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KORAI VERSEK 
(1942- 1949)

ÚJ TANÉV KEZDETÉN

Vége a vakációnak,
sok szép boldog napnak, 

Együtt töltött víg óráknak, 
vidám játékoknak.

Óh! be szép volt, de boldog volt 
az eltöltött idő,

Mely elszállt felettünk gyorsan, 
s többé vissza nem jő...

Topolya, 1942. aug. 28.

MERENGÉS

Minden csendes.
Szellő sem lebben.
Lenn a völgyben 
Sűrű köd terjeng.

Hallgat az erdő,
Madár sem rebben.
Andalogva járok,
Csak várok, csak várok.

Oly jó az éjben 
andalogva járni,
Nem csinálni mást, 
csak állni és várni.



Várni arra, hogy rád találok, 
Karjaimba zárni, 
s szemeid lezárni 
csókjaimmal...

Topolya, 1943. oki. 14.

SÓHAJ

Némán állok a hegytetőn,
Téged kereslek szenvedőn.
Köd ül lenn a völgyeken,
Neved sóhajtom csöndesen.

Lassan leszáll az alkonyat,
A szél elkapja hangomat.
Fölviszi az ég felé,
Föl, a csillagok elé...

Topolya, 1943. okt. 14.

A KIS VERÉB

Künn dudorász a téli szél, 
Ablakomba száll egy kis veréb.
Oly kopott, riadt szegény:
Nagyon megviselte a tél.

Kíváncsian néz rám a kis veréb, 
Mintha könny csillogna a szemén. 
Oly búsan néz reám,
Szívem szakad meg talán.



-  Bús világ két sorstársa, 
ez mi vagyunk, kis veréb. 
Mert árva vagy te is,
de még árvább én.

így szólottam hozzá.
Hogy ő mit vélt -  nem tudom. 
Ám csőrével tiltakozva 
kopogott az ablakon.

-  Nincs igazad, barátom! -  
szólalt a kis veréb.
Mert árva vagy te is, 
de még árvább én.

Elsuhan a nyár, 
beköszönt a tél, 
s ilyenkor legárvább 
a pici kis veréb...

Mert nincsen senkije 
kerek e világon.
Társai elhagyják 
napsugaras nyáron.

(A veréb a legárvább 
madár a világon.)

így szólt a kis vendég 
csöndes panasszal.
És hirtelen eltűnt 
a téli éjszakában.

Lassan hullnak a hópihék, 
temetővé válik a vidék. 
Siralmas nótát süvölt a szél, 
dühöng a hideg tél.



Lassan elszáll a csendes éj,
némely ablakban még lámpa ég.
Ámde csendben kihuny a fény,
s mély álomba merül a vidék.

Topolya, 1944. febr. 25.

PROLETÁRFIÚ DALA

Vadul verő bolond szívem, 
állj meg, állj meg végre már.

Nem kellenek nékem többé 
átvirrasztott éjszakák.

Lázas szájam, égő vércsepp, 
ne mondj több hamis imát;

hisz megcsaltak, éheztettek: 
nem csókoltál sohse lányt...

Szerettem volna szeretni, 
számomra nem volt leány.

Tiszta volt a szívem, lelkem, 
s piszkos, rongyos a ruhám.

Vadul verő, bolond szívem,
mért nem állsz meg végre már?

Nem volt nékem soha senkim: 
árvának szült jó anyám...

Szabadka, 1945. márc. 29.



ÁRULÓK

Árulók! Idegen eszmék 
hű csatlósai, 

kik nem tudtok egy igaz 
szót kimondani: 

rettegjetek, vörös bérencek, 
árulói egy nagy népnek.

Azt hirdetik: egyenlőség!
de a szegény pórnépség 

jogai most is csak mesék.
Hol itt a jog? Ugyan már! 

Elnyelte azt már rég 
a hömpölygő vörös ár.

A szennyes piszkos szolgahad 
most élvezet után szalad. 

Harácsol, rabol mindenki, 
hisz most nem is ember, ki 

nem tud a zavarosban halászni! 
Rettegjetek vörös bérencek, 

árulói magyar népnek!

Ámde egyszer eljön a nap: 
vörös csillag lebukik majd! 

Eltűnik a szenny s a sár, 
győzni fog az igazság! 

Rettegjetek, Sztálin-bérencek, 
árulói magyar népnek!

Szabadka, 1945. ápr. 19.



MÁJUS

Itt vagy ismét,
ó, szép Május! 

Télnek hírét
messzi űzted, 

a zászlódra
e szót tűzted: 

Mámor!...

Az orgonák 
illatoznak, 

ifjú szívek
nyiladoznak.

Mindenfelé
öröm, mámor; 

szíved felé
csalfa Ámor 

nyilaz...
Topolya, 1945. május 1.

ERZSI

Édes kislány az Erzsi, 
a szép legényt szereti.

A táncot is kedveli, 
járja hát, ha teheti.

Nótára áll a szája, 
minden legény csodálja.

De ő, a kis betyárja, 
nem ád csókot számára.



Csalfa szeme oly édes, 
a járása oly kényes, 

hogy a szomszéd pávája 
irigykedve néz rája.

Topolya, 1945. május 1.

INDULÓ

„Saskarom” ha harcra kel,
Tüzes szóval s énekkel;
Szép hazánk romjain 
Épül egy szebb világ:
„Föl a harcra, pajtás, meg ne állj!”

Szeresd a Természetet!
A nap arca rád nevet.
Zöld erdő, kis virág,
Mind csak ezt kiáltják:
„Föl a harcra, pajtás, meg ne állj!”

Dalolunk és nevetünk,
Szeretet a fegyverünk.
Jöjj, pajtás, tarts velünk!
Egy hazánk. Istenünk:
„Föl a harcra, pajtás, jer velünk!”

Topolya, 1945. május 3.

I. SZONETT

Az éjjel is véled álmodtam,
Én elérhetetlen szerelmem! 
Karjaiddal átfontad nyakam,
S én csókommal zártam le szemed.



Álom, mámor nem oltja lángját 
Bennem dúló szerelemtűznek,
S mint lepkét űző kicsi lánykák: 
vágyaim délibábot űznek.

Mást nem kívánok tőled, édes,
Csak ennyit: az én szerelmem 
mindörökre bocsásd meg nékem.

Csókéhes ajkamról száll az ének, 
Maradjon annak, minek szántam: 
Örökkön égő örökmécsnek...

Szabadka, 1946. márc. 26.

LEVÉL KISHÚGOMHOZ

Az egy igaz Úrtól, Istentől kívánom, 
ezen néhány sorom jó színben találjon! 
Nagy-nagy szeretettel bátyád szól most hozzád, 
kinek szelíd szívét kételyek kínozzák.
Jól figyelj most ide, édes kicsi húgom, 
hajolj közel hozzám, és füledbe súgom, 
mit álmodtam rólad. Titok ám ez, édes, 
ugye, megígéred, hogy a kettőnké lesz? 
Hogyha megengeded, legelején kezdem, 
mikor könyveimen álmodozni kezdtem...
Kint már holdvilág volt, csillagok ragyogtak, 
s épp arra gondoltam, mily rossz a vakoknak, 
sötétségben élni... mindig éjbe nézni...
És akkor kopogtak!...
Először azt hittem, megriadt madárka, 
vagy talán denevér akar a szobámba 
röpülni ... Figyeltem... Nem soká’ ülhettem,



s egyszer úgy éreztem, a szobában ketten 
vagyunk. Nem tévedtem. Előbb halvány sugár 
surrant szemem elé, aztán csodás, sudár...

Szabadka, 1946. március

V. T. EMLÉKKÖNYVÉBE [I.]

Most, míg álmodol, tiéd az élet, 
mert hiszed, hogy szép s csupa sejtelem.
-  Kicsi lány, kívánom néked, 
legszebb álmodból ne kelj hirtelen...

Topolya, 1946. március

V. T. EMLÉKKÖNYVÉBE [II.]

Ügyes színészé a világ, 
s imádatom bár unod: 
szíveddel játszani, színész módra, 
édes kislány, hidd el, nem tudok.

Topolya, 1946. március

EMLÉKKÖNYVBE

Hová tűnt szemednek csillogó sugara? 
Tán az emlékezet útjain barangol? 
Csöndesen ott is csak én megyek utána, 
s őrizlek utadon szellőtől, vihartól.



HALÁLOS TÁNC

A nap már búcsúcsókot int, 
alkonypír festi arcomat; 
magányosan állok itt kint, 
s nézem a színes habokat...

Mintha lázas, furcsa álom 
bolygatná meg szívemet: 
sok kis tündér, lepkeszárnyon, 
énekelve táncra kel.

Neptunnak sok szép leánya, 
táncra, bálra mostan fel!
Itt az éjjel s nem kell várni, 
míg a nap ragyogva kel.

Szép aráim, tündérlányok, 
semmitől se féljetek, 
lejtsünk mámorlázas táncot, 
égig csapjon énektek.

Hogyha jön a részeg hajnal, 
elkísérlek házatokba, 
szép leányok, nászi dallal, 
vízi mélybe, némaságba...

Messze bent a néma éjben 
egy halász most énekel; 
száll a dal ott fönt az égben 
s a semmibe belevesz...



LEZÁRT PILLÁD

Kandi gyereklelkem egykor fűben-fában, 
földön futkározó, félénk kis bogárban 
színes titkot sejtett. Szálltam szelek szárnyán, 
lobogó ingecském mintha most is látnám 
vidáman lebegni... Kerestem a Titkot, 
csábítva vonzott a Nagy Elérhetetlen. 
Bárcsak tudtam volna, hogy az mindig itt volt 
lezárt pillád alatt, álomszép szemedben!... 
Altat már az alkony, földre száll száz titok, 
de oszlik sejtelem, s az égbe láthatok, 
álomszép szemeid mostan ha rám nyitod...

Szabadka, 1946. április

TALÁLKOZÁS

Két mély tóba néztem: 
barna szemeidbe; 

két szép tavon szemem 
rajta felejtettem.

Beletettem kezem 
kicsi kezeidbe; 

beletettem lágyan, 
s ott is felejtettem.

Szabadka, 1946. május 1.



VALLOMÁS

Vad tavaszi vágyak forrongnak szívemben, 
Szerelem lángjai lobognak lelkemben.
Tied minden álmom, forró sóhajtásom, 
Szeretlek, kicsi lány, hallgasd meg fohászom.

Muzsikát hallottam, égi édes zenét, 
hangod muzsikája mindörökre kísért.
Nem tudom feledni soha e muzsikát, 
Szívemből szeretlek, te kicsi barna lány.

Szabadka, 1946. május 2.

II. SZONETT

Te vagy már életem tündöklő csillaga,
Életem értelme, lelkem kis virága.
Barna szemed mélye, hajadnak illata 
Lett egy hű diáknak a napi imája.

Egyetlen kis kincsem, hallgasd meg fohászom, 
Nevedet suttogom, feléd nyújtom karom; 
Suttogom csöndesen, vergődve kiáltom: 
Tőled nem választhat semmilyen hatalom!

Ragyogó napsugár szemed csillogása,
Nevető, csapodár, pajkos kis napsugár;
Kit ezzel beragyogsz, nincsen nyugovása.

Itten, távol tőled, írom e sorokat,
Hozzád száll a dalom, énekem elrepül; 
Suhanjon gyorsabban, mint könnyű gondolat.



APÁM

Életnek sötét alkonya 
hullik már rád, apám.

Karodból száll az ős erő, 
kopott már vén kapád.

Szürke szemed a múltba néz, 
elborong emlékein;

Fáradtan most is járna még 
rejtett ösvényein.

Homlokod ránca elsimul, 
derűsek szemeid,

Amint idézed életed 
szép gyermekéveit...

Izmod feszül, szemed csillog, 
újulnak erőid:

Alföldi legénykorodnak 
látod zöld mezőit.

Sabác, Visztula, Doberdó, 
s te véres, lomha Don -

Hiába ontottuk vérünk, 
áruló volt a hon.

A föld s te eggyé forrtatok, 
azután jött anyám...

(Közöttünk még soká éljen, 
békítse bús tanyánk!)

Emlékek végére értél, 
várod a vén kaszást;

véle sokszor szembenéztél, 
nem is kívánsz már mást.



Isten, haza, munka, család 
volt élted talpköve,

Mégse lesz más, csak akác 
sírodnak „sírköve”...

Topolya, 1946. május 13.

MAGYAROKHOZ

Rabszíjakkal megkötözve, 
messze néz egy sasmadár: 
szép hazánkra tán örökre 
rászakadt az árvaság.

Újra láncba verve, népem, 
ó, te árva, drága nép! -  
jaj szavad ne hallja mégsem 
ős hazában ősi bérc!

Esti szellő ezt susogja, 
búgva zúgja száz harang.
Érc a gyászt hiába kongja, 
nem felel rá semmi hang.

Zsongva, bongva hív a hangja 
s esti csöndben elmerül; 
újra s újra felzokogva, 
hangja lágyan elterül.

Hallgat minden? Senki sincsen, 
ki szavát megértené? 
Törhetetlen, hősi hittel, 
helyette kiáltom én:



Míg karodban jó erő van, 
és eredben szittya vér, 
ősi daccal, harci dallal 
síkraszállj a népedért!

Szabadka, 1946. május 18., szombat

ÁLOM, ÁLOM...

Álom, állom, néma álom, 
a szívem feléd kitárom; 
réges-régen várt halálom 
benned végre megtalálom...

Szabadka, 1946. május 27.

BÖSKE [I.]

Neve Böske, haja szöszke, 
kicsi szája harmatcsepp.
Szeme könnye, harmatgyöngye 
tiszta hegyi tónál szebb.

Alig totyog, alig motyog, 
nehéz neki még a szó.
Mégis topog, esik, potyog -  
magyar kislány: kitartó.

Szabadka, 1946. június 1.



Neve Böske, 
haja szöszke.
Pici szája 
harmatcsepp.
Szeme gyöngye, 
harmatkönnye 
tiszta tónál 
kedvesebb...

Régi rongya 
ritkán rontja 
napsugaras 
jókedvét.
Messzenéző 
reménység ő, 
hogyan is ne 
szeretnék!...

Szabadka, 1946. június 4.

BALLADA

Epedő szerető:
„Szeret ő? Eped ő?”

Nevető szerető:
„Szeret ő! Szeret ő!”

Szenvedő szerető:
„Fogadj be, temető!”



Én nem tudok élni se földön, se sárban, 
Céltalan életem, írva halálom,
Hisz bűnre teremtve vagyunk valahányan.

Én e pokolban utam ha bejárom,
És hogyha nyakig merülök le az árban, 
Tiszta reménnyel a Jézusom várom.

Már végtelen ős korok óta ez így van: 
harcol a Rosszal a Jó, de hiába:
Fullad a népnek a hangja imába,
S még látod a gyilkosod édes fiadban...

Topolya, 1946. jún. 10. Pünkösd

A MÉLYSÉGBŐL III.]

Én nem tudok élni e földön, e sárban. 
Céltalan életem, írva halálom;
Hisz bűnre teremtve vagyunk valahányan.

Ha végszava zendül a népnek az éjben, 
Bűnösök átka szívembe nem érhet,
Mert Jézusom engemet őriz a vészben.

Csak érzi szívem melegét a szívednek; 
Máglyái lánggal elégjek e tűzben -  
De hamvaim üszkét szórd a szeleknek...

Topolya, 1946. június 10.



Én nem tudok élni e földön, e sárban. 
Céltalan életem, írva halálom,
Hisz bűnre teremtve vagyunk valahányan.

Már végtelen ős korok óta ez így van: 
Harcol a rosszal a jó, de hiába.
Mert éjszaka mámora bűnnel együtt van.

Ha végszava zendül a népnek az éjben, 
Bűnösök átka szívembe nem érhet,
Mert Jézusom engemet őriz a vészben.

Én e pokolban útam ha bejárom,
És hogyha nyakig merülök le az árban: 
Tiszta reménnyel a Jézusom várom.

Csak érzi szívem melegét a szívednek
-  Máglyái lánggal elégjek e tűzben! -  
És vélem kimúlnak, akik ma szeretnek...

Én e pokolban utam ha bejárom,
És hogyha nyakig merülök le az árban: 
Tiszta reménnyel a Jézusom várom...

Topolya, 1946. Pünkösd

ÚJ ARATÁS

Susogva ring a búzatenger, 
zenélye zengi himnuszunk.
Kassára föl ma minden ember! 
Erőnket zúgja most dalunk.



Már dől a rend kaszánk nyomában, 
aratjuk ősi bérünket.
E drága munka ritmuséinak 
láza fűti vérünket.

Apánk vetett e földbe magvat, 
az ősapánk itt görnyedett.
Csak „kuss” volt mind a póri magzat, 
kit élet búra fölnevelt.

Most lágyan dőlnek búzarendek, 
és tűnnek múltnak árnyai.
Kaszára föl ma minden ember, 
valóra váltak vágyaink!

Topolya, 1946. június 25.

ŐSZ CSÁBRÁDI TEMETÉSE

Fekete koporsó, fekete fakereszt,
Éneklő asszonyok, gyászoló kis menet. 
Fekete koporsón az áruló szöveg:
Ősz Csábrádi János -  élt jó néhány telet...

Kemence padkáján pityergő anyóka. 
Ölében imakönyv, meg egy sárga pipa... 
Egyiket olvassa, másikat csókolja 
Megüresült házban árva kis anyóka.

Topolya, 1946. június 27.



ÉSZAKI BALLADA

„Az ég veled, szép szerelmem!” 
Nyújtsd még egyszer csókra szád! 
Vár a zsákmány, el kell mennem, 
Hív a tenger...

Topolya, 1946. jú liu s 4.

SZÁMONKÉRÉS

Kísértve mindig visszajárunk,
Itt lebeg lelkünk köztetek. 
Éjfélkor jövünk megzavarni 
Vérgőzös álmotokat. Itt járunk 
S kínozzuk rothadó lelketeket.
Ti nem sortűzzel álltok szemben, 
Vad orvgyilkosok! Kit eddig még 
Nem ismertetek: a kínzó 
Lelkiismeret váj most szívetekbe.

Pattanó ideggel lessétek 
Az órát; véreres szemekkel 
Bámuljátok a mutatót:
Ez órában kísért a vétek!...
Hóhér! Reszkető kezeddel 
Most szívesen vetnél véget 
Tulajdon életednek...
De most sem könyörül a végzet: 
Alkonyul bűnös lelkeknek...

S mi éjjel mindig visszajárunk 
A számonkérés óráján.



Sírpenészes kezünket némán 
Felétek nyújtjuk, majd 
Szűk sírunkba visszaszállunk.
Bomló ideggel, fogvacogva 
Követtek minket, gyilkosok!
S vége lesz végre sok-sok 
Földi kínnak, búcsút mondtok 
Neki -  őrülten kacagva...

Topolya, 1946. július 18.

PROLÓGUS

Megcsúfolt, ezerszer elárult népem, 
Fekete rög, te édes mostoha!
Új, szűz dalok vajúdó ihletében 
Veletek sír népetek bús fia.

Régi néma vád, ős panasz e dal, 
Kemény dac van benne -  évezredes. 
Belőlünk e panasz és vád ki nem hal, 
S ha a nép megkergül: félelmetes.

Szabadka, 1946. szepí. 19.

TESTVÉRBÁTYÁM

Szőke, sápadt fiú, csak huszonegy éves, 
Puha lányajkakat nem érintett ajka, 
Bölcsője felett is bú volt már a dajka; 
Kenyérgond, betegség...



HULLÁMSÍR I.

Szél süvölt a parton át, 
Bús, siralmas ének. 
Lányka búcsúcsókot ád 
Szép szerelmesének.

Régi bárka készen áll, 
Harcba száll a széllel. 
Véle férfi messze száll, 
Hogyha jő az éjjel.

Lányka inti, kérleli,
Zúg, zajong a tenger. 
Csúf halálát ott leli,
Hol sok ifjú ember...

„Hív az éj, a küzdelem, 
Bátraké az élet.
Óvni fogja életem, 
Lányka, kérlelésed.”

Itt az éj, az indulás,
Jő a harc a vízzel,
Víz az iQú szép halászt 
Csalja habzenével.

Mécs a bárka oldalán 
Szórja árva fényét, 
Mécset inti szöszke lány: 
Óvja hős legényét!...

Száll a bárka, sír a szél, 
Parton áll a lányka. 
Tenger árja táncra kél, 
Mécsnek vér a lángja.



Titkos éjnek árnyal 
Vágynak hő szerelmet: 
Neptunusznak lányai 
Lepketáncra kelnek.

Sír a hárfa, rezg a lég 
Rózsaszínű fátyla. 
Mécses árva fénnyel ég, 
Lángja színét váltja.

Mámorittas szép halász 
Mind erőtlenebb lesz, 
Kaija légbe markolász, 
Áloműrbe tépdes.

Száz ledér, csodás leány 
Táncra, csókra hívja: 
Már ölelné őket, ám 
Hű szerelme tiltja.

Térne vissza, ámde már 
Száz leányka fogja, 
Csónakát ragadja ár,
Őt is száz szűz csókja...

Szél süvölt a parton át, 
Bús, siralmas ének. 
Lányka váija bajnokát 
Árva, bús szívének...
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Mécsnek vér a lángja.
Titkos éjnek árnyai 
Vágynak hő szerelmet: 
Neptunusznak lányai 
Lepketáncra kelnek.

Sír a hárfa, rezg a lég 
Rózsaszínű fátyla.
Mécses árva fénnyel ég, 
Lángja színét váltja.

Mámorittas szép halász 
Mind erőtlenebb lesz,
Karja légbe markolász, 
Áloműrbe tépdes.

Száz ledér, csodás leány 
Táncra, csókra hívja:
Már ölelné őket, ám 
Hű szerelme tiltja.
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[KETTÉTÖRÖTT A PIPÁM...]

Kettétörött a pipám,
Vigye el a kánya.
Árván hagyott a babám, 
Fészkes fene bánja.

Piros pipám öreg volt, 
Meggyfa volt a szára.
Barna babám ha csókolt, 
Tüzes volt a szája.



Rossz szagú volt a pipám,
A babám ezt mondta.
Nem szeretett az a lány,
Hamis volt a kontya.

Földhöz csaptam a pipám,
Aztán rátapostam;
Itt hagyott a szép babám, 
Szabad vagyok mostan.

[1946]

LÁZ...

Nem mosolyod, a húsod kell, 
mert e láz, e vágy kínoz...
Dús vércsík-ajkad 
s a tüllruha rajtad 
száz titkával holtra kínoz...

Nem lágy lánykacajod, -  
lihegésed várom!
Mikor vágyad, ájult veszted, 
beléömlik tüzes tested, 
s remeg nedves szád 
az én száraz számon...

Pehelypuha párnáidon 
pihegsz már vágytól űzve.
Egy szál ruha kigyúlt testeden... 
Mi lesz, ha azt most leveted 
s ráfekszem az élő tűzre?!...

Szabadka, 1948. III. 27.



EMLÉKSZEL?

Munkából jöttünk lassan, csendben, 
mint akik érzik: sorsuk egy... 
Előttünk az esti szürkületben 
ezüst csík volt az út pora...

Meddig ér el, és hova -  
azzal nem törődtünk.
Barna vállunk összesimult, 
s dúsan, búsan 
zenélt a nyár fölöttünk.

Akkor már tudtuk: el kell válnunk, 
és fájt a furcsa nyári est.
Tudtuk: meg kéne állnunk, 
s élni a percet, ezt, csak ezt...

S csak léptük mezítláb az út porát. 
Izzadt testünk már majd kigyúlt...
És akkor az égre felmutattál, 
hol két csillag a mélybe hullt...

Szabadka, 1948. ápr. 27.

ESTE

Mellettem mennek ónszínű arcok,
Lompos a léptük, unják a harcot.
Vakító fénnyel villamos csörög.
Lapulj meg, élet! Zúzok, vagy török... 
(Fáradt a lelkem, teherrel teli -  
Vágytalan hónát sehol sem leli.)



Csatornáik partján kicsiket látok -  
Csupasz kis lényük megannyi átok. 
Kenyérjegy nincsen, üres az asztal;
Keserves jogként marad az aszfalt.
(S nekem nincs hangom, csak vérző lelkem;
Itt lebeg árnyként házon és telken.)

Szabadka, 1948. ápr. 30.

ESETT LÁNY ÉNEKE

Este eső esett, reggel harmat hullott.
Vörös naplemente hajnalpírba nyúlott. 
Énfölöttem hajnal nem fog pirosulni,
Sápadt fehér arcom nem tud már pirulni.

Szerettem egy legényt kedves mosolyáért, 
Szerelmes szaváért, ölelő kaijáért. 
Egyetlenegy este, csak egy boldog éjjel...
Nem is törődöm már a világ nyelvével.

Lemegyek a rétre, elmegyek hozzája,
Ha ő nincs is már ott, ott van a subája,
Rajta selyemkendőm, rajta piros almám -  
Sebzett lányszívem is bízvást neki adnám...

Selyem kis kendőmmel letörlöm a könnyem -  
Harmat hullott rája -  gondolja majd könnyen. 
Piros almán hagyom fehér fogam nyomát, 
Hadd keresse sírva mezítlábam nyomát.

Szabadka, 1948. V 31.



FURCSA ÉJ

Udvarunkba hullt a hold 
sápadt félkaréja.
Varjú módra károgott 
háztetőn a héja.

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

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

Elindultam, meglesem, 
mit még sosem láttam. 
Míg mentem a kerteken, 
borsódzott a hátam.

Felhő között járt a hold 
halvány félkaréja 
és utána vijjogott 
sürgetőn a héja.

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

Sejtelmesen sírt a sás, 
szinte szívre szállón...
S akkor jött a vén Kaszás 
végig a kaszálón...



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

Újra héja vijjogott, 
s én a földre rogytam. 
Hallottam, hogy hátamon 
csontos ujja koppan...

„Tudhat sokat tompa ész, 
egyre jár az óra.
Lesújt az a vén acél 
szépre, rosszra, jóra.”

„Lelketekben láng a hit,
mégis semmivé lesz,
mert színében ott lakik 
lányom, az Enyészet...”

„Hiúságból áll a föld, -  
önzetlen csak Kharón.
Hűs hazája néma völgy, 
szállít szabott áron.”

„Nézz fel, éppen itt evez 
hallgatag hajósom...
Hogyha kérem, vízre vesz -  
egyet kell csak szólnom...”

Ébredésem furcsa volt
lenn az ágyam mellett. 
Felhők között járt a hold 
s gyufát gyújtnom kellett.



Szűk szobája szögletén 
nyizge nyoszolyáján 
holtan feküdt vén szülém -  
macska ült a vállán...

Topolya, 1948. VIII. 11.

„HALOTTI BESZÉD”

Anyád emlőit rágtad, 
jogosnak vélted azt. 
Szenvedett sápadt-szótlan, 
s nem emelt panaszt.

Jaj, mért nem emelt panaszt? 
Kit röhögve átkarolt 
ím, az Ős Telhetetlen,
Ember, szólj, érdemes volt?

Bűneid mindet tudta, 
jobb asszony nem volt nála. 
És te, a kedves, mégse 
mosolyogtál rája.
Jaj, nem mosolyogtál rája.

Vidáman táncba jártál, 
bár inge nem volt néki.
Csak egy kis méla nóta, 
bánatos és régi.
Jaj, nagyon régi, régi.

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



Álmaid égbe vittek, 
csaltak az éhes vágyak.
Élhettél volna, mért is 
csókoltad hideg ágyad.
Jaj, hazug, hideg ágyad.

Nyakadnak hurkot adtál 
s a földnek testedet.
Hisz még élhettél volna, 
mért is tétted ezt.
Jaj, miért is tetted ezt?

Kit röhögve átkarolt 
ím, az Ős Telhetetlen,
Ember, szólj, érdemes volt?

Topolya, 1948. aug. 15.

SZEPTEMBERI DAL

Sárgul a földek hossza-szélte, 
jöjj, kicsi lány, a forgószélbe, -  
nem kell félned énvelem!

Kis libapásztor, szép a tarló, 
árva szívem meg gyönge, gyarló, 
mért cicázol hát velem?

Nyugszik a nap már, lágyul fénye, 
mondd, kicsi lány, így, kéz a kézbe 
meddig jönnél énvelem?...

Topolya, 1948. IX. 1.



VISSZANÉZEK

Neved, ha szobámnak titkon súgom, 
néha visszanézel sápadt-furcsán. 
Ilyenkor megremeg béna lelkem, 
mint az őszi lombok kint az utcán...

Engem ködök hívnak s végső csókom 
rálehelem szobám ablakára.
Hívó üzenetem ott találod.
Ugye utánam jössz nemsokára?

1948. nov. 29.

MONDOD REGGEL...

Mondod reggel, mondod nappal, 
este súgod dacos ajkkal:
Mit nekem, hogy rég nem látom!
S könnycsepp sír a szempilládon...

Vasárnap a nagykert útján, 
anélkül, hogy bárki tudná -  
leborulsz egy pad karjára -  
csak még egyszer, utoljára...

Soha többé nem mégy arra, 
most is csak egy pillanatra. 
Körülötted kong az erdő, 
szél suttogja: soha nem jő...

Mondod újra, mondod ismét, 
anélkül, hogy te is hinnéd:
Látni soha nem kívánom!
Sír a könny a szempilládon...
1948. dec. 30.



CSÓKOLNI MEGYEK

Mehettek, hitek, józanságok.
Adj tüzet, meleg élet.
Feledve hull a csókos percbe,
Kit megcsaltak az üres évek.

Csókolni megyek az őszbe.
Valahol valaki vár rám.
Megyek s utánam béna percek 
Kullognak fázva a járdán.

[1948?]

VAJDASÁGI KESERGŐ 1949-BEN

Házunk ereszéről elszöktek a fecskék, 
házunk elejéről lepereg a festék 

s nem meszeljük újra.

Gyerekünk, ha látjuk, gyerekünk csak éhes, 
asszonyunk csitítja, s kedvünk semmivé lesz -  

káromkodunk újra.

Aki ma még ember, holnap rossz gazember, 
apa a fiával nyíltan szólni nem mer, 

mert hogy az besúgja.

Lányunk asszonyöle, lányunk foltos inge 
mosatlan bánattal telis-teli hintve, -  

vágyik tiszta újra.

Rongyos kedvvel áll be rongyos asszonysorba, 
s rongyos ura mellett rongyait, ha unja, 

lehet tiszti kurva.



Búzánk búval vetjük, búzánk learatjuk, 
aztán elrabolják véres kezű fattyúk, 

s nem várunk már újra.

Házunk ereszéről elszöktek a fecskék, 
házunk elejéről lepereg a festék 

s nem meszeljük újra.

Gyom veri fel kertünk, gyom veri fel lelkünk. 
Megbújt jó erőnkkel bé gyávák is lettünk -  

gyávák újra s újra.

Újvidék, 1949. nov. 2.

ÉLEK

Hallgassatok:
Vagyok.

Ha minden magamra hagyott -  
még egyszer tükörbe nézek.
Torz grimaszt vágok, 
ahogy anyám sose látott.
Jelzem majd, hogy 
vagyok.

Képzeljétek:
Élek.

Hajamban turkálom az évet 
s arra gondolok, mi lesz, hogyha 
ujjaim lekopnak s kibuggyan 
vörös vérem. Bután berúgtam 
s most mesélek:
Élek.

Újvidék, 1949. nov. 4.



NINCS KIÚT?

Kenyered sincs, 
s vígan zabái a 
svercer.
Elvesz a gyönge fizetésből 
s fejedre szarvat rak a 
rendszer.
Üvöltöznek a sápadt 
demagógok -  
Szabad számért 
elfojtott dühvei 
fél lábbal az 
űrbe’ lógok.

Menza,
életstandard...
- j ó  itt minden.
(Szél szaladgál csak 
üres beleimben.)
Fázós, te, 
te bűz-kloáka; 
szennyesek, 
senkik 
csömorlött, 
csúf világa, -  
meddig szagoljam 
ványadt tested!
S a lázító 
rühes estek 
őíjítő kiúttalanságát 
meddig bíijam?!...



Síneden csámpás villamos hörög...
Hangja kisiklott,
hangtalan
hétköznapunk
vicsorgó mása...

Újvidék, 1949. dec. 10.

VÉRES REGGELI PANORÁMA

Álmos tagokkal nyújtózik a város, 
köd szitál a hegyek hajában.
Zúg-zúg az életfolyam tompán, 
s köröttem utolsót zihál 
sok kiégett 
fiatal
életvulkán...

Beletántorodunk egy újabb napba, 
újabb bűnbe, 
sutáin, újra és újra 
belerúgunk az életünkbe.
Sápadt, jaj, sápadt a hitünk 
s vérszegény fiatal lány 
álma a reményünk...

Elvtárs, hányszor átkoztad inas lábad,
hogy új piszokba
belelépdel...
Húzza korcs gyomrunk az enni...
Jó volna egyszer eleget enni...

Tátong, hí az üzem, 
gyár sikolt felénk, 
elnyel a bánya 
mélye...
Estére felvet az élet 
s ismétlődik a körbeforgás:



Alvadt nyugtalanság a vérünk
s a bérünk,
rossz csókok,
bonok,
sorban állás,
frázisok,
titkár,
s asszonyunk szakadt inge.

Áthaladsz a hídon.
Nézd ott lenn is örök zúgás, 
suhog, suhog a folyó fodra. 
Hullám hint hűvös üdvöt 
örök bánatodra.

Megállsz egy pillanatra. 
Üresen a mélybe nézel. 
Felfordul benned az élet 
s reggelid az űrbe hányod.

Torz villanásban 
lányod látod, 
gyűrött szemekkel, 
ahogy délben ébred.
Valaki, tán a hídőr, 
rád ordít bamba-durván.

Kifolyt híg szemével 
szemedbe visít a nap, 
messzire, messzire nézel 
s ájult semmiként 
a mélybe hullsz.

Újvidék, 1949. dec. 11.



HALÁLOM

Költő, üvölts, 
te magányos, 
kivert farkas, 
ebben a nyúlszívű, 
juhos éjszakában...

Villantsd meg ínyed!
Igátlan, izmos,
büszke nyakkal
küzdj meg az agarakkal.
Szabad! meztelen
suhanj végig a pusztán,
loholj új csapásokon,
vágtass vad iramban
vértelen csúszómászók
süket sivatagján, -
pompás íjként,
meggörbült,
támadó testtel
csapj közé a csuvaszoknak.

S aztán, ha nyáj őrzők 
gőzölgő vérben 
már előtted feküsznek -  
maij az ijedtekbe, 
kergesd szerte 
baromnyi bamba 
védenceit,
máris dicsekedni kezdő 
heréltjeit...



S a maradék látóknak 
mard ki szemvilágából a 
megbújt iszonyatot, 
senki se lássa 
nemes párád, 
amint a sebekbe 
belepusztulsz.

Újvidék, 1949. dec. 12.



ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYEK

KRUMPLI KARCSI KÓBORLÁSAI

1. Volt egyszer egy fiú, aki tán sosem volt,
Nem volt semmije se, csak ruháján sok folt. 
Nőve-növekedve egy merészet gondolt: 
Fölfedezte szegény, hogy ő még nem is holt...

2. Nosza, örömében kapta tarisznyáját,
Fel is húzta volna, ha lett vón, csizmáját. 
Iszákját kitömte lopott burgonyával,
És kilépett hősünk, istenigazával.

3. Nehéz vón követnünk, ám nagy szerencsénk van, 
Mert kopott iszákján igen sok kis luk van. 
Amerre elhalad, völgyeken, erdőt át
Szép kicsike csíkban szólja a burgonyát.

4. Lassacskán legurul égútjáról a nap, 
Fohászkodik hősünk: elmúlt ismét egy nap. 
Alig tűnt el a nap, nagy sötét este lett,
Kicsi Krumpli Karcsi erdőhöz érkezett.

5. Nem esett kétségbe a rengeteg láttán,
Hanem letelepült egy vén tölgyfa alján.
Most vette csak észre, nincsen vacsorája,
S ezt érezte gyomra, bár nem volt órája.

6. Egy kis krumplit talált iszákja sarkában,
Meg is dédelgette, mint almát, markában. 
Gyorsan gallyat hordott, tábortüzet rakott,
Egy kicsi krumpliból dús lakomát csapott.



7. Azután elhevert kopott kis iszákján,
Baglyok, denevérek őrködtek az álmán.
Az ég tündérlánya borított rá fátyolt,
Nem sütött holdvilág; az éjszaka gyászolt.

8. Pontosan éjfélkor vonítva, huhogva,
Mintha sötét éjből jégeső zuhogna.
Baglyok, denevérek, farkasok és rókák 
Nyugalmas helyüket sehol se találják.

9. Rettent’ nagy zúgással, iszonyú morgással, 
Mint a kerge birka, szédült nagy forgással 
Valami közeleg az erdő legmélyéből;
Kifordul a Föld is maga tengelyéből.

10. Jaj lesz neked, hogyha nem ébredsz fel, Karcsi, 
Sötét végzeted jő, nem más az; akárki!
Ébredj föl álmodból; ez volt az utolsó,
Mondj el egy röpimát; az lesz az utolsó.

11. Jaj, a szerencsétlen egyiket se teszi, 
Nagy-nagy veszedelmét semmibe se veszi. 
Pedig az közeleg, jő nagy ítélettel,
Le is számol mentem egy emberélettel.

12. Lépteitől dőlnek évezredes tölgyfák,
Ám mindezek Karcsit távolról sem bántják. 
Tán nem is álmodja, mily veszélyben forog; 
Szép piros ajkáról az álomméz csorog.

13. Buksi, kócos fejét most hirtelen fölüti, 
Iszonyatos látvány a vérét lehűti:
Előtte egy óijásnak sötétlik alakja;
Azt se látja tisztán: ember-e vagy szikla?



14. Ember az, ember az, még a legjavábul, 
Mostan jött messziről, sziklák országábul. 
Valami igen nagy, mély indulat bántja;
Két hosszú bajusza erdő földjét szántja...

15. Hatalmas csizmái nagyobbak Karcsinál, 
Derekasabbak az erdő nagy fáinál.
Szomorú szemével a határt kémleli;
Azt, akit keresgél, úgy látszik, nem leli.

15.a) Bronzbajusznak hívják, büszke ország ura; 
Boldog volt az ország, még boldogabb ura. 
De gonosz kísértet elrabolta lányát, 
Virágoskertjének legszebb virágszálát.

15.b) Azóta keresi, éjt nappallá téve,
Hét határ földjének hosszába-széltébe... 
Nincs neki öröme, gyászos minden napja;
S gyászol hű népének apraja és nagyja.

16. Arca vonásai lassan ellágyulnak,
Fekete szeméből bánatkönnyek hullnak. 
Karcsira esik most szeme pillantása,
Őreá szemének csendes könnyhullása...

17. Egy vadgalamb repül óijásnak vállára.
Hiába vár szegény két napja párjára.
Nem leli semerre erdő sűrűjébe’,
Segítségért sír az óriás fülébe.

18. Őzike hízeleg: simul a lábához,
Szeretne szökkenni elvesztett anyjához. 
Elveszett anyjához, akit rég nem talál.
(Oly sűrű az erdő, és hideg a Halál!)



19. Karcsi mindezt látja hajnal szürkültében, 
Elszorul a szíve, csak úgy, ott, ültében.
Bánat ül az erdőn, és egy titkos lidérc,
Aki rossz szellemként állandóan kisért.

20. Gondol egyet hősünk, egy nagyot, merészet: 
Bajuszra felmászni -  nem oly nagy művészet! 
Bronzbajusz bajszába belecsimpaszkodik,
És ügyes kúszásnak nekirugaszkodik...

21. Háromig se számolsz -  ki látott ily csodát: 
Hősünk már óijásnak babrálja szakállát.
S az csak néz meredten, szinte kővé válva;
Ily szemtelen fickót ugyan hova vágna?

22. „Mi bajod van, komám? Mért lóg úgy az orrod?”, 
Ősi nagy derűvel Karcsi ekképp szólott. 
„Mondd el panaszodat, hadd segítünk rajta; 
Sírok, ha ily legény a könnyét hullajtja...”

23. Könnyelmű szavait alighogy kimondta, 
Förgeteges szélvész a földre sodorta.
Combjait csapkodva, szörnyen hahotázva, 
Bronzbajusz barátunk fölvette vigyázva.

24. Tenyerébe vette, arcához emelte,
S mint furcsa jószágot, körülnézegette: 
„Bronzbajuszon akarsz segíteni, tökmag? 
Hisz a leggyöngébb szél a hátára fölkap!”

25. „No, de azért látom, helyén van a szived, 
Magad árnyékától könnyen meg nem ijedsz. 
Tudod mit, kisöcsém? Legyél az apródom!
Ily legényke után úgyis rég vágyódom.”



26. Karcsi nem sokáig teketóriázott:
Újdonsült urával le is parolázott.
Mert ő úgy gondolta, bármily nagy ökle van, 
Öltözéke alatt szerető szív dobban.

27. Kíváncsi volt szörnyen, gazdáját mi bántja, 
Könnyének dús álja arcát miért szántja... 
Arcának vonása olykor miért lágyul,
Hogyha elmerengve erdőn túlra bámul?

28. Úgy gondolta, ráér mindezt még megtudni; 
Sosem kell jövőnek gyarlón elé futni. 
„Induljunk, édesapám, kendék országába!
Itt már az időnket ne töltsük hiába...”

29. „Jól szóltál, kisfiam, nincs mit itt keresnünk; 
Hogy estig célt érjünk, jól kell ám sietnünk. 
Bújj csak ide szépen a vállam szélire,
És most aztán hajrá, lépkedjünk izibe!”

30. Új kalandok elé elindult hát hősünk;
Elvesző alakjuk távolodik tőlünk.
Egy félénk őzike áll az erdő szélén,
Egy árva vadgalamb sír az erdő mélyén.

Szabadka, 1946. szept. 19.

II. RÉSZ

1. Bronzbajúziának ősi büszke vára,
Hol van a népednek régi boldogsága?
Fekete lobogó karcsú tornyaidról 
Mikor fog eltűnni örökre azokról?



2. Palota termei üresen mért kongnak? 
Kedvét mért nem lelik bohócok uruknak? 
Lenne itt nevetés, jókedv és kacagás, 
Csak ne vón elveszve gyönyörű Napsugár.

3. Szerette mindenki -  udvaronc és szolga, 
Csúf, gonosz boszorka mégis elrabolta. 
Bronzbajusz megöszült, tépdeste a haját, 
Nem vigasztalhatta se móka, se barát.

4. Országának népe épp most várja haza; 
Nyitják a várkaput, harsan a kürt szava. 
Nagy a lótás-futás, mindenütt izgalom, 
Őrszemek kémlelnek körül a várfalon.

5. Fontoskodó bölcsek csillagokat nézik;
Ezt mekegi ez itt, azt mondja a másik... 
Mint feltüzelt kedvű udvari bolondnak -  
Nincsen maradásuk, sürögnek-forognak.

6. Csillagjóslás közben tán összekapnának, 
De hát hallják jöttét a vár nagy urának. 
Minden szem ráfordul a déli kapura, 
Amelyen fáradtan belép a vár ura.

7. Harsonák halkulnak, lecsüggednek fejek: 
Napsugárt az apja útján nem lelte meg. 
Hogyan is lelné meg, hogyan is találná, 
Jól el van az rejtve boszorka házánál.

8. Vagy talán szegényke nem is él azóta? 
Ajkáról valaha szárnyal-e víg nóta? 
Hallják-e még egyszer palota falai 
Kacagva csengeni lágy ezüsthangjait?



9. Várnak a lakói nyújtják a nyakukat,
Hallani akaiják hatalmas urukat.
Az már el is kezdi, köszörüli torkát,
Valami indulat remegteü hangját.

10. „Váramnak lakói, hűséges, jó népem, 
Szomorú szavaim hallgassátok szépen. 
Utamról fájdalmas emlékeket hoztam, 
Ezeket próbálom elmondani mostan...”

11. „Messzi vidékeket jártam holtra váltan, 
Lányom, Napsugárkát mégse nem találtam. 
Versenyeztem széllel, zúgó zivatarral, 
Dacoltam villámmal, vaddisznóagyarral...”

12. „Az a vén szipirtyó előttem járhatott:
Kéngőz szállt mögötte, amerre vágtatott... 
Rengeteg akadályt ő rakott utamba:
Rusnya banyájának éghetett a talpa!...”

13. „Meg is tapogatom, hogyha utolérem! 
Táncolt volna, tudom, mint borotvaélen... 
Egy sötét erdőnél nyomukat vesztettem; 
Erdő sűrűjében eltűntek mindketten.”

14. „Én magam sem tudom, mi lett volna velem, 
Hogyha bánatomnak vége nincs hirtelen.
De ez a kis fickó, ihol, a vállamon, 
Szempillantás alatt elűzte bánatom..."

15. „Igen ügyes legény, neve Krumpli Károly,
S habár nem származik ősnemesi ágról -  
Apródommá teszem, föl fogjuk avatni,
Mert a kardot, tudom, jól fogja forgatni!”



16. „Hallgassatok ide, ötvösök és vargák!
Fontos parancsomat mindenütt meghallják: 
Legjobb ötvöseim készítsék a kardját, 
Ruháját testére ügyes vargák vanják!”

24. Takarodót fújnak fenn a főtoronyban,
Messze száll a hangja kései alkonyban. 
Elcsendesül minden kürtnek bús szavára, 
Reá gondol Karcsi kicsi Napsugárra.

25. Hiába hunyja le álomra a szemét,
Sötét kisértetnek hallja titkos neszét. 
Csendesen alszanak hatalmas társai, 
Álmukon őrködnek a vár vén hársai.

26. Sötét van körötte, csak a hold sugára 
Hullajtja a fényét bánatos arcéira.
Bánatos arcára, meg a ház falára,
Falon függő kardra, vértre meg kopj ára.

27. A király szavai jutnak az eszébe:
Kardot kap majd ő is nemsoká kezébe!
Hej, csak hideg vasat markában érezzen, 
Beste boszorkának ördög kegyelmezzen!

28. Föl fogja kutatni, bármerre is legyen,
Föld alatt, föld felett, erdőn, vízen, hegyen. 
Boszorka hatalma nem vesz erőt rajta, 
Pusztulni fog sorban mind a rosszabb fajta.

29. Hogy is mondta ura? -  Küzdj a rosszak ellen, 
Legyél lovag mindig -  törhetetlen jellem!
Nem fogja feledni soha e szavakat,
Még akkor se, ha a magas ég rászakad.



30. Emígy gondolkodván lassan elszenderült,
Egy nagyot sóhajtva még álomba merült.
Sötét felhő futott a hold udvarára,
Sötét árnyék hullott Karcsinak arcára.

46. x. 8.

III. RÉSZ

1. Alighogy csak szürkült, még alig pitymallott, 
Karcsi kürtrecsegést, lábdobogást hallott. 
Csakhamar kirepült szeméből az álom,
Mikor egyik társa megragadta vállon:

2. „Ugorj fel, kisöcsém, fújják az ébresztőt,
Nekünk muzsikálják a halottélesztőt. 46. x. 14. 
Mi a rossz nyavalya csaphatott kürtjébe,
Hogy ilyen váratlan beleszólt az éjbe?”

3. Kint a várudvaron hosszú sorba állnak,
Némán tisztelegnek az óijás királynak.
Az végig futtatja rajtuk sötét szemét,
Súlyos tekintete szónál ékesb beszéd.

4. Sor végén Karcsinkat tán észre sem vette,
. Mikor gondolatát ily szavakba szedte:

Á, derék katonáim! Nem sokat beszélek:
Későn cselekedünk -  ettől félve félek.”

5. „Nyergelje mindenki maga paripáját,
Ne felejtse itthon kardját és dárdáját;
Nagy harcba indulunk, nagy leszámolásra -  
Kicsi Napsugárért, boszorkaszállásra...”



6. Boldog rivalgással oszolt szét a sereg;
Hogy itt hagyja anyját -  egyik sem kesereg. 
A kis királylányért, meleg mosolyáért, 
Mindegyik meghalna egyetlen csókjáért.

7. Karcsi búsan nézi készülő társait:
Az ő kedves ura tán csak nem hagyja itt! 
Alig gondolta ezt, mikor egy ruhával 
Fut felé egy szabó, s integet karjával...

8. Mint a parancsolat, úgy feszült az rajta. 
Ura kegyességét má-már megsokallta, 
Mikor egy gyönyörű, neki való kardot 
Az ötvös inasa orra alá tartott...

9. Meg-megsuhogtatta jól a feje körül,
Mint a kicsi gyerek, hogyha nagyon örül... 
Bukfencezett nagyot, cigánykereket hányt, 
S megkacagtatott egy arra haladó lányt...

12. Újra harsant a kürt, elcsöndesült a nép. 
Néhány ifjú vitéz lányhoz, anyához lép... 
Ismeretlen útra indulnak el mostan,
Csak az isten tudja, ki jön vissza onnan!

13. Kirobog a sereg, élen a királlyal,
És összeolvadnak csakhamar a tájjal. 
Vitézik nevetik Karcsit a lovával,
S biztatják, hogy gyújtson alája kovával...

14. Hátha akkor szegény megemberli magát, 
Hogyha megérzi a büdös tapló szagát... 
Karcsi meg okosan elérti a tréfát.
Legelőn ha mennek, gyűjti a jó szénát -



15. Adja a lovának, becézi, eteti;
Állat a gazdáját tán ezért szereti...
Rájuk esteledik egy ménkű erdőnél; 
Vége-hossza nincsen, mélye titkos éjfél...

16. Falatozás közben tábortüzet gyújtnak. 
Aztán meg pattogó, víg nótára gyújtnak. 
Lassan kihuny a tűz, már alig parazsol... 
Bókol a király is, lefekvést javasol.

17. Karcsi is lehever, őt se kell dajkálni, 
Irdatlan út után jó lesz szunyókálni...

18. Alig szenderült el, megzavarták álmát:
Lova állt fölöttej az bökdöste vállát...
„Kelj föl, édes gazdám, egy percet se késsél, 
Kapjál a hátamra, s csak előrenézzél!”

19. „Ez a sok jó vitéz, akik most itt hálnak, 
Bagolyhuhogáskor kőszoborrá válnak...” 
Karcsi egy szót se szólt, hanem cselekedett; 
Fölugrott lovára -  mi mást is tehetett.

20. Hát csodák csodája: ilyet már ki látott!
A gebe lovacska szép táltossá válott!
„No most, édes gazdám, fogózz sörényemben; 
Éjfélkor boszorkaszállásán kell lennem!”

21. „Ha nem érünk oda gyűlés idejére,
Elfolyik, elomlik Napsugárka vére...
De ha odaérünk, egynek se kegyelmezz: 
Boszorkát takar ott mindenféle jelmez!”

Szabadka, 1946. szept. 21.



Hirtelen oly látvány tárul szemük elé,
Hogy a hátgerincük megborsódzik belé. 
Ijesztő, rémisztő szörnyszülött alakok,
Ülnek egy tűz körül boszorka lovagok.

Karcsi és a Táltos nagy fa mögé bújnak, 
Testükre csörrenő pénzlevelek hullnak. 
Aranyai, ezüsttel, de most nem törődnek, 
Szemeik előre, tűzre szegeződnek.

Hatalmas bográcsban poszog egy folyadék, 
Amelytől minden szem őrült mámorban ég. 
Sűrűn iszogatják színarany kupával,
Végül táncba fognak nagy hejehujával.

Rúgnak, rúgnak a csúf szőrös testek, 
Mindegyik ordítoz, egy sem marad veszteg. 
Hirtelen elkezdnek forgolódni vadul,
Csúnya testrázásuk orgiává fajul.

Csörög a cintányér, fuvola rikoltoz,
Néhány nőstény ördög a kéjtől sikoltoz.
Egyik hájas zenész puffadt hasán dobol,
S mindegyik csak forog, egy sem zarándokol.

Vén ördög iszogat tűz mellett egy kövön, 
Lapuló Karcsinak bátor ötlete jön.
Illett Táltosának tudomásul hozni,
Azután elkezdett a tűz felé kúszni.

Hatalmas ütést mért az ördög fejére,
Majd pedig megnézte: egy ütés elég-e? 
Nagyon is elég volt a vén bakkecskének, 
Őtőle szólhatott' orpheuszi ének...



Karcsi, mint egy mester, csuháját leszedi, 
Vén ördög palástját önmagára veti.
Arcát bekormozza, hátát meghajlítja,
Fekete ruháját vállán igazítja.

Tovább szól a zene, őrülten döng a dob, 
Néha közbekiált: „Hopszala, hopsza, hopp!” 
Hangját meg se hallják, de ő ezt nem bánja; 
Terve sikerüljön, -  többit vigye kánya!

Mikor legjavában tombol a bűnsereg,
Mint a záporeső, a dob szó fölpereg.
Minden vágyakozás őrült csárdást táncol, 
Mohó kívánságot semmi meg nem láncol.

BOGÁR IMRE

Kertfalu házai, mint kicsi skatulyák, 
Lapulnak az éjben, álmukat alusszák. 
Elpihen a paraszt hosszú munka után -  
Hajnaltól estéiig, bizony, kifárad ám.

Csend ül a házakon és az utca porán, 
Éjfélre jár lassan, nincsen e csönd korán. 
Lassú, mély kongással a vén toronyóra 
Inti a parasztot, térjen nyugovóra.

Nem kell azt inteni, fekszik az magától, 
Fáradtan beledől ágyába ruhástól.
Nem is imádkoznak, csak az öregebbek -
Végső, nagy céljukhoz, akik közelednek.

‘i



Barna éj vándora felhők között bujkál,
Sötét felhők mögül gyakran lekukucskál. 
Senkit se nem láthat, ugyan kit is látna: 
Csak az akácfáknak susog sűrű sátra...

Mégiscsak helyén volt nagy kíváncsisága: 
Sötét alakra hull sugaras világa.
Ugyan ki is lehet ez a késő lélek?
Rongyszedő lesz talán, vagy kocsmai részeg?

Egyik sem lehet az, hanem egy harmadik:
A rongyszedő alszik -  részeg duhajkodik...
Ez meg olyan fürgén surran háztól házig, 
Mint a macska surran, hogyha szőre ázik...

Már a falu szélén oson fürge lábbal,
Ott, ahol a falu szomszédos a láppal.
Sűrű nádrengeteg suhog itt a völgyben, 
Néhány vízimadár rétből égbe röppen.

Megkerüli mindezt a magányos alak,
S tovább iparkodik lenn a kertek alatt.
Most látni csak tisztán elsurranó árnyát, 
Most, hogy a holdsugár behinti ruháját.

Ijesztő púpja van, görbék a lábai,
Bizony meg se néznék Kertfalu lányai... 
Hosszú bal kezében valamit markolász -  
Olajoskanna az, épphogy az, semmi más.

Rengi molnár malma meglapul a csendben, 
Erre tart az árnyék, száján szitok rebben. 
Most látom csak arcát, most már felismerem: 
Gömbi, az uzsorás! gonosz, istentelen...



„Megállj, Bogár Imre, meglakolsz még márna! 
Enyém lesz mégiscsak Rengi molnár lánya. 
Szegény vagy te hozzá, másod sincs -  a subád; 
Szolgának, csikósnak szült az édesanyád...

Már a malom táján tapossa a füvet,
Kovájával gyorsan csihol apró tüzet.
Meggyújtja a malom hatalmas kerekét,
Olajjal leönti a faszerkezetét.

Feltörnek a lángok sötét éjszakában, 
Meghúzódik Gömbi nádas oldalában.
Onnan nézi büszkén sötét, gonosz művét, 
Lobognak a lángok, tűznek viszik hírét.

Rengi molnár ordít malom ablakában,
Mint a hím oroszlán rácsos kalitkában. 
Keserves csalással összeszedett malma -  
Elpusztul nemsoká földi birodalma...

Néhány gatyás ember futkos ide-oda,
S ordítoznak vadul, mintha veszne Buda.
A tűz tovább terjed, már a malom lángol.
Rengi az ablakban ide-oda táncol.

Végül eszéhez kap, emeletről lefut,
Kínos jajgatás közt a lépcsőkön lejut.
Gömbi most elhagyja titkos rejtekhelyét.
Öröm dagasztja már testének bal felét.

Odahúzódzkodik Rengi uram mellé,
Aki kopasz fejét nagy bánatnak ejté:
„Látja, molnár uram, hogy bevált a szavam:
Itt járt Bogár Imre, nekem volt igazam.”



„Felgyújtotta kelmed gyönyörű szép malmát, 
Mivelhogy nem adta néki Tercsi lányát...”
Öreg Rengi molnár ökle összeszorul.
Nézi malma végét, s arca elkomorul.

Hirtelen sikoltás üti meg a fülét,
Borzalmas látomás markolja a szívét.
Odanéz mindenki malom ablakába:
Sikoltozik ott fönt Rengi molnár lánya.

Már a közelében mardosnak a lángok,
Gyáva a sok férfi, s gyengék a leányok.
Senki se nem mozdul, csak néznek deremedten, 
Gömbi púpos teste hirtelen megretten.

Erős férfimarok fogja vézna vállát,
Bogár Imre tartja markában szakállát:
„Gyáva, hitvány féreg, most megfojthatnálak! 
Becsesebb előttem a leggyávább állat.

Ha szereted tényleg Rengi molnár lányát, 
Eredj, járd meg érte poklok tüzes lángját!” 
Gömbi földre roskadt, mekegett-makogot, 
Bogár Imre nézte, s gúnyosan kacagott.

Azután megfeszült izmos, barna arca,
Ránézett a tűzre, s megindult a harcra.
Szíve szerelméért szállt szembe pokollal, 
Harcba szállt ő volna százannyi pokollal...

Veszélyben volt Tercsi, gyönge violája.
Gyönge violája, barna kis babája.
Köhögött a füsttől, majd megfulladt tőle, 
Recsegett a lépcső, de ő tört előre.



Megvívott a tűzzel, elérte kedvesét,
Két karjába kapta kicsi szerelmesét.
„Itt vagyok, Tercsikém, gyönyörű szép szentem, 
De most meneküljünk, mert megégünk mentem.”

Tercsi a mellére hajtja szőke fejét,
Imrének szívére szorítja két mellét.
Hófehér karjával átfogja a nyakát,
Hosszú, forró csókra kínálja ajakát.

Sürgetnek a lángok, ordít a nép lentebb,
Tercsi szavainál vajon van-e szentebb:
„Ó, édes szerelmem, minek menekülnénk?
Forró lángok között együtt üdvözülnénk!”

„Egymásé sohase lehetünk mi ketten,
Haljunk hát meg együtt, büszkén, mind a ketten!” 
Imre megremegett kedvese szavára,
Aztán föllépett az ablak párkányára.

Karjában tartotta Tercsi édes testét,
Ordítva lesték lent mindkettőjük estét.
Bogár Imre buzgón, mélyen fohászkodott,
Mielőtt ugrásnak nekibátorkodott.

... Puha földre estek, semmi bajuk nem lett. 
Magához térítni Tercsit vízzel kellett.
Felébredt az úgy is, Imre lágy szavára,
Aggódó hangjára, szerelmes csókjára.

Arrább a nép morog, mint a zúgó tenger,
Tűz okát kutatja a sok dühödt ember.
Gömbi lázit köztük, Bogár Imrét szidja, 
Vetélytársa ellen nép haragját szítja.



Előbb nem hiszik el szavát az emberek,
Imre derék legény -  nem rossz az, jó gyerek! 
De hátha szerelme elvette az eszét?
Lám, milyen gyöngéden öleli kedvesét!

„Ő volt az, emberek!” -  lázit Gömbi hangja, 
„Nézzétek, mellette ott az olajkanna!”
Már hisz neki a nép, s törvényt tenni készül: 
„Pellengért a gaznak, súlyos büntetésül...”

Megragadják Imrét, megkötözik kezét, 
Elragadják tőle sikongó kedvesét.
Küzd a puszták fia, ámde mindhiába, 
Béklyóba van verve erős kaija s lába.

Viszik a piacra, föl a szégyentérre,
Csúfnak felkötözik testét pellengére. 
Fájdalmát, szégyenét ő nem nagyon bánja, 
Csak kicsi babáját, szép Tercsijét szánja.

*

Csúfos reggel virradt szép Bogár Imrére, 
Csúfos szégyenfáról lecsüngő fejére.
Fejét lehajtotta nagy-nagy szégyenében, 
Sötét gondolatok dúltak a szívében.

A sok járókelő messze elkerülte,
Mint a rablógyilkost, messze megkerülte. 
Pedig nem gyilkolt ő, sohase nem rabolt, 
Egész életében gyöngék oltalma volt.

És most mégis itt van, megveti mindenki, 
Nyájas, biztató szót nem mond neki senki. 
Hej, csak az ő kedves édesanyja élne,
Volna pártfogója, minden másképp lenne!



Egy lélek volt csupán, aki megértette,
Aki anyja helyett anyjaként szerette:
„Kedves öreganyám, kint a faluszélen,
Jó öreg Laula, te sem törődsz vélem?”

Gunyoros kacagás hangzott föl előtte, 
Kárörvendő arccal Gömbi állt előtte: 
„Szerencsés jó napot, kedves Bogár Imre, 
Hogymint vagyunk mostan, édes Bogár Imre?”

Imre nem válaszolt Gömbi szavaira,
Mereven nézett le béklyós lábaira.
Gömbi tovább szőtte sátáni szavait,
Imre már nem hallja kínzója szavait.

Mikor édesanyját említeni hallja,
Gömbi fecsegését végre megsokallja.
Fejét fölemeli, arcul köpi amazt,
Mint a dögre köp a jó szimatú paraszt.

Gömbit majd megüti mérgében a guta.
De azért nem ordít -  á, ő nem oly buta. 
Lőcsös lábaival odalép Imréhez,
Odahajol közel prédája képéhez.

Arcul csapja egyszer; arcul csapja kétszer, 
Somfavesszejével talán harminchétszer.
Imre arca tüzel minden ütés nyomán,
-  Én jól meggondolnám, kedves Gömbi komám!

Nézd, az arca merev, tüzel két szép szeme,
A veszett bikának tüzel így a szeme.
Hiába, nem bír az erős kötelekkel,
S Gömbi eltávozik kacsázó léptekkel.



Kielégült vágya, vadállati lelke,
Gyáva munkájában nagy örömét lelte. 
Irigyelte szörnyen Imre nagy erejét, 
Becsületességét, nagy lelkierejét.

Ámde eztán többé nem áll az útjába,
Ha megszabadul is, messzi viszi lába.
Talán nem marad itt nagy szégyene után, 
Emígy tanakodott Gömbi kománk bután.

*

A nap már lehajlott Tisza vize fölé,
Imre a kötelet csuklóin dörzsölé.
Unszolta az éhség, biztatta szerelme, 
Gyomra kérőn korgott: enni már elkelne.

Azt se nem értette, mi van sísereimével, 
Hogy reggeltől estig nem jött hozzá még el...

Minden erejéből megfeszíti karját,
Ordítását talán mindenütt meghallják. 
Reccsen a pellenge, kitörik helyéből, 
Roppant a kötél is, lehullik kezéről.

Puszták szabad fia, büszke sólyommadár. 
Újra király vagy te, előtted a határ!
Esti szépségében előtted a róna.
Messzire repülnél, csak egy lovad volna.

Messzi bámul Imre, túl a Tisza tükrén,
Bent a puszta mélyén csikorog a kútgém. 
Csikósok kurjongnak, paripák dobognak, 
Madárnak szárny kell, és jó ló a csikósnak.



Súlyos nagy léptekkel malom felé indul,
Tercsijére gondol, szíve ég a kíntól.
Arra viszi szíve, csak a malom felé,
Hej, te gyáva Gömbi, ne kerüljél elé!

Nyolcvan fontot nyom most mindkét csontos ökle; 
Simogatásuktól hallgatnál örökre.
Lapulj, áruló nép, fiad árulója,
Piszkos főzte teknek keserű lesz sója.

Üszkös romhalmaz most Rengi molnár malma. 
Megütődik Imre: Tercsi ebben volna?
Ásítnak az ajtók, az ablakok vakok,
Üszkein a romnak a hold fénye ragyog.

Imre göröngyöt fog, úgy, mint régen szokta,
Mikor Tercsijének ablakához dobta.
Rámered a rögre, aztán az ablakra,
S barna arca torzul keserves kacajra.

Szorítja a rögöt, nem mozdul a kaija,
Nem tudja feldobni, akárhogy akarja.
Erős vasmarkából kiszóródik a por,
Teste összeroppan, Bogár Imre zokog.

Hirtelen felkapja melléről a fejét,
Káromlások, szitkok ütik meg a fülét.
„Nyomomra akadtak a csahos vérebek,
Tercsikém, szép napok, Isten hát véletek!”

Nekivette útját a szőke Tiszának,
Azon túl is pedig a Sóti-pusztának.
Széles puszták után lesz majd csak ő szabad: 
Sűrű Bakony erdő mindenkit befogad.



Füzesek közt tűnt el üldözői elől.
Ámde mások jöttek most az alvég felől. 
„Mindegyik a vesztem, halálom akaija?
Miért hogy a jobbágy jobbágytársát marja?”

„Mért ilyen veszettek testvérgyilkoláskor,
S urak előtt gyávák könyöradománykor?”
Ez járt a fejében jó Bogár Imrének,
Aztán nekifordult a Tisza vizének.

Lágyan loccsant a víz teste fölött össze,
Nincs már semmi kapocs, mi e tájhoz kösse. 
Tisza befogadja, Bakony eltakarja -  
Halálát csak ez a szegény nép akarja?

Lihegve, fáradtan érte el a partot,
Lelkének kínzása egyre tovább tartott. 
Meglelte a parton szép kicsi Tercsijét,
Holtan találta meg szerelmét, mindenét.

Vízbe ölte magát nagy-nagy bánatában,
Ott nyugszik most teste szerelme karjában. 
Imre szólongatja, de ajkai némák,
Csókolja a kezét -  lágy karjai bénák.

„Szerelmes úristen, mért versz ilyen nagyon? 
Ha végem akarod, üss egyszerre agyon!” 
Senki nem válaszol káromolására,
Csak a Tisza locsog keserves szavára.

Szaladnak a habok, sír a Tisza vize.
Szomorú szavának a nép vajon hisz-e? 
Csobogj, szőke Tisza, ha nem is hallgatnak, 
Meséljed mesédet szomorú magadnak.



MŰFORDÍTÁSOK
rvo POPIĆ:

A NAP

Lesték a gyerekek a lenyugvó napot, 
s harsogták egyre:
Mért megy el? Hová ballag ott?

Nagymama vigasztalta őket: 
„Visszajön, ma már nem időzhet, 
ott messze álom vizére szán, 
indulásra kész a hajója már.

Pontos utas, akár az órainga, 
az álmos tücsökszó se fogja vissza. 
Az égi létrán magasba hág, 
beszikrázza a felhők kovát, 
azután, mint egy óriási labda, 
lehullik arra messze, nyugatra...

Az imént a felhők felett, 
úgy láttam, integetett...
Nos, ki trappol utána?”
-  Csípjük el, mielőtt lemegy! -  
sikoltozza a sok gyerek.

Alszanak-e már? Vagy hát 
kergetik azt az égi 
labdát?



ZÁPOR

Reggel még ablakkal könnyezett, 
kertben gallyakkal reszketett, 
háztetőn táncolt hopszaszát, 
öreg fa tövében sírdogált, 
tavasszal súgta, mit csinált: 
duzzadtak tőle tengerek, 
hidat söpört folyók felett, 
patakot medréből elterelt, 
lapított füvet, asztagot, 
fürge nyulacskát mosdatott, 
eresz alá’űzött verebet, 
itatott mezei egeret, 
paskolta fészkén a gólyát, 
s elvitte Öcsi papírhajóját.

FORGÓSZÉL

A forgószél néhanap 
mérgesen hajunkba kap.

Talán nem is szél, nem förgeteg, 
csak egy szeleburdi nagy gyerek;

azért feszít, azért kapkod, 
azért veri tölgyről a makkot;

feldúlja álmát a kertnek, 
csipiszt mutat a kicsinyeknek.

Könnyű lovas a fürge szél; 
paripáján messzire ér -



Igazi vezér: miatta 
röppen fejünkről a sapka.

A forgószél néhanap 
szelíden cirógat, 
s mondja is: „Tréfa csak,

hogy utunkat állta;
nem haragszik ő a kisdiákra,
csak hát nincsen senki társa.”

ÁGRÓL SZÁLLT ÜZENET

Madaraktól zeng az erdő, 
hangokat hord a szellő.

Csupa cserregés, trilla, csivit -  
hallgassuk csak egy kicsit!

,Az erdő az én palotám” -  
csattogja a kis csalogány.

„Cseresznye kell, nem dió!” -  
zengi a kényes szép rigó.

„Nekem dióra sem telik” -  
sírja az árva tengelic.

Felüti fejét a kis veréb:
,A sok panaszból már elég!”

Megtoldja szavát a csöppnyi cinke: 
„Vigyázzunk inkább kicsinyeinkre!”



Dicsekszik a dalos pacsirta:
„Az én kottám egekbe írva!”

Nem szól, csak tovább farigcsál 
a szorgos ács, a tarka harkály.

így csirregnek, dalolnak -
Hogy mit -  tovább mesélem holnap.



ELBESZÉLÉSEK
„GRAFIKÓNIA”

Egyik álmatlan éjjel éppen azon gondolkoztam 
sírom mélyén, hogy valamit ki kellene találni, vala
mi szórakozásfélét, hogy elüssem az örökkévalóság 
unalmát, amikor érdekes dolog zavarta meg csendes 
elmélkedésem. Valami bizsergésféle futott át csont
rendszeremen; a koponyacsontomtól a csigolyáikon 
és avasodó oldalbordáimon keresztül egész a térd
kalácsomig. A delejes érzés tán azon túl is terjed, ha 
alsó lábszárcsontjaim nem kaptak volna reumás 
bántalmakat a két évezred előtti, emlékezetesen 
cudar télen... Akkor még Cérnákovics, a lőcslábú 
szabó is náthát kapott mellettem, pedig jó méterrel 
alább volt a lakása. Már eme kiváltságos helyzeténél 
fogva is ellenszenvessé vált, többszöri feljelentés is 
érte részünkről a sírbizalminál, amikor pedig erős 
meghűlése folytán tüsszögni kezdett és utálatos 
módon szívta orrüregét, nem állhattuk türelemmel. 
A sírvilág demokratikus jogrendszerével élvén, az 
ötödik sírsor egy, még eléggé ép sírboltjában, mely
nek csupán északi fala omlott be, rendkívüli konfe
renciára gyűltünk egybe, s Cémákovicsot lázítás és 
csendháborítás vádja mellett megrögzött reakciós
nak bélyegeztük. ítéletünk alaposságát bizonyította 
látszólag az a tény is, hogy a szabó tizenötszöri 
idézésre sem jelent meg közöttünk. Később meg
tudtam, hogy jól titkolt betegsége gátolta őt ebben, 
három bordáját ugyanis elvesztette a legutóbbi min- 
denszenteki táncmulatságon. Bár a csacska csont
váznépség azt is suttogta-buttyogta, hogy Szávics-



kánénak ajándékozta őket... Szemtelen tanúk állí
tották, hogy a mindig magabiztos iparoscsontváz 
egész belesápadt a hírbe, amit egy kárörvendő féreg 
vitt neki egyenesen a gyűlésről... Ilyen szégyent tar 
koponyacsontján! Őt bélyegzik reakciósnak, aki már 
az árnyékvilág borús napjaiban kifejezésre juttatta 
ez örök ország iránti határtalan ragaszkodását, 
amikor a kertjében próbaásatásokat végzett földtani 
ismeretei bővítése céljából... Az a sonka meg miegy
más alávaló hazugság, hisz csak egy csülök volt, 
amit a kutyák hordtak egyik kertből a másikba. És 
akkor épp az ő kertjében hordozták azok a... Ó, mi
csoda skandalum, micsoda szégyen!... Siránkozása 
megejtett. Ilyképpen gondokoztam: istenem, hisz ő 
is csak csontváz, mint mi, neki is van reumája, sőt 
családi gondja, hisz felesége a nyugati temetőből 
állandóan küldözgeti rá a leselkedő, besúgó temető
bogarakat, figyelnék meg, hogy a műsoros estek 
utáni táncmulatságokon, különösképp a minden- 
szenteki álarcos bálakon, kikkel táncol a félje...

A bizsergés, mely már eltemetett érzéseket 
ébresztgetett bennem, határozottan erősödött, s 
egyszer csak egy agyonfáradt atomocska rogyott 
homlokomra. Végső erőmegfeszítéssel valamit ajkai 
közé dugott, mire nagy villanás, robbanás után mil
liónyi elektronhad nyüzsgött szét csontsejtjeimen. 
Miután különböző rendeltetésű, finom műszereket 
szedtek elő táskáikból, mely mindegyikük oldalán 
ott lógott, hihetetlen ügyességgel estek neki a mun
kának. Tevékenységük érezhetőleg arra irányult, 
hogy mint kiaszott, közösségi életre nem alkalmas, 
tartalékos hullát likvidáljanak az enyészetfenség 
parancsára... Tévedtem... Jóllehet jólesett volna 
már a pihenés a pletykás, kishitű föld alatti világ



után, ahol földi vakreményeim megcsúfolásaként 
ezernyi napi gond és soha nem ismert betegség 
kínozott... Egy ezred elektron orrüregemen keresz
tül agyboltozatom sötétjébe masírozott messzi előre
tartva lámpásaikat, s egy rögtönzött megbeszélés 
után, vezérük utasításait követve nekiláttak kiszá
radt koponyacsontjaim sejtjeinek. Munka közben 
állandóan egy szó t ismételgettek -  ez, amint később 
kivettem, az időpont volt, melyre befejezik a 
munkát. Megbizonyosodtam, hogy ismeretlen ren
deltetéssel milliónyi munkaerő fáradozik már-már 
széthulló csontozatom megjavításán -  sőt talán 
messzebb menő tervvel folyik a lázas tevékenység!... 
Egyszeriben melegem lett e gondolatra. A rajtam 
eszközölt munka majdnem kellemes, a borbély
ecset simogató babrálásához hasonló érzetet keltett 
bennem. Határozott vágyat éreztem ekkor a föld 
feletti élet csendes örömei után: napsugár, erdők, 
vasárnap délutáni szunyókálás, amikor az ember 
befüggönyöz és még egy náthás, göthös szomszéd se 
riogatja fel legszebb álmából... Valami pattant 
mellcsontjaim között, az elektronemberkék elrakták 
szerszámaikat és valami könnyű, mámoros illat 
kúszott szét a humusz légcsatornáin... Még láttam, 
hogy a fényes sisakú vezér leméri a pontos időt és 
elégedetten jegyez noteszébe... aztán int alanta
sainak. ..

Szokatlanul kényelmes ágyban arra eszméltem, 
hogy fehér köpenyes alakok vesznek körül, egytől 
egyik némák, megszólalásig hasonlóak. Előbb sze
mem káprázik a gyengeségtől. Arra ugyanis, ami 
velem történt, tisztán emlékeztem. A hozzám 
legközelebb álló fölém hajolt és valami ismeretlen



nyelven hátraszólt hasonmásainak. Aztán egyikük 
szó nélkül koporsó alakú készüléket forgatott tes
temre. Pillanatnyi sötétség közben úgy éreztem, 
hogy a furcsa rendeltetésű szerkezet felszív magába. 
Legvalószínűbbnek tartottam, hogy ez egy változata 
a személyi azonosság megállapításának, -  ujjle
nyomat helyett, úgy látszik, ezek mindjárt testle- 
nyomatot vesznek. Megadván magamat sorsomnak, 
vártam, mit kezdenek velem -  az ég tudja, milyen 
idős holmival. Nem sokáig türelmetlenkedtem, mert 
szinte pillanatok alatt változott a szín. A fehér 
köpenyes társaság dolgát végezvén eltűnt, s he
lyükbe fekete köpenyesek jöttek -  ugyanúgy egyfor
mák arcra, testalkatra. Egymás között hevesen 
vitatkoztak. Vitájuk tárgya csakis én lehettem, mert 
folyton felém mutogattak... Végül is kivált közülük 
egy és hadaró, sok magánhangzós nyelven szagga
tott kérdéseket intézett hozzám. Társa sikertelen
ségét látván, másik próbálkozott velem. Az ő éneklő 
beszédét sem értettem. Ugyanígy kudarcot vallott a 
harmadik, a negyedik és ötödik is... Némelyikük 
ugatásszerű hangokat hallatott, a másik szűkölő, 
sziszegő, ismét másik élénk, pattogó nyelven szólt 
hozzám. Már magam is kétségbeestem, hogy ez új 
világban senki emberfiával nem tudom magam 
megértetni. Ekkor egy egészen puha tekintetű nyel
vész lépett hozzám és érthető, hibátlan kiejtéssel 
anyanyelvemen szól hozzám:

-  Melyik kor gyermeke vagy, idegen?
Mozdulatlan arca élénkebb kifejezést öltött

látván, hogy megértettem őt.
-  Nos, szólj, ha érted beszédem! -  folytatta mele

gen, és éreztem, hogy belső izgalmát igyekszik 
elpalástolni. Míg azon törtem a fejem, honnan is
meri ez a rokonszenves nyelvész népem nyelvét, ő



nyugodtan bámult szemeim közé barna fényű sze
meivel.

Társai, kikkel alig lehetett valami belső viszonyban, 
száraz kíváncsisággal dugták közel koponyáikat, bár 
láttam, beszédünk idegen előttük.

-  Előbb is -  szólaltam meg és gyönge mellemből 
felszabadító köhögés tört fel -  azt szeretném tudni, 
hol vagyok és hogyan kerültem ide. Hangom engem 
is meglepett...

A nyelvész karon fogott és felelet helyett egy 
egyszerű oszlopcsarnokon át a szabadba vezetett. 
Elámulva néztem körül. Legfeltűnőbb volt, hogy, bár a 
napot sehol sem láttam, a tájat vérvörös fény uralta.

-  A napot keresed, idegen? -  találta el kísérőm ki 
nem mondott gondolatom és rám se tekintve, keser
nyés mosollyal folytatta: -  ... azt már keresheted! 
Egyik tudósunk kísérletezései közben felrobbantot
ta. Csak lángeszűségének köszönhető, hogy a 
világűrbe szertehulló, izzó hőanyag nem vitte pusz
tulásba Grafikóniát.

Az ismeretlen szóra fölkaptam a hallottaktól még 
jobban szédelgő fejem.

-  Gra-fi-kó-ni-át?... Hát az mi?...
-  Majd meglátod! -  válaszolta sokat sej te tőén és 

szomorkás, fáradt hangjából ezúttal éreztem először 
halvány büszkeségfélét kicsengeni.

Az idő múlásának ellenére a vérvörös megvilá
gítás se nem halványult, se nem erősödött. Azt se 
tudtam, hajnalodik-e vagy az alkony pírja festi meg 
a tájat. Nyelvész társam megmagyarázta, hogy 
Grafikóniába soha sincs éjszaka. Az egyedeire bon
tott fény- és hőenergia-mennyiség a világűrben el
oszolva, s új törvényszerűség szerint keringve állan
dóan és minden irányból egyenlő erővel hat a halá



lom óta ily furcsa mód megváltozott öreg föld
golyóra.

-  De a holdfény! Meg a csillagok! -  kiáltottam fel.
-  És az évszakok gyönyörű változatossága... Hát 
mindez nincs nálatok? Es költőitek hogyan tudnak 
írni az éjszakák sejtelmes varázsa nélkül? Festőitek 
nem élvezhetik az őszi erdő ezernyi káprázatos szín
változatát?... És, mondd, nálatok, itt, ezen a földön 
az anyák nem ismerik az altatódalt?...

Láttam, hogy kirobbanásom hatással van rá.
-  Költőink!... -  ismételte a szót lesújtóan, és 

szkeptikus nevetése szíven markolt. -  Látszik, hogy 
jócskán aludtál, idegen!... -  Arcát fájdalmas vonás 
torzította el, közben közel hajolt hozzám, s szeméből 
kínzó tűz lángja csapott felém. Előbb körülnézett, 
mintha félne társaitól, akik valamivel arrább, egy
más mellett lépdelve vitatkoztak, mintha életükben 
egyéb dolguk sem akadna. Kísérőm hangja suttogóvá 
vált, szinte megdermesztett:

-  Tudd meg, hogy nálunk nincsenek költők -  
legalábbis olyanok, aminőkre te gondolsz. Szív nélkül 
nem lehet írni! Nálunk pedig nincs szíve senkinek...

Arca elborult, mintha maga megrettent volna a 
kiejtett szavaktól.

-  Tudd meg, te szerencsétlen, ki ide vetődtél, 
hogy mi már négyéves korunkban kioperáljuk gyer
mekeink szívét és helyébe műszert helyezünk, mely 
a vért hajszálnyi pontossággal löki tovább!...

Iszonyodva elhúzódtam tőle, mert attól tartot
tam, megőrült. S ő csak folytatta messzi nézve a 
végtelenségbe, mintha csak panaszt mondana vala
mi ismeretlen nagyságnak:

-  Nálunk nincs dal, csak dinamózúgás, fúrógép- 
sziszegés, meg esztergapadok sikongása. Az embe



rek nem sírnak, nem nevetnek... Ó, idegen, nálunk 
nem nyílik az a virág, melyről oly sokat olvastam a 
ti régi könyveitekből: nálunk nincs szerelem! 
Grafikonok, munkakimutatási táblázatok kötnek 
bennünket egymáshoz a szeretet láncai helyett...

Zsebéből összehajtogatott keménypapirost húzott 
elő, majd szétteregetvén, lázas magyarázatba kezdett:

-  Látod, ez Gráfikónia hat hónapos terve! -  
Szájából perzselve buzogtak a szavak. -  Ez alatt az 
idő alatt tízezer új atomromboló központot léte
sítünk, ötvenezer dinamógépet készítünk, meg
javítjuk a közlekedési viszonyokat Neptuniával, het
ven rakétaállomást építünk és száz százalékban 
végrehajtjuk a kicsinyek deformálását...

-  Ez az a szívtelenítés? -  vetettem közbe félénken, 
hogy gátat vessek felhevültsége további fokozódásá
nak. Izgatott arca bamba kifejezést öltött váratlan 
kérdésemre. Lélektelenül maga elé motyogta:

-  Ez az, igen, ez a szívtelenítés. És az én kislá
nyomra is sor kerül holnap... A tervből nem enged
nek... De én sem engedek!!

Felkapta fejét és szűkölő fájdalommal megragad
ta vállamat:

-  Nem engedek! Érted? Nem engedek! -  aztán 
ismét meglágyultan. hulltak ki belőle a súlytalan 
szavak. -  Hisz olyan szép így kacagó vidámságával, 
érintetlenségével!

Meghatottan tettem vállára a kezem:
-  Csillapodj, barátom... De mondd, az anyák és a 

te feleséged is hogyan engedhetik leölni magzataik 
arcáról az ártatlan mosolyt, lelkűkről a tiszta derűt? 
És te? Hisz te...

Nem engedte tovább folytatnom, hanem meg
történ elmondta, hogy véletlen folytán őt elkerülte a



grafikóniai gyerekek sora. Úgy nőtt fel érző szívvel a 
sok gépember között -  magányosan, szenvedve, senki 
szeretetét nem élvezve, érzelmeit magába fojtva.

-  Tudod, barátom, többször elhatároztam, hogy 
önként jelentkezem bonckés alá, hogy megszaba
duljak ettől a vérző húsdarabtól, hogy véget vessek 
szenvedéseimnek. De az utolsó percben mindig visz- 
szatartott valami. Vagy egy csicsergő fecske a vil
lanyvezetéken, vagy egy még érintetlen kisgyerek -  
legtöbbször csak egy szál szarkaláb, amit a kórház
fal repedésében pillantottam meg...

Karomba fűzte karját és szótlanul megindultunk. A 
tudományos intézet mind messzibb maradt mögöt
tünk. Társam magába mélyedt, én pedig többször 
visszatekintettem a hatalmas épületalakzatra. így 
messziről titokzatosnak tűnt furcsa embereivel és 
csendjével. Bántott a ránk nehezedő némaság. Kiet
len, vörös salakos tájakon jártunk, sehol egy fűszál 
vagy az életnek legkisebb jele...

-  Mondd, hová megyünk? Nem tévedtünk mi el?
-  robbant ki belőlem a türelmetlenség, és megvetet
tem a lábam, mintha tapodtat se volnék hajlandó 
továbbmenni. A nyelvész előhúzott egy órához 
hasonló műszert.

-  Mindjárt a telepen leszünk...
Nem értettem, miként tehet ilyen könnyelmű 

kijelentést, hiszen ameddig szemem ellátott, épület
nek nyoma sem volt. Igyekeztem türelmet erősza
kolni magamra, és szó nélkül hagytam válaszát. 
Első pillantásra ébredt rokonszenvem csak nőtt 
iránta, mikor nyomorúságos életére gondoltam. Azt 
hiszem, feszélyezte őt hallgatásom, talán érezte is, 
hogy magyarázattal tartozik, mert egyszer csak 
megszólalt:



-  A környék, ameddig ellátsz, és azon túl is, 
rakétarepülők le- és felszállótere. Épp ezért veszé
lyes erre járnunk. A telep lenn van alattunk, mind
járt odaérünk az ötös aknához. Az intézetből lejáró 
vezet ebbe a modern tartaroszba, de nem akartalak 
arra vezetni. Itt fenn még csak megvagyok, de az 
alvilág borzalmasan hat rám. Egyébként úgysem 
élvezed sokáig ezt a tájat...

Szavaiból annyi burkolt fenyegetést vettem ki, 
hogy hirtelen rá kellett tekintenem. Ő egyforma 
szenvtelenséggel tűrte kutató pillantásom. Érez
tem, hogy ennek a világnak szükségére vagyok, hisz 
azért mozgósították értem tudósaik legjavát. De 
miként engedhettek szabadjára evvel a társukkal, 
akiről úgy érzem, kihúz közülük.

Ismét tapasztalnom kellett kísérőm gondolat
olvasó képességét.

-  Attól félsz, eltévedünk? Ó, nem! Az intézet párt
fogó figyelemmel vigyáz minden lépésünkre. -  
Halkan nevetett, mintha csak mulatna fájó szelle
mességén. Hirtelen apró, eltiprásra született féreg
nek éreztem magam a megsejtett hatalom mellett, 
melynek láthatatlan nagy szemei izzón tapadtak 
alakomra minden irányból. Épp idejében süly- 
lyedtünk le egy teniszpálya nagyságú földabrosszal 
a mélybe, a modern tartaroszba. Felettünk rakéta
repülők vijjogtak el, mint megriadt égi madarak, de 
rikoltozásuk mind erőtlenebbül hatott le hozzánk a 
felettünk egyre szűkülő, majd végképp eltűnő 
résen... Helyettünk új hangokhoz kellett fülemnek 
hozzászoknia. Csak megsejtett, de még nem látott 
gigászi gépek vad robaja morajlott. fel az iszonyú 
tárnából. Ezeknek komor hangegyvelegébe sírón 
búgtak bele a dinamógépek, mint szédülten züm



mögő, mérges darazsak; olykor-olykor tonnás 
kalapács pokoli csattanásai hangzottak felénk, 
majd pillanatnyi szünet, amikor csak agyam bódult 
kalapálását érzem -  utána... Hirtelen megrándult a 
hihetetlen simán süllyedő felvonó. Alig szédelegtem 
ki belőle társam karján, máris zuhogott vissza a 
deréknyi sodronyköteleken, hogy elzárja felettünk a 
kiutat. Káprázatos színekkel erős reflektorok villog
tak felénk a távolból, mellettünk iszonyatos acélpil
lérek, támasztógerendák csillogtak érces fénnyel, s 
én a látottaktól elgyöngülten, rogyadozó lábakkal 
minduntalan úgy éreztem, hogy beleütközöm a 
lázas ütemü munka okozta milliónyi hangegyedbe. 
Grafikónia gyártelepén jártunk. Füstöt, kormot se
hol nem láttam, az erős lámpák fénykörében mozgó 
szürke alakok mind egyformán, szótlanul végezték 
munkájukat. Összes ténykedésük egy apró gomb
nak megnyomásából vagy valamely óriási erőt kifej
tő gépkarnak a kezeléséből állott. Beidegződött moz
dulataikra, mint egy végtelenségig ismételt vezény
szóra, meg-megremegett egy-egy acélkolosszus, 
mintha csak vonakodnék megmozdulni, aztán mo
torzúgás, lánccsikorgás közepette magasba lendült. 
Az egyik irányból vasesztergák sziszegő, berregő 
hangja hallatszott és orromat megcsapta a frissen 
vágott acél pörkölt illata. Társam egykedvűen lép
delt mellettem. Az elénk táruló kép szokatlan volta 
ellenére lehangolóan hatott rám. Olykor közelebb 
kerültünk egy-egy munkáshoz. Az intézet robotosai- 
hoz hasonlóan ezek is egyformák voltak. Sima, 
sápadt arcukról nem olvashattam le, milyen idősek. 
Szemükből tompa élettelenség, bágyadtság sugár
zott. Egy ilyen munkás véletlenül hozzám ért mezte
len, inas karjával és én megrázkódtam, mert hideg



testének érintése borzongással töltött el. Kísérőmtől 
meg akartam kérdezni, hogy ezek az alakok élnek-e 
egyáltalán, hogy változatlan életük a fájdalom és a 
boldogság érzete nélkül nem hasonló-e az egykori 
gályarabokéhoz, vagy még inkább az ólombányák 
szerencsétleneinek sorsához... De nem szóltam, 
hisz felesleges lett volna. A gályák evezőseihez néha 
napsugár hatolt le a hajófenékbe, s-ha kikötöttek, 
hallhattak emberi hangokat, örömkiáltásokat vagy 
perlekedést és érezhették, hogy élnek, mert olykor 
megcsillant parányi ablakaikon át valamely száraz
föld pálmáinak lombja. És a legsötétebb bányapoklok 
kazamatáiban a sínylődő emberroncsok penészes 
arcára bizonyára megkapó kifejezést varázsolt olykor a 
szívemberek utolsó nagy kincse, a reménykedés...

Merengésemből társam riasztott el. Szótlanul 
előremutatott karjával. A messzeségben ritkulni lát
szott a lámpások sora és a régi, jellemző vörös fény 
váltotta fel fényüket. Egy könnyű kis szállítókocsin 
csakhamar elértük a tárna kijáratát és előttünk volt 
Grafikónia a maga jellegzetes sima stílusú, egyszerű 
épületeivel, halotti csendjével, néptelen utcáival. 
Utunkat gyalog folytattuk. Társam szótlansága felol
dódott, mihelyt szabadon fellélegeztünk:

-  Amit az imént láttál, minden polgárnak sorsa, 
kivéve a lakosság azon hányadát, kik hozzám ha
sonlóan az intézetben dolgoznak. A grafikóniai mun
kás eszköz a terv megvalósításában -  egy szürke 
gomb, érzéketlenné tett emberi gép a célért folyó 
őrült hajszában.

-  De kiknek vagy kinek dolgozol hát?! -  kiáltot
tam fel. -  Kiért, miért kell megfosztani őt ember
ségétől?...

Kísérőm hangja suttogóvá vált.



-  Az új istenségeknek; a Gépnek, az Atomnak és 
a Villamosságnak az őrültjei tartanak kezükben 
mindent... Ezeknek az új molochoknak áldozzák, 
nem, odadobják gyermekeik remegő, pici szívét, 
hogy fásultak, érzéstelenek legyenek, akárcsak ők...

Hirtelen eszelősen felordított, hogy megrémültem 
tőle, és futni kezdett. Én a nyomában mindenütt, 
mert féltem, hogy ostobaságot akar cselekedni s én 
magamra maradok abban a szörnyű világban. Majd 
kiszakadt már a tüdőm, mikor végül beestünk egy 
ház kapuján. Virágágyás mellől bájos kis gyereklány 
emelkedett fel játékából és apja szokatlan megje
lenésén tán még jobban megütközött, mint rajtam... 
Társam felhevülten, boldogan omlott le lánya elé és 
magához ölelve elhalmozta csókjaival... Azután 
gyermekével karján felém fordult, hogy bocsá
natkérőn engesztelni próbáljon:

-  Ne haragudj, barátom, de azt hittem, meg
őrülök, mikor eszembe jutott gyermekem: hátha ma 
jönnek el érte a pribékek és többé nem látom így 
elevenen, mosolygón. Többször felébredek álmom
ból, ott kell hagynom munkahelyem, mert őrült 
sejtéseim azt súgják: most, most rabolják el gyer
meked! Mért is van szívem, feleségem kigúnyol -  
szerinte ok nélküli -  gyengeségemért. Ha hallanád, 
milyen egykedvűséggel beszél e szörnyűségről!...

Hirtelen meglebben a ház ajtaján függő háló és 
előttünk állt a kislány anyja, az első graírkóniai nő. 
Arcáról végtelen kifejezéstelenség, kíváncsiságnak, 
női kellemnek vagy csodálkozásnak legkisebb jelét 
nem olvashattam le. Gépiesen köszöntötte férjét a 
maguk nyelvén és formás karjával hátramutatott a 
szobájukra. Beléptünk. A szoba meztelen dísztelen- 
sége megdöbbentett. Furcsának találtam azt is,



hogy társam elfeledkezik engem bemutatni felesé
gének. Az aszsony szótlanul eltűnt, s mi hárman 
magunkra maradtunk.

Kint hirtelen lépések zuhogtak fel és az ajtóban 
két erőteljes alak jelent meg komoran, feketén... A 
kislány felsikoltott és kicsiny karjaival átkulcsolta 
apja nyakát. A nyelvész végtelen lassúsággal emel
kedett fel ültéből, szemeit le nem emelvén amazok
ról. Azt vártam, hogy hátrálni fog, hogy őijöngve 
menekülni igyekszik, de egyiket sem tette. Villogó, 
barna szemeiből gyilkos tűz perzselt ellenségei felé, 
izmos nyakán forró ütemben lüktetettek az erek. 
Megreszkettem és lélegzetelfojtva hallgattam a ránk 
zuhanó csendet. A pribékek mozdultak először. Fé
lelmetesek voltak, amint egyszerre előreléptek. Ekkor, 
a szörnyű gondolatra, hogy iszonyú mancsaikkal 
mindjárt megragadják a remegő kislányt, agyamba 
tódult a vér és felordítva rávetettem magam az 
egyikre. Fejemen tompa ütést éreztem s míg a földre 
rogytam, elhomályosuló szemmel, öntudatom végső 
megfeszítésével figyeltem a fejleményeket. Miután 
velem végeztek, zsákmányuk felé indultak, akit las
san hátrálva görcsösen magához szorított az apja. A 
szememre ereszkedő és mind tömörebbé váló köd
függönyön keresztül láttam, mint koppan neki az 
apa hátráló teste a falnak. És a két markos legény 
kínosan lassú léptekkel csak ment még akkor is 
feléjük, amikor ők már nem menekülhettek... Az 
egyik fekete alak kinyújtotta kezét, hogy megragad
ja áldozatát. A kislány apja mellére rejtette szöszke 
fejét és elsírta magát. A szerencsétlen férfi kezében 
fegyver csillant meg, de mielőtt használhatta volna, 
őt is az én sorsomra juttatták: élettelenül terült el a 
padlón. Ekkor váratlan dolog történt...



Az ajtóban fáradt arcával az édesanya jelent meg. 
Mereven nézett farkasszemet a gyilkosokkal. Szürke 
szeme égett az éledő szenvedélyektől. Orrcimpái 
remegtek, mint az együgyű gyenge őzé, mely a fene
vadat tetten éri otthonában... Hihetetlen, de szép 
volt így, lobogó tekintetével, hullámzó keblével. Láttam, 
mint néz gyermekére, kinyújtotta karját és szívet 
tépő, édesanyai zokogásban tört ki... Fehér, szép 
karjai esdőn remegtek az üres levegőben és erőm 
végső fogytán megdöbbenve láttam, hogy bal melle 
táján meleg, piros csíkban buzogni kezd a vér... 
Éreztem, mint hagy el erőm, szemem előtt egybe
folyt az édesanya alakja a szoba szürke falával, de 
az a piros folt ott égett továbbra is vérző mellén és... 
És még akkor is láttam, mikor verejtékben fürödve, 
levegőért kapkodó lélegzettel felébredtem nyugtalan 
álmomból...

Anyám hajolt fölém és végigsimított forró hom
lokomon.

-  Csak ha már fölébredtél, fiam! Meg kell mérni a 
lázad, mire ismét jöíi az orvos...

Az ajtó felől ismerős köhögést hallottam, majd 
gyönge kopogtatást...

-  Jaj, már itt is van... -  rezzent össze anyám és 
sietett ajtót nyitni. Az ajtón, lőcslábaival bajlódva, 
beszégyenkezett a mi jó szomszédunk: Cérnákovics 
bácsi, aki rongyos munkásruhák javításából él itt 
mellettünk pincelakásában.

Agyam felé tartott és száraz kohácsolás közben 
tettetett kedélyességgel kérdezte:

-  No mi az, Ferkó, csak nem akarsz elpatkolni?...

Szabadka, 948. nov. 6.



FALAK KÖZÖTT

Zsongó, verőfényes tavaszi délelőtt volt, amikor 
az első, halálos szerelem kihajtott gallérral sétál a 
korzón, a Tesztera virágos lankáin csapongó mé
hecskék csípnek be a hímpor illatától és a Duna
kanyar kölyöknyíreinek ezüstjébe vésett szívekből 
úgy csorog a mézga, mint átdöfött szívből a vér...

Laci mindebből semmit sem látott. Ott mosott 
anyja faluról hozott deszkateknőjében a házmesteri 
épület tövében. Fölötte bodzabokor lombja vont sát
rat, azért is választotta ezt a helyet, hogy a bérház 
lakói meg ne lássák. Kölyökös, lágy vonásai eltorzul
tak a teknő fölött a megfeszített figyelemtől, amely 
egyrészt Eszterke finom fehérneműire, másrészt a 
hivatalukba siető lakókra irányult, oda, az árnyékos 
bérházfolyosóra. Gyönge idegzetű, beteges anyja ma 
reggel ismét rosszul lett, mert az emeletről leszórt 
morzsa miatt felizgatta magát a kövér adóellenőrrel 
folytatott perlekedésben. így aztán a ma estére ígért 
fehérnemű mosása Lacira szakadt. Ügyes fiú, jó fiú, 
majd megcsinálja ő, hiszen nem első eset, hogy 
főzésben, mosásban, súrolásban helyettesítette ágy
ban fekvő anyját szegényes otthonukban.

Ez a mai eset mégis különös izgalomba hozta. 
Eszterke levetett fehérneműinek simításában, löty- 
kölése közben, ott érezte a fiatal asszonyi test for
máit. Eszterke más volt, mint a többi házbeli nő. 
Egyedül élt, fönt, a második emeleten, mindig rövi
den, figyelmesen csengetett este, s ha kaput nyitott 
neki, olyan finom mozdulattal süllyesztette zsebébe 
az ötdinárost, mintha csak tudta volna, milyen lea
lázó egy ilyen ügyetlenül sikerült mozdulat. Egyszer 
ismét ő nyitott neki kaput, de jó későre járt, s kopot



tas pizsamájában sietett ki, amit negyedikes 
korában vett az anyja, amikor hosszabb kirándulás
ra ment az osztállyal. Eszterke akkor a markába 
csúsztatta a kapupénzt. Érintésének melegét most 
is itt érzi ujjain, míg serényen szappanoz, dörzsöl és 
csavargatja óvatosan a fehér és rózsaszín ruha
darabokat. Mintha űzné valami megmagyarázhatat
lan vágy. Már tisztáz, két, három vízben, noha fehér 
volt az összes szennyes, nem látott ő azokon egy ici
pici foltnyi szennyeződést sem. Most még csak a 
vékony ruhaszárító kötelet kell kifeszíteni a sző- 
nyegporoló karó és a bodzafa törzse között. Ez meg
van, most szép sorjában felcsippenteni őket, előbb az 
ágylepedőt, amelyben elsüpped meleg teste, aztán az 
ingeket, amelyet este lusta redőkben lehullajt magá
ról, úgy valahogy, amint azt a görög szobrok asszony
alakjainál látta a képzőművészet-történeti olvasó
könyvben, s végül azokat a könnyű, rózsaszín nadrá- 
gocskákat, amelyeknek ott lesz csendes búvóhelyük a 
bodza lomjai alatt, ahova nem hatolhat el senki kí
váncsi szeme.

Ebédre csak úgy beugrik a nyári konyhává át
alakított fáskamrába, egyedül fal egy pár falatot, 
mert anyja fekszik, ilyenkor nem tud enni, apja 
pedig csak alkonyattájt jön meg a Szenes vendég
lőjéből, miután az éjjeles pincérnek átadta az üze
met. Csodálatos, hogy bírja apja ebben a rekkenő 
hőségben azt a honoráris pincén szaladj-ide-sza- 
ladj-oda munkát. Nem mai gyerek, de jól tartja 
magát, azt meg kell adni. Úgy szikrázik az a nap ott 
fönt az örökzölddel befuttatott bérház fölött, hogy 
szűk majicája rátapad mellére, hátára, és kirajzo
lódnak kamaszos-férfias izmai. Most a dolog nehe- 
zebbikét végzi. Vasal. Minden idegszálával, minden



lihegő figyelmével, szolgai alázattal vezetgeti a köny- 
nyű, lenge holmikon a tüzes vasat.

A nap már a szomszédos állomásépület fölött jár, 
mire összehajtogatva beviszi anyjának a fehérne
műket. Eszterke fehérneműit... Anyja felkönyököl 
ágyában és éles szeme azonnal észreveszi a hibát:

-  Jaj, fiam, ezt a hálóinget megpörkölted!
Laci megdermed. Valóban, a bal mell tájékán, ott, 

ahol a szív lehet, majd féltenyérnyi pörkölődés látszik. 
És épp most történt, amikor Eszterke holmijait...

-  Nem baj, fiam, no. Majd én elsimítom Észter- 
kével... -  seppegi vígasztalólag, és máris le akar 
szállni ágyából.

-  Nem! Majd én viszem el, anyukám! -  szalad ki 
Laci száján a hirtelen tiltakozás, és hogy efölötti 
zavarát leplezze, máris felnyalábolja az egész halom, 
simára vasalt fehérneműt. Feleletet sem várva, 
magára hagyja anyját.

A lépcsőkön senki.
Az egyik kerek lépcsőházi ablakon letekint az 

épület hajójából, mint valami kajütablakon, s arca 
egy pillanatra mosolyra húzódik, amint a bodza 
lombjain túl inkább látni véli, semmint látja az ott
hagyott teknőt, amelynek a deszkarepedéseit a 
munka kezdeti izgalmában reggel a vén Hlacsekné 
egyik száradó rongyával tömködte el, amit a vénasz- 
szony bizonyára azért mosott ki, hogy az ócskapia
con eladhassa. De már ott áll Eszterke ajtajánál. 
Csönget és szíve a torkában kalimpál. Gyorsan 
szedte a lépcsőket az első emelettől a másodikig. 
Bizonyára most is egyedül van. Mi lesz, ha behívja, 
hellyel kínálja és talán mellé is ül a díványra? Lehet, 
hogy nincs is díványa...



Az ajtó ingerült rántásra pattan fel. Nem vette 
észre, hogy az egész idő alatt ujját a csengő gomb
ján felejtette.

-  Ja, maga az, Laci? -  csendül fel egy dallamos 
női alt, és Laci csak egy pongyolát, tarka virágos 
pongyolát lát maga előtt, meg fehér kis lábakat a 
házi papucsban megbújni. Nem mer föltekintetni, 
röstelli magát ügyetlensége miatt.

-  A ... a ruhákat hoztam, Eszterke! -  nyögi ki 
végül, pedig ezt már szükségtelen mondania, hiszen 
a fehérnemű könnyű terhét már Eszterke szorítja 
kebléhez. Aztán egy kéz legyinti könnyedén arcon, 
hamiskásan, csak úgy, ahogy kisfiút szokás.

-  Jaj, de kedves volt, Laci, hogy felhozta! Váljon 
csak egy kicsit!

Huzat támad, amely szinte szívja be magával a 
szoba félhomályába, mint a Duna-híd pilléreinél 
örvény sodra az odakeveredett kis parafadugót.

-  Tessék a pénz, anyukája tudni fogja, hogy meny
nyi belőle az övé!

„Tudni fogja, hogy mennyi belőle az övé...” Milyen 
finoman fejezte ki ezt is Eszterke! -  villan fel Laci 
malomként zúgó agyában ez a gondolatszemecske, 
és máris távozni készül.

-  De, hogy megnőtt maga, Laci! -  rántja vissza a 
bársonyos, búgó hang, mint amikor hirtelen fuvallat 
táncoltatja meg anyja szárítókötelén a fejjel lefelé 
lógó inget. -  Mondja hányadikba is jár?

-  Hatodikba, kérem... A hatodik b-be! -  teszi 
hozzá Laci, mert az a-ban is van egy Berec László, s 
megszokta, hogy így mondja. Azzal már menekül is, 
fut lefelé a lépcsőkön. Hogy, hogy nem, egy mosta
nában fölkapott vadnyugati slágert kezd fütyülni, 
noha ajkait valami tehetetlen sírásérzet merevíti



meg. Lent, az udvar sötétjében nekitámaszkodik egy 
hasábfakupacnak, háttal, mintha a hirtelen ledőlés- 
től akarná megmenteni. Nem messze, a síneken fel
hangzik az esti szabadkai személy lassuló zaka
tolása, s ennek az elhaló zakatolásnak az ütemei egy
befolynak. a halántékában lüktető ér verésével. A fejét 
szeretné beleverni ebbe a hasábhalomba, oktalanul, 
néma, torokszaggató dühvei.

A sötétedő szobában veszekedés fogadja. Haza
tért apja az ingét követeli, s nem találja sehol.

-  Nem értitek meg, hogy nem mehetek emberek 
elé ilyen ingben. Fölfordul a vendég gyomra, ha így 
viszem elé az italt.

-  Ott van, apám, a kis kaszliban... Betettem! -  
szólal meg Laci csendesen, és szeretné még hoz
zátenni, hogy „én mostam ki márna az Eszterke 
fehérneműivel együtt”, de ez hízelgés volna apjával 
szemben. Az anyja hallgat, némán, mint az évek óta 
lezárt sír, ott, nyoszolyáján, a sarokban. Nem meri 
mondani, hogy ma megint egész nap az ágyat 
nyomta, mert akkor az előzményeket is el kellene 
mondania, a kövér adóellenőrrel való perlekedést... 
Azt pedig nem teheti. Nem meri. Az ember a bérház 
lakóinak a pártján van, ki tudja, miért, hiszen 
napról napra alig látja őket. Laci az asztal sarkára 
helyezi a pénzt és az ajtófélfának dőlve nézi 
készülődő apját. Mintha még legény volna, gondolja, 
és titkolt irigységgel nézi vállas alakját, amelyet nem 
tudtak meggörnyeszteni a pincértálcák. Lám, alig 
jött, s máris megy, megszokták ezt már az anyjával.

-  Van pénzed? -  fordul a szoba sarka felé apja. -  
Nekem most pénz köll!

Csend.
De felelet nem is kell, már észrevette és fel

markolta az asztalról. Mindig ilyen volt az apja.



Gyors, indulatos, de ő mégis tisztelte, mert ret
tenetesen mély dolgokat sejtett meg apja sorsában, 
aki napjában száz meg száz fáradt, vidám, keserű 
vagy semmitmondó arc elé helyezi oda az asztalra a 
poharakat, egyforma szolgálatkészséggel. Látta 
évekkel fiatalabbnak, amikor még a legelőkelőbb 
hotel báljában, fehér asztalabroszok útvesztőiben 
cikázott előre, s most, a negyvenéves, honoráris 
kisegítő iránt valami szánalommal vegyes rokon- 
szenvet érzett.

Maguk maradtak. Maga maradt. Hiszen az anyja 
akár ha nem is volna itt, elmerül könnyű alakja a 
szoba sötét vizében, amely neki is már a torkáig 
emelkedett. A pályaudvarról elnyújtott, panaszos 
mozdonyfütty hallatszik. Busongó hangja mintha 
hívná, gyere most, rögtön, szálj fel az első vonatra és 
én elröpítlek innen, mint ahogy annyiszor kívántad 
már. Hova, merre? Talán katonának? Erre gondolt 
már néhányszor, de hiszen eddig fel sem vették 
volna; meg az anyja miatt sem tehette. Mi lenne, ha 
holnap anyja elé rukkolna tervével? Az apja talán 
nem is törődne vele. Az utóbbi időben azt sem  
kérdezi már, „no, mi újság az iskolában?”. Leve
leket írna haza, vigasztaló, gyöngéd leveleket az 
anyjának, hogy nem akarta terhelni többé a csalá
dot. És Eszterkének is küldene már másnap egy 
szép, megválasztott képes üdvözlőlapot és sokáig, 
alaposan gondolkozna, mielőtt megfogalmazná...

Hirtelen elszorítja valami a mellét. A pörkölődés az 
ingen! Az ám, azt elfelejtette megemlíteni Eszterkének. 
Hogy kerül így legközelebb a szeme elé kapunyitás
kor? Azt találja még hinni, hogy gyáván eltitkolta... 
Igaz, nem is sejti, hogy ő követte el, de az mindegy.



Csak egy pillantást vet a szoba sarkának irányába, 
s máris fut keresztül az udvaron, fel a lépcsőkön, hár
masával szedve őket. Fent lihegve megtorpan.

A lépcsőház tizenötös égője vigasztalan fénnyel 
hinti be a nyirkos falakat. Soha nem tudta, hogy 
ilyen barátságtalan itt fent este. Csöngetni akar, de 
észreveszi, hogy egy ujjnyira nyitva maradt az ajtó. 
Valaki úgy hagyta. A szoba felől halvány világosság 
szüremlik az ablakfüggönyön keresztül. Mintha 
álmában mozogna, odalép és arcát az ajtó üvegére 
szorítja.

Előbb azt hiszi, hogy nem jól lát, de aztán minden 
vére az arcába szökik az eléje táruló képtől:

Eszterke éppen kibontakozik valakinek az 
öleléséből. Az ő apjáéból... És nevet, incselkedve, 
csiklandósan, s az arca eltorzul ettől a száraz, élet
telen nevetéstől... Mennyire más nevetés volt az, 
amikor a fehérneműket hozta neki!

Laci elfelejt mindent. Elfelejti, miért is jött, pedig 
a pörkölődés ott ég, vörösük szinte a bal mell fölött, 
mintha csak részegítő bor, apja bora, vagy az ő 
meleg vére freccsent volna oda...

Olyan fagyos szívvel megy lefelé, mintha minden, 
de minden csöpp vére oda ömlött volna ki Eszterke 
melle fölött a frissen vasalt hálóingre. A lépcsőház 
kerek kis kajütablakánál tétován megáll és letekint 
az udvar holdfényben úszó tengerére. Most elnyúl
nak az árnyak, nem beszélnek hozzá az est sötét
jének furcsa nyelvén, mint máskor, ha a házmesteri 
ház elé ülve azzal szórakozott, hogy minden árny
ban élő alakot igyekezett felfedezni. Csak a szőnyeg- 
porló körvonalai merednek fel az udvar alaprajzából, 
mint egy akasztófának a rajza.



Oly lassú, vontatott mozdulattal szedi karikába a 
vékony ruhaszárító kötelet, mint hirtelen rokkant, 
sokat tapasztalt tengerjáró a megkorbácsolt hajójá
nak horgonyait. Átveti a hurkot a bodzafa nyakán és 
fel akar lépni a kis konyhaszékre, amelyen délelőtt 
anyja faluról hozott teknője pihent...

-  Ne! Fiam, kisfiam!
Úgy szédül vissza az alacsony, házmesteri épület 

sarkáról felszűkölő asszonyi hangra, hogy kiesik 
kezéből a hurok.

Rároskad a bodza törzsére, amelyben friss tavaszi 
nedvek keringenek ebben a fojtó tavaszi éjszakában.

Gyönge, erőtlen kar hullik a vállára, mint 
sebesült madár szárnya.

-  Mi volt az, kisfiam?
Laci zokog.
-  Eszterke, anyám... Meg édesapám...
Az a sebesült szárny ott, fiús vállán, rándul egyet.
-Tudom, fiam... Már régen tudom...
Laci föltekint csodálkozó, kerek szemekkel, s 

élete utolsó gyerekkönnyeinek meleg vizében meg
fürdeti magát a bérházak fölött úszó hold kénsavas 
fénye. A pályaudvar felől felkattog az utolsó vonat, 
aztán csend, csak a faluról hozott öreg deszkateknő 
alján koppan alig hallhatóan egy lehullott, levált 
bodzalevél...

Másnap pontosan nyolckor sápadt arccal ismét 
ott ült Berecz László a hatodik b-ben megszokott 
helyén. Csöngettek. Az idős magyartanárnő jött be, 
nevetséges, szeleskedő tavaszi frissességgel, osz
tályzó naplójához pár szál gyönygyvirágot szorítva.

-  Gyerekek -  tapsolt tenyerével -, ma dolgozat- 
írás! Jól figyeljetek, nehogy megártson a tavaszi 
mámor! -  mondta utálatos pajkossággal, aztán hoz
zátette:



-  A helyesírási hibákra jó lesz ügyeim, mert szi
gorúan osztályozom. Utóvégre jövőre nagyfiúk 
lesztek már, hetedikesek!

És azzal odakopogott hamis kígyóbőr cipőjében a 
nedvesre törölt fekete táblához és gondosan vezette 
rajta végig a csikorgó krétát. Lázas, kipirult kamasz
arcok és egy sápadt, felnőtt arc meredt a dolgo
zatcímre:

„Életem legérdekesebb élménye!”
...Zsongó, verőfényes tavaszi délelőtt volt, amikor 

minden hatodik b-ben ostoba tavaszi dolgozat
címeket karistol fel a kréta nedvesre törölt, fekete 
iskolatáblákra, amikor az első, halálos szerelem 
kihajtott gallérral sétál a korzón, a Tesztera virágos 
lankáin csapongó méhecskék csípnek be a hímpor 
illatától és a Duna-kanyar kölyöknyíreinek ezüst
jébe vésett szívekből úgy csurog a mézga, mint átdö
fött, fiatal szívből a vér...



FUGGELEK





A KÉSZÜLŐDÉS ÉVEI

Aki olvasta az Életjel kis példányszámú mini
atűrsorozatának 19. kötetét (Fehér Ferenc: Szabad
kai diákéveim, 1972), az eddig is tudta, hogy 
költőnk versei közül az Egy reggel otthon című 
jelent meg először nyomtatásban egy kezdetleges 
technikával készült, sokszorosított diáklapban, a 
Munkánkbán. A gimnáziumi életet összefoglaló 
kötet a költemény keletkezésének körülményeiről is 
tájékoztat: „1946 decemberének első napján, vagyis 
hajnalán ismét katonafiút búcsúztat a család. Az 
épp otthon tartózkodó szabadkai diák otthon öleli 
meg az idősebb testvért, mindenki elmegy az 
állomásra, csak ő marad otthon. A sparheltben pat
tog az akácgally, a' falióra vigasztalanul ketyeg a 
kisgyerekkori nyoszolya fölött... Az otthoni, hajnali 
elindulások nirvánája legyinti meg a Bogár Imre his
tóriájával alighogy elkészült költősüvölvényt.” (15.) 
S mire a szülők a vasútállomásról visszatérnek, 
elkészült a vers, amely majd évtizedek múlva a 
harminc év anyagából válogatott gyűjteményes 
kötet (Madarak folyója. Fórum, Újvidék, 1978) első 
darabja lesz.

Ismerjük tehát megszületésének indítékát és 
nagy vonalakban további sorsát, mégis érdemes 
kissé részletesebben szólnunk róla, egyrészt azért, 
mert a költőnek az Üzenet e számában közölt, pub
likálatlan följegyzéseiből újabb részleteket tudunk 
meg róla, másrészt pedig mert utóéletének alaku
lásában nekünk is részünk volt és talán olyan rész
letekkel is gazdagíthatjuk a vele, s nem utolsósor
ban a gimnazista Fehér Ferenc irodalmi tevékeny
ségével kapcsolatos ismereteket, amelyek esetleg



mások érdeklődésére is számot tarthatnak. Persze 
nem a filológiai teljesség igénye vezérel bennünket, 
nem a gyarapodás arányainak fölmérésére vál
lalkozunk, csupán annak a nyereségnek a jelzé
sére, amelyhez az első és a végleges változat elem
zése révén juthatunk, noha bizonyára más tanulsá
gok is kínálkoznak majd.

A vers tehát Topolyán, a családi házban született. 
Abban a házban, amelyben a költő életre eszmélése 
kezdődött -  ahogyan az jegyzeteiből kiderül (Őseim
ről. Üzenet 1989. október) -, ahonnan óvodába, 
majd iskolába indult, később pedig utazgató 
diákként Szabadkára, a gimnáziumba, s huszonegy 
éves koráig, 1949 nyaráig hajléka maradt. „Ebben a 
házban, illetve udvarán -  olvasható ugyanitt -, a 
szalmakazal tövében meghúzódva írtam első verse
met 1942. aug. 23-án, egy vasárnap délután, 
amikor a nyugatra vándorló fehér gomolyfelhők egy 
életre szóló elvágyakozás kínjait hintették el ben
nem apám marasztaló kerti fáinak csöndjében. -  Itt 
olvastam Arany János Toldiéi nyolc- vagy kilenc
évesen. Itt méláztam a szomszédos utcai akácok 
lombsuhogásos ünnepi tisztaságában, elérhe
tetlenségében -  titkokról meg sejtelmekről; itt éltem 
át félelmet és mesét, örömet és gyermeki szenve
déseket, csalódásokat, megbocsátásokat, gyógyulá
sokat... -  A kiskapuk esti, nyári gyerekközössé
gének melege itt gazdagított életre szóló tartalmak
kal, emlékekkel. Itt írtam az Egy reggel otthon  c. 
versemet 1946. november 30-án, amikor a család 
kikísérte Lajcsit, a regrutát az állomásra, s a hajnali 
szobában rám súlyosodott a megszólalás, a valamit- 
elmondás megnevezhetetlen kényszere.”

Ezt a versét küldte be 1947 elején a Munkánk 
pályázatára több korábbi kísérletével együtt, ame



lyek között két hosszabb lélegzetű mű, a mintegy 
négyszáz soros Krumpli Karcsi és a csaknem há
romszáz soros Bogár Imre sére lm e  is ott volt. Nem 
mindennapi termékenységre vallott ez. Erre a szor
galomra, erre a teljesítményre már akkor is érdemes 
lett volna fölfigyelni, ha nem párosult volna olyan 
tudással és tehetséggel, amelyre támaszkodva ki 
lehet építeni egy sajátos, hiteles költői világot.

A M unkánk kezdetben csak a szabadkai magyar 
gimnázium, csakhamar azonban a tanítóképző, 
majd valamennyi középiskola Népi Ifjúsági Szerve
zetének volt kéthetente, rendszerint nyolc, olykor 
tíz, egyszer pedig tizenhat oldalon megjelenő lapja. 
Első száma 1946. november 20-i, az utolsó pedig 
1947. május 1-jei dátummal készült Kiss Józsefnek, 
az Őrtűz egykori szerkesztőjének Karadžić utcai 
sokszorosítóműhelyében eleinte 300, végül pedig 
1500 példányban. Nyolc száma közül az utolsó 
három kettős szám volt. Mivel az intézeti munka 
tükre akart lenni, nemcsak híreket, tudósításokat, 
beszámolókat közölt, hanem szépirodalmi műveket 
is. Több, később ismert költő, író, publicista pró
bálkozása itt jelent meg először: Ács Károlyé, aki 
klasszikusok szellemét idézte (E m lékezés A dy  
Endrére, Emlékezés Petőfi Sándorra/, Pap Józsefé, 
akitől nemcsak verseket (Anyámnak, Palicsi já ték , 
Téli vetésen), hanem cikkeket (O lvassuk népi 
íróinkat, A szu boticai m agyar középiskolások  
együttm űködésének szükségessége) és több műfor
dítást (Vladimír Nazor: Vezérünk és Aggastyán, 
Branko Ćopić: Paraszt levele partizánőccséhez) is 
olvashattunk: Kopeczky Lászlóé, aki Ugrai László 
álnéven verset (Diákhajnal), elbeszélést (Verőn) és 
történelmi drámát (Aba Sámuel) írt. Sáfrány Imre



karcolattal {Az öregek), Szegedi Jenő jegyzettel (/I 
vitacsoportról) és riporttal {A š am ac-szarajevói 
vasútvonalról) jelentkezett, Vukovics Géza Bartók 
munkásságának jelentőségét méltatta (B artók  
Béla), Gellér Tibor pedig A Népkor és a m agyar ta
nulóifjúság kapcsolatáról számolt be. És -  mint már 
mondottuk -  Fehér Ferencnek is a Munkánlfoan 
jelent meg első verse és első írása. Talán nem 
szerénytelenség, ha azt is megemlítjük, hogy a lapot 
e sorok írója szerkesztette, s rendszerint ő írta a 
bevezető írásokat, de verset és tanulmányt is pub
likált. S az sem, hogy a Munkánkra, másutt is fölfi
gyeltek, s Fehér Ferenc és Pap József munkáit az 
Ijfúság Szava, a 7 Nap és a Híd is átvette belőle. 
Érdemes volna hát a diáklap történetét bővebben föl
dolgozni és irodalmi anyagát kötetben megjelentetni.

Mivel az önképzőkörben és az egyes szakcsopor
tokban is sokoldalú, szerteágazó munka folyt, a lap
-  amelynek munkatársai már 1945-ben azt ter
vezték, hogy Fáklya címmel irodalmi folyóiratot indí
tanak; a tetszetős fedőlapot Sáfrány Imre el is 
készítette -  1947. február 20-i számában jeligés 
pályázatot írt ki -  egyebek között -  versekre, novel
lákra, elbeszélésekre, tanulmányokra, karcolatokra, 
riportokra, színdarabokra. A május elsejei (7-8.) 
számban közzétett eredményhirdetésből azonban 
kiderül, hogy a pályázat iránt nem nyilvánult meg a 
várt érdeklődés, mert a határidő lejártáig, április 
elsejéig mindössze tíz pályamű érkezett az egyes 
szakcsoportokhoz. .Ennek ellenére mégis ered
ményes volt. „Első helyen kell megemlítenünk -  áll 
a jelentésben -  verspályázatunk egyetlen résztve
vőjét, Fehér Ferencet (VI. B. o. t., jelige: Gyepsori), 
akinek írásai mély kifejezőerejükkel, tökéletes csi-



szoltságukkal, érthető és magyaros, élénk, színes, 
változatos és hangulatos stílusukkal megérdemel
ten kerültek az első helyre. A többi önálló írás között 
nem találtunk egyetlenegy hasonló jól sikerült mun
kát sem. Két hatalmas -  csaknem 700 soros -  eposza 
(Krumpli Karcsi, Bogár Imre szerelme) fejlett írás
készségről tanúskodik, többi apróbb írása is kitűnő 
tehetségre vall. Bemutatkozott minden szempont
ból: elbeszélő, leíró versei, népdalutánzata, szonett
je, szabad verse és tanulmánya mindmegannyi 
sokoldalúságát emeli ki. Érdemes komolyabban 
foglalkoznia az írással. Érdeklődéssel váijuk továb
bi fejlődését.”

A szerkesztő meggyőződését, hogy kivételes 
képességű, ritka íráskészségű szerzőről van szó, 
csak növelte egy ugyanilyen jeligéjű dolgozat, amely
ről ugyanott a következőket írta: „Merész írás Fehér 
Ferenc (VI. B, jelige: Gyepsori) Parasztságunk és a 
politika című tanulmánya. Nemcsak hogy a ren
delkezésre álló anyag kevés (ha egyáltalán van!), 
hanem a dolgok meglátása is alapos ismeretet és 
előtanulmányt igényel. írójának a parasztság között 
kell élnie, megértenie megnyilvánulásait, együtt 
éreznie vágyaival, helyesen fölfogni és magyarázni 
gondolatvilágát. Szempontul kell vennie a megválto
zott idő parancsszavát, s mindazt, ami korszakal
kotó változást idézett elő parasztságunk életében. 
Nem lehet általánosítani: nálunk, Vajdaságban 
mások a viszonyok, mint Magyarországon; ennélfog
va természetesen más a parasztság helyzete is, ami 
döntő kihatással van minden irányú megnyil
vánulására. Szorgos munka, gyűjtögetés és alapos 
hozzáállás szükséges ilyen általános érdekű téma 
feldolgozásához. Nem csoda tehát, ha a munka nem



öleli fel, s még részletében sem meríti ki az anyagot; 
inkább egy rövidebb ismertetésnek felel meg. 
Kisebb, jellemző esetek kiragadásával színessé, 
érdekessé, értékesebbé lehetett volna tenni: helyi 
vonatkozású adatokkal átfogóbb képet kaphattunk 
volna. így is eléggé értékes írás; semmi esetre sem  
szabad elkallódnia.”

Mégis minden jel arra utal, hogy a második díjat 
kapott pályamű elkallódott (az elsőt Fehér Ferenc 
osztálytársának, Suldy Róbertnek ítélte oda a 
bizottság Móricz Zsigmondról szóló értekezéséért, a 
harmadikat pedig az ugyancsak hatodikos Ágoston 
Mihálynak a női jellem sajátosságaival foglalkozó 
dolgozatáért), noha a szerző emlékezete szerint ,A 
»tanulmányt« az Ifjúság Szava is átvette, Gyepsori 
jeligés aláírással”. (Szabadkai diákéveim, 20.) Az 
újvidéki lap azonban nem a Parasztságunk és a 
politika  című dolgozatát vette át, hanem egy másik 
írását (1947. január 26. 4.), amely A paraszt szár
m azású diák helye és feladata az új életben címmel 
és (Gy-i) aláírással a Munkánk 1947. január 20-i 
számában jelent meg. A költő önéletrajzi füzetében 
erről a cikkéről azt mondja a 2. oldalon, hogy ezzel 
vett részt a tanulmánypályázaton, holott az -  mint 
láthattuk -  a pályázat kiírása előtt egy hónappal 
már olvasható volt a gimnázium közlönyében. 
Díjnyertes munkáját viszont már csak azért sem  
vehette át az Ifjúság Szava, mert azt a M unkánk 
nem közölte, s ha már nem hozta, miért küldte 
volna be jeligével az újvidéki szerkesztőségbe? 
Ugyanis abban a számában, amelyben a pályázati 
eredményt közzétette, csupán az első díjas vers, 
tehát az Egy reggel otthon és Gellér Tibor ugyan
csak első díjas novellája, a Téli napok található, s



mivel a lap a közelgő érettségi vizsgák miatt véglege
sen megszűnt, a többinek már nem adhatott helyet 
hasábjain. Nagyon valószínű tehát, hogy a pályázat
ra egy példányban beküldött, kézírásos tanulmány 
fogalmazványa, ha egyáltalán volt, idővel elkalló
dott, s így arról a költő évtizedekkel később, amikor 
megírta szabadkai diáikéveinek történetét, megfeled
kezett. Bár ennek némileg elletmond, hogy -  tudo
másunk szerint -  nemcsak a kéziratait, hanem meg
jelent munkáit is jó gazda módjára, pedánsan szá
mon tartotta. Ugyanakkor viszont alátámasztja, 
hogy még életének utolsó éveiben is többször kérte 
tőlem a Krum pli Karcsit, mert már régebben 
elmondtam neki, hogy megőriztem. S mert minded
dig nem találtam meg, őrök adósának éreztem 
magam. A rejtély magyarázata talán az, hogy emlé
kezetében a két írás -  némileg hasonló tematikájuk 
miatt -  összemosódott.

A két forrásunk adatai között tapasztalható ellent
mondás föloldásánál azonban sokkal fontosabb díj
nyertes verséről szólnunk, ha már tanulmányáról bő
vebben nem beszélhetünk, mert meggyőződésűnk, 
hogy értékes tanulságokkal szolgál: betekintést enged 
költői műhelyébe. Lássuk tehát a két variánst!

Az első:

EGYREGGEL OTTHON

Künn az utcán léptek csoszognak,
Síri hangjai őrök robotnak.
Cuppog a krumpla az őszi sárban;
M unkások jönn ek ketten  vagy hárman.



Egyikük köhög künn a kapuban,
Apám ért jö tte k  s  ő  k is batyuban 
Viszi élelmét, nem  oly sokfélét,
Csak k is kenyeret, darab szalonnát,
Aztán vállára veszi fejszéjét.

Hosszú ujjaim puhán fekszenek...
Ó, m ost is  látom, m int szegte m eg  
Apám az este a friss kenyeret!...
-  Fiú, puha a k é t tenyered,
Nem izmos, durva, m in t apádé,
Nem kemény, széles, m in ta  bátyádé!... 
Fiú, vádolnak véred kezei.
Vádol az anyád sírása, könnye,
Apád és bátyád m unkás kezei!...

Kábult színekkel közéig a reggel,
S  én, a nagydiák, ködös szem ekkel 
Nézem szobánkból a keleti pírt...
Anyám az éjjel fájdalmasan sírt...
Lázas álmomban hallottam  hangját,
S  fájó soraim bár kikacagják.
Érzés nélküli, kem ény emberek,
Mégis megvallom: sírtam  hangtalan,
M int verést kapott taknyos kisgyerek...

Egyedül, nagyon egyedül vagyok.
M ég csak m ost virrad, a lám pafény ragyog 
Lázas álom tól kócos hajamon...
Vén falióránk m egállt s  hallanom  
Kell fájó szívem  dobbanásait...
Jaj, a hűtlen gép orgonása itt,
A régi lakban is  csak én vagyok!...
... November végi köd hull a tájra;
Eltűnök benne, s  nyom ot nem  hagyok...



EGY REGGEL OTTHON

Kint az utcán léptek csoszognak, 
síri hangjai örök robotnak.
Cuppog a klum pa az őszi sárban, 
m unkások jö tte k  ketten vagy hárman. 
Egyikük köhög k in t a kapuban. 
Apám ért jö ttek , s  ő  k is batyuban  
veszi élelm ét -  nem  oly sokfélét -, 
csak k is kenyeret, darab szalonnát, 
aztán vállára veszi fejszéjét

Kábult színekkel közéig a raggel, 
s  én, a nagydiák, ködös szem ekkel 
nézem  szobánkból a keleti pírt. 
Anyám az éjjel fájdalmasan sírt -  
titokban hallottam  fojtott hangját, 
s  fájó soraim bár kikacagják 
érzés nélküli, kem ény emberek, 
m égis megvallom: sírtam  hangtalan, 
m int verést kapott, taknyos kisgyerek.

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



Mindenekelőtt az tűnik föl, hogy az utóbbiból 
hiányzik az első változat teljes második versszaka. 
Amit a hatodikos gimnazista még nem érzett, azt az 
Arany János, Petőfi és József Attila versein iskolá
zott érett költő észrevette: az otthontalanság, a tehe
tetlenség egzisztenciális számvetésként értelmezett 
érzésének direkt megnevezése -  ha mégoly megha
tározó élmény táplálja is -  kissé didaktikusán és 
deklaratívan hat, bár nem hiányzik belőle a belső 
individuális erő, s életszerű tárgyiasság érzékelhető 
mögötte. Verselési és nyelvi ösztönének biztosságára 
vall, hogy a következő versszakban egy, az utolsó
ban pedig a kilencből hét sort átdolgozott, közülük 
négyet teljesen átírt, hogy kiküszöbölje a megoldás 
gyöngeségeit, hogy a képek, képsorok minél élőbbek, 
minél intenzívebbek legyenek.

így vált az Egy reggel otthon egyszerre der
mesztővé és lélekemelővé, egy magából nagy poé
tikai érzékenységet sugárzó gazdag életmű értékes 
darabjává. Egy olyan életmű szerves részévé, amely
ről a gyász napjaiban többen is elmondták, hogy -  
amint azt Lőkös István fogalmazta meg az Alföld 
szeptemberi számában -  „ott a helye a század leg
nagyobb lírai teljesítményeinek sorában. Nagy 
László, Weöres Sándor és Simon István életműve 
lehet a mérték [Fehér Ferenc] sokszínű, biztos és 
töretlen ízlésű poézisének megmérettetésekor”.

Ennek a költészetnek a forrásvidékét próbáltuk 
meg körüljárni és a költőnek a hivatásra való 
fölkészülésével kapcsolatos ismereteket igyekez
tünk néhány adattal kiegészíteni.

DÉR Zoltán
(Üzenet, 1989. október)



FEHÉR FERENC LEVELE A MUNKÁNK 
SZERKESZTŐIHEZ

Kedves Néptársak!

Mint egy kis csacsi gyerek, oly izgalommal vár
tam „rövid, de velős és őszinte” kritikátokra s mond
hatom, kellemesen lepődtem meg, mikor jóindulatú, 
kimerítő bírálatokat olvastam.

Őszinte boldogsággal és félénk örömmel olvastam 
biztató soraitokat. Sajnálattal állapítottam meg, hogy 
kétségeitek vannak költeményeim eredetisége felől. 
Úgy érzem, jogom van bebizonyítanom, hogy a köl
temények az enyémek. Mert higgyétek el, fáj az alap
talan gyanúsítás... Még ha olyannyira helyénvaló és 
megmagyarázható is... Azon véleményetek, hogy a 
„Hullámsír”-t és a „Krumpli Karcsi”-t nem írhatta egy 
és ugyanazon személy, bizonyos mértékben érthető. 
Magam is tudom és érzem, hogy kis „elégikus bal
ladám” sikerültebb elbeszélő költeményemnél. Ezt 
csak egy föltevéssel magyarázhatom: úgy látszik, a líra 
kedvezőbb talaj számomra, mint az epika.

Megbocsássatok véleményemért, de, szerintem 
nem volt egészen helyes, hogy össze akartátok 
hasonlítani két beküldött versemet. Ezt megte
hetjük talán egy kész, egy kiforrott költő alkotá
saival, de aligha egy induló diákköltőcske művével. 
Az előbbinek már sajátos, egyéni költői stílusa van. 
Ő már ismeri a célját, s ennélfogva állandósult jel
leggel bíró alkotó. Nem úgy a másik. A fiatal diák, 
aki most döbbent rá a Szépre, csak a boldog felis
merés, a költészettel való találkozás mámoránál 
tart. Pezsgő, lüktető lelke érzi a szépet s százszínü 
álmai kifejezésre várnak. Lantjának fényes, új húr



jait bátortalanul pendítik meg lelki lázból remegő 
ujjai. S a hangok tétován, utat keresve törnek föl 
ujjai alól. Olyan ő, mint a magasba vágyó, a 
százféleképpen csacsogó pacsirtafiók: mámoros... 
Aztán -  ha valóban dalra, életre született -  megiz
mosodnak szárnyai, mind magasabbra repül, mert 
vonzza a kék ég szabadsága, szépsége, tisztasága. S 
fölrepülve a szférákig, féktelen vágyait lehűti a hűs 
levegő s dalai csak most buzoghatnak föl teljes tisz
tasággal, biztonsággal kiegyensúlyozott, de soha 
meg nem nyugvó leikéből. Gyönyörű, isteni szabad
ságát csakhamar megzavarja valami: azon veszi 
magát észre, hogy egyedül van az áhított magasság
ban. S ráeszmél, hogy vad vágyai, fiatalos ábrándjai 
egy holt világba űzték. Hangjának csengése, 
dalainak muzsikája nem elégítik ki. Hívja vissza a 
föld, az élet, a valóság. S bár lenn szürkébb minden, 
de a pipacs piros a búza közt s itt lenn emberek 
hallgatják!!! Van itt is szín, van élet!... Csak meg kell 
találni... Az Életet kell minden igaz dalosnak dalol
nia. Úgy, ahogy van...

Bocsássatok meg, hogy elragadtattam magam. 
Csaknem elfeledtem, hogy levelet írok. Azt hiszem, 
meg tudtok érteni s meg is tudtok bocsátani...

Kérlek benneteket, ne vegyétek rossz néven, hogy 
a következő módon akarom bebizonyítani, hogy a 
költészet felé tiszta szándékkal kezdtem közeledni: 
két beküldött költeményem eredeti kéziratából rész
leteket mellékelek levelemhez. Kínozna örökké a 
tudat, hogy Valakik aljasnak tartanak, hogyha nem 
igazolhatnám, hogy nem loptam senkitől sem... Más 
módot nem találok védekezésre. Körülbelül ennyit 
és ezeket akartam mondani.

Bírálatotokat köszöni és jó munkát kívánva 
szívélyes üdvözletét küldi:

Gyepsori.



FEHÉR FERENC ZSENGÉIRŐL

Fehér Ferenc az újvidéki Tanárképző Főiskola 
elsőéves hallgatója volt 1949 őszén. Ugyanekkor 
többedmagával kezdte meg tanulmányait Süli (akkori 
leánynevén Gubás) Izabella, akinek a költő egy-egy 
unalmas előadás alatt megmutatta verseit. Ez a biza
lom egyfelől és az őszinte érdeklődés másfelől men
tette meg az utókornak Fehér Ferenc zsengéit és egy 
novelláját, amelyeket a rajongó évfolyamtárs gondo
san átmásolt egy rózsaszínű kis füzetbe. A füzetet 
Izabella öccse, dr. Gubás Jenő őrizte meg számunkra, 
kiemelve a családi papírok, dokumentumok közül.

Süli Izabella tanárnő, aki számos középiskolai 
nemzedék szeretett magyartanára volt, s jelenleg 
nyugdíjasként is dolgozik, mégpedig tiszteletdíjasként 
közmegbecsülésnek örvend a szabadkai Paulinum- 
ban, gondosan megőrzött egy levelet is, amely ezeket 
a verseket kísérte. Izabella kereskedői, bár nem gaz
dag családból származott, a költő viszont egy egészen 
más világból, a nincstelenek, az „igazán senkik kálvá- 
riás életéből” érkezik, s úgy gondolja, hogy a fiatal 
lánytól mindez távol áll, nem fogja megérteni e versek 
világát. Ezeket a vélt korlátokat mégiscsak sikerült a 
megtapasztalt őszinte bizalomnak áttörnie:

„Kedves Bella!
Elnézésed kérem, hogy ígéretem csak részben és 

ilyen megkésve teljesítem. Részben teljesítem  
csupán, mert a nyomorról szóló, mélyen pesszi
mista verseim nem merem neked így -  szinte isme
retlennek -  átadni, akiről úgy gondolom, kevés kö
zöd van az igazán szegények, az igazán senkik kál- 
váriás életéhez. Ne hidd, hogy nem bizalommal



bízom rád az elolvasásukat. (Épphogy a bizalom volt 
sokszor a keresztfám, akárcsak osztályomnak.)

49. XII. 14. éjjel Fehér"

A bizalom volt sokszor a keresztfám -  halljuk ki a 
levélből a mélyről fakadó kitárulkozást, s ez az 
árvaság, a magára maradottság érzése süt át a 
verseken is, hisz a magyarság körében a ‘44-es meg
torlás véres tragédiája után nem a fájdalom, hanem  
a demagógia hangja hallatszik:

Üvöltöznek a sápadt 
demagógok -

(Nincs kiút?, 1949. dec. 10.)

Vagy másutt így ír:

Költő, üvölts, 
te magányos, 
kivert farkas, 
ebben a nyúl szívű, 
juhos éjszakában...

(Halálom, 1949. dec. 12.)

A megbéklyózott élet elleni vádbeszéd ekkor a 
verse:

Beletántorodunk egy újabb napba, 
újabb bűnbe, 
sután, újra és újra 
belerúgunk az életünkbe.
Sápadt, jaj, sápadt a hitünk 
s vérszegény fiatal lány 
álma a reményünk...”

(Véres reggeli panoráma, 1949. dec. 11.)



Ilyen erőteljes költői képek villantják fel a költői 
tehetséget, és csak elrévedezhetünk azon, hogy ha 
nemcsak egy egyetemista társ biztatását, bizalmát 
kapta volna meg, hanem a későbbiekben a költő- és 
írótársakét is a lekicsinylés, a gúny helyett, akkor 
Fehér Ferenc költészetének ez a húsunkba vágó 
kérdéseket felvető vonulata bizonyára jobban kitel
jesedett volna. De hát a társadalmi elvárások egészen 
mások voltak, s az avantgárd semmitmondások, blöf- 
fök nagyobb esztétikai megbecsülésnek örvendtek, 
mint a Fehér Ferenci-i magatartás és költészet.

E zsengéken ezekre a felvillanó, kiforrott sorokra 
figyeljünk s a szerelmes versekben sem a még erőtlen 
költészet gyengeségeit vegyük észre, hanem egy „vérző 
lélek” boldogság utáni vágyakozását, feltárulkozását.

A Grafikónia című elbeszélés azt példázza, hogy 
egy vajdasági magyar Orwell veszett el Fehér 
Ferencben, azaz villant fel írásában a szocializmus 
elgépiesedett, elidegenedett látomása.

A füzetben található verseket hiánytalanul közöl
jük, jóllehet közülük kettő: a Furcsa éj és a „Halotti 
beszéd' fellelhető A madarak folyója című gyűjte
ményes kötetben (1978). Tesszük ezt azért, mivel az 
említett költemények több helyütt eltérnek a végleges 
szövegtől, s emiatt az eredeti változat bizonyára az iro
dalomtörténészek számára nem érdektelen.

A megmentett füzet néhány versfordítást is tar
talmaz, mégpedig a költő kézírásával. Ezek közül 
egykiket sem vette fel a M adár árnyéka című, 
ugyancsak 1978-ben megjelent, harminc év műfor
dításait tartalmazó könyvébe.

Az elbeszélésben és versekben csupán a szem
betűnő helyesírási hibákat javítottuk ki.

GUBÁS Ágota
(Üzenet, 1995. november-december)



JEGYZET

Gyűjteményünk Fehér Ferencnek azokat a korai szépiro
dalmi munkáit tartalmazza, amelyek kötetben még nem jelen
tek meg. A két elbeszélő költeményt a H íd  1993. áprilisi és 
május-júniusi, az 53 vers közül az első 34-et pedig szeptem
beri és októberi számában közölte, a többi 15, a Grafikónia 
című prózai írás és a négy műfordítás az Üzenet 1995. novem
ber-decemberi számában jelent meg, három (a Hullámsír I. és 
II, valamint a [Kettétörött a pipám]) viszont e sorok írójának a 
gyűjteményéből került elő, akárcsak a Falak között című 
elbeszélés.

A Gubás Ágota eligazító szövegében említett Furcsa éjen és 
„ Halotti beszéd ”-en kívül csupán még az első próbálkozása talál
ható Fehér Ferenc harminc év termését tartalmazó kötetében, a 
Madarak folyójábán, arhelyet az újvidéki Fórum Könyvkiadó 
jelentetett meg 1978-ban: az Egy reggel otthon második variánsa, 
amelyet jómagam is idéztem kísérő tanulmányomban az elsővel 
együtt, mivel ez utóbbi egy teljes szakasszal (kilenc sorral!) 
hosszabb a végleges változatnál, s más eltérések is föllelhetők 
benne, ennélfogva az irodalomtörténészek bizonyára tanulságos 
következtetéseket vonhatnak le belőlük.

Könyvünk igazi hozadéka azonban a Krumpli Karcsi kóbor
lásai hiányzó strófáinak részben való pótlása. Azért volt ez 
lehetséges, mert a szerző negyedikes gimnazista korában, 1947 
januárjának első napjaiban -  a kötetünkben olvasható levél 
kíséretében -  elküldte az tanintézet közlönyének szerkesz
tőségébe díjazott kéziratának néhány oldalát, hogy bizonyítsa 
szerzőségét, s ezek az oldalak -  amint azt diáklapunkkal kap
csolatban elmondtam -  mindmáig fennmaradtak relikviáim 
között. így vált lehetővé, hogy az első öt és fél versszakot még 
héttel kiegészítsük, s teljessé váljon ez a rész. Sajnos a 
kivetkező továbbra is csonka, mert elkallódtak a 17-23. 
strófák, szerencsére a további hét nem. A harmadik, befejező



rész első három versszaka is megkerült, a 10. és a 11. azonban 
nem, mint ahogyan a 17. harmadik és negyedik sora sem. 
Ellenben kollekciómban fönnmaradt további tíz számozatlan 
szakasz, amelyek -  minden jel szerint -  a költemény zárdarab
jai. Összesen tehát 98 sorral egészítettük ki Fehér Ferenc 
fiatalkori munkáját, s ezáltal az körülbelül egyharmadával ter
jedelmesebb lett, mint amennyi eddig volt, de -  sajnos -  még 
mindig hiányos.

Tettük ezt abban a reményben, hogy egyszer mégiscsak tel
jessé válik a történet, bár erre kevés remény van. Ugyanis nem 
valószínű, hogy akár a közel-, akár a távoli jövőben újabb zsen
géi teszik árnyaltabbá a költő indulásáról kialakult képet. E 
kötet szerkesztője azonban -  aki a szerző baráti ajánlása szerint 
„a Madarak folyójának nem parti szemlélője, hanem forrásá
nak tanúja volt” -  abban a meggyőződésben bocsátja útjára ezt 
a gyűjteményt, hogy -  két emberöltőnyi késéssel ugyan, de -  
beváltotta ígéretét, és mindenki számára hozzáférhetővé tette 
írótársa első nagyobb költői vállalkozásának egy szekrény 
mélyén fél évszázadon át lappangó darabjait.

D. Z
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Fehér Ferenc (1928-1989) életművének teljes megisme
réséhez szervesen hozzátartoznak a kötetünkben olvasható korai 
művek, mert egyrészt már sejtetik a későbbi érett költőt, másrészt a 
művészi kiállásnak, magatartásnak olyan jegyeit hordozzák, amelyek 
idővel vagy más irányt vettek és teljesen elvesztek, vagy egészen el
halványultak. Meggyőződésem viszont, hogy Fehér Ferenc tisztelőit és 
verseinek kedvelőit érdekli az író másik, diákköri arculata is. A 
gimnazista Fehér egyik-másik verssora a későbbi kiforrott költőt idézi, 
s az irodalomtörténeti értéken kívül élmény magának az olvasónak is. 
(Nem valószínű ugyanis, hogy a folyóiratainkban, a Hídban és az 
Üzenetben megjelent zsengék eljutottak a szélesebb olvasóréteghez.) 
A Krumpli Karcsi kóborlásai c. elbeszélő költeménye -  pótolva a 
gondos szerkesztő által megőrzött hiányzó versszakokkal -  a gyer
mekeknek is élvezetes olvasmány lehet, akárcsak a Bogár Imre című 
hosszabb epikus mű. Novellái meglepő emberi és alkotói érettséget 
mutatnak.

A legnagyobb meglepetéssel a Grafikónia c. elbeszélése szol
gálhat, melyet 1948-ban írt, s miden bizonnyal ez irodalmunk első 
science fiction darabja, amelyhez hasonló tájunkon azóta sem íródott. 
Érett, részleteiben is meggyőző sci-fi, s ez azért is figyelemre méltó, 
mert nem valószínű, hogy volt hozzá bármilyen mintája. A tudo
mányos fantasztikus regény ugyan ekkor már elindult hódító útjára, de 
a műfaj igazán nagy alkotói, Lem, Asimov csak jóval később, az 
ötvenes években írják újszerű műveiket, Bradbury és még később C. 
Clarké pedig a hatvanas évek közepén és a hetvenes évek elején, 
amikor ez a műfaj virágkorát éli. Az első magyar fordítások is csak 
tizenöt-húsz évvel később készülnek el. Ezért meglepő, hogy a fiatal 
Fehér ilyen erőteljesen ábrázolja ebben a science fiction minden 
lényeges jegyét magán viselő műfajban az ember elidegenedését, 
gépiessé nyomorított létét, erkölcsi vereségét, még ha egy lázas álmot 
választ is keretként.

E kötet megjelenésével a Fehér Ferenc-i életmű teljesebbé, 
irodalomtörténetünk gazdagabbá válik, a prózát kedvelő és a vers
szerető olvasó kezébe pedig egy értékes könyv kerül.

MIRNICS Zsuzsa


