egy 
meg egy-ben. Drámákat, tragédiákat takar a spontán 
beszéd stiláris eszközeivel létrehozott próza, s drámaib
ban előadva, mint valaha is Herceg János alkotói pá
lyája során. „Eltőtt az élet -  vonja le a konzekvenciát 
az egyik alany -, és mire az ember tudná, hogyan kölle- 
ne hozzáállni, vége van.. .” Ezt a gondolatot közvetítik 
hitelesen Herceg János eddig méltatlanul mellőzött 
monológnovellái.
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EMBER ÉS TÁJ EGYSÉGE -  
VERSFORMÁBAN

Kiáltás a ködből címmel verseskötetet jelentetett 
meg Herceg János 1970-ben. Váratlannak is tűnhet ez 
a műfajváltás e kései alkotói korszakban, ámde nem 
szabad felednünk, hogy realista elbeszéléseivel párhu
zamosan mindvégig megtalálható a fantázián alapuló 
víziós vonulat éppúgy, mint egy lírai is, amelynek ten
gelyét a Tó mellett város-Ég és föld-Kiáltás a ködből 
vonalon húzhatnánk meg. Nem véletlenül említjük re
gényeit verseskötetével egy sorban, a Tó mellett város 
ugyanis kidolgozott komplex képeivel hívta fel magára 
a figyelmet, az Ég és föld-ben pedig leginkább a meta- 
forikusságot és a ritmikus prózaversszerű egységek 
egybemontázsolását kell értékelnünk.

Sőt, a Kiáltás a ködből lapjain nem találunk olyan 
elejétől végig kidolgozott verset, amely líraiság tekin
tetében versenyre kelhetne például az Eg és föld részle
teivel. Tulajdonképpen a Kiáltás a ködből versformába 
tördelt próza. A szövegek eredetileg a Magyar Szó tár
carovatában, a Jó reggelt-ben jelentek meg.

Pedig Herceg János tud szerkeszteni. Nem hiányzik 
könyvéből egyfajta emelkedettség sem, valamiféle Füst 
Milán-i pátosz járja át sorait, melyből a nosztalgia sem
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maradhat el. Sőt a lírai én szituációja is hasonlít Füst 
Milán költeményeinek alaphelyzetéhez, például az 
Öregség-éhez: a költő a magasból, fentről tekint le a vi
lágra, távolról jön egyre közelebb a tárgyához. Utal
tunk már rá, hogy ez a közelítő szemléletmód egyéb
ként Herceg János novelláinak egy rétegében is előfor
dul.

Versként közreadott szövegei a régen és most ellenté
tére épülnek, ezt viszik végig következetesen. Mindegyik 
egy-egy mondat, egyetlen lélegzetvétel. A szövegeknek 
epikus magvuk van, s felépítésük nem követi a vers létre
hozásának eljárásait, nincsenek benne versépítő stílus
elemek, szóképekre, metaforákra és megszemélyesítések
re például csak elvétve akadunk, sőt hasonlattal is ritkán 
találkozunk. Egyszóval a szövegek felépítése nem képi, 
hanem narratív, leíró, epikai, amelynek a jelzők a legfőbb 
stiláris eszközei. Nem tömörítettek, sőt egy sor redun
dáns elemet is tartalmaznak.

Egyetlen mondatból állnak ezek a szövegek, akárha 
egy novella első mondata lennének; lendületes tag
mondatokkal, leginkább azonban érzékelhető bennük 
a jelentéssűrítés konkrét szöveghelyeinek hiánya is.

Versformába tördelt történetszilánkokként tudjuk 
elfogadni ezeket a szövegeket, melyekben ritkák az 
olyan áttételes képek, mint „Sóhajok gyújtották fel a 
nyár bokrait”.167

A szavak majdnem mindig egyszerűen csak elsődle
ges jelentésüknek felelnek meg, nincs a szövegeknek 
mögöttes tartománya, ami túlmutatna a leírtakon. 
Nem arról van szó, hogy -  Kosztolányi szóhasználatá
val élve -  „prózára szerelte a verset a költő”, hanem 
éppen egy azzal ellentétes folyamat játszódik le Herceg 
Jánosnál: versre szerelte a prózát az epikus.
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A szövegek nem önmagukban akarnak jelentést hor
dozni, hanem mindegyiknek még üzenete is van, s ez 
egyáltalán nincs elrejtve, a mondanivaló kilóg még a 
leginkább sűrítettekből is: jobbik esetben csak egysze
rű tényszerű közlés, ám gyakran fellengzős, kifejezet
ten elkoptatott, mint például Az új világnak hajnaláról 
címűben, amikor „a messzi ifjúság bátor lépteit” sirat
ja.16®

Herceg János versformába tördelt szövegeiben is az 
esprit actuel megszólaltatója akar lenni, nem elégszik 
meg elvonatkoztatott tartalmak versbe szedésével, ha
nem konkrét élettényekre is rámutat, megszólalásra 
ingerli például a falu pusztulásának ténye vagy a kül
földi munkavállalás sokféle keservei, úgyhogy a hason
ló szenzibilitású Fehér Ferenc joggal állapíthatta meg: 
„Ember és táj, író és szerep, egész életélményből faka
dó hovatartozásérzet nem nyert még ilyen tökéletes 
egységű megfogalmazást vajdasági magyar verses- 
könyvben.”169
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A VISSZANÉZŐ

Regényeinek és elbeszéléseinek a sorában már az öt
venes évektől kezdődően feltűnnek azok a könyvek, 
melyeket krónikákként, esszékként, naplójegyzetek
ként, helytörténeti emlékekként jelölt meg szerzőjük. 
Azt hiszem, elkerülhetetlen, hogy íróember a szabá
lyosnak vélt elbeszélő formák mellett a gondolatnak 
szabadabb áramlást engedő, csapongóbb, szabálytala
nabbnak hitt írásokban is közölje mondandóját, s 
olyan tartalmakat fejezzen ki velük, amelyeket nem tu
dott vagy nem akart szigorúbb keretek közé zárni. A 
múlt és a jelen eseményei által indíttatva ezek az írá
sok az asszociációknak olyan folyamatát indíthatják el 
az olvasóban, amelynek alapján semmiképpen sem te
kinthetjük őket csupán melléktermékeknek, forgá
csoknak, hiszen az elbeszélés mesterségének és művé
szetének elemeit egyaránt magukban hordozzák.

Összefüggő egészet alkot a hetvenes években megje
lent két visszaemlékezés-kötet, a Két világ (1972) és az 
Előjáték (1975). Az előbbi a gyermekkortól és a pálya
kezdéstől 1938-ig, az utóbbi pedig a második világhá
borúig tekinti át az író életét, s azzal együtt az itteni 
irodalom életét is.
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A hetvenes években e naplószerű feljegyzések válnak 
Herceg János fő műfajává. Önéletrajzi indíttatásúak ezek 
a szövegek, akárcsak későbbi, Módosulások című regénye 
is (1989), mégsem mondhatjuk, hogy Herceg János kife
jezetten konfessziós író lenne. Életrajzának rekonstruá
lásához szükségünk volt más önéletírására is,170 valamint 
segítségül hívtuk inteijúit. Jellemző azonban, hogy csak 
az ötvenes évekig rendelkezünk adatokkal, s azok is úgy 
bukkannak elő az írói emlékezetből, ahogy azt a meg
írandó tárgy diktálja, s a visszaemlékezés szeszélyei lehe
tővé teszik, ezért Herceg János önéletrajza csak vázlato
san állítható össze írásaiból, s inkább a munkarajz fonto
sabb állomásait mutatja:

1909. május 11-én született Zomborban a Kulcs utca 7. 
szám alatt. Anyja Karle Magdolna, apja Herczog Já
nos kárpitos.

Állami népiskolába járt.
Az elemi iskola befejezése után a zombori gimnázium

ba iratkozott, ám ott 1923-ban megszűnt a magyar 
nyelvű oktatás.

1926-ban Pestre megy magántanulónak a Mester utcai 
reálgimnáziumba, de az 1929. január 6-ai diktatúrát 
követően a jugoszláv hatóságok bevonták az útleve
lét. Ezekben az években a budapesti iparművészeti 
főiskolának is hallgatója, majd a dessaui Bauhaus le
velező tanfolyamára iratkozik.

1926. március 11-én megjelenik első novellája,^ bo
hóc szerelme Höndy János álnéven a Sombori Újság
ban.

1929-ben IKSZ címmel folyóiratot indít.
1932-ben a zombori nyomda adminisztrátora.
1934-ben a zombori Új Hírek című lap újságírója.
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1936. január 12-én Budapestre megy, a Dante Könyv
kiadó mindenes szerkesztője 1938-ig, hazatéréséig.

1939-ben újra az Új Hírek munkatársa, néhány szám ere
jéig főszerkesztője is, ám miután nem érvényesítheti 
szerkesztői elképzeléseit, felmond, s egy ideig az újvi
déki Reggeli Újság szabad foglalkozású újságírója.

1941-től 1949-ig a zombori Városi Könyvtár igazgatója.
1941-től 1944-ig a Kalangya főszerkesztője.
1949. február 15-én fölvették a Szerbiai íróegyesü

letbe.
1949-től 1953-ig az újvidéki Testvériség-Egység 

Könyvkiadó Vállalat szerkesztője és fordítója.
1953-tól 1955-ig az Újvidéki Rádió szerkesztője.
1955-től 1957-ig a Híd főszerkesztője.
1957-től 1977-ig, nyugdíjba vonulásáig az Újvidéki Rá

dió irodalmi műsorainak szerkesztője.
1972-ben Szenteleky Kornél-díjat kapott.
1977-ben Híd Irodalmi Díjban részesült Embersor cí

mű riportkötetéért.
1979-ben Kék nyárfás című novelláskötete ugyancsak 

Híd-díjas lett.
1981. november 24-én a Vajdasági Tudományos és 

Művészeti Akadémia tagjává választották.
1982-ben megkapta a Vajdasági íróegyesület Életmű

díját.
1986-ban összegyűjtött elbeszéléseinek három kötetéért 

Szirmai Károly Irodalmi Díjban részesült Ugyanebben 
az évben a Magyar Népköztársaság Aranykoszorúval 
Díszített Csillagrendjével tüntették ki.

1989-ben Módosulások című önéletrajzi regényével 
harmadszor is kiérdemelte a Híd-díjat. Ugyanebben 
az évben Budapesten A Magyar Művészetért em
lékplakettjével tüntették ki.
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Önéletrajz tehát a Két világ és az Előjáték, s mégis 
jóval több annál. Déry Tibor ítélet nincs-éhe? hasonló 
regényes élettörténet, összegezése az eltelt életútnak. 
Amennyire érdekesek adatai, annyira fontos az is, hogy 
ezekben a szövegeiben Herceg János képes önmagát is 
kívülről szemlélni, iróniával, sőt öniróniával nézi az el
telt éveket. Nem tagadja meg önmagát, ifjúkori tévedé
seit is vállalja, az irónia és a humor keveredik előadá
sában a nosztalgiával például akkor, amikor megvallja, 
hogy pályájának kezdetén a Szervezett Munkás osztály
harcos irodalma volt az eszménye. Önéletírásában 
Herceg János nem „céloz” tárgya fölé, nem misztifikál
ja önmagát, és nem magyarázkodik, sokkal gyakrabban 
kíméletlen saját tetteinek a megítélésében.

Ennél is fontosabb azonban, hogy Herceg János 
nemcsak a saját élettörténetét mondja el, hanem törté
nelmet elevenít meg: a két háború közötti irodalmunk 
személyiségei, írói, szerkesztői, publicistái mozognak a 
szemünk előtt, s ezzel együtt hírt ad a társadalomról is, 
amelyben ezek a cselekvések végbemennek. Az eltelt 
évek eseményei gyakran olyan szentenciák levonására 
késztetik a szerzőt, amelyek ma is érvényesek, például 
amikor kijelenti: „Az itteni irodalmi perekben valaki 
mindig Pesten próbált igazságot keresni”,171 vagy ami
kor az egymás mellett élés türelmét hirdetve mai pers
pektívából szól a két háború közötti szellemi légkör
ről: „Ismerték közéletünket, költőinket, egész kultú
ránkat. Most, hogy egymás mellett állunk és egy irány
ba nézünk, vajon mit tudnak rólunk?”172

Különösen érdekfeszítőek és szellemesek írótársai
ról készült portréi. Szentelekyről és Szirmairól rajzol 
humorral és megértéssel arcképet. Szinte novellákat ír 
róluk, ma is életközeibe hozva őket, ugyanakkor soha
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sem tagadva meg és mondva le a tőlük örökölt kisebb
ségi létszemléletről. A tévedés jogát és lehetőségét is 
fenntartva önmaga számára.

Az Előjáték még a Két világ-nál is líraibb, kevésbé tö
rekszik arra, hogy adattár legyen, sokkal oldottabb 
hangvétele van, több benne az anekdota és a személyes 
vélemény. „A polgári író drámája ez? -  teszi fel a kér
dést a kötettel kapcsolatban Bányai János, azonnal vá
laszt is adva: -  Nem hiszem, mert Herceg János nyűg
nek érzi a polgári életet és irodalmat, ezt bizonyítja 
vonzódása a népi írókhoz és a Hídhoz is. Nem a polgá
ri, hanem az »értelmiségi« író drámája az Előjátékban 
bemutatott életút. Mert Herceg János nem polgár, ha
nem tipikusan az értelmiségi módjára torpan meg a 
történelem választ követelő kérdései előtt, s az értel
miségi mindig önmagát marcangoló, önmagát kérdőre 
vonó lelkiismeretével keresi a közbeszólás lehetősége
it. ( . . .)  Az életet, amit megélt Herceg János a háború 
előtti években, nagy figyelemmel kísérjük, hiszen sokat 
mond nekünk. De ahogyan maga Herceg János elénk 
tárja ezt a drámát: anekdotázva, szinte mindig a tárca 
igényeihez alkalmazkodva, terjedelemben, formában, 
nyelvben egyaránt, inkább eltereli a figyelmet erről a 
drámáról. Az olvasónak le kell bontania az Előjáték
ról ezeket a modorosságokat, s csak akkor láthatja 
meg a szöveg, a mondanivaló elevenjét.”173

A „lebontás” csöppet sem nehéz, s mindennek elle
nére könnyedén eljuthatunk a „mondanivaló eleven- 
jé”-hez. Olyannyira, hogy vannak olvasók, akik ezen 
túlmenően helytörténeti és művelődéstörténeti adatait 
kicédulázzák, elkészítik mutatóit és forrásként hasz
nálják fel munkáik során.174
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Akárcsak két memoárkötetében, a Visszanéző-ben 
(1979) sem száll szembe harcosan az eltűnt idővel Her
ceg János. Zombor helytörténetének írójaként a város 
történelmi tablóját rajzolja meg, s azon az immár sajá
tos Herceg János-i hangon, melynek egyik pólusán a 
bácskai lelkület megragadása, a másikon anekdoták
ban bővelkedő s az idő folyását és vissza nem térését 
hirdető, adatokat hömpölygető előadásmódja áll. „Hol 
itt a kezdet és a vég; a forma és a lényeg? -  ötlik fel az 
emberben a Visszanéző olvasása közben. -  Sehol és 
mindenütt -  válaszolhatja önmagának -  írja Vajda Gá
bor. -  Az élet és a kultúra megidézett pillanatai önma
gukért fontosak: ahogyan sorakoznak az életképek, 
úgy kínálja magát a tanulság. . . ( . . . )  A béke városa
ként tiszteli Herceg János Zombort, melynek lakói a 
szabadságharc idején nem engedték magukat bűnös 
túlzásokba ragadtatni az éledő sovinizmus és a katonai 
bürokrácia hatására. Olyannyira lényegesnek véli e 
magatartást, hogy a könyvében közreadott történelmi 
adatok alapján elbeszélést is ír, ami Kék nyárfás című ( ...)  
könyvében férhető hozzá.”175

Herceg János 1987-ben Vük és kora címmel könyvnyi 
esszét tesz közzé Vük Stefanović KaradžićnM. Hatal
mas tárgyi tudását és ismereteit ebben egyéni interpre
tációja teszi érdekfeszítővé, melynek következtében a 
korabeli Szerbia és Magyarország társadalmi körképe 
is kirajzolódik.

A Távlatok (1983) című kötetében megkezdi esszéinek 
sorát, melyeket méltán életművének legjobb darabjai 
között láthatunk. A világirodalom felé tekint ki Her
ceg János, művészetről, irodalomról vall ezekben, napi 
jelenségek is lekötik a figyelmét, de immár nem helyi- 
érdekűségükkel van elfoglalva, hanem általános emberi
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tapasztalatokat szűr ki belőlük. Széljegyzetek ezek iro
dalmi alkotásokról, festményekről, szobrokról, melye
ket líra hevít át. Impresszionista esszéiben európai táv
latokban gondolkodik a szerző, de sohasem téveszti 
szem elől továbbra sem a helyet és az időt, ahol és 
amelyben él és ír. A humanista értékeket mutatja meg 
ezekben a szövegeiben, az itteni embert kifejező szelle
met látja meg gyakran Európában is, az őt érdeklő kér
désekre keres választ.

Témái ugyanakkor nem parciálisak, bár mindegyik 
szövege egy látszólag jelentéktelen dologról, jelenség
ről szól. Valamiféleképpen az élet teljessége manifesz
tálódik bennük. Annak a tudata, hogy ami elmúlt, nem 
tér többé vissza, jóvá sem tehető immár. Az idő az, me
lyet Herceg János intenzíven megél ezekben az írásai
ban, az időnek a múlása. S szinte egész esszéírói atti
tűdjét összegezi a Távlatok két kérdése-felkiáltása, a 
végérvényes elmúlás fájdalmával egyetemben: „Elen
gedsz-e még majd, sorsom, jó vidék? Jut-e még idő 
újabb kirándulásokra, újabb hat évre, hogy aztán haza
jőve, a Mosztonga fái alatt idézzem vissza, ami szép 
volt?”176

Irodalmi műveinek a sorában a nyolcvanas években 
azokat tartom a legjelentősebbeknek, melyekben Her
ceg János írótársait idézi meg, és amelyeket Nyíló idő 
címmel rendezett kötetbe.177 Ha azt mondom: írótár
sait, azt a legtágabb értelemben kell felfogni, mert 
Herceg János úgy idézi fel a múlt ködéből Rimbaud-t, 
Aragont, Rilkét vagy Walt Whitmant, mint Szirmait, 
Tersánszkyt, Kassákot vagy éppen Füst Milánt, akiket 
ismert, találkozhatott velük. Olvasmányait úgy tudja 
személyesen is megélt tapasztalataival ötvözni, hogy 
mindig eleven figurák jelennek meg a tolla alatt, való
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sággá, életté válva, úgyhogy majdhogynem lehetetlen 
szétválasztani írásaiban e kétfajta tapasztalást: az olva
sottat és a személyeset. Memoár és novellisztika sajá
tos összefüggéseit tapasztalhatjuk a Nyíló idő című kö
tetben. Nemcsak kortársairól, bár többnyire róluk írt 
Herceg János. Kötetének hangvétele mégis homogén. 
Szövegeit a megélt és az olvasott egyforma intenzitás
sal hevíti át. Emellett a novelláiban örökké rejtőzködő 
író memoárjaiban sem ragadtatja el magát, még élet
rajzát is csak áttételesen ismerhetjük meg, egy-egy 
mozzanatát rögzíti csak az utókor számára a literátori 
toll. Mintha saját személyénél mindig előbbre helyezte 
volna ábrázolt alakjait...

Az irodalomtörténészt és az olvasót egyaránt érdek
li, mit tud az író a világról, megformált tárgyáról. Azt 
hiszem, Herceg Jánosnál bensőségesebben kevesen is
merik az irodalmat, s éppen ez a sokféle tudás, a sze
mélyes találkozások, az irodalmi alkotások, a mende
mondák, az anekdoták, a pályatársait övező legendák 
miatt nem tud, nem is akar objektíven ítélkezni fölöt
tük. Füst Milánról elárulja azt is egyik, ebben az idő
ben keletkezett, de a Nyíló idő-be föl nem vett esszéjé
ben: „Bekker Bébit meg Goldnágel Efráim kalandjai
ban vélte nélkülözhetetlennek, a gyönyörű apatini 
lányt, aki az élő autótulajdonosok közé tartozott a bé
kebeli Budapesten, s azzal keltett országraszóló feltű
nést, hogy exkluzívan előkelő bálban anyaszült mezte
lenül jelent meg, csak egy lenge hermelinpalást volt 
rajta, amely folyton kinyílt. De ezzel már megérdemel
te, hogy Füst Milán kinyissa előtte az ajtót, és been
gedje saját menazsériájába.”178 Amikor pedig Ter- 
sánszky nyomába szegődik, a harmincas évek Buda
pestje igézi meg az olvasót: „Oly nehéz a százéves Ter-
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sánszkyról írni! Talán ha elmenne az ember az árnyéka 
után, mondjuk, a Palermo kávéházba, amelynek piros 
bársonyfüggönyét félrehúzva az írók páholyán Heltai 
kövér arca volt látható, elmaradhatatlan szivarral a 
szájában, s ahol a többek között Somaházynak is fel 
kellett tűnnie, akiről mostanában már nem is beszél 
senki. Pedig ő nyerte meg a folytatásos regények mara
toni versenyét Lila test és sárga sapka című, éveken át 
futó művével a Pesti Hírlap-bán. Ezért villoghatott oly 
önérzetesen orrán a csíptetője, hiszen fél Budapest ki
járt a turfra vasárnap délután, s ez okból lett népszerű 
elfogyhatatlan meséjével az a regény és hőse, a zsoké. 
Szegény Krúdy Gyula nem is bocsátotta meg neki so
ha, hogy elírta előle a témáját, pedig ő aztán még Lö
vik Károlynál is jobban ismerte Alagot és Káposztás- 
megyert, ahova rendszerint Szemere Miklós oldalán 
kocsikázott ki felhúzott sátorral a fasori lombok 
alatt.”179 Kassákról meg a következőket írja: „Közben 
a Tettet betiltották. Nem siratta meg senki, sőt még 
örülni is kellett, mert nem lehetett többé röhögve »tet- 
vet« kérni a trafikban, helyette a Ma jelent meg.. .”180 
Szirmait jellemezve pedig elmondja: „»írd meg sürgő
sen, kik az ellenségeim!« -  szólította fel Majtényit egy
szer, amin aztán évekig lehetett derülni.”181 

E miatt a bensőséges közelség miatt van az, hogy a 
szerző majd minden írásában azzal a nehézséggel küsz
ködik; hogyan komolyan venni az azóta halhatatlanná 
lett kortársat. „Talán innen kellett elindulni, ebből a 
centenáriumból Tersánszky Józsi felé, minden hozzá 
fűződő személyes élményt elnémítva, s a zseninek kijá
ró tisztelettel végre igazán komolyan venni őt. Nem 
könnyű feladat, hiszen mindenekelőtt ő nem hagyta, 
hogy komolyan vegyék Kosztolányinál vagy Móricz
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Zsigmondiról semmivel sem kisebb alakját. Mintha 
csak játék lett volna, amit művelt ebben az ő határtala
nul vidám szerénységében, kicsit még meg is moso
lyogva eredeti, mindenki mástól különböző írásművé
szetét.”182 Vagy: akkor már „muszáj volt Kassákot is 
komolyan venni”.183 Szirmairól szólva pedig: „Tisztáb
ban láttam volna, ha nem befolyásol legendás modora 
a maga megannyi furcsaságával. ( ...)  Mondtam a fiúk
nak -  mesélte Czimmer Anna -, próbálják meg tisztel
ni szegényt! Mert azért ennyit megérdemel az utána 
jövőktől! Hiszen én is nevetek angyalian őszinte nyílt
ságán, de kizárólag a háta mögött.”184

Herceg János azonban nem él vissza sohasem embe
ri-írói helyzetével, tollát sohasem az ostorcsattogtatás 
vezérli, annak ellenére sem, hogy igen gyakran társada
lomrajzot és -bírálatot is kerekít, amikor nemcsak az 
írót, hanem egész baráti körét, az irodalmi életet is 
bemutatja. Nem utolsósorban novellafigurákat lát 
megidézett társaiban, az íróiét különcsége szinte kínál
ja magát a novellisztikus feldolgozásra, az írósors me
gint csak afféle bánatos és tragikomikus Gerard-okat 
láttat vele a jelenségek mélyén.

Herceg János ugyan sohasem mondott le az 1938- 
ban meghirdetett regionalizmuseszméről, intenzitásá
ban és jellegében azonban jócskán változott is az idők 
folyamin. A mai Csáth-írásokban már csupán valami
lyen bácskai vonatkozást lát, s novelláiban az a fontos, 
amivel „áttörte a valóság határát”, hogy „mi van a fel
szín alatt”. Leginkább azonban személyes élménye fog
lalkoztatja, például az, hogyan találkozott egykor Csáthék 
cselédjével a regőcei temetőben. Immár a történet, a 
sorsábrázolás lehetősége az, ami hatalmába keríti.
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Szövegeit Herceg János úgy formálja meg, hogy min
dig ott érezzük mögöttük az idő ítéleterejét és az el
tűnt idő utáni nosztalgiát is. Szentelekyről szólva fo
galmazza meg ezt az életérzést legmarkánsabban: „S 
most itt van ez a fiatalságát idéző könyv a szenvelgő, 
helyenként érzelgősen finomkodó hangulatok penetrá
ciójával, s mégis a szépség varázslatában foganva, ame
lyek mellett a halála előtti »áttérés« éveiben írt törté
netei minden igazságuk ellenére vigasztalanul szürkén 
hatnak. Mintha szépség és valóság nem mindig járna 
egyazon úton, s az íróhoz, ha megtagadja is, elválaszt
hatatlanul hozzátartozik a fiatalsága.”1®5 Távolság fe
szül hát múlt és jelen között, megteremtve így esszéiben 
is azt a hangot, azt az izzást, ami legjobb novelláinak is 
a sajátja.

Esszéiben is elsősorban portrékat fest. Amikor kriti
kusként szólal meg, mindenekelőtt impresszióival tö
rődik. Visszaemlékezéseit, olvasmányélményeit az em
ber iránti figyelme határozza meg. Nem holt anyagot 
lát tárgyában, hanem ábrázolandó figurát. Irodalmi 
esszéi is ezért inkább novellisztikusak, fordulatosán, 
színgazdag nyelvezettel tárja elénk egy-egy szerző életút
ját. Nem a tárgyat látja, hanem az alakot, az embersor
sot, amelyet felkínálnak neki az írói biográfiák.

A Nyíló idő-ben tehát újfent Herceg János párhuza
mos irodalomtörténetének lapjai nyílnak ki előttünk. 
Száraz adatközlések és mélyre ható elemzések helyett 
írói életek sorjáznak itt, egy másfajta teljesség igényé
vel. Az esszék szerzője pontosan tudja, hogy nem lép
het fel a tényszerű újat mondás, a felfedezés igényével. 
„Bori Imre egész pályaképet megrajzoló monográfiája 
( . . . )  után már nehéz lenne Balázs művészetéről vala
mi újat mondani” -  írja például egy helyen, s azonnal
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meg is fogalmazza saját írói szándékát ezzel kapcsolat
ban, a mást és máshogyan mondás igényét: „Hadd 
idézzem hát magam elé vékony alakját, gyors és szapo
ra mozdulataival, ahogy könnyed járásával feltűnt a 
Terazijén, hogy elfoglalja helyét Dobrović asztalánál 
az új kávéház teraszán, ahol már együtt volt a baranyai 
emigráció szellemi vezérkara, dr. Fiammal meg Geleji- 
vel, akik a szabadkai Napló mellett előkelő angol és 
amerikai lapokat tudósítottak, s »Lefivel«, a palócos 
kiejtésű Lefkovics Ernővel, aki kénytelen volt megelé
gedni a zombori Új Hírekkel és az újvidéki Reggeli 
Újsággal.” S ez egyúttal atmoszférateremtő készségét 
is szemlélteti, a magatartás- és jellemábrázolással 
egyetemben.

Herceg János szóban forgó szövegeinek az anekdota 
ad jellegzetes ízt. Szirmai Károlyról írja például: „író 
barátainak véleménye sokkal jobban érdekelte. Mintha 
csak egy szektának írt volna, vájt fülűeknek, ezért volt, 
hogy vendégeinek egy-egy este négy-öt novellát is fel
olvasott. Némelyiknél fátyolos lett a hangja, nagy koc
kás zsebkendőt húzott elő, megtörölgetve bepáráso
dott pápaszemét, majd harsányan kifújta az orrát.”186

Az olyan apróságok, mint a nagy kockás zsebkendő, 
adják szövegeinek a varázsát, s egyben novellái rekvizí- 
tumai is esszéinek.

S mert iróniáját sem rejti soha véka alá, némi túlzás
sal és humorral azt mondhatnánk, visszaemlékezései 
gyakran felérnek egy-egy kegyeletsértéssel. S mégsem 
azok. Herceg János szövegeiből kiérezzük a megértést 
is, nem jellemző rá a túlélő fölénye, a „későbbi okos
ság” perspektívájából való ítélkezés, s iróniája önma
gára is irányul, saját magát is célba veszi, legyen szó 
akár ifjúkorának idejéről, akár mai mindennapjairól.
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MÚLT ÉS JELEN -  
SZÉTVÁLASZTHATATLANUL

Herceg János egész írói pályáját végigkísérte szociá
lis érdeklődése. Publicisztikai tevékenysége is folyama
tos, hiszen az újságírástól sem vált meg sohasem, 
amelyben mindig a szociográfia lehetőségét látta.

Embersor (1977) című riportkötetében irodalmi publi
cisztikai írásainak legjavát gyűjtötte kötetbe: több lírai táj
rajzot olyan falvakról, amelyek elnéptelenedtek, csak egy
kori hírük maradt fenn, de ismeretlen zugai már a világ
nak; emellett két nagyriportját, illetve riportsorozatát, az 
együcet a bezdáni hajógyárról, a másikat Doroszló életéről.

Irodalmi publicisztikát mondtunk, s nem tagadjuk, 
magunk is így képzeljük el az aranykor újságíróját. 
Herceg János módszere ugyanolyan, mint húsz évvel 
korábban, amikor a Változó világban kötetéhez gyűj
tötte az adatokat a pusztán: elment az emberek közé, 
meghallgatta őket, és lejegyezte életüket. Nem problé
maközpontú újságírás tehát Herceg Jánosé. Sőt, a ri
porter megvallja: „Végre, azt hittem, találtam egy gyá
rat, ahol minden rendben van”,187 tehát kifejezetten 
kerülni akarja a konfliktusokat, a szokásos újságírói 
sablont, a problémagócok mégis kialakulnak menet 
közben, a beszélgetések során.
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Herceg Jánost ezúttal is egy sajátos helyzetben élő 
társadalmi osztály foglalkoztatta: a falusi munkásság. 
Csak beszélget az emberekkel, és „csak” az egész éle
tük, sorsuk megírására vállalkozik. A hajógyár min
dennapjaiba bepillantva gondosan válogatja meg ala
nyait, az üzem minden részlegébe benéz, fiatalok, öre
gek, kétkezi munkások és igazgatók, párttitkárok egy
aránt érdeklik. A gondolkodásmódjuk foglalkoztatja, 
vajon képesek-e elszakadni a paraszti világ kialakította 
életformától.

Herceg János riporteri attitűdjét az alábbi idézet 
szemléletesen megmutatja: „Már sajnálom, hogy ezt a 
kedves, szeretetre méltó magyar fiút küldték ide ne
kem. Mert folyton valamiféle opportunizmust érzek 
szavaiból. ( ...)

-  Ismer maga engem? -  kérdezem. -  Már úgy gondo
lom, olvasott valamit tőlem? Mert akkor bizonyára 
nem tartana attól, hogy kellemetlen kérdésekkel aka
rom zavarba hozni. Meg sem írnék olyasmit, amivel 
árthatnék magának.”

Azt hiszem, ezek a sorok mégis csak részben tanúsít
ják az újságíró nyugodt, békés természetét, embersze
rető voltát. Dokumentumává váltak annak a kornak, 
amelyben az újságíró és alanya joggal szemlélhette 
egymást bizalmatlanul, amely nem tűrte el a rendszer 
legkisebb mértékű kritikáját sem, s amelyhez bölcses
séggel kellett viszonyulni.

Persze, ez nem azt jelenti, hogy Herceg János csak a 
felszínt látja. A bírálat hangjai burkoltan bár, de jelen 
vannak. Az objektív leírásban gyakran felfedezzük a 
társadalombírálatot is: mint például, amikor egyik ala
nya elmeséli, hogy az édesapját leváltották községi 
tisztviselői hivatalából, mert a lánya templomban es
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küdött, és raktáritok a hajógyárban, vagy a paraszti va
gyon értékromlását konstatálja, amelynek következté
ben kivesznek régi szép fogalmak, mint amilyen a „be- 
nősülés”.

Persze, még gyári riportjában sem tudja megtagadni 
önmagát, mindenütt a bácskai embert, annak megnyil
vánulásait keresi, úgyhogy örömmel állapítja meg 
egyik alanyánál: „O. P. csendesen visszaballag a mun
kahelyére. Minden mozdulatában a bácskai puszták 
végtelen nyugalmával.”188

A bácskai lelkület érdekli akkor is, amikor Do- 
roszlóról ír szociográfiai igényű nagyriportot. Me
gint csak embereket meséltet, de úgy, hogy a legkö
zönségesebb disznótoros ebéd leírása is világnézetet 
képes tükrözni. Az író elbeszélő fegyvertárának min
den szépségét megcsillogtatja ebben a szövegben, s a 
tájleírás és mikrorealista elemek az idill közvetítőjé
vé lesznek: „A varjak lustán és feketén felszállnak, 
kis időre belevesznek a borús égbe, ködbe, szemer
kélő esőbe, aztán leereszkednek megint, és ott gub
basztanak fázósan a szalonnás rögökön, a szántás
ban. Idebenn sistereg a pecsenye zsírja, mivel a nagy
mama egy csöpp vizet öntött hozzá, s egy villával 
megfordította a piros kakast, úgyhogy a hátára ke
rült, és most segélykérőén nyújtogatta ízületben el
metszett combjait.”189

A harmónia mögött azonban falusi perpatvarok, ge
nerációs ellentétek húzódnak meg, és az örökké küz
delmes, munkás élet rajza is felsejlik.

Herceg János Doroszlót nemcsak a jelen perspektí
vájából vizsgálja, hanem múltjáról is szól, ebben mu
tatkozik meg igazi fölkészültsége, amely nem a publi
cistáé, hanem a történészé. A vidék történelmét írja
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meg, hozza kézzelfogható közelségbe az Embersor lap
jain, megadva riportjának a mélységét.

Természetesen Herceg János szépíróként is jelen 
van publicisztikájában, ez könyvének legértékesebb 
jellemzője. Érzékletes, összetett, jelentéssűrítő képet 
alkotott meg a bácskai faluról szociográfiájának utol
só, lírával átitatott lapjain: „Még nyári hevével tűz az 
augusztus végi nap, s fülledt déli szél rezegteti a nyár
faerdő lombjait, de kék árnyékukban már ott leselke
dik az ősz. Mintha ez lenne a búcsú, az elköszönés vagy 
az ittmaradás most már az én számomra is. Vasárnap 
van, ebédidő és néma csend. A kertek alól enyhe cefre
illat száll, mert Doroszlón nagyon elterjedt a korai sár
ga ringló, s egyáltalán a szilva, valahol lustán és hosszú 
szüneteket tartva számolja a kakukk az éveket, s nádas 
partjai között lassan folydogál a víz.

De a rezgő nyárfák árnyéka csodálatos képekké vará
zsolja a visszatükröződést, ezt a vízi délibábot. Vakító
an fényes prizmák és koromfekete hasábok fekszenek 
el zölden a víz alig észrevehető fodrain, házakat és he
gyeket ringatva részegen ebben a nyári búcsúzásban, 
üde zöld tavaszi réteket terítve a szentkúti kápolna hó
fehér falai köré, úgyhogy a két piros tornyával s magya
ros mézeskalács-hangulatával már nem valóság és nem 
is látomás, hanem a falu jelképe. A falué, amely most 
határtalannak tűnik itt, mint maga az idő.”190
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HARMÓNIA ÉS VÁLSÁGHANGULAT

Herceg János riportkötetének címéhez -  Embersor -  
akaratlanul is odaértjük az elhagyott betűt, embersors
ra asszociálunk, ugyanakkor lelki szemeink előtt meg
jelenik a fasor is, ami viszont utalhat akár a két évvel 
későbbi novelláskötet címére -  Kék nyárfás -, s ha te
kintetbe vesszük, hogy éppen az iménti idézetben talá
lunk rá a novelláskönyv címének egyik lehetséges meg
fejtésére -  a nyárfás azért kék, mert a folyóban tükrö
ződik vissza az árnyéka -, máris érdekes kapcsolatra 
hívhatjuk fel a figyelmet a harmadik kötettel, az Ár- 
nyak-kai (1982) összefüggésben is.

Globálisan szemlélve a két novelláskötetet és a meg
jelenésük között eltelt időszakban írott szövegeit, 
meglehetősen egysíkúaknak látszanak. Ám az állandó 
elemek mellett változók is fellelhetők bennük, színessé 
téve ezt az elbeszélői periódust.

Ami megadja a novellák alaphangulatát, a legmé
lyebb régiókban megtalálható alapjelleget, arra Bori 
Imre hívta fel a figyelmet: „Ami pedig a lélekre telepe
dik Herceg János elbeszéléseiben, az a novellákból 
áradó szomorúság. Nem mélabú ez, s nem is világfáj
dalom a szó megszokott értelmében! A lét felett érzett
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keserű forrásai buggyannak fel, mintha nem közönsé
ges meghalásról lenne szó, hanem eltűnésről, a létből 
való kihullásról. Ezt előlegezi, méghozzá teljes or- 
kesztrációval, a Pásztorok című »látomása«, amellyel 
kötetét indítja, s ezt viszi tovább A túlélők nyitóképe a 
»nagy, csapzott szőrű, szürke komondorral«, amely go
lyótól találva pusztul el, hogy azután beleszövődjön 
szinte minden elbeszélésbe, hol halk melódiaként, hol 
erősebb nyomatékú zengésként.

Mindennek magyarázatát pedig alighanem a kötet 
címadó novellájában, a Kék nyárfásban találjuk meg. 
Abban van szó Z-ről, a faluban megülő festőről, aki 
egy gyönge pillanatában megvallja, hogy ő a szeretett 
nőről, Bébéről nem portrét fest, hanem vallomást, s ez 
a vallomás nem a világnak szól. A művész önmagának 
tartozik vele. S nos, amikor az érett művész kézjegyét 
emlegettük, akkor éppen ezekre a mozzanatokra gon
doltunk. Ilyen »vallomások« ezek a Herceg-novellák, 
rendre mind, s köztük leginkább talán A túlélők című 
történelmi mozaikja.”191

Ezekben a novellákban főként az atmoszféra kerül 
előtérbe, a cselekmény kárára. A novella szerkezete 
fellazul, a hétköznapi élet hőseit ábrázolja jelentékte
len, mindennapi helyzetekben, nagy ecsetvonásokkal 
vázolja fel a szöveg tartópilléreit. ír ugyanakkor vérbő 
történeteket is, megmutatva elbeszélő fortélyait -  mint 
a Szerelem című novellájában a magyar partizánfiúról 
és a trieszti leányról -, ugyanakkor elvitathatatlanul 
Herceg János-i stílusban, melynek velejárója a valós 
személyek fiktív közegbe emelése, a költöttek mellé 
természetesen: „A nyelv sem volt egészen idegen a fü
lének. Hallhatta eleget fiatalkorában, amikor Abbázia 
és Lovran partjai alatt jöttek és mentek bárkáikkal,
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közben meg-megállva a szállodák előtt, ahol pesti sza
kács vette meg a halat tőlük, s a Szegő-szanatórium te
raszán boíjúszájú ingben, zsinóros nadrágban, ujján 
zöld köves gyűrűvel a cigánykirály, harminchatodik 
Rácz Laci muzsikált, lenn a sétányon pedig, az agávék 
között az író, Bródy Sándor udvarolt hevesen Pálmay 
Ilkának, aki minduntalan arcuk elé emelte óriási haty- 
tyútollas legyezőjét, mivel akkor már menyasszonya 
volt későbbi férjének, egy bécsi grófnak, és soha többé 
nem lépett színpadra.”192 

A múltat is megidézi hát Herceg János, a Monarchia 
levegője árad néhány szövegéből (A két öreg), az emlé
kek és az álomvilág határán (Társaságok) tűnnek fel 
aztán tipikus figurái is, a különcök, jellemző anekdota
hősei: Halbrohr Laci például, aki „megjött pepita bri- 
cseszben”, és aki előtt „a szebb lovakat a kupecek meg
járatták”, s „amikor elment a csárda előtt, a tamburá- 
sok erősebben vágtak bele a húrokba”,193 vagy „az 
egész lóvásár szürke eminenciása”, Gyilaszánovics 
Pursi és citromsárga kesztyűjével Oscar Bretschneider. 
De ismeretlen, egzotikus tájakra vezet el bennünketЛ 
görög fiú-\al is az író, ugyanakkor ismételten felhívja a 
figyelmünket mindenkori viszonyítási alapjára, a táj
hoz való hűségre, amelyre a közép-bácskai falu, Ada 
Odüsszeusza is rátalált: „ő is megtalálta a maga Itha- 
káját, és otthonosan nézett szét a síkságon, ahol a 
messzibe vesző látóhatár jegenyéi egészen kéken vesz
nek bele a kék égbe”.194 A Bach-fuga idegenje pedig 
Dungyerszky Lenkával és Laza Kostiétyal találkozik 
össze, mert „az utóbbi időben már nehéz volt elválasz
tani a valóságot a képzelettől”, s ugyanott néhány no
vellának a jellegzetessége is megfogalmazást nyer: 
„Néha felcserélődtek benne az emlékek. Ami jelenték
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telen volt, egyszerre megnőtt, a lényeges meg teljesen 
eltűnt valahol.”195

Az elbeszélő a múlt hangulataival sodortatja magát, 
színekből, hangokból, illatokból keverve ki novellái
nak jellegzetes atmoszféráját. Légies könnyedség irá
nyítja a tollát, s nagyfokú lezserséggel indítja szövegeit, 
olyan fordulatokat is megengedve önmagának, ami 
másnál hiba lenne; Herceg János azonban jó arányér
zékkel képes a kibillent egyensúlyt újra visszaállítani, 
mint például a Várakozó című novella elején, ahol 
impresszív az első néhány mondat tartalmi váltása: 
„Úgy illett volna, hogy beboruljon, és csendesen essen 
az őszi eső. De nem. Kéken kandikált be az ég az ablak 
egyik sarkán, melyet nem takart el túlról a háztető. És 
akácfaillatot hozott be hullámaival a szél.”196 Ilyen ol
dottak, áttetszőek a metaforái is, akár a Felhők című
ben: „Úgy is kapták fel, s vitték haza holtan, amikor 
egyszer elesett a folyó partján, s piros virágos naper
nyője messze gurult tőle.”197 Mintha ennyi lenne az 
élet: egy elgurult piros napernyő. S lehetetlen észre 
nem venni a kép impresszionista festőiségét.

A múltidézés mellett azonban jó néhány novellájá
ban a jelen kerül előtérbe, vendégmunkás-történeteket 
ír többek között (Árvák, Zivatar, Emberöltő), és öregek 
a novellák szereplői. Kekez Tuna ismét feltűnik, ha 
csak egy pillanatra is, mint a Gyerekkorom-biti, amikor 
véletlenül jelent meg „a verekedők között”,198 vagy az 
Öregség-ben, immár végképp hajlott korban mutatkoz
va, tömblakásba költözve a tágas Szelencséből, az idő 
múlásának és a körülményeknek kiszolgáltatva.

A hetvenes évek végén és a nyolcvanas években ke
letkezett novelláinak többségében Herceg János 
ugyanazt a témát járja körül: az öregséget. Azonban
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egészen más dimenzióit ismerjük meg, mint amivel 
például Déry Tibor Kedves bópeer. . .-ében találkozha
tunk. Az utóbbi kegyetlen szatírával mutat rá egy öregem
ber önzésére és minden negatív tulajdonságára, kívül
ről, felülről szemlélve megnyilvánulásait. Ezzel ellen
tétben Herceg János belülről nézi hőseit, megértéssel, 
komolyan véve az öregkor helyzeteit, az irónia legcse
kélyebb jele nélkül. Sose hittem, hogy öregen is így 
kell az embernek szenvedve és reménytelenül szeret
nie!” -  mondja az öreg színésznő a Felhők című novel
lában,199 a romantika hangjait szólaltatva meg. Egy 
sor elbeszélése van, melyben az öregség idilli létállapo
ta jut kifejezésre, s ezekről akár Gábriel García Már- 
quez Szerelem a kolera idején című regénye is eszünkbe 
juthat, az öregkori egymásra találás harmóniája. Eh
hez hasonlítható A látogató is, egy megkésett leányké
rés története.

Akkor is az együttérzés hangja dominál a szövegek
ben, amikor teljesen magatehetetlen, beszűkült agyú, 
dühítően gyermeteg aggastyánokról beszél, vagy ami
kor a saját szenilitásukban kiválóan szórakozó, állapo
tukról mit sem sejtő öreg hölgyekről ír, akik Ramon 
Novarrót fogadják lakásukban, tévesztve a fantáziát a 
valósággal. Meleg hangon szól A régi ház özvegyasszo
nyáról is, aki felemeli házának az árát, mihelyt vevő 
mutatkozik^ láthatáron, mert ragaszkodik a saját kis 
világához.

A Balett című novellában azonban végighúzódik egy 
másik szál is. Öregek otthonában játszódik a történet, 
s a címbe foglalt produkció így indul: „Akik ( ...)  tipe
gő tánclépésekkel, ha nem is lábujjhegyen, de feszes 
fekete trikóban bejöttek, nem zergelábú kislányok és 
kificamított derekú lányos arcú fiúk voltak, hanem
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öreg nők és férfiak. Az sem lenne túlzás, ha azt mon
danám, aggastyánok és matrőnák, zörgő csontú idős 
hölgyek, akik ősz hajukból szánalmas frufrut húztak a 
homlokukra, és vastag bajszú, nagy hasú parasztembe
rek.”200 Az öregek otthonában a szélhámos amerikai 
balettkart alakított terápiás célokból, s ebben megmu
tatkozott a helyzet fonáksága is, nem az idill, hanem a 
visszataszító helyzet uralkodik el a szövegben, melynek 
végkövetkeztetése: „Minden így züllik szét.”201 

A harmónia mögött fel-feltűnik a bomlásnak, a válság
nak a hangulata is, mintegy jelezve, hogy az esprit actuelt 
nemcsak szövegszerűen lehet kifejezni. Jól látszik ez az 
Öregség című novellában is, a polgári javakra, tengerparti 
nyaralóra szert tett Kekez Tuna történetében. Múlt és je
len feszül itt egymásnak, s az emlékezés az élet szertelen
ségét idézi fel, az elbeszélés életességét is megmutatva: „És 
régi nők is kezdtek felvonulni emlékeiben, mint amikor 
fiatalkorában a Folpert-kocsma nagytermében a majom
szigetről gusztálta a párjukba karolt lányokat, amint két 
tánc szünetében körbejártak a mennyezetről lelógó 
hosszú papírcsíkok alatt És micsoda donyeszta volt 
Belgrádban a Jatagan-malán! Megállt a forgalom a sát
rak között, s csak bámult a nép, hogy micsoda melles, fa
ros asszony, s még hosszú fekete függők is hintáztak a két 
fülén a fekete haja alatt. Mert kofa volt a Kalenić-piacon, 
és nagy halomban tette ki a bankót az asztalra, amikor 
kiárulta a portékáját.”202 A kalandos múlt után azon
ban az egykori hetyke, virtuskodó cserepező, akinek 
Herceg János szinte a teljes életrajzát megalkotja ifjú
korától vénségéig, lemondóan konstatálja: „- Nem ér 
semmit az élet! -  mondta néha az öreg kőművesnek, 
amire az bólintott, aztán csak néztek bele a semmibe, 
és hallgattak sokáig.”203
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E kései pályaszakaszban az öregkor lélektanának ré
tegeibe való behatolással egy fellazított meseszövésű 
novellafelépítés segítségével Herceg János adekvát for
mát talált a harmonikus aranykor mögötti válsághan
gulat kifejezésére, s ily módon nemcsak tartalmi, ha
nem szerkezeti tekintetben is aktuális jelentések köz
vetítőjévé lett.
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ZOMBOR REGÉNYE

Herceg János nyolcvanadik születésnapjára, 1989- 
ben jelent meg Módosulások című regénye, amelyért 
harmadszor is elnyerte a Híd Irodalmi Díjat. Gerold 
László zsűrielnök szerint a regény „irodalmi, műfaji 
minősége mellett ezzel egyenértékű emberi üzenete, 
közelmúltunkból vett történelmipéldázat-jellege” mi
att jelentős alkotás.204

A regény meglehetősen általánosító címének értel
mezéséhez, konkrétabbá tételéhez magában a szöveg
ben kapunk kulcsot. Herceg János több helyen „törté
nelmi módosulásokéról beszél. A módosulások tulaj
donképpen a történelmi forduló, a határváltozás, a 
rendszerváltás elvont megnevezése, amelynek követ
keztében, ha nem is egy csapásra, de jelentősen meg
változott az emberek élete, méghozzá nem jobb irány
ba. Hogy Herceg János nem minősíti a változásokat, 
nem akar ítélkezni, már a semleges érzelmi töltésű cím 
is mutatja. Ő ugyanis nem a változások okait kutatja, 
hanem csak leírja következményüket, regisztrálja a té
nyeket, méghozzá az objektív távolságtartás szempont
jai szerint. Tulajdonképpen ezúttal is, akárcsak majd 
negyven évvel korábban, a Változó világban című szoci-
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ográfiai munkájának írása során, a változó életforma 
krónikása kíván lenni. Egy dinamikus, alakuló, de min
denekelőtt heterogén, sokszínű közösség, Zombor át
alakulásának történetét írja, most is a szemtanú hitelé
vel.

Önéletrajzi munka a Módosulások, a két világháború 
közötti időkbe vezet bennünket, s sokban rokonítható 
korábban megjelent visszaemlékezés-köteteihez, a Két 
világ-hoz és az Előjáték-hoz. Többek között abban is, 
hogy néhány azonos történetet fedezhetünk fel benne. 
Maga az író is tudatában van annak, hogy az elbeszélt 
anyag más forrásból is ismerős lehet, mert egy helyen 
azt mondja: „A jelenetet egyszer már másutt is, más 
formában megírtam, mert mostanáig nem tudtam elfe
lejteni.” 205 Ami az életrajz tényeit illeti, Herceg János 
mintha még egyszer összegezni akarná gyermekkorá
nak élményeit, őseinek eredetéről is újra és újra vallo
mást téve, melyből megtudhatjuk, hogy anyja „Szlavó
niában született, Berakban, ahol nagyapám nyomdagé
pész volt, s jóllehet magyar iskolába járt, mint a ma
gyar vasutasgyerekek, a horvát nyelvnek azt a táji vál
tozatát beszélte tökéletesen, amely semmiben sem kü
lönbözik a szerbtől. S isten tudja, mit csináltak vele, 
hogy az otthoni német és a falu horvát nyelvének ket
tősségét megtartva, mégis a magyart válassza magának 
mindhalálig. Mint egyébként Karle Ádám és Kopf Má
ria mind a hat gyereke”.206 Családi körülményei teszik 
tehát természetessé, hogy már a gyermek Herceg János 
is három nyelv -  a magyar, a német és a szerb -  köze
gében otthonosan érzi magát.

Iskolás éveit is színesen ecseteli Herceg János, hu
morral ábrázolva például Kovács tanár urat a zombori 
gimnáziumból, aki „közepes tanuló” létére „időnként
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felolvastatta” vele a dolgozatát, és megemlékezve taní
tónőjéről, Nemes Pauláról, aki „az állami elemi negye
dik osztályában” „minden tantárgyból kitűnőt adott 
nekem, még hittanból is, noha zsidó létére aligha lehe
tett tájékozott ismereteimet illetőleg a katekizmusban, 
csak éppen magyar írásból érdemesített jelesnek, úgy
hogy évtizedeken át próbálom azzal vigasztalni ma
gam, hogy talán kalligráfiára gondolt”.207

És nem kerüli meg házasságkötésének eseményét 
sem M.-mel (vagyis Husvéth Margittal, Husvéth Lajos 
festő unokahúgával), saját magát ironikusan szemlél
ve, amikor azt mondja: „elhatározása, hogy a felesé
gem lesz, a szenzáció erejével hatott a város úgyneve
zett úri társadalmában, amelynek szemében én nem 
voltam senki és semmi”,208 nem tagadva le életrajzá
ból azt a tényt sem, hogy egykor „mint kommunistát” 
letartóztatták, nyolc napig vallatták, „s utána rendőri 
felügyelet alatt” maradt209 (1929 és 1934 között 
ugyanis tagja az illegalitásban működő kommunista 
pártnak).

Habár önéletrajzot ír, Herceg János mindig ügyel arra, 
nehogy központi figurájává váljon a történetnek, szerep
lői egy sajátos írói eljárás révén mind egyenrangúak. A 
narrátor ezúttal is „rálátást” ad a mű helyszínére, eszköze 
az objektív távolságtartás. Rendhagyó regény a Módosu
lások, amelynek elbeszélői nézőpontja sokkal inkább a 
visszaemlékezőé, mint az íróé. Szereplői mintha sorra 
egy művelődéstörténeti vagy helytörténeti kézikönyv lap
jairól léptek volna elénk, s a cselekmény is csak annyira 
van megkomponálva, amennyire az emlékezés lehető
vé teszi a szilárd eseményvezetést, többnyire azonban 
az írói figyelem időn és korokon átlépve csapong, fel
lazítva a regény szerkezetét.
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Az író ezúttal is megtalálta azt a nézőpontot, ahon
nan beláthatta Zombor minden rétegét: a szegénypa
rasztok negyedétől a módosabb iparosházakon át a le
tűnt úri világ kései életformája is foglalkoztatja. írók
ról, értelmiségiekről, tanárokról, polgárokról, iparo
sokról, vidéki különcökről ír szerteágazó figyelemmel, 
mégis mintha a vidéki kisváros polgárosultabb rétegé
nél időzne hosszasabban. Szereplői feltűnnek és letűn
nek, az egymásba fűződő események logikája szerint, s 
mintha csak azt érzékeltetnék, hogy nem az ő szemé
lyük a fontos, hiszen a Módosulások főhőse nem más, 
mint maga a város.

De nemcsak társadalmi, hanem etnikai tabló is kiraj
zolódik a zombori világról szólva: magyarok, svábok, 
zsidók, szerbek egymás mellett élésének, egymásra ha
tásának a folyamatába avatja be olvasóit Herceg János. 
„Idő kellett, amíg a konglomerátum tarkaságából meg
jelent előttem egy homogén szellemi Zombor” -  olvas
hatjuk,210 s valóban, ennek a homogén szellemiségnek 
a regénye a Módosulások.

„A város vegyes lakosságú ténye már a húszas évek 
elején a békés belenyugvás értelmét fejezte ki, s a ko
hézió felismerését a megmaradásban”211 -  mondja az 
író, aki a régi időknek kijáró nosztalgiával beszél az 
együttélés békeéveiről, az egyszerű emberek életének 
apró változásairól, amelyek végül az élet igen lényeges 
módosulásához vezettek. Az előírások és a tiltások is a 
kor velejárói voltak. Kezdetben még csak a boltok ki
rakatában díszeleg a „govori državnim jezikom” (vagyis: 
beszélj államnyelven) feliratú tábla, az előzékeny ke
reskedő azonban mindenkihez anyanyelvén szól, a 
„módosulás” tehát elenyésző, később azonban jelentős 
emberek pályája törik derékba, kényszernyugdíjba
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küldték őket, pusztán mert ők nem voltak „államalko
tó elem”. A boldogság utolsó pillanatát örökítette meg 
Herceg János a Módosulások-bán: amikor a hatalom 
elnyomja ugyan a népet, az egyszerű emberek lelki in
tegritása azonban még sértetlen, egymás közti viszo
nyuk is előítélet-mentes. Az idill mögött azonban fel
sejlenek a komorabb hangok is. A kisebbségi sors örök 
kérdései mintha mindig is időszerűek lettek volna: „A 
menni és maradni kérdése a háború befejezése után 
két-három évig időszerű maradt, csak a menési vágyat 
lassítva és csökkentve a múló időben, s a határon túl
ról jövő hírekkel, melyekben a vagonlakók ijesztő sor
sa is helyet kapott.”212 Kisebbségisors-ábrázolása ma 
rendkívül aktuálissá teszi a regényt, mert a vidék törté
nelmi korfordulóin mindig ugyanazok az „árnyak” je
lennek meg.

Herceg János a kisebbségi sors ábrázolását azonban 
nem fokozza drámaivá. Egyfajta derűs harmónia ural
kodik a sorok között, ami természetes is, ha tekintet
be vesszük, hogy munkássága során Herceg János min
dig óvakodott a szélsőséges indulatok, pozitív vagy ne
gatív töltésű érzelmek ábrázolásától. Hősei többnyire 
még tragédiájuk közepette is tudnak „viselkedni”, 
uralkodni önmagukon. A Módosulások sajátosan Her
ceg János-i regény, mármint olyan, amilyennek napja
inkban látjuk ezt a prózastílust hétről hétre a 7 Nap cí
mű hetilapban megjelenő novellákban, a Magyar Szó
beli jegyzetekben.

Herceg János gazdag, változó-alakuló írói opust 
mondhat magáénak. Az esszénovella, majd a víziós- 
szürreális elbeszélések után a realista novellaírás felé 
fordult, de mindvégig vissza-visszatért irreális indítta
tású szövegeihez, regényeiben pedig a lírai-metaforiku?
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ábrázolásmód, újabban pedig negatív utópiáiban a gro
teszk is helyet kapott. Az írói pálya alakulásának újabb 
állomása az oldott, tárcaszerű hangulatnovellák, az 
anekdotikus, könnyed társalgási stílus eluralkodását 
hozta magával. Herceg János legtöbb, az utóbbi tíz év
ben keletkezett írása, így Módosulások című regénye is, 
ebbe a kategóriába tartozik, ez a regény a tipikus pél
dája ennek az ábrázolásmódnak.

Bár fentebb az emlékező nézőpontját említettük, 
hadd emlékeztessünk rá: a Módosulások mégiscsak re
gény, s lapjain olyan művésszel találkozunk, aki né
hány mondatba sűrítve egy egész közösséget bemutat, 
különböző jellemű embereket ábrázol mesterien né
hány mondattal, akik szinte átlebegnek egyik jelenet
ből a másikba, helyszínek váltakoznak ugyanolyan 
könnyedséggel, ahogy az emlékezés fonalára fűződnek 
a szemek. A gördülékeny mondatfűzést és az olvasmá
nyos elbeszélő formát a nosztalgia lendíti előbbre. 
Hangulatokat lehel az egyik hétköznapi epizódba, 
amelynek a végére könnyedén, elbeszélő művészeté
nek egyik legszebb metaforáját bontja ki. Az olvasó 
immár a Mester keze vonását érzékeli: „Mert tér és idő 
viszonyának ez volt legizgalmasabb közege: a »hely
zet«, amely naponként, olykor óránként módosult, hír
vivők és rémületkeltők dodonai jóslataival, mint egy 
óriási kaleidoszkóp képei, legtöbbször a valóság min
den alapját nélkülözve, úgyhogy mégiscsak ezek az esti 
látogatások hatottak megnyugtatóan azzal, hogy nem 
történt semmi, azonkívül, hogy Grósztata bebújt a ma
siniszták talpig kék nemzetközi egyenruhájába éjszakai 
műszakjához, s Kosta Grk is elvonult a Wiener Nach
richten sárga lapjaival meg azzal a keserűséggel, ame
lyet az agrárreformról szóló hírek váltottak ki belőle.
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Papházy Darinka végre eloltotta óriási csillárját, s né
ma csönd vette körül az agyondíszített, rossz hírű Kro- 
nié-palotát, amely olyan volt, mint egy alvilági elvará
zsolt kastély, amelybe a rossz időkben bekísérték az 
embereket, hogy aztán legtöbbjüket többé ne lássa so
ha senki. A diákok részben eltűntek, részben párra ta
lálva bújtak össze a padokon, csak Juhász Károly hege
dült a nyitott ablak mögött a végkimerülésig, miköz
ben mögöttünk a körút házai teljesen elvesztették ki
terjedésüket, mint amikor egy harmonikát csuknak 
össze hatalmas kezek.”213
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NEGATÍV UTÓPIÁK

Amíg novelláiban csak rejtve és áttételesen jelennek 
meg a válság tünetei, addig két regényében, az Iketá- 
niá-bán (1987) és a Gogoland-ben (1992) is a teljes ki
ábrándultsághoz jut el Herceg János. Mindkettő nega
tív utópia, világszemléletük Déry Tibor G. A. úr X-ben 
című művének a párja, s rokoníthatók George Orwell 
1984-éve 1 is, különösen a Gogoland, amelyben szó esik 
bizonyos Nagy Vadászról, kétségtelenül a Nagy Test
vér analógiájaként.

Iketánia képzeletbeli ország a Haladás kétezernégy- 
századik évében. A regény Egon Sander forradalmár 
története, akibe beleszeret az ország királyának a lá
nya. A királyt a miniszterek fogva tartják, mert félnek, 
hogy átáll a felkelők oldalára családi érdekeltsége mi
att. A forradalmárok kiszabadítják, és ő önként le
mond a trónról. A teljes urbanizáció köszönt az or
szágra, amelyben mindenki tablettákat fogyaszt, és a 
természetes életet teljesen elutasítja önmagától. Mint
ha nem is emberek élnének Iketániában, hanem csak 
az államgépezet részeként lennének fontosak a vilá
gon. A tökéletes „belbiztonság” természetesen mégis a 
legelőbbrevaló, s a rendőrfőnök igen „előkelő” szárma-
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zású egyén, beszélő névvel: Hubert von Segfy. De a 
szarkazmusát a többi szereplő esetében is kinyilvá
nítja.

Ez az elképzelt, fantasztikus ország azonban vésze
sen hasonlít a mi társadalmunkra is, úgyhogy nem tud
juk soha eléggé bizonyosan, vajon hol is játszódik a 
történet. Mert vannak a cselekménynek tipikusan kita
lált és túlfeszített jelenetei, például, hogy „a gyerekek 
megszületésük első percétől kezdve az állam gondos
kodása alatt álltak”, s a „férj és feleség” csak időnként 
látogattak el hozzájuk az otthonba, „ha nagyon megkí
vánták őket bizonyos atavisztikus beidegzettség követ
keztében”,214 de találkozunk olyan részekkel is, s nem 
is kevéssel, melyek 1987-ben, a regény megjelenésének 
évében pártállami jelenünkhöz tartoztak, például érte
kezleteken: „Az önkritika és magába szállás csendje 
volt. Ezekben a pillanatokban tartottak vizsgálatot ön
maguk lelkiismerete fölött a polgártársak. ( ...)  A töb
biek is felszólaltak, úgyhogy olyan volt egy-egy ilyen 
értekezlet, mint valami nyilvános és kollektív gyónás, 
amely után megkönnyebbülve, derűs arccal nézhettek 
egymásra.”215 A kitalált fantasztikum és a „valós” ab
szurd egybejátszását tapasztalhatjuk Iketániában.

„Az új ország: ICET -  International Corporation 
Evolution Trust -, népiesen és fonetikusan: Iketánia, 
elképzelhetetlen gyorsasággal fejlődött.”216 Olyannyi
ra, hogy a külkereskedelmi miniszter sem tudta követ
ni a tempót, s Anna, a királylány jegyezte meg: De
hiszen maga tíz éve tagja az urbánus mozgalomnak!” 
„Tíz éve! -  sóhajtotta rezignál tan Hollstein, és bele
túrt vörös fürtjeibe. -  De harminc éven át a saját fe
jemmel gondolkoztam. És ez azért más, ne mondja 
meg senkinek!”217
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A tökéletesen urbanizált világ kiváló alkalmat nyújt 
a fentihez hasonló ironikus-szatirikus epizódokhoz, 
szinte az egész regény ilyenekből áll össze. Más oldalá
ról ismerjük meg az elbeszélőt, aki valóban egy új vilá
gát tárja elénk, egy prózájában eddig ismeretlen han
gulat járja át a szövegét.

A regény végén Sander, a forradalmárok vezére el
bukik, mert választásra kényszerítik az eszme szolgála
ta és a magánélete között, s ő az utóbbit választja: 
hogy feleségét kiengedjék a fogságból, önként lemond 
a vezérségről. De Iketániában egyébként sem lehet 
már sokáig tartani a gyeplőt, a kendertermelők tábora 
napról napra erősödött, bár az ország „hajója viszont 
diadalmasan haladt az idő végtelen tengerén, új sike
rek, s még nagyobb eredmények felé”.218

A kisregényben Herceg János nyelvi leleményét és 
nyelvi fantáziáját is megcsillogtatja, számos neologiz- 
mussal teszi szellemessé szövegét.

Ha vallomásosságot említettünk novellái kapcsán, 
azt még inkább vonatkoztathatjuk az Iketániá-ra. 
Mintha saját eszméi felett mondana vádbeszédet az 
író, abban a stílusban, amelyet maga definiál a kötet
ben: „Nevettek, mivel már mind a ketten abban a kor
ban voltak, amikor az ember fölöttébb élvezni tudja az 
öngúnyt, mert megtanulta, hogy nevethetünk máso
kon, akár az egész világon, lelki egyensúlyunkat mégis 
az erősíti, ha magunkon nevetünk”.219

És vallomástétel a Gogoland is, amelyet Herceg Já
nos először a Magyar Szó-bán közölt folytatásokban 
Vasárnapi levelek című cikksorozatának részeként 
1977. január 16-ától november 20-áig. A szatirikus-iro
nikus, élesen társadalombíráló szövegnek 1992-ben 
némileg átdolgozott változata jelent meg kötet formá
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jában. Ebben a regényben is eszmékkel számol le a fő
hős. A teljes kiábrándulás regénye ez, melynek törté
nete igencsak hasonlít azlketániá-éhoz: Gerard-t elíté
lik, majd megkegyelmeznek neki, és kiűzik az ország
ból. A főhős úgy megy el, hogy vissza sem néz, és ő is a 
magánéletben leli meg lelki nyugalmát, a közélettől 
visszavonultan.

Hasonló a két regény világa: a Gogoland-ben állandó 
az emberek zaklatása, lehallgatása, bebörtönzése, tel
jes megfigyelése. De az Iketánia mellett egy másik Her- 
ceg-regénnyel is rokonítható: az Ég és föld folytatása is 
lehetne, főhőse Gerard, a szomorú bohóc. Ebben a 
prózavilágban ő „idealista forradalmár. Megcsömör- 
lött a régi világrendtől. Van egy elmélete, mely szerint 
földrajzi változások folytán történelmi kereszteződés is 
létrejöhet, s ezt igen szemléletesen példázza egy ösz
vérrel, amellyel a cirkuszban együtt dolgozott. Es meg
győződése, hogy az ígéret Földje létezik, csak meg kell 
találni. Utóbbit komputereinkkel kielemeztük, s az 
eredmény: nem veszélyes. Mindig voltak ugyanis álmo
dozók, akiknek nem volt jó, ami éppen volt. S mivel 
Gogoland forradalmi ország, ahol nem az a fontos, ami 
van, hanem ami lesz, a kérdezett személy igen alkalmas 
médium lehet”.220 A „népi lélekhasadás különféle for- 
mái”-t ábrázolja Herceg János, nem csoda, hogy ebben 
a világban, ahol agyonterrorizálják az embereket, min
den mesterkélt, semmi sem úgy funkcionál, mint nor
málisan.

A Gogoland-ben történelem és mitológia keveredik 
a valósággal. Vallomástétel ez, mintha saját eszményei
vel számolna le az író, világa mégis sokkal bensősége
sebb, sokkal emberközelibb, mint az Iketániá-bán meg
rajzolt, világa nem a fantasztikumé. Mondjam úgy: sok
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kai ismerősebb? A nyers iróniához sok helyen a lírai- 
ság társul, különösen a regény első felében, amelyben 
Gerard és Trüdi egymásra találásának lehetünk tanúi. 
A jellemábrázolásnak és lélektani elemzéseknek a tel
jében van ekkor az író, atmoszférateremtő készsége 
pedig sohasem volt ennyire erőteljes. Képei líraiak, 
metaforikusak és áttételesek egyúttal, egész életművé
nek kimagasló részletei, melyek összetettségét az aláb
bi is érzékelteti, felerősítve a híres Marlene Dietrich- 
dal hangzásával: „ ... áramlott be a tengeren túli tőke a 
Rajna vidékére, és hát rendben van, felejt az ember. 
De ne sürgessék! Ság’ mir, wo die Blumen sind.. .  Ság’ 
mir, wo die Mánner sind.. . Ság’ mir, wo die Gráber 
sind.. . -  s be kellett fogni az embernek a fülét, hogy 
ne hallja, a hétszentséges istenit, a férfiak után síró 
hangot, az elesett katonák siratását, itt is meg ott is, 
miközben virágerdők futottak a hang után, és horpadt 
katonasírok erdeje mindenütt a világon.”221 

A regény stiláris eszközei is változatosabbakká vál
nak. A narrátor például igen gyakran kiszól a sorok 
közül. Ezenkívül kedvelt eljárása a szerzőnek, hogy a 
politikai közhelyeket ironikus szövegkörnyezetbe he
lyezi. Sőt a mindig elegáns befejezett mondatokat al
kotó író, a szabályos közlések híve egy pillanatra meg
feledkezik erről a követelményről. Hiányos mondatok
ban kezd beszélni, „hibás” mondatszerkezeteket alkot, 
melyeknek elhallgatott részét odaérti az olvasó. Az író 
nagymértékben sűríti regényének atmoszféráját: „Mint 
a hajósok, akik elmennek messzi vizekre, s ahol ki
szállnak, idegen a világ. Vagy nem is idegen, hiszen 
már jártak ott rendszerint, csak más.”222 

A regénynek van egy olyan jelenete, amely Herceg 
János opusának emlékezetes szöveghelye. Gerard-t, a
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bohócot, még mielőtt megtalálta volna a gogók földjét, 
Gogolandet, s Gogóval, az öszvérrel együtt járta volna 
a világot a cirkusszal, kihallgatásra idézik, s klerikaliz- 
musáról faggatják. Az epizód alkalom arra, hogy a 
szerző összes elbeszélő energiáját felvillantsa, a leg
apróbb részletekkel egyetemben. így hangzik Gerard 
monológjának egy része: „Én egy ismerősömet véltem 
látni közöttük. Egy kék kosztümös lányt, s távolabb 
egy strucctollas kalapot, azért szaladtam be a csöppnyi 
kápolnába, mert azt hittem, ott vannak. Egy lélek sem 
volt. Körülrohantam az egész tömböt, hátha behúzód
tak egy kapualjba megigazítani egy kis toaletthibát, 
ami nőknél oly gyakran előfordul. De nem voltak se
hol. Sőt, mire visszatértem, az öregek is sorra beszáll
tak a buszba, mely azután elpöfögött velük.

Talán a Colosseum felé, amelynek tövében ugyan
ilyen totyogós kis öregasszonyok visznek a macskák
nak némi ételmaradékot, mert se uruk, se gyerekük 
nincsen. És boldogok, ha az ő macskájuk kiválik az 
ezerből, és farkát felkunkorítva hangos nyávogással si
et hozzájuk, hogy befalja a prágai sonkát, amit ők a 
szájuktól vontak el.”223 Az epizódban a jelen is felvil
lan, akkoriban történt, hogy „egy őrült magyar emig
ráns kalapáccsal verte szét a Pietán Jézus térdét”, s en
nek apropóján az író művészetről vallott felfogását is 
elénk tárja: „A művészet ellen tiltakozott az őrült. A 
tökély ellen. ( .. .)  A költőnek dadognia illik, képzava
rokba veszni, akkor lesz »hiteles«, ahogy mondani sze
retik. A festők megint odajutottak, hogy a legszebb vá
szon az, amelyet üresen hagynak, s szobrásznak a kő, a 
kavics, a szikla, amit a természet formáltj s nem emberi 
kéz. Muzsikusnak a kontrapunkt. ( .. .)  Úgy érzem ma
gam, művészetem klasszikus eszközeivel, mint a béke
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beli világfi, aki kivasalva, kikefélve, csokornyakkendő
sen egyszerre farmernadrágos, hosszú hajú hippik közé 
csöppen. Nevetséges lesz és szánalmas.”224 „Énutá- 
nam ugyanis nem marad semmi -  olvashatjuk másutt. 
-  Se szavak, kivéve azt a néhányat, ami művészetünk 
nemzetközi szótárából való, mint az, hogy: Hopplá! 
Voilá! Óla, óla! Se színek, hacsak gondosan összeállí
tott kosztümöm az obiigát óriás cipővel s folyton le
csúszni készülő, kockás nadrágom nem nyújt festői lát
ványt.”225

Ennek a regénynek a színei is maradandóak, idézzük 
végezetül csupán egyetlen motívumát, amely visszatérő 
eleme a szövegnek, s a már említett kihallgatásjelene
tet keretezi: „A fű sötétzöld volt, az egy-egy birtokot 
körülfolyó csatornákban a víz fekete és fényes. S ezt az 
egész sötét képet végiglocsolta piros lángözönének 
visszfényével a piros és sárga tulipántábla. ( ...)  Vigasz
talásul ő is kinézett a tulipánmezőkre, ahol még min
den együtt volt, ahogy a Természet megteremtette, a 
színek égő tüze az estébe hajló délutánban és a nők ke
cses mozdulata, ahogy ritmikusan nyúltak egy-egy szál 
tulipánért, miközben távolabb fekete vizek partján te
henek legelésztek mélán, s hirtelen felvetette fejét a 
zöld fűről a ló, hogy beleszimatoljon a párás, újabb 
esőt ígérő levegőbe.”226 (A kiemelés tőlem. -  T. É.)

A Gogoland nemcsak folytatása az Ég és föld- nek, 
haneA líraiságban, képalkotásban, hangulatteremtés
ben párja is az író legjobb regényének. Jelezve egyút
tal, hogy Herceg János alkotókedvéből telik ezután is 
még meglepetésekre, kimagasló művekre.
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Ó, pedig hát mily kedves 
Kisjáték lehet az élet.
Csak játszi kedvvel kell komoly arcot vágni, 
s ha zokogva is, de megcsinálni,
Ami utunkban áll.
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Magad vagy és az este 
Nézed a nőket 
Illatosan és beléd ütődnek 
Mint a vágy, vagy a gond 
S ott fönt a hold 
Mint halottnak arca ijeszt
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KÉPEK



A korabeli dokumentumokon kívül a fotókat 
Ifjú Gábor, Kovács Károly, Németh Mátyás 

és Zámbó Illés készítette



Édesapja, Herczog János

Anyai nagyapja, Karle Ádám

Szüleivel és húgával, Ellával



Herceg János, az állami népiskola tanulója
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A pilótaiskolában (1930)

A Hűvösvölgyben (1926)

185



A bohóc szerelme.
Ir lf. Hindy /Jnti.

Kellemes Juliusi nyári este volt.
KOvér hold és még sok eier csiliig mo

solygott le a fényárban úszó városra.
Egész kis emberáradat hOmpOlygOtt a 

külvárosi cirkusz leié, amely úgy nézeti ki 
messiirfll, mint egy lángoló gúla.

Bent a cirkuszban a llbériás szolgák 
egész ra|a dolgozott az állványokon, meg
tettek minden előkészületet az előadásra. 
A kOzfinség Is lusan elfoglalta a helyét és 
amikor a zenekar belekezdett egy lágy 
melódiába, kezdődött az első szám : egy 
karcsú, szóké nó szerepével, aki a legne
hezebb és legizgatóbb mutatványokat csi
nálta végig a levegőben.

A második szám már sokkal érdekesebb 
volt. Egy zenebohóc táncolt be apró ku
tyáiéval az Arénába, a bohóc rekedt hang
jára és egy hatalmas gitárzenéiére lejive a 
táncot. A bohóc híres volt a maga nemé
ben, minden arcfigurát, minden grimaszt 
hOen tudott utánozni. Két pld fényes pat
kányszeme csillogott a festéktől ráncos 
sovány arcából.

A nagy orr, a nagy szá|, mely a kis 
vézna embert etéktelenltette az első per* 
cekben derűt keltett.

A legszebb produktlót, a legtöbb -tapaot

mint most is. mindig a kutyával és a gi
tárral .tudta elérni.

A hatalmas gitár, a kis kutya és a bo
hóc kómikus alak|a most is könnyekig ka
cagtatta a közönséget.

Mindenki tapsolt és a bohóc a legkomo
lyabb ábrázattal ha|bókolt |obbra, balra, 
csókot dobva.

Egyszerre egy piros szegfő repfllt a lá
bai elé. i

A bohóc felnézett és aki a szegfőt dobta, 
4 1  gyönyört! barna fiatal nő, aki egy kö
vér ur társaságában Olt az egyik páholy
ban. még mindig mosolygott pajkosan, 
csodáitatva formás keblét, hófehér vállalt, 
melyeket látni engedett a mélyen dekoltált 
ruha. És л bohóc állt, kezében a szegfő
vel, csodálva a nőt, csodálva azt a két 
bársonyos lágy sötét szemet, melyek mint 
két fáklya égtek a kissé sápadt arcban. 
De a másik percben már a kullazák - mO- 
gOtt gyönyörködött a bohóc, a közönség
nek már más látszott. Az ember nem hitte 
volna, hogy az a Ida vézna festett fababa, 
u  a tárgy, az a Jétékszer, melyet ha fel
húznak sir, nevet, egyaránt, hogy annak a 
kis embernek szive lenne, mely érzi a sze
relmet. Ö maga se hitte ezt, 0, akinek har
mincnégy keserO évet számolt le az étet 
legnagyobb nyomor és nélkOlOsés me|lftt, 
őt híortlepi meg a szerelem? '  -

De vájjon siahad-e néki szerelni ? Ezen 
sem gyötrődött soká, elölte volt az a kél 
álmodozó szem, mely megbabonázta. Csak 
azt nem tudta, miért] nem érezte ő ezt 
előbb. Ó eddig csak a tapsnak élt és a 
bornak, az asszonyról nem tudott semmit. 
Olt állt még mindig piros lbugyogó|ában 
kezében a virággal, festett a|ka olykor
olykor görcsösen vonaglotl és a bohóc 
sirt, mini egy gyermek. Arcáról lemosta a 
festéket 1 kOnny.

Napokig kinlódott igy, seholsem találta a 
helyét.

Szégyelte magát, szégyelte a múltat és a 
' mostani helyzetét. Olyan nyomorultnak 
érezte magát ebben a nagy világűrben, 
olyan volt mint egy fáradt hajótörött, aki 
a halállal vívódik a azenyes habokban éa 
nem lát semmit, csak messre egy világító 
tornyot és tud|a, hogy nem éri el sohasem.

II.

Múltak a napok és egyszer, amikor egy 
uj programot adtak, megjelent az aaazony 
és a bohóc olyan boldog volt, elhatározta, 
hogy meglesi, hiszen tudta a lakását,' a 
négy nap elég volt számára, hogy megis
merje a helyzetét. Érdeklődött mindenfelé 
lopva, kerOlgetve, mint egy tolvaj.

Alig tudta lejáttzanl a »terepét, és aM-

Herceg János első novellája a Sombori Újság 
1926. március 21-ei számából

186



Németh László levele 1934-ből
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Herceg János 1939-ben
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

3eograd, 7 ie b ru a ra  
1938 g .

Poetovani gospodlne,

Prim io sam Vasé pismo od 1 ov. 

m. 1 na jlepee  Vám zahvalju jem  na paznj 1 koju 

posvecu je te  naaoj k n jiz e v n o a ti .  U ie to  vreme 

aaljem  Vám a u to r iz a c i ju  za prevod moje p rip o -  

vetke " Mara M ilosnica" u caaopieu * nyugat”* 

Sto se t ic e  prevoda cele k n jige  i  izbora  p r i -  

pövedáka aporazumecemo ae lakó  odmah po objav 

l j i v a n ju  öve prve u • Nyugat

G. K. Lukovióu sam p reporucio  

p ita n je  k u ltu rn e  sa ra d n je . njemu je  potrebno 

jo a  malo vremena za proúcavanje pred loga ko- 

j i  je  prim io sa a im p a tijo n , a zatim  óe odmah 

iz v e e t i t i  naseg dopian ika za etampu o avojoj 

o d lu c i.
/<* L.' K- ÍC *+- c* ј  S  ćo **/'*

IvoAndrić levele
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IKODALMI. MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KÉPES HETILAP * 
FŐSZERKESZTŐ: Z I L A H Y  L A J O S  
FELELŐS SZERKESZTŐ : K Á L L A Y  M IK LÓ S
■ Ш 1Ш П MMDU( в*тшн IMdukh • nxKSMMsrrósiai ónXt kkoums (U р£хтмш.\ 
U. X. 0-1 ÓRÁK » ВРОАГШвТ, лтнжмлжии, ru„ WmtBWT-IŐRÚT 7. » TKLUroX: ru-rw.

Féja Géza levele



KELET NÉPE
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Móricz Zsigmond levele
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Folytatásos regénye a Magyar Sz6-ban 1954 őszén
УДРУЖ ВЊ В КЊ ИЖ ВВНИКЛ СРБИЈВ

С«кцшЈа 3* ВоЈводаау 
НОВИ САД

18 februara 1949
Drug
JanoS HERCEG 
književnik 
S o m b o r  

Grad síd. muze j
IzveStavam Vas da ean danae primio od Uprave Udruženja 

knjiSevnika Srbije akt b r.4o /49  od 15 februara o .g .#koJim me Uprava 
izveStava da Vas Je na svojoj eednioi od I I  februara 1949 prim lla za 
ölana Udru2enja,pa Vas je predložila za ölana Saveza knjlževnika Ju- 
g oslavlje . Kada Savez o törne donese evoju odlufcu, ja ću Vas lz v e e titl  
film o törne budem primio obaveStenje od Udruienja.

Smrt faSizmu -  Sloboda narodu!
Za vojvođaneku Sekciju UKS, 

filan Uprave Udruženja KS,

fiiadén Les kovád/

Értesítés a Szerbiai íróegyesületbe való fölvételről



Herceg János Sinkó Ervinnel és Majtényi Mihállyal 
a Magyar Ünnepi Játékokon Palicson 1952-ben
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Szerződés-aláírás a Fórumban (Steinitz Tibor, Dobrica Ćosić, 
Herceg János)

Válogatás a jugoszláviai magyar 
írók müveiből szerb nyelven 

Herceg János szerkesztésében
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Fehér Ferenccel és Vujicsics Sztojánnal Budapesten 1963-ban
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Milán Konjović portréja 
Herceg Jánosról 1945-ből.. . . .  és 1954-ből

Milán Konjović tárlatának megnyitóján Zomborban 1989-ben
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Szirmai Károly köszöntése Újvidéken a Fórum Könyvkiadóban 
(Gál László, Németh P. István, Szirmai Károly és 

Herceg János)

Szenteleky Kornél sírjánál Szivácon
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Németh Lászlóval Újvidéken 1970-ben

Németh LászlónévaJ Feleségével Salzburgban 1967-ben 
és feleségével 

batinai házuk előtt

199



200



Németh Istvánnal és Fehér Ferenccel doroszlói házának 
udvarában 1980-ban

A Mosztonga partján Burány Nándorral
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Az Ünnepi Könyvhéten 
Budapesten 1980-ban
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Ács József kiállításának megnyitóján Topolyán 
1986-ban (Fehér Ferenc, Ács József 

és Herceg János)

A temerini Szirmai-emlékszobában 1990-ben 
(Bori Imre, Herceg János, Bányai János 

és Bordás Győző)

W
3»



A Szirmai-díj átvételén 1986-ban

Bányai Jánostól átveszi a Híd-díjat 1990-ben
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H e r c e g  János a jugoszláviai ma
gyar irodalom kimagasló egyénisége. 
Munkássága 1926-tól napjainkig kor- 
és sorsfordulókat, rendszerváltozáso
kat ível át és regisztrál a novella, a re
gény, a vers, az esszé, a szociográfia, 
a riport eszközeivel. Irodalomszerve
zői és szerkesztői munkássága is meg
kerülhetetlen a Vajdaság szellemi 
életének tanulmányozása során. A 
művelődési központok és a vidék kö
zött ingázó alkotó életútja -  jelképes
ségével -  túlmutat az irodalom kere
tein, s számunkra ez ma különösen 
időszerű.

Toldi Éva tanulmánya az első mo
nográfia Herceg Jánosról. Az írói pá
lyakép megalkotása során a monog- 
ráfus mindenekelőtt műközpontú 
elemzést végez, de közben rendsze
rezi ismereteinket a szerző életéről is. 
Sokrétű írói portrét rajzol meg, kije
löli az egész opus és külön-külön egy- 
egy alkotói korszak műfaji súlypont
jait, s ezzel egy gazdag életmű valósá
gos arányait mutatja be.


