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Egy nemzedék köszöntése

NEMZEDÉKI ÖSSZETARTOZÁS
A „HUSZONNYOLCASOK"

Egy évtizeddel ezel őtt vallott róla Ács Károly, hogy „egy ideje mindenütt, / utcán, buszon, ülésteremben, / némán mozgó szájjal" valójában nemzedéke tagjait számlálja, egykori gimnáziumi osztálytársait, az akkori ,negyvenvalahányasok őszülő korosztályát. E „negyvenvalahányasok", akik jó négy évtizede indultak el pályájukon,
most hatvanévesek. Jó alkalom ez nemcsak a köszöntésükre, de
arra i's, hogy visszatekintsünk indulásuk körülményeire, s ha csak
futólagos pillantást is vessünk a négy évtized alatt megtett útjukra.
Nagy és népes nemzedék ez, amely közvetlenül a háborús zajok
elülte után, az új élet els ő éveiben lépett színre — még középiskolásan vagy éppen csak kikerülve onnan. Mintegy tucatnyian vannak,
s noha más-más pályán indultak, valamennyien a m űvészet, az irodalom, a nemzetiségi művelődés ügyének elkötelezettjei mindmáig.
Költők, írók, újságírók, fest ők, szobrászok alkotják e ma smár nem
őszülő, hanem jobbára ősz korosztályt ; amely — az egy Kalapis Zoltán kivételével — egyetlen város nagyrészt egyetlen iskolájából került ki.
Ha számba vesszük azt a könyvtárnyi irodalmi m űvet, a képtárnyi műalkotást, a felmérhetetlenül gazdag kulturális tárgyú publicisztikai termést, amellyel ez a nemzedék gazdagította nemzetiségünk
kultúráját, akkor magától adódik a kérdés: milyen társadalmi, politikai, művelő déspolitikai körülmények — s ezen belül mindig külön
figyelmet érdemelnek a nemzetiségi viszonyok — játszottak közre oly
szerencsésen, hogy ez a nemzedék elindulhatott, hogy alkotói tevékenysége a négy évtized során így kiteljesedhetett.
Bányai János mint irodalomtörténész és esztétikus érthet ően
a költői megszólalás kedvez őtlen körülményeire mutat rá a huszonnyolcasok fellépésének idejét visszaidézve. „Sem a romba d őlt európai kultúra fölötti elnémító döbbenet — állapítja meg —, sem a
lelkesedést parancsoló irányítás, amely »a lélek mérnökei« hazug
szerepét osztogatta az éppen megszólaló költ őnek, a 28-as korosztálynak és másoknak sem nyújtott kedvez ő feltételeket a költ ői beszédhez". E megállapítást még nyomósíthatjuk B. Szabó Györgyöt idézve, aki 1951-ben, az akkor dúló irodalmi viták kapcsán fogalmazta
meg az írókkal, költ őkkel szembeni társadalmi elvárásokat. S tegyük hozzá, ha a következ ő sorok elvárása nem is ezt látszik igazolni, hogy a korszak vezet ő esztétikusáról az volt a meggy őződés(ünk),
hogy az adott lehet őségeken belül lazítani igyekszik a politikusok,
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irodalompolitikusok által képviselt merevséget. B. Szabó György ilyen
követelményeket támasztott: „az alkotóm űvész feladata, hogy m űvészi
eszközökkel örökítse meg valóságunkat, m űalkotásokban juttassa kifejezésre a kor társadalmi törekvéseit és megteremtse a szocialista
társadalom adekvát megnyilatkozási formáit." A továbbiakban —
ugyancsak a kor hazai követelményeinek megfelel ően, a sztálinizmussal való szakítás után, a világ felé való tényleges nyitás el őtt — egyszerre hadakozik „az író alkotószabadságát csakelméletben hirdet ő ,
a gyakorlatban tagadó és az azt felszámoló zsdanovizmussal és vele
szemben az író »teljes« társadalmi függetlenségéért és m űvészi kötetlenségéért síkraszálló »anarchizmus« ideológiai z űrzavart támasztó
irányzatával"; figyelmeztet még „a meghaladott és túlélt burzsoá
művészeti eredmények" életre keltésének és az irodalomba való becsempészésének veszélyére is. Ne feszegessük most az olyan kérdéseket, hogy milyennek is képzelték akkoriban a szocialista társadalom
adekvát megnyilatkozási formáit az irodalomban, miért kellene az
író teljes társadalmi függetlenségét és kötetlenségét kiegyenlíteni az
anarchizmusssal, s melyek azok a meghaladott és túlélt burzsoá m űvészeti eredmények, amelyek becsempészése veszélyes lett volna irodalmunkra nézve. Elégedjünk meg annak megállapításával, hogy
ezek az elvárások, ezek az irodalom- és m űvelődéspolitikai viszonyok
napjainkból visszatekintve rájuk — nem látszanak egy egész
írói-költ ői raj indulását serkenti. A huszonnyolcasok azonban elindultak mégis, nagy-nagy hittel, teli optimizmussal és tennivágyással,
alkotói ambícióval, abban a biztos tudatban, hogy a szocialista testvériség és teljes nemzeti egyenjogúság feltételei között hivatásuk van.
Hogy a valóság megörökítését várta el t őlük a társadalom —
pontosabban azok, akik nyilván maguk is hitték, hogy a társadalom
nevében fogalmazzák meg az elvárásokat —, ezt akkor úgyszólván
magától értet ődő nek tartották az alkotók. Nagyon figyelemre méltó
az ugyancsak „28-as" Stevan Rai čković megállapítása, aki negyven
év távolából úgy emlékszik, hogy „a poéták (az akkori jugoszláviai
költőkről van szó — J. G.) talán tudat alatt is a szovjet költ őkhöz
szerettek volna hasonlítani", az ott uralkodó ízlés volt a meghatározó
számukra.
Ács Károly az 1948-ban közölt szonettkoszorújával kapcsolatban
elmondja: „Utólag a kritika megállapította róla, hogy mindazok az
ismérvek, amelyek annak a kornak a költészetét jellemezték, a szocializmus, a jelszóköltészet, a sematikus, az megvan bizonyos értelemben ebben a versben is." E nála inkább véletlenszer ű, mint jellemző jelenséget a következ ő kkel magyarázza: „Akkor már kiérlel ődött
a stílusom, az ízlésem, a fölfogásom a költészetr ől, ami azt jelentette,
hogy idő nként érintkezik azzal az úgynevezett társadalmi megrendeléssel."
Fehér Ferenc arra emlékezik, hogy amikor ő még gimnazista
korában írni kezdett, akkor „az irányítottság szellemében egyfajta
napi politikai jellegű irodalmi költészeti alapállás volt jellemz ő a jugoszláviai magyar irodalomra". Éppen ezért, amikor els ő szerelmes .
•
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verse megjelent az Ifjúságban, „akkor az valóságos forradalmi eseménynek számított, mert az, hogy szerelem, hogy egyéni mondanivaló is van a világon, az ebben az id őben elképzelhetetlen volt".
Az •irodalomtörténet is számon tartja, a korosztály tagjai pedig bizonyára emlékezetükben tartják a fellépésük nyomán támadt
vihart. De e kép csak akkor lesz teljes, ha hozzátesszük, hogy ugyanekkor a merő ben új hangon megszólaló Fehér Ferenc az Ifjúság irodalmi rovatát vezette, s — a saját szavai szerint — egyetlen feladatának érezte, hogy a fiatalokra, csakhamar a nála is fiatalabbakra,
annyira jellemző „egyéni hangot" pártfogolja. És pártfogolhatta! Vihart kavart ugyan szerelmes verseivel és — nemzedéktársaihoz hasonló — egyéni hangjával, de megjelenhetett, mint ahogy Mestró, azaz
Sáfrány Imre is kiállíthatta már 1952-ben Palicson absztrakt képeit
is. Az irányítottság mellett ez is jellemz ő volt a szóban forgó korszakra.
És még valami: az, hogy az a társadalom, azaz irányítói egyik
napról a másikra akartak nemcsak korszer ű ipart és mez őgazdaságot
teremteni, de közoktatást, irodalmat, sajtót, képz őművészetet, színházat, könyvkiadást, hamarosan rádiót is a nemzetiségi nyelveken is,
tehát magyarul is. Ki sem lehetett várni, hogy a fiatalok befejezzék
tanulmányaikat, máris munkába kellett állniuk, s azonnal a nemzetiségi kulturális és mű vészeti élet mélyvizében találták magukat. Érezték — és tudtukra is adták —, hogy nagy szükség van rájuk, s ők
vállalták. Ez a nagy tenniakarás, amely akkor az egész társadalmat
áthatotta, jellemezte ezt a nemzedéket is, azzal, hogy ők már sok
mindent másképp akartak, mint ahogyan várták t őlük.
Bizonyos kritériumok alapján az utánuk indult nemzedék megkérdő jelezi a „28-asok" nemzedék jellegét. Tanulmányok bizonygatják, hogy ezek az írók nem tudtak, nem voltak képesek nemzedékké
szervező dni. Valóban, vannak-e a nemzedék tagjai, f őleg pedig a törekvéseik és műveik között olyan vonások, amelyek közelítik őket
egymáshoz, rokonítják őket egymással? Ács' Károly a maga részér ől
fontosnak tartja az összetartozást, mert meggy őződése szerint „közös
vonásokat kell hogy eredményezzen az 1948-as törés, ez húszéves korunkban következett be, az 1968-as mozgásokat negyvenévesen éltük
át. Sok minden közel hozza és valahol ki is egyenlíti az embereket".
Fehér Ferenc abban látja a nemzedék közös vonását, törekvéseit, hogy „az egyéni, írói alkotóm űvészet jogáért harcolt volna (ha
tehettük volna), 'szemben minden olyan törekvéssel, amely a napi
politika céljait követelte meg t őlünk". S amint Ács Károly, visszatekintve költészete legkorábbi szakaszára, megállapítja, hogy a költészetről vallott felfogása id őnként érintkezik a társadalmi megrendeléssel, Fehér Ferenc — szinte e megállapításra rímelve — hozzáteszi
előbbi kijelentéséhez, hogy „kés őbb, amikor ezt kevésbé követelték
tőlünk, hajlandóak voltunk mi magunk is egyfajta elkötelezettséget
vállalni". Azt is elmondja, hogy bár mint író nem politizált, világnézete és politikai állásfoglalása ott van minden írásában. Ugyan ő hangsúlyozza azt is, hogy nemzetiségi írónak lenni már magában véve egy445

fajta elkötelezettség és szerepvállalás. Aligha tévedünk, •ha azt állítjuk, hogy a szóban forgó nemzedék legf őbb megkülönböztető jegye,
hogy a nemzetiségi író hivatását elkötelezettségének és szerepvállalásának fogja fel. Ugyanis épp ez különbözteti meg a „28-asokat" egyfelől az előttük járóktól, az els ő világháború utáni els ő nemzedéktől
(Majtényiéktól), amely sohasem tudott teljesen megszabadulni a köteléz ő lojalitással párosuló kisebbségi beidegz ődéstől, sőt egyfajta
ilyen görcstől, másfelől az utánuk jövő nemzedékt ől, amely a nemzetiségi írólétét már nemigen tekintette (tekinti) elkötelezettségnek,
azaz szerepvállalásnak.
Így érthet ő és értendő az a bizonyos „érintkezés" is a társadalmi megrendeléssel. A nemzedék írói, költ ői, újságírói és képz őművészei — nem témában és nem kanonizált kifejezésformában, de —
teljesítették a megrendelést, mégpedig olyan gazdag opusok sorával,
amelyek a jugoszláviai (és nemcsak a jugoszláviai) magyar (és nemcsak
magyar) kultúra jelent ős értékei közé tartoznak. Legyenszabad ezt
egyetlen adattal alátámasztani: csak a nemzedék négy tagja — Ács
Károly, Fehér Ferenc, Dévavári (Dér) Zoltán és Kopeczky László —
164 egységgel szerepel az 1957 és 1983 közötti bibliográfiában eredeti művekkel, illetőleg fordításban és fordítással, önálló kötetekkel és
különböz ő antológiákban. Persze, java részük publikált már 1957
előtt és 1983 óta is! S épp a különböz ő gyűjteményes kiadványok,
antológiák tanúsítják, hogy ez a mennyiségi mutató min őséget is kifejez. De ki tudná számba venni például Vukovics Géza könyv-, zeneés színikritikáit, a kultúra, az irodalom, a m űvészet és oktatás kérdéseivel foglalkozó cikkeit; mindazt, amit ez a „nehézkes virtuóz"
a szürke napok pergéséb ől lekottázott, amit varázsszemmel megpillantott és a napilap hasábjain olvasói elé vetített? Ugyanez érvényes
Kalapis Zoltánra is, a Magyar Szó másik (volt) f őszerkeszt őjére. Neki sikerült valamit realizálnia abból, amit aktív szerkeszt ő korában
másoktól elvárt, maga pedig talán ábrándozott róla. Anélkül, hogy
hűtlenné vált volna eredeti hivatásához és alkotói módszeréhez, kihasználta a kedvez őbb körülményeket, • s hosszabb lélegzet ű feladatokra vállalkozhatott, több utánajárással, nagyobb m űgonddal, b ővebb anyag birtokában maradandóbb eredményekkel állhatott olvasói elé: az újság hasábjairól átléphetett a könyv oldalaira. Eddigi
négy könyvében -- melyek alcímei: riportok, népismereti riportok,
munkásmozgalmi dokumentumriportok és szociográfiai riportok —
kellő biztonsággal haladt „a publicisztika, a szépirodalom és a tudományos igényű tanulmány mezsgyéjén".
Vajon mi más, ha nem a nemzetiségi m űvelődés ügyének szolgálata, az ügyhöz való alkotó hozzáállás tartja „örök lobogásban"
Zolit, azaz Dávavári Zoltánt, nehogy elkéssen (Ács szavai szerint) egyegy fontos adatot, dokumentumot begy űjteni, értékelni, az életműben elhelyezni, tévhitet oszlatva, tévedést kiigazítva, teljesebbé tenni Kosztolányi és Csáth életm űvét, Szabadka és vidéke és a jugoszláviai magyarság kulturális hagyományait? Ez az örök lobogás is
közös vonása a huszonnyolcasoknak. Jellemzi ez az Erdélyb ől ide hono446

sodott Kópét, Kopeczky Lászlót is, aki kitartóan döntögeti háza és
mókái körül a kerítést; sutba vágva minden m űfaji formulát, létrehozta a magáét, a félreismerhetetlen kópés groteszket, amellyel szórakoztatja, megnevetteti és el-elgondolkodtatja olvasóit. Lassan tucatnyi könyve mellett megteremtette a saját sajátos újságm űfaját is,
amely kedves, üde színfoltja nem egy lapunknak.
Tucatnyira pedig azért tehetjük e nemzedék létszámát, mert a
festő Vinkler Imre, a szobrász-keramikus Kalmár Ferenc, az írónak is jelentős Mestró, azaz Sáfrány Imre mellett Ács Károly az
Őszül ő korosztályom című versében Jencit is aposztrofálja kackiásan
álló kecskeszakállával, vagyis Szegedi Jen ő újságírót, és Tibit, azaz
Gellér Tibort sztentori hangjával, amely „sokszorozva / kong önnön
visszhangterében".

JUHÁSZ GÉZA

Sáfrány Imre: Bogáncs
(olaj, 1956-57)
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VAJDA GÁBOR

VALLOMÁS EGY KÖLTÉSZETR Ő L
ÁCS KÁROLY ÉVFORDULÓJÁN

Ács Károly költészetével középiskolás koromban ismerkedtem meg
az Életjel vonzáskörében. Mivel akkor a költ őkkel többet foglalkoztam, mint minden más egyébbel, a Kéz a kilincsen és a Csönd helyett vers című köteteket is gyakran forgattam. Egyes soraik olyan
mélyen elraktározódtak emlékezetemben, hogy néhány évvel ezel őtt
ezek a hajdani olvasmányélmények döntötték el bennem: jó lenne
fogalmilag, költészettanilag is tisztázni azt, amit addig inkább csak
a „tetszik" fokán őriztem tudatomban. Több mindent feltártam, megállapítottam Ács költészetével kapcsolatban, ám a „miért tetszik?"
olyan kérdés, amelyet id őről időre újra fel kell tenni, s a válaszadás pillanatában sem lehetünk egészen biztosak benne: valóban
azt mondjuk-e, ami a leglényegesebb számunkra.
Már az érzelmeivel bajlódó kamaszt is a költ ői világ teljessége bűvölte el. Ács Károly költészete azért lehetett számomra a
szabadság megtestesít ője, mert formai zártsága ellenére is mindent
befogadott, költőivé minősített, ami számomra, mint a romantika
tabuit részben még tisztel ő versel ő számára, többnyire összeférhetetlen volt a költészettel. Az Ács-vers ugyanis nem csupán érzelmes tudott lenni, hanem erotikus, s őt prózai is. Mi több: id őszerű társadalmi és politikai témákat is megverselt olykor, s akkor sem volt taszító, mint a szólamirodalom. Igaz, voltak olyan sorai, s őt versei is,
amelyeket nem értettem meg. Ez lehangolt, mert abban az id őben
még az az el őítélet uralkodott, hogy a vers akkor jó, ha maradéktalanul megértjük. Ezért például Adyt is részben félreértettük, mert
gyanakodva siklottunk át azokon a szimbólumain, melyek „egy az
egyben" nem jelentettek valamit. Így aztán Ács verseinek olvasása
közben is inkább éreztem, mint tudtam, hogy a költemény értelme
jóval tágabb annál, mint amit a mi kis politikai és termel ői hasznosságra idomított eszünk befogadhat.
A felnőttek világához való hozzászokás küzdelme is lehet (s
méghozzá milyen könnyen lehet) költészet — ámultam el. Ács versei (különbözőségükben) „pántolt kapuk"-ként könnyen vagy nehezebben nyíltak egy világba, ahol minden elveszítette fölösleges súlyát s
a mindennapokban összeegyeztethetetlennek látszó dolgok természetszerűleg egészítették ki egymást. Mit számított az akkor, hogy a
Kéz a kilincsen a költői felkészülés dokumentumait .is tartalmazza,
s hogy ezekben a költ ő ugyanúgy hódolt a Nyugat folyóirat legnagyobb költőinek, mint a középiskolás diák más költ ők (Baudelaire,
Szabő Lőrinc, Radnóti, Illyés, Cocteau, Fehér Ferenc stb.) mellett a
részben még formálódó, részben már megért Ács-költészet lírai hangulatú, könnyed bels ő drámájának. Az volt a fontos, hogy Ács az
akkori ifjúság dilemmáját is kifejezte.
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Vagyis a rendkívüli erkölcsi érzékenység is azon min őségek
közé tartozott, melyek a fiatalkori Ács-verseket igen vonzóvá tették.
Az erkölcs nem csupán a társadalom által elvárt szerep gyakorlását
jelentette, hanem szentségtör ő nyíltságot is. A költ ő minden erejével
hinni akart az új eszmékben, s ha teljesítménye nem elégítette ki a
saját magával szemben támasztott igényét, akkor szomorúan panaszkodott. Néha azt is bevallotta: másféle er ők is ösztönzik, nemcsak
azok, amelyek eredményeiért dicséret jár. A kételyeit is szóvá merte
tenni, s ezzel együtt az is nyilvánvalóvá vált, hogy az új társadalomban az egyén szociáletikai szempontból nem els ődlegesen fontos érzelem- és gondolatvilágának nyelvi tükre az igazi költészet. S hogy
ebben a Nyugat polgárinak mondott költ ői igazán példamutatók: az
kétségtelen. Ám a költ ő haladásigényének megfontoltságára, emberi
kiválóságára mutat, hogy a „batyu" tartalma nem célt jelent számára, .hanem eszközt. Vagyis Ács Károly nem vált a klasszikus költészet epigonjává, ahogyan a dilettantizmus politikai divatra hallgató
szolgalelkűségével is képtelen volt megbékülni. A mindenkori fiatalság örömeit és fájdalmait, sikereit és csalódásait zengte, ám testével-lelkével a konkrét valóság ingereire válaszolt. Merengéseinek, elvontságainak is tapasztalati fedezete van, az életélmény, a beilleszkedés vágya, az önfegyelmezés imperativusa a legtöbb versb ől kiérzik. S az ,is, hogy az olcsó érvényesülés érdekében nem hajlandó
letagadni azt, ami illetlennek számíthat a m űvelődési élet irányítóinak szemében. Akkor, persze, nem tudhattam, hogy Ács asztalfiókja szép számmal zsengéket is rejteget, amelyek a következ ő évtizedekben, a történelmi id ő hatásától sem függetlenül, megérhettek,
s mint irodalmunk kiváló alkotásai kerültek és kerülnek a nyilvánosság elé.
A Csönd helyett vers című második Ács-kötet, nem hiába kapott Híd-díjat, a világban a helyét meglelt embernek a magándalai..
Ami rossz és veszélyes, az inkább csak kívülr ől, főleg az országhatáron túlról fenyeget ebben a bizalmat és hitet árasztó költ ői világban. Jó volt olvasni ezeket a gímekbe szedett vallomásokat, amelyek azt bizonyították, hogy az ember ura lehet önmagának, s hogy
egyensúlya féltéséb ől ered a békéért felhangzó szózat. Az emberre
léthelyzete, s őt boldogsága kiküzdésének vagy megtartásának vágya
parancsol etikát — jó volt átérezni (ha fogalmilag még nem tudtam
is megemészteni) a bels ő szükségszerűséget, amely mind az otthonról jövő szülői elvárásokban, mind a társadalmi viselkedés kódexében kívülről érkező kinyilatkoztatás, követelés volt. Ma már látjuk: eléggé egyhúrú volt a Csönd helyett vers zenéje, noha a maga behízelg ő hangnemében eléggé változatos versformában hirdetett
szerelmet, megértést és életféltést. S az is nyilvánvaló, hogy e gy űjteményb ől még inkább hiányoztak a kés őbbi megjelenésükre váró,
a borító halványlila színéhez kevésbé ill ő nyersebb kételyek, mélyebbről feltör ő vallomások. Ez nem jelenti azt, hogy Ács Híd-díjas
könyvének anyaga ma már elavult, inkább azt, hogy szocializált énjének líráját prezentálta benne s inkább az alkalmazkodó készségét
juttatta kifejezésre, míg a lélek alvilágának csak egészen kis mértékben adhatot szabad utat. Azért egyik-másik verse olykor fejtörést is
449

okozott. Például a következ ő , sajátos bölcsességr ől, tudatosodott
alkatról, egy eltökélt s mindmáig érvényes magatartásról tanúskodó
sorai:
Se gyáván hangos, se hősin szelíd
Szigorú szívvel állok egyedül
Vallató mához idézett tanú.

(Tanú)
A második és a harmadik verseskötetet még több id ő választotta el ,egymástól, mint az els őt és a másodikat: majdnem tíz év.
Ekkor, 1968-ban már • lényegesen megváltozott a m űvelődéspolitika
és az ízlés. A negyvenes és az ötvenes években sem az egyén volt a
társadalom célja, ám olyan volt a helyzet (nem utolsósorban azért,
mert összehasonlítás alapjaként még igen közel volt a háború .koromfekete háttere), hogy a fiatal egyén viszonylag könnyen azonosult
a. közösséggel, hitét még egészen közeli példák er ősítgették. Hogy az
akkori közösség inkább csak látszatjelleg ű volt, ezt nem csupán költő nk akkor nyilvánosságra hozott versei bizonyíthatják, hanem sokkal inkább az a tény, hogy a hatvanas években a pesszimista létezés
konjunktúrája köszöntött be, amikor amellett, hogy a háború végétől kezdve írt szkeptikus, s őt cinikus versek végre felszínre kerülhettek, újak is születtek. Abban az id őben az ideológia már lemondott a magánéletbe hatolás jogáról s az individuum kedvére méricskélhette tragikomikusnak, s őt groteszknek tartott helyzetét az egyre
inkább elüzleti.esed ő világban. Így aztán már etikai kiégésr ől tanúskodhat Ács Károly Menetrend dicsérete című harmadik verseskötete. Ez a kiégés úgy jelentkezik, hogy az egyén nem a másodikhoz való
viszonya jelzéseként szólaltatja meg érzéseit, gondolatait, reményeit, aggályait és megoldatlanságait, hanem akkor is egyedül marad
és saját kiszolgáltatottságának érzete hatalmasodik el rajta, ha szerelmi kett ős alkotja témáját. Ennek megfelel ően az egzisztenciális
vonatkozások kerülnek el őtérbe. Az els ő két verseskötetben a halál
nem kizárólag a költ ő magánügye volt, vagy ha igen, akkor lelkiismeret-furdalást érzett miatta. Nem így a Menetrend dicséretének összeállítása közben, 1967-ben, amikor a körülmények is megkísértették
azzal, hogy a halál rémének engedje át birodalmát. Ebben az évben
ugyanis mindössze két hét alatt öt nép hat nagy költ ője hagyta el az
árnyékvilágot, s ez mélyen megrendítette a lét alapkérdéseinek
faggatására különben is hajlamos Ács Károlyt. A „halál oldalán" való
fekvése, válsága azonban látszólagos, mert szigorú, individualitásának
megfelelő formakultúrával válaszol a kihívásra, akár •szabadversben,
akár pedig verstanilag kötöttebb strófában szólaljon is ,meg. Ez
játékösztönének, manierista kedvének töretlenségét jelzi. Úgyhogy a
születésük idején id őszerűtlen versek is méltán kaptak helyet a Menetrend dicséretében. A költő nem hagyta magát, mert többnyire cinikus fölénnyel nevezi meg a megsemmisülés és a jellegtelenség fenyegetéseit. Így születik a groteszk és prózai elemekben b ővelkedő
Máglya című szonettkoszorúja, az els ő ilyen jellegű művénél, az Új
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tönzi rondeljeinek haláltáncára is, no meg a nyelv elemeinek önkényes felhasználására. Mindez arra figyelmeztette az akkor publikálni
kezdőket, hogy minél kifejezettebb a nihilélmény, annál felel ősségteljesebb az író munkája, hiszen az életgyakorlat okozta rossz közérzet
a nyelv jelentőségét, kommunikatív szerepét is leértékeli. Ács élvezetesen és viszonylag világosan beszélt arról, ami önmagában lehangoló és magánügy. Ezzel új stratégiát dolgozott ki költészete számára. Szellemesen, magával ragadóan, tehát ébreszt őn szólni arról, ami
senkit sem érdekel, mert kivethetetlen teherként szinte mindenkiben megvan — ez volt Ács Károly viszonylag vékony, nem egészen
Új tartalmú verseskönyvének kiemelked ő tette.
Noha a költő szerkeszt őként a Forum Könyvkiadóban dolgozik,
tehát, ahogy mondani szokás, a „.húsosfazék" könnyen hozzáférhető számára, ismét nyolc évet kell várnunk következ ő verseskötete
megjelenésére. Ennek az önmagával szembeni szigorúság, a nagyfokú igényesség érzékeltetése is célja. Különben aligha szánta volna
rá magát arra, hogy a szokásos jelentésb ővítő, tematikai-motivikus
ciklustervezés helyett évszámokat sorakoztasson a tartalomjegyzékben
— alattuk egykét eredeti verssel és egy m űfordítással. A pesszimista
létélménynek a Menetrend dicséretében felfokozódó kihívása a költői szereppel kapcsolatos kétely elmélyülését is jelenti. A Közbüls ő
világban című 1983-as verseskötet azonban ennek ellenére sem áraszt
egyértelműen pesszimista hangulatot. A költ ő ugyanis társadalmi kötelességének érzi, hogy néhány versében enyhítsen világképének szigorúságán és a bizalmat, a reményt akarja belopni olvasója szívébe.
Legmélyebbről s ezért legmeggy őzőbben az olyan verseiben törnek
fel szavai, mint amilyen a Keserű felismerés:
Becsvágy? Igazság? Jóérzés? B űntudat?
Kit érdekel: milyen vagy? Mit érzel? Mit akarsz?
Elszakadás: egyetlen dolgod. Elt űnés.
Önérzetesen? Gyáván? Egyre megy...
Vállalni nem fog senki, utólag se.
Manierista kedve azonban ennek ellenére sem hagyja el. Alkotás közben talán az olvasó árnyát is érzi maga mögött s az is
lehet, hogy olykor az utókornak, egy megért őbb, emberségesebb világnak ír, ám mégis els ősorban önmaga szórakoztatására, illetve saját lelki egyensúlya érdekében csiszolgatja verseit. Ezért olvashattuk
legutóbb a Hídban a Verseim végére című „búcsúversé"-ben, hogy
a „maradék fájásfélé"ire „úgyszólván élvezet / ráhurkolni a ritmus
kényszerét". Ám úgy látszik, ez sem elég önmagában, mert különben nem akarna „hosszú mondat"-a „végére pontot" tenni Ács Károly.
Tudtommal az asztalfia még tartogat meglepetéseket. Mostanában ezeknek a napvilágra kerülésére várunk. Azután pedig a további
Ács-versekre. Mert számunkra az emberhez a költ ő is hozzátartozik.
S biztosak vagyunk benne: a költ ő belső drámája mindannyiunk javára dől el. A tagadás ugyanis csak kezd ő mozzanata a palinódiának,
a költő egyik versszerkesztési elvének...
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A. SZ. PUSKIN

OKTÓBER 19 -ÉN'`
Az erdő elhullatja díszeit,
Dér didereg a fonnyadt lugasokban,
Felnéz a nap, de elfordul unottan,
Vén sugarakat alkonyba merít.
Lobogj, kandalló, nehéz szemű, csendes
Szobámban; és te, ő sz barátja, bor,
Mellembe vígaszos mámort melengess,
Örök kínt oltson röpke, balga tor.
Borús vagyok: nincsen velem barát,
Kivel még koccinthatnék búcsúzóra,
pár szívb ől jövő, szívhez szóló szóra
Megidéznénk jövő vígabb nyarát.
Iszom magam; a képzelet hiába
Idézi körém társaim, az éj
Lépteket nem rejt párnás sóhajába,
vendéget lelkem többé nem remél.
Iszom magam, s a Néva partjain
A társaim ma engem emlegetnek .. .
De ki hiányzik még e h ű szíveknek?
Ki nincs még köztetek, barátaim?
Kit ragadtak el idegen hatalmak?
Ki az, ki honi szokást elvetett?
Testvér-hívásra kinek hangja hallgat?
Ki nem jött el? Ki nincsen köztetek?
nem jött el, a göndör fürt ű költő ,
A szemében tűz, kezében gitár:
Az illatos itáliai nyár
Ringatta el, mint álmos, édes bölcs ő,
És sírja fölött nem vésett be senki
Hazája nyelvén néhány tiszta szót,
Mely omló testét emlékekbe menti,
És testvérszóval köszönt utazót.
Ott ülsz-e társaid vidám körében,
Idegen ég örök szerelmese?
Vagy forró délen és dermedve jégen
Nyugodni sorsod nem hagy percre se?
Szerencsés utat! ... Gyors csónakra léptél
Az iskola-küszöbről. hallgatag,
Azóta húgod szabadság, öcséd szél,
Az apád vihar és anyád a hab!
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A vándor végzet eltemette benned
Az első boldog nyarak örömét:
A diáknótát és diákszerelmet,
De vissza-visszatértek még beléd;
Tenger mögül kinyújtottad kezed,
Bennünket egyenként lelkedbe zártál,
szóltál: „A búcsú hosszabb a halálnál,
Mi elválunk most, így rendeltetett!"
Barátaim, kötésünk isteni!
Akár a lélek, egy és változatlan —
Baráti múzsák enyhével óvottan
Virítanak virágzó kertjei.
A sors-hajóról bárhová kivetve,
derüljön bár szerencse napja ránk,
Egyformák vagyunk: világ-idegenbe
Csak Carszkoje Szelo marad hazánk.
Kegyetlen sors bilincseibe verten,
Míg riasztott és vonzott félelem,
Vész-utakon új barátokra leltem,
nekik hajtottam hízelg őn fejem...
Nyugtalan búval, fáradt-akaratlan,
Régi évek ifjú reményivel,
Törékeny lelkem más társaknak adtam,
De kegyetlen a szív, mely nem szivel.
És mostan itt, a csend és feledés,
Pusztába vijjogó szél s fagy honában
Váratlanul édes vigaszt találtam:
Iiármótokat ölelhettem meg, és
Bennük mindnyájatok. Az árva költ őt
Puscsin, te kerested fel legelébb;
Száműzetésem bús napját kitöltöd,
És minden szép lett Újra, meseszép.
Te Gorcsakov, szerencsés mindörökké,
Dicséret járt és Fortuna veled,
De nincs, mi szabad lelked gúzsba kötné:
Benned örök kincs: barát s becsület.
Szigorú sors választja útjainkat;
Az élet egymástól távol sodort,
De íme, újra kegyes karján ringat:
Két tévedt testvér egymásba botolt.
Mikor elért a haragvó ítélet,
És árva voltam, olyan elhagyott,
Már alig-alig láttam a napot,
Úgy vártalak, ránk nyíló másik élet
Angyala, és te jöttél, Gyelvigem:
A hangod szított bennem szívi lángot,
Mely ott szunnyad létem legmélyiben;
már életet, sorsot, világot áldok.
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Ifjúkorban dal lelke égett bennünk,
És ismertünk egy isteni leányt,
A múzsát; ápolón 'borult reánk,
És édes volt csókoltjainak lennünk.
De én már akkor tapsért lelkesedtem,
Te csak magadnak pengetéd a húrt;
Az ihletemb ől mindenkinek szegtem,
A te múzsád meg jó csendben tanult.
A költészethez nem férhet irigység;
a szebb, ha tényleg az: fenségesebb;
De rosszul kormányozza nyers eszed
Az ifjúság, s szétszórod lelked kincsét...
Észhez térsz, ámde kés ő ! Hátul türkiz
Kék fátyolába búttak lépteink.
Mondd hát, Wilhelm, nem így történt velünk is,
Testvérem múzsa és végzet szerint? Az idő sürget! lelki kínjainkat
Nem érdemli a kor; ne tévelyegj!
Építsünk közös várat vágyainknak!
Én várok még rád, 'elveszett gyerek —
Jöjj, s énekelj; vidám lantod varázsa
Ébresszen égi álmot szívemen;
Szavunkban éljen Kavkáz barna láza,
Schiller, dics őség, végzet, szerelem.
Ideje nékem is ... vigadjatok!
Előre érzem új találkozásunk;
Hallgassatok próféta-jóslatot:
Letelik egy év, s újra kezet rázunk,
Beteljesül a vágyaim parancsa:
Letelik egy év, s én jelentkezem!
á, mennyi könny és kurjantás leszen,
És hány pohár lendül majd a magasba!
Az elsőt, társak, töltsétek színültig!
Vígan ürítse 'ki-ki poharát!
A boldog múzsa poharunkba fürdik,
Éljen, hát éljen régi iskolánk!
a tanáraink, akik kobakunkat
A tudomány kincsével tömködék,
Fogadjanak, él ő k bár vagy halottak,
Pohár mell ől néhány hálás igét.
Telibb, telibb! és szívvel lángra gyúlva,
Ismét fenékig ürítsd poharad!
De kire hát? már csak a cár marad...
Hurrá a cár! úgy! igyunk cár-urunkra.
Ember ő is! Közvélemény vezérli,
És uralkodik rajt a pillanat;
Az üldözést bocsássuk meg ma néki:
a cár, ő győzött Párizs alatt.
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Vigadjatok, amíg mind itt vagyunk!
Jaj, kis körünk már naponként szegényebb;
Kit sír lopott el, kit hazug remények;
A sors figyel; nap szökik; hervadunk;
Görnyedve és kihű lve észrevétlen
Közeledünk a kezdetünk felé...
A megmaradtak kivénült szemében
Diákkor derűje vajh fészkel-é?
De jaj neki! új emberek között
Kegyelem-koncból fáradtan szakajt,
S szemét, a konok, bús emlékez őt
Reszket ő kézzel eltakarja majd...
Hadd enyhítse e kísértetes napját
Halavány bor, vigasztaló pohár,
Mint engem most, borús emlékek rabját,
Mikor többé már a halál se fáj.
(1825)
ÁCS KÁROLY fordítása
* A Carszkoje Szeló-i líceumot, amelyben Puskin diákéveit töltötte,
1811. október 19-én alapították. Az iskola volt diákjai minden évben megemlékeztek err ő l az évfordulóról; Puskin is több verset szentelt neki. Ebben az 1825-beli, mihajlovszkojei kényszer ű magányában írt költeményben néhány diáktársát idézi meg: az Olaszországban fiatalon meghalt N. A.
Korszakovot, a tengerész Matyuskint, a hozzá látogató Puscsint és Gyelviget, A. M. Gorcsakovot, akivel Pszkovban véletlenül találkozott, Wilhelm
Kücahelbeakert .. .
Ezt a régi, mindeddig közöletlen fordításomat (1949 nyarán készült,
belgrádi ,magányomban"), ajánlom régi társaimnak, a velem együtt hatvanéves, élő meg holt 28-asaknak, emlékezve közös fiatalságunkra.

Vinkler Imre: Halak
(tusrajz)
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HERCEG JÁNOS

A KAPUBÓL
DÉR ZOLTÁN ZÖRGETÉSE

Az idén megkezd ő dött minálunk a hatvanévesek zörgetése az öregség kapuján. Egy egész nemzedék, a jugoszláviai magyar irodalom
derékhada most már majd inkább visszafelé néz, mint el őre, mert
hogy ezután mi jön, nem tudható. Hogy azonban ez a nemzedék, s az
elő ttük egy-két évvel el őbb vagy kés őbb jelentkezők a gerincét jelentették ennek az irodalomnak, nem kétséges. Mert els ősorban ők hívták fel a figyelmet erre a mi mozgalmunkra és önmagukra persze az
elmúlt negyven év alatt, sz űkebb hazánkban éppúgy, mint a határokon túl. Bátran és magabiztosan jöttek, el őítéletek nélkül, kötetlenül egy pusztító háborúval a hátuk mögött, el őttük a társadalmi átalakulás forradalmi ígéretével, ami még inkább fokozta bennük a
fiatalos bizakodást. A hang, amelyet megütöttek, új volt és merész,
életérzésük és szemléletük nemkevésbé. S most itt állnak s kicsit
csodálkozva látják, hogy valami elmúlt. Szeretném megnyugtatni
őket, hogy ez még nem az öregség. Majd amikor hosszan és kapkodva
keresnek egy jelz őt, s nem veszik észre, hogy már leírták, az lesz az
igazi.
Úgy érzem, üdvözölnöm kell őket ebb ől az alkalomból itt a
kapuban az öregség jogán, s miután mindannyiukat megnyugtatom,
hogy ne féljenek, lesz ez még rosszabbul is, személy szerint Dér Zoltán pályaképét tekintem át. Valamennyiük közül őt ismerem a legjobban, jóllehet Fehér Ferencet még a szabadkai gimnázium padjában fedeztem fel a verseivel, s miután lelkesen ismertem fel a tehetségét, azt is közöltem vele, hogy vigyázzon, nehéz kenyér az írás
itt a mi vidékünkön, amire ő hosszan és némán bólogatott, de meghátrálni esze ágában se volt. Hadd köszöntöm hát őt is, ha még emlékszik a találkozásunkra.
Dér Zoltán már mintha a kötetével jött volna egy nyári estén
hozzám, idegesen gyors mozdulatokkal, mint akinek siet ős a dolga.
Talán ezért nem volt türelme kivárni saját költ ői beérésének idejét, s tért át a kritika-, az esszé- és tanulmányírásnak a költészetnél
Fis hálátlanabb m űvészetére. Egyre inkább elmélyülve a felfedezés
szorgos munkájában, mintha egy addig ismeretlen földrészr ől hozott
volna hírt, mint a sarkutazók, ha mindjárt csak saját pátriájában
nézett is körül.
Mert bár sok mindenre terjedt ki figyelme a lázas kutatásnak
ebben a permanenciájában az irodalom terein, miközben nem jelenhetett meg úgy könyv ezen a tájon, hogy ő ne írt volna lelkes és
terjedelmes ismertetést róla, mindenkor a legnagyobb jóindulattal,
elsősorban mégis saját háza táján végzett fáradhatatlan felfedez ő
munkát. Az egyetemes magyar irodalomtörténet neki köszönheti, hogy
például Kosztolányi és Csáth Géza ifjúságában, családi kapcsolataiban s egész Szabadkához köt ődő múltjában semmi sem maradt
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többé titok. Nemcsak életrajzi mozzanatok - felkutatásában a legapróbb részletekig, de ami életm űvük recepciójában hagyta meg a szülőföld és származás nyomait. Akik ma Kosztolányiról vagy Csáth Gézáról írnak, nem hagyhatják figyelmen kívül Dér Zoltánnak nemcsak
aprólékosan részletez ő életrajzi oknyomozását, minden konklúzióját is okvetlenül figyelembe kell venniük, hogy teljes képet tudjanak
adni róluk.
Húsz vagy harminc éve tart, nem is tudom már, ez az ismertető munkája Dér. Zoltánnak, közben egy regénnyel, a Fecskelánynyal színesebbé téve izgalmas és fáradhatatlan kirándulásait Kosztolányi ifjúkorába, hogy aztán az oldalági rokonságról se feledkezzék meg a régi Szabadkán. Mert például Iványi István, Toncs Gusztáv és Loósz István nélkül nem lett volna teljes a város társadalmi
és aszellemi életét tükröz ő tájkép, s Lányi Saroltáról és Somlyó Zoltánról sem feledkezhetett meg. Mert csak így idézhette vissza el őttünk
is a vidék egykori élénk szellemi központjának fényét, az els ő magyar napilappal s a m űvelő dés megannyi intézményével.
A mellékmunka, amely legalább még egy embert követelhetett
volna a rengeteg el ő- és utószóval, bibliográfiai jegyzetekkel, szerkesztéssel meg egyéb járulékaival az irodalmi életnek, mind-mind
Dér Zoltánra várt a mai napig 'és remélhet őleg még nagyon sokáig.
Külön tanulmányt igényelne könyveinek sokaságát csak futólag is
számba venni. Az Életjel-rendezvényekr ől és a rendszeres irodalmi
estekről nem is szólva.
És eközben kialakult Szabadkán is egy mai központja az irodalomnak, az Üzenet körül, s jóllehet Dér Zoltán valamiféle túlzott
diszkrécióval a háttérben marad, mindenki tudja a céhen belül, hogy
ennek is ő a szürke eminenciása és láthatatlan lelke.
Szerepe nemcsak a túlterhelt munkával nehéz. Erkölcsi helytállás tekintetében, félreértések, lesajnálások, s őt olykor támadások
igaztalan légkörében, a megszállottságig szívós és kitartó. Legtöbbször másokért kell kiállnia, néha jobb meggy őződése ellenére, de a
betyárbecsület parancsára, mint akinek a végs őkig védenie kell azt
a kis közösséget, amelyet megint csak ő tart össze. Dér Zoltánnak
köszönhető első sorban, hogy az Üzenet színvonala, a kezdeti dilettantizmus nyűgétől megszabadulva, mindinkább emelkedő irányt mutat.
Korábban ő volt .a folyóirat állandó ügyeletes kritikusa. A nyolcvanas évek elején nem jelenhetett meg magyar könyv Jugoszláviában, hogy ő ne írt volna beszámolót róla. Kritikai repertóriumában
Szirmai Károlytól Utasi Máriáig mindenki benne van. Nem közhelyes dicséretek között. Fogyatékosságokra is rámutatva, és perbe
szállva, ha másutt esetleg valakit igaztalanul elmarasztaltak. Semmi
se kerülte el a figyelmét ebben az ő említett lázas sietségében, s így
akaratlanul hívta ki maga ellen a másképpen véleked ők haragját, hiába fogalmazott tapintatosan, s űrű pardonok között, de annál nyomatékosabban kifejezve, amit mondania kellett.
Ezek azonban már hálátlan, irodalompolitikát érint ő kényes
vállalkozások voltak, s els ősorban magának Dér Zoltánnak lettek a
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kárára, ha mégannyi tiszta szándékkal és jóindulattal íródtak is.
Talán ezért is hagyta abba kritikusi portyázásait a jugoszláviai magyar irodalom virányain s. tért vissza az irodalomtörténeti kutatás
csendesebb vidékeire.
S ha mégoly ragyogó esszék és értekezések jelzik is a Kosztolányi és Csáth Géza hazai vonatkozásait feldolgozó munkáját, nekem
legjobban egy közelebbi, de már irodalmunk el őidejét ismertet ő
írása tetszik, egy alig háromíves, minden sorában izgalmas montázsa
sok visszaemlékezésnek Dettre Jánosra. Mintha mégiscsak itt kezdődött volna, ennek a Szegedi emigránsnak az intelmével a jugoszláviai magyar irodalom. Ahogy Dér Zoltán az eseményeket sorjázza
fehérterror, topolyai gy űjtőtábor tragikumával, s ebbe belerajzolja,
mint valami orpheuszi oázist, irodalmunk szül őhelyét, az több, mint
kordokumentum. Ebben már benne van, finom pastiche-ként irodalmunk sorsa, értelme és végzete is.
Ha valaki ezt a véleményt az értékelés mérlegén bizarrnak
tartja, bizonyára igaza van. Én is csak Dér Zoltán szerepével hoztam párhuzamba, azzal a konok, kitartó igyekezetévei, hogy a jugoszláviai magyar irodalomnak ott Szabadkán is hajlékot teremtsen,
ami már sikerült is neki, amíg küzdelmes élete hatvanadik évébe
ért.

111,
Sáfrány Imre: M. K. a topolyai
m űvésztelepen (tempera, 1955)
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Sáfrány Imre: Könny ű, fehér
ruhában (olaj, 1962)

DÉR ZOLTÁN

TUTAJON
PÁROS MONOLÓG

Azonnal megáll. Késhetett volna legalább tíz percet. Minden ködösen gomolyog, pedig integetett, Anetta volt, ez holtbiztos. Rá kell
bízni mindent a szerencsére. Nagy a restanciája, húsz éve fukarkodik velem. S akkor volt a legfösvényebb, mikor az életnek adhatott
volna más irányt. Jól kiszaladt a mozdony, s most töprenghetek:
eléje menjek-e, vagy itt várjam be? Szedd össze magad, öregem, mert
a végén csomaghordóvá görnyedsz, mire a hölgy ideér!

No, újra itt vagyok. Az állomás kopottabb, s mintha kisebb
is lenne. De Ede ott áll, mint annak idején annyiszor. Neki az is
boldogság, ha az állomáson ácsorgó emberek azt hiszik, hogy valakit Útnak engedett, valaki t őle búcsúzik. Jól van, jó szolgám, most
megjutalmazlak. Ha jól viselkedsz.
Csak tudnám, mit akar! Dehogy ostromolnám, ha a telefonban
nem lett volna olyan szomorú és hazárd. Hogy rejtekhelyre vágyik,
meg akar szökni néhány apra, s b űntársul engem szemelt ki. „Adj
szállást szegény bujdosónak, s én lerovom minden tartozásom."
Hogy lehet ezt érteni?
A csomag könny ű, de a kavics nem csikordul, a ruganyos já-

rás, csípőm körül a szoknya feszülése oda lett, oda. De kinek is feszülne? A kijáraton át idegen emberek tolongnak, ők tudják, hová
sietnek. Ede áll és tisztelettel mosolyog. Szét kellene nézni a váróteremben, a restiben, megnézni, mi maradt a régi dolgokból. De
már itt is vagyok, ni csak, milyen el ő kel ő! Kezet csókol, a keze sem
nedves, és hallgat. Bírja a hallgatást. Régen mindig beszélt zavarában. Majdnem férfias.
Tehát, ahogy kívánod. Most elfuvarozlak a Tóra, elszállásollak,
utána vacsorázunk, s este megnézzük a kegyhelyeket. Inkognitóban.

Kalap fekete fátyollal. Itt van a kofferomban. De veled mi
lesz? Hírbe keverlek. Igaz, n őtlen embernek sohasem árt egy kis
pletyka.
Szép, még mindig szép. A szeme láttán, vele szemt ől szemben
pincérnek érzem magam. A melle éppolyan álnok naivul hivalkodik:
nem tehetek róla, ha vagyok. Csak a haja hanyagabb, mint hajdanán, mintha sebtiben csavarta volna kontyba, egy pillanatra, amíg
a boltba átszalad. És a csíp ő je táján bevág az öv — ez is bizonyos.

Nem is olyan inasszer ű. Jót tett neki az id ő: vállasabb, a szeme körül gy űrött, megn ő tt a homloka, s a mosolyában bölcsességféle der ű árnyalja az alázatot. Opel Senator. Csak nem kérte köl.csön? Az ő dolga. — Mehetünk!
Ez rá vall: ahogy bevágta az ajtót. Öt éve kímélgetem. Liát ezért
zavartam el: képtelen volt megérteni, hogy ezt az ajtót finoman
kell betenni. Majd átnyúlok rajta, s behúzom. Nem. Azt hiheti, hogy
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így akarok a melléhez érni. Segíts, türelem, a neheze most jön. Nem,
nem a pénzt sajnálom. Rendkívüli költségekre is elszántam magam,
de a vendégl ői vacsora: a feszes helyzet, a nyilvánosság, a nagy világítás! Minden falat a mellem táján áll meg. Aztán jön a böfögés meg
a tő le való félelem. Mire befejezzük, kimerülök, megsárgulok. Kísérletet kell tennem. A fene ezt a gyorsaságot! Id ő kellene, de milyen címen álljak meg? Id ő és apropó. Ő az út menti házakat nézi,
a keresztutcák neveit böngészi.

Muszáj ennyire hajtani? Nem késünk le semmir ől, vagy már
itt is ilyen az iram? Hova is megyünk?
Ahova parancsolod. A hotelban vacsorázhatunk is, bár ott mindig akad ismerős. A Telecskában jól f őznek, de el őbb — gondolom
— fürödni akarsz. Volna egy meredek ötletem: menjünk az én odúmba. Ne riasszon.imeg az elnevezés, az odú elég komfortos. Persze, ha
nem válna be, mehetünk tovább.

Milyen tárgyszer űen mondja, mintha neki mindegy volna. Lehet, hogy valóban mindegy. Ágról ágra ugye? Nekem az odú látatlanban is nagyon megfelel'. .
Lehet, hogy ez a kényes asszony csakugyan tutajozásra szánta magát? Ráheverni, s vigyen akárhova? No, öreg tutaj, most vigyázz, el ne vigyorogd magad az örömt ől! Mi is igyekszünk megfelelni a bizalomnak. De azzal számolj, hogy ott én leszek a teljes személyzet: 'szakácsn ő, inas, pincér stb. Könnyebb is, ha szorgoskodik
az ember egy ilyen pompás n ő társaságában. Különben a bels ő szervei .kezdenek táncba.

Eduka, kedves, te udvarolsz. Juj, s közben elhúzatod a kapufélfát. Ó, hát ez édeni! Mekkora csönd, s milyen s űrű ez a sövény!
Biz' isten kár, hogy nem vagyok húszéves.
Hát, isten hozott. Érezd magad otthon. Ha szétnézel, mindent
megtalálsz. Az innivalót például itt.

A rend kissé steril. Agglegény-pedantéria. Vagy eleve ide akart
hozni? Mindegy. Sligovicát kérek. Még, még. És te? Ja, az autósfegyelem. Tudod mit? Itt maradunk. Igyál nyugodtan.
Jézusom! Most mit tegyek? Sejtettem, hogy erre is sor kerül.
Mondjam, hogy sosem iszom, mert nem esik jól, s nem is bírom?
Hivatkozzam a gyomromra? A betegségt ől iszonyodnak az ilyen n ők.
Az aszinkron is idegesít ő . Ha meg iszom, asakugyari tutajjá változhatok: vihet a víz. Talán egy pohárnyit. — Tehát egészségünkre!

Hát ezt a hagymát hol szerezted? Mekkora fejek! S a koszorú,
mintha a mitológiából maradt volna itt! Ilyen hosszú vöröshagymát még nem láttam. S a fejek milyen hivalkodóan merednek ki a
füzérb ől! Mi ez, Eduka? Munkásságod jutalma, vagy phallikus jelkép? Ebb ől eszem, ha addig élek is.
Túlbecsülöd. Ártatlan ajtódísz. És intelem: ki itt belépsz, könynyezve távozol. Kár tehát abból enni, a spájzban szelídebbeket találsz.

De ha én épp ilyen vadat akarok! Egy tenyérrel átfogni se
könny ű. Nézd, ha megszorítom, megszólal.
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Az istenért! Le ne tépd! Volna szíved megcsonkítani a koszorút? Mikor a spájzban egy kosárnyit találsz?

Elengedem. A rend, az rend. A vendég ne legyen szertelen.
Megsértődött? Kisszerű nek talált? Még elcsúszok ezen a disznó
hagymán. Minden nő nek ezen akad meg a szeme. Elterel ő mozdulat
kellene. — Talán igyunk inkább! — Ez se jó, de aki id őt nyer...

Jó, jó, hagyom a dekorációt, ha már ennyire becses. Egy rendes háznál ráírják a fétisekre: megkívánni tilos. Megyek mosakodni.
Addig keress valamit, ami megehet ő . Nem akarom veled kezdeni.
A sorrendet te diktálod, Kegyelmes Asszonyom. Mint mindig.
Ez talán olcsó volt, a „Kegyelmes Asszony"? A frász tud ilyen
könnyed pengevillogásra azonnal és hibátlanul válaszolni. , Végre bement. Húsz perc pihen ő . Rendezzük az állásokat! Kirakom az
ennivalót. De nem egészen, hogy legyen még dolgom azután is, ha
visszajött. Ügyetlennek kell lennem, mert a hozzáértés irritálhatja.
„Mint egy homokos, úgy forgolódsz a konyhán" — mondta Lia, de
az nem számított, amit Lia mondott. Tehát balkezesség a tálalásban! Még bármi történhet. Gyanús ez a nagy fesztelenség. Ki tudja,
milyen semmi ásít mögötte, vagy milyen csömör? Egy bizonyos: ez
a híres nem értem jött ide. Inkább a városért vagy az ifjúságáért.
A városnak azonban én is része vagyok, most szinte a kapuja. Hátha áthalad rajtam. Az ilyen nagyszabású asszónyok nem garasoskodnak. Szűzanyám! Már itt is van.

No készen vagyok. Ehetünk. Csak semmi szertartás! Koccintanod se muszáj. Nagyra n őj, kamerád! És az se fúrja ki az oldalad:
miért jöttem ide. Elváltam. Lényegében még tavaly, formálisan csak
most. Akkor rossz volt, bezárkóztam. Azt is megmondom, miért. Petar sokra vitte, ahogy azt mindenki elvárta t őle. Sugárzott róla a siker. Illett hozzá. S ahogy lenni szokott: rászálltak a n ők. Sokat dolgozott, a szakmai versengés, ami az orvosoknál is elég ádáz, az állandó résenlét, a sok utazás praktikusságra kényszerítette. Ha távol volt, élt az alkalommal, de a n ők h űségesebbek, utána jöttek.
ízetlen helyzetek adódtak, ő irtózott a magyarázkodásoktól, én az
egészt ő l. Nem így egyeztünk meg. A kis megtorlásokon csak én vesztettem. Rekvizitummá válni — ez nem ment. Rákapcsoltam én is a
szakmára. Egy hét múlva Németországba megyek. A vendégmunkások gyerekeit fogom tanítani. Most azért jöttem ide, hogy ehhez az
emlékeimet összeszedjem.
Úristen! Mennyi újság, s milyen kevés, amit ebb ől magamra
vonatkoztatnom lehet. Milyen elvont és lesz ű rt közlés! Ha rákérdezhetnék: hogyan képzeled ezt az emlék.mobilizációt meg mindent? S
hogy kiktől futsz? Másoktól-e, magadtól, vagy mindenkit ől? Az arca, igen, arról lehetneolvasnom, de azon aszépség csak mélyebb a
fáradtság folytán. A szeme inkább figyelmes, semmi rejtelem, semmi labilitás. Csak a mellek, a combok feszes halmai biztatnak: igen,
ők azért vannak. Melyiknek higgyek, Sz ű zanyám, aki ismered az aszszonyokat? S azt is tudod, hogy ez a jutalom nekem egy életre elég
lenne kárpótlásnak a ;kúdarcokért. S magaslat lehetne, ahonnan eleve lenézhetném, ami következik. Hülyeség. Az a lényeg, hogy jó len461

ne. Minden számítgatáson túl nagyon jó lenne elmerülni ebben a ...
miben is? Hú, de ostoba vagyok! Még jó, hogy nem látja a gondolataimat. Pedig azt meg kellene kérdezni, milyen szerepet szánt nekem, s valahogy átkelni ezen a pajtáskodó zónán.

Köszönöm, hogy semmit sem kérdezel. Igy képzeltem. Régen
is ilyen voltál. Mindig adósodnak érzem magam, ha az egyetemi éveimre gondolok. Tudtál látványosság nélkül segíteni, várni, ha aztán
gyorsan továbbmentem is. Igyunk, nehogy többet mondjak, mint
amennyi igaz.
Igen, ez a legjobb, s engem helyemre lódít a szesz, jobban érzem a határaim.

Hát igen, a határok! De ne félj, én rájöttem, nem is olyan biztos, hogy egyik súlycsoportból nincs út a másikba. Mállékonyak az
emberek.
S miért jó ez nekem?

Na, ne haragudj, összevissza fecsegek. Arra gondoltam, hogy
én a legkülönbet választottam, s lám, mi lett! Pedig sok dologban
most is különb, mint a többiek, de a lényeg, a mag, ami a választást eldöntötte, már nem fogható, nem mérhet ő olyan határozottan.
Harag nélkül mondom ezt.
S nekem örülnöm kellene, hogy ebben a zavarban esetleg nivellálódunk?

Jaj, de okos vagy! Mintha most is készültél volna. Nem gondoltam én ezt ennyire végig. Csuda jó ez a parasztszalonna, nem
bánom, hozd azt a másodosztályú hagymát! És ne légy szomorú, a
vendéged vagyok! Ilyen helyzetben minden szomorúság zsarolás.
Nincs rá szükség.
Ránézek szemérmetlen kíváncsisággal. Valóban bekalkulált volna a búcsúzásba? Vagy az én „éhes disznó" képzeletem részeg? Nincs
kiforrott szisztémám, ez a hiba. Így minden következ ő perct ől félnerri kell. Talán csak egy mozdulat kellene. De hogyan? Milyen mozdulat kellene egy ilyen n őhöz? — Zsarolni? Ugyan. Csak lehangol,
hogy neked se sikerült.

Miért? Talán neked sem? Azt beszélik, te vagy a bácskai sz őlő k tudora. Immunis fajták neves kutatója. Apropó! Elnevezhetnél
rólam egy sz őlőt, amelyet te nemesítettél. Ez például milyen? Amit
most iszunk. Egészségedre!
Ez francia találmány, de van egy, lassan elkészül, az méltó
lenne hozzád. Korán évik, szereti a tápdús földet, a napos vidéket;
a fürtje hatalmas, a bogyói oválisak, húsosak, borostyánsárgák, a
fényben áttetsz ők, ropogósak, b ő levűek, az édességük enyhén muskotályos.

Ezt most találtad ki.
Hibája csak az, hogy törékeny, a szállítást nehezen bírja.
Még dolgoznom kell rajta. Megéri, mert a bora is kiváló: tüzes és
zamatos.

Mit igen. A fa meg a föld meghálálja, amit neki adsz. Az
eredmény, ha beérik, bizonyos. De ezek a humániák meg az embe462

rek, akik m űvelik? Semmi evidencia. Talán ett ől ideges és megviselt a sok tanár, író, művész?
Ismerek egy szobrászt, hetvenöt éves és kiegyensúlyozott, rózsaszínű, mint egy szűz lány. Tavaly nősült harmadszor.
Ez is engem igazol: a szobrász tényleges, masszív anyaggal dol-

gozik, mind az öt érzékét üzemelteti. Arányosan.
Lehet, de a bor tartósítását könnyebb megoldani, mint a borászét. Ehhez téged kellene a zselatinba keverni.

Juj, te szadista! Ebben is ilyen praktikus vagy, a vakmer őségben? Nem volna természetesebb,' ha most így, egészében lenyelnél?
A szeme parázslik, a fejét kacéran oldalra hajtja. Nincs tovább:
meg kell kísérelnem. Felállok, úgy töltök, hogy szorosan melléje állok. A combom érzi a karja melegét. Nem húzza el, felnéz. Gyorsan
letérdelek. Bal kezemmel a tarkóját, jobb tenyeremmel az állát közrefogom. Erősen és határozottan. Nem ellenkezik. De ideje sincs.
Az arcát felfelé fordítom, s ráhajlok a szájára. Hagyja. Hagyja, de
nem viszonozza. A drága forróságból semmi, csak száraz melegség.
Öröm és rémület kerülget. Fel kell egyenesednem. Most, majd adj,
istenem, tehetséget!

• Nem néz rám. Pedig egész katonásan csinálta. Leül, fejét a
két tenyerébe hajtja. Megbántottam, vagy szégyelli magát? Vagy
egyszer űen csak zavart? Nem akarom csigázni, drámai ostromra
semmi szükségem. Fél éve böjtölök, nehezen bírom, s neki ki is
jár. Amellett ápolt, tapintatos, s ha oda jutunk, talán fel is szabadul. — Ne búsulj, cimbora, semmi baj. Lefekszem veled, ha akarod,
csak ez a roham készületlenül ért.
Hát ez csakugyan angyal. Csak el ne repüljön. Mekkora könynyebbség! Örülni kellene vadul, viharosan, mint ha akkor, az érettségi után történt volna. Hiszen valóban örülök, ezt meg is kellene
valahogy mondanom. — Nincs szavam erre, te gyönyör űség! Id ő
kell, amíg elhiszem.

Tehát azt mondod: oltári csaj vagyok?
Az „oltári"-t azt aláírom. A csajt, ha ideülsz. Iszunk, s az ölembe ül. Hátrahajtom a fejét, most már a számmal. A mellei megfeszülnek. Fogsorai szétnyílnak, a hormonok egymásba hatolnak. Rálesek, hunyva a szeme. Megmarkolom a mellét, sikoltásszer ű zihálással felveti magát, mint egy delfin. A combjai p őrén, közöttük elölről átnyúlok, s egész alsó testét szorítom a karommal, tenyeremmel. Közben a fogunk összekoccan, ismét szétnyílnak a kapuk, s
áramlik, csobog szánk öbleiben a mennyei íz ű nyál. Felállunk. Megrázom a fejem játékosan. — Most már elhiszem. Inni is merek rá.

Kipirult, zavart és boldog, mint egy kisdiák. Restellkedve fordul el. Hozzá megyek, elsimítom nadrágján a sátoros dudort. Nem
simul. Ezen mosolygunk. Én is összeszedem a vonásaim, s felveszem a poharat. — Jó, akkor arra, ami most jönni fog. — Lemezt
tesz fel. Valami meghitt csemballós darab. Iszunk. A sarokban pianínó, nekiülök. Az iskolai ünnepségek „fénypontja" voltam. Chopint
játszom, azaz játszanék, de a húrok jó harmada hamis. Sajnálom.
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Inkább te zenélj! — Örül. Feltesz egy lemezt, zsong a sok szalonhegedű. Hány perces lehet ez a lemez? Azt hiszi, mindegy, csak szóljon, láthatóan oda se figyel, boldogan nyitogatja, zárogatja az ablakokat. Szell őztet. Végre ismét itt van.
Most már bevallhatom: mikor a hagymát megkívántad, azt
hittem, lőttek a szerencsémnek. Ne haragudj, de biz' isten minden
nő azt szúrja ki. Fogalmad sincs, milyen szívósság kellett, hogy ez
a két koszorú így megmaradjon.

És dúdolja a lemezen zsongó dallamot. Vezényel is hozzá. Zsírosan fénylik az arca. Kép villan elő a közös diákévek poros tekercseiről. Dronka tanár úrnál találkozunk. Én a dolgozatokat viszem
haza, ő tojásokat rak ki egy nagy kosárból. Biztonsági játékos —
hallottam róla a közös ismerősökt ől. Mi ütött belém? Nem szeretem
magamban ezt a lúgos elemz ő hajlamot. De ami igaz, igaz. Tánc
közben is mindig vigyázott, hogy el ne vétse a lépést. „Míg a hölgy
le nem nyeli el ő tte a tablettát, nem fekszik rá." Ezt Kisbég mondta, a költő, aki nyolc éven át ült mellette. De hát ki veszi komolyan,
amit egy kócos költ ő versen kívül mond? Most mégis eszembe jut.
A fene egye meg. Most, amikor már belázasodtam? Csak ez a zenélés
meg vezénylés sz űnne meg, talán még lecsitulna a gyomrom,
Tudod, mit hozz, ha vakációra jössz? Egy képmagnót. Megveszem.

Én Kálmán Imre összes m űveit akarom elhozni ajándékba.
Gúnyolódsz?

Csak év ődök.
No, így eltűröm. Hidd el, ha az ember a földdel dolgozik, meg
laborban, csemeteiskolában töpreng, f ő éveken át, akkor nincs türelme a sokkos zenékhez. Melódia kell, szépségem. Ilyen édes, mint
te. Te szőlőskertek királyn ője.
Jó isten, fenn a mennyekb ől
Küldj egy férfit a készletb ől,
Ki hódító s nem lódító!
óh, ez volna csudijó!
Csudijó!
Csudijó!
Csudijó!

Szent isten! Ez teljesen megváltozott. Az arca szétmászott, a
szeme vizeny ős, a gesztusai, mint egy szenilis tamburmajoré: folyton
vezényel. Hová lett a gimnazista? Vagy én voltam vak, mikor megérkeztem? Ki kellene menni.
A legjobbkor mentél ki, madaram, már kezdtem lankadni. Sokáig tartott a szorongás. De most még egy lendület, zsupsz, ehhez
egy kis konyak kell. Igy. Most megmosom a képem, s elképzelem,
ahogy vetk őzik. Reggel aztán lesz, ami lesz. Kipakolja a tégelyeit,
tubusait, dobozkáit. Egy ilyen osztályon felüli n ő egész drogériát
visz magával. Bezzeg Lia! Egy tiszta bugyi meg néhány ezer dinár
be a tarisznyába, s mehetünk. De nem baj, az a fontos, hogy elé'gedett legyen. Most egyszer, aztán elalszunk, er őt gyűjtök, s a haj464

nali homályban, míg nem látja a másnapos pofám, újra rászállok.
„Illem és jó modor a f ő , Engem nem ront el az idő ..." Ez az, egészen idevágó zene. De hol van ennyi ideig? — Na végre! Már azt
hittem, eltérítettek valamelyik terrorszervezet tagjai. Megvetem az
ágyat, édesem.

Már húzza is a rekamiét. Mohó és magabiztos. Ahogy lehajlik,
elő rebukik. Szellemeskedik: „Nagy a gravitáció." El őkerül a lepedő.
Tiszta, gy ű retlen. Széles mozdulatokkal teríti, ütemre ing, leng maga is, miközben énekel: „Illem és jó modor a f ő, Engem nem ront
el az idő, Igy úri egy úri n ő." Ez megbolondult, vagy pimaszkodik?
Hagyd abba, Ede! Nem érted? Hagyd abba!
Mit hagyjak abba, édesem? Hát nem gyönyör ű, hogy éppen
ez jutott eszembe? Hát még ha te énekelnéd! Orrhangon, dorombolva. óriási lenne. Egy igazi tutajhoz zene is kell. Marhaság, sokat
locsogok, tudom. A lényeg, hogy az ágyikó elkészült, be lehet szállni. Fütyül a vonat, indul a bakterház. Vetk őzhetünk. Vagy inas kell.
Azon ne múljon. ,,Illem és jó modor a f ő , Engem nem ront el az
idő ..."

Most már a gégémben csikorog az üvegtörmelék. Lenyelem,
vagy kihányom. Ez egy disznó, én meg egy hülye liba, akit teljesen
gyanútlanná tett a nosztalgia meg a szex. De így sem büntethetem
magam vele. Ede, hallod? Ide figyelj! Figyelsz? Én itt nem alszom.
Érted?
Visszatáncol. Ett ől kitelik. Mindig ilyen magas lovon járt, s
azt hiszi, most is inasa vagyok. De mi a frász történt? — Hát vétettem én valamit? Mondd, Anetta, bántottalak?

Nem bántottál, nem, csak szörny ű felel őtlenség volt idejönnöm.
Felfordul a gyomrom.
Felfordul? T őlem, drágám? Hát azt nem szeressük. Politizálni
és szeretkezni csak meggy őződésbő l szabad. Mondta Findli. Ez aranyigazság, babám. És saját kútf őmből. Made in Ede. Különben edzettebb
gyomor szükséges. Vagy tutajozik egy úri n ő , vagy elmegy vendégmunkásokat tanítani. Mukkanás nélkül. Úgy hő sies.
„én menni külföld
mit munkaengedély
kofferban szalonna
két kiló kenyér"
így bizony, meine Frau!
„nem gondolni mi lesz
nem gondolni mi volt
menni alpok menni tirol
én lenni külföldön babon
élet patika el őtt kapásból
vágni engem nyakon"
Mert a földtúrók néhol még olvasnak is. De Sie, meine Frau!
Lefogadom, hogy golyóálló Mercedes várja a müncheni Bahnhofon.
Bizony a húszéves csajok ebben konzekvensebbek, eszükbe sem jut
finnyáskodni, ha már ráfeküdtek a tutajra.
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Végre befejezte. Felnyalábolja a paplant, s kimegy. Most mit
csináljak? Már vissza is jött.
Vedd úgy, mintha itt se lennék. Ennyi szesszel nem mehetek
ki az országútra. A jogosítványra holnap is szükségem lesz.

Jól rám vágta az ajtót, de úgy látszik, megszabadultam t őle.
Csak a reggelre ne kellene gondolnom! Az a szörny ű, hogy amiket
mondott, nem egészen alaptalanok. Leereszkedtem, s megsért ődtem,
mikor a lenti szél arcomba fújta a szemetet. Amit a tutajozásról meg
a hősiességrő l mondott, igen tanulságos. Kellett. S kint talán még
keserű bb leckék tanítanak marconaságra? Kint, igen. Füstszagot érzek, megy a g őzös, megy a g ő zös ... De Kanizsára már sohasem. Hogy
búcsúzzak holnap a várostóti? Le kellene vetk őznöm. Hogy zizeg ez
a pimasz selyem! Ett ől mindig megborzong bennem a paráznaság.
Amíg lehúzom, a pórusaimban felzendülnek a pavlovi reflexek. Kár,
hogy nem vagyok közönségesebb. A másik szobában csendes matatás. Aztán semmi. Mi volna, ha mégis behívnám? Inkább száradjak
el. Lecsavarom a villanyt. Kint a bácskai éjszaka tengermélyi nyugalma. Messze mintha vonatfék csikordulna. Túl az ajtón most egy tompa horkanás, aztán szabályos decrescendóval átfejlik kiegyenlített
horkolásba. Jó éjszakát!

Kalmár Ferenc: A Szárnyak c. sorozatból
(fa, 1986)
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JUHÁSZ GÉZA

ELKÖTELEZETTSÉG, SZEREPVÁLLALÁS
FEHÉR FERENC HATVANÉVES

Négy évtized az irodalomban, csaknem ugyanennyi az újságírásban,
több mint húsz könyv, húszezer sornyi versfordítás, 1258 író-olvasó
találkozó. Száraz számadatok, melyek magukban nem sokat árulnak
el egy költ ői pályáról s még kevesebbet az életm ű értékér ől, jelentőségéről.
Vajon?
A negyven év a jugoszláviai magyar irodalom élvonalában Fehér
Ferenc esetében valóban alkotói jelenlétet jelent új meg új versekkel, prózával az újságokban, folyóiratokban s tizenegy önálló verseskönyvvel; állandó jelenlét antológiákban eredetiben és a jugoszláv
nemzetek és nemzetiségek nyelvén, úgynevezett iskolai olvasmányokban stb. Nyil árvaló, hogy költ őnk valami olyat mond el és úgy a
verseiben, hogy arra odafigyel a temerini földm űves éppúgy, mint
a kritikus, az antologikus érték ű verseket kutató-válogató szerkeszt ő .
1258 találkozás az olvasóval, a szép vers kedvel őivel, felnőttekkel, gyermekekkel, tanulókkal. Csak számadat? Több annál. Annak
bizonyítéka, hogy országszerte tudnak róla, hívják, várják, ő pedig
megy, mert érdekli, hogy értik-e, jól csinálja-e, amit csinál.
Miért vitatkoznánk ennyi s ennyiféle ember ízlésével, értékítéletével? Próbáljuk inkább megfejteni a népszer űség titkát.
Nemrég vallott err ől ő maga, hatvanévesen: „Ha valaki nemzetiségi környezetben arra vállalkozik, hogy ki is nyomtatja, amit gondol és érez; ha csak kizárólag egy kis közösségnek szól is, amit ír
(hisz csak annak szólhat), akkor az, ha tetszik, ha nem, egyfajta
elkötelezettség, szerepvállalás. Ez nem tiszta esztéticizmus. A nemzetiségi írónak mindig egy különleges szerep jutott." Szinte dacos
öntudattal hangsúlyozza, hogy igenis érdekli ma is, hogy a temerini
földműves, tehát az egyszer ű dolgozó ember meg tudja-e érteni, illetőleg, hogy ő gondolkodásra tudja-e késztetni vagy sem. Az nem érdekli, hogy ezt esetleg provincializmusnak tartja valaki. Nyilván tisztában van vele, hogy a provincializmus az .emberben van, s a t őle
való félelem és menekülni vágyás maga a provincializmus. „Azért
voltam negyven évig újságíró — fűzi tovább e gondolatot —, hogy
Németh Istvánhoz hasonlóan a jugoszláviai magyarok életér ől szóljak." És éppen ez az elkötelezettség és szerepvállalás avatta költ ővé:
A föld! minden álmom visszahúzó őre.
Arcomat lehúzva, dajkált, altatott:
akárcsak magamtól — nem válhatok t őle,
s benne oszlom majd el, vele egy vagyok.
Éppen azért, mert „a népi, paraszti, nemzetiségi elkötelezettség"
jegyében életre szólóan vállalta, hogy egy kis közösségr ől, a jugo467

szláviai magyarok életér ől szól e kis közösségnek, hangja messze túl
hatott e közösség földrajzi és nyelvi határain. Valóban sikerült valóra váltania e hitvallását: „egyetlen erénynek azt tartom ..., ha valaki
művészi igényességgel ír, értéket tud letenni az asztalra."
Kétségtelen, hogy ez az érték ad magyarázatot arra a sok-sok
meghívásra, amelyet nem is csak a vajdasági magyar olvasóktól kap
(bár kevés olyan vajdasági, magyarok is lakta helység van, ahol íróolvasó találkozón meg nem fordult), hanem az ország különböz ő
részeib ől, más nyelvű olvasóktól is és külföldr ől is személyre szólóan,
minden kölcsönösségen és protokollon kívül. És bár az sem kétséges,
hagy a húszezer sornyi vers lefordításával igencsak lekötelezte más
nyelven versel ő pályatársait, de mint köztudott, ezen a területen
semmiféle kölcsönösségnek nincs helye. Ezért az olyan neves m űfordítók érdekl ődése, mint a költ őtárs, Miroslav Antié vagy Paszkal
Gilevszki és Veno Taufer, illet őleg az olyan országos rangú kiadók
vállalkozása önálló Fehér Ferenc-kötet kiadására, mint a belgrádi
Nolit, a szkopjei Makedonszka knyiga és a ljubljanai Državna založba Slovenije, éppen arról tanúskodik, hogy az ország és világ az iránt
érdeklődik, amit költ őnk kis közösségér ől a maga korszerű költői orkesztrációjában elmond. Ő t magát is hasonló indítékok vezetik m űfordítói tevékenységében. Ács Károllyal egybehangzóan vallja, hogy nem
kuriózumból fordít, hanem „barátság, égalji közösség, történelmi
együttélésb ől fakadó megismerési és megismertetési szándék, továbbá
ezeknek az irodalmaknak (nyugodtan ideírhatjuk, hogy Jugoszlávia
valamennyi nemzete és nemzetisége irodalmáról van szó — 3. G.)
belső ismerete biztatott és vezérelt fordítói munkálkodásom során".
E koncepcióba természetesen beleférnek a külön vonzódások is,
mint a barát Miroslav Antié iránt és „a költ ői vércseport szempontjából" hozzá legközelebb álló Stevan Rai čkovićhoz.
Olyan költ őről, olyannyira eredend ően lírai alkatról szólva,..
mint Fehér Ferenc, szót ejteni prózai alkotásairól talán csupán a
lajstromozás erőltetésének hat. Nem így van. Hadd emlékeztessek
csak A k őkecske titka című nagy sikerű ifjúsági regényére, amely
cselekményessége, fordulatossága mellett költ őiségben is versei közelében foglal helyet, valahol az Egy kiskirály kunyhójában szomszédságában. A négy évtizedes újságírói tevékenység gyümölcse pedig a
Hazavezérl ő csillagok és az Egyazon ég alatt, amelyekre leginkább érvényes, hogy Németh Istvánhoz hasonlóan a jugoszláviai magyarok
életéről szól.
Semmiképpen nem az ünneprontás szándéka, ellenkez őleg, a
költő iránti évtizedes barátság, az életm űve iránti tisztelet sugallja,
• hogy a köszönt őfélét kérdéssel zárjam. Íme, az 1953 é.s 1973 közötti
két évtized során — az egyetlen Delelő (1964) című válogatás kivételével egy-két évenként rendszeresen új verseskönyvekkel örvendeztetett meg bennünket Fehér Ferenc: Jobbágyok unokái, 1953; Álom
a dűlőutak szélén, 1956; Övig a földbe ásva, 1959; Az én nyuszim, 1961;
Bízó szerelemmel, 1962; Esővárók, 1964; Szeptemberi útravaló, 1968;
Egy kiskirály kunyhójából, 1972; Vasf ű, 1973. Mindmegannyi eseménye a jugoszláviai magyar irodalomnak. Ezután következett 1978-ban
A madarak folyója, a számvetés, önnön költ ői életművének prezen468
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(Nagyfénypuszta, 1928. augusztus 3.)

tálása a maga válogatásában. Legújabban — hatvanadik életévében
— úgy nyilatkozott, hogy „publicisztikai jelleg ű írásait teszi közzé"
ez alkalomból. Mi, olvasói természetesen érdekl ődéssel várjuk, mint
minden sorát. De ... Új verseit közl ő kötetét 1973-ban vehettük kézbe utoljára! Másfél évtizeddel ezel őtt! Hiszem, hogy sok-sok híve,
tisztelője nevében kérdem: mikor vehetjük kézbe újabb verseskönyvét?
Legyen szabad ezzel az olvasói kérdéssel-kéréssel, elvárással
köszönteni a hatvanéves Fehér Ferencet, s az újabb, várt verseskönyvek megírásához kívánni er őt, egészséget és alkotói kedvet.

FEHÉR FERENC

ILLYÉS GYULA
Nektek csak afféle újévi jelleg,
bizsergés: „Na, mit mond a vén
pusztafi, a franciás eretnek",
s mit bántátok, hogy vállán az év
(a hetvenkett ővel nem mérhető)
mit görnyesztett lejjebb ismét;
s ez a vele lassúdan temetkez ő,
óriások botladéka kis nép
mit hörrent még fel általa;
és hogy úgy maradt magára,
úgy néz le Tihanyból a csöpp hazára,
mint ezer év aggastyán pásztora,
közénk szállt, legendás-valótlan
bátyánk, édesapánk a szóban ...

Kalmár Ferenc: A Szárnyak c. sorozatból
(fa, 1986)
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AKI OTTHONRA LELT E TÁJON
ARCKÉPVÁZLAT KALAPIS ZOLTÁNRÓL

Az újságírói munka tépel ődései tanították meg a tények tiszteletére,
s a pontos megnevezések és meghatározások megkövetelte igényességre. A tényközlés alapvet ő követelményei nála a történelmi horizontok felé tágultak, hogy a múló, népi szenzációk helyébe maguk a folyamatok lépjenek, helyt ől és idő től feltételezett, lehetséges teljességükben, immár mindig az életre figyelve. Csak ő tudná megmondani,
hogy szociográfiai riportjaiban, néprajzi, táj történeti, m űvelődéstörténeti és életrajzi dokumentumfeltáró munkájában miért kényszerül
mindig a „szépen induló, de félresikerült" életet írni. Mert Kalapis
Zoltán a reményét vesztette életr ől ír, ha sommásokról és juhászokról, vándorokról és letelepül őkről, vidékünkön itt rekedt, vagy messzi
tájakra elszármazott tudósok, m űvészek, jeles emberek sorsáról szól.
Mindig valami módon rosszra fordul az ígéretesnek induló élet. Egyik
utolsó tanulmányában, Egy derékba tört pálya címmel, Jakobey Károly bácskai templomfest ő utolsó éveit írta meg, s az öreg mesterr ől
kénytelen megállapítani: „ ... a lapok és folyóiratok m űvészeti rovataiban egyáltalán nem kerül szóba a neve, jórészt azért sem, mert
erre nincs alkalom. Már évek óta nem volt önálló kiállítása, de még
a művészegyesületek, a képtárak. gy űjteményes tárlatán sem vesz
részt. Tehetségét aprópénzre váltva, teljesen az egyházm űvészet szolgálatába állt ... Amilyen elhibázott volt Jakobey egész élete, úgy
múltak utolsó napjai is ..." Egyedül ő , Kalapis Zoltán, az emberi
sorsok titkainak megfejt ője a megmondhatója, honnan a rengeteg
megroppant élet ezen a tájon. A Bögre Piroskákon, a Vajas Pajor
Andrásokon egyszer űen átgázolt az élet, mely egyaránt útszélre veti a beletör ődőket és az ellenszegül őket is.
A táj és a történelem meghatározó erejének felismeréséhez
Kalapis Zoltán a népélet kutatójaként jutott el. Els ő kötetében, a
Bánát könyvében olajbányászokról, gyári munkásokról és napszámosokról ír, kutató tekintete azonban a felszín alatt rejl ő törvényszerűségeket kutatja, s ilyenkor nem egyszer oknyomozó kalandra
is vállalkozik. Tavasz a Delibláti homokpusztás-a című táj történeti riportjában századokra tekint vissza, hogy a valóság őseredetét 'meglelje: „Mintegy kétszáz évvel ezel őtt, a török becsapások ellen létesített határ őrvidéki katonaszervezet idején, a mértéktelen irtás és
legeltetés miatt néhány esztend ő alatt végleg elvadult a táj, a megbontott erd őkbe akadálytalanul behatolt a szél, a földarabolt növénytakaró alatt életre kelt a futóhomok." Az a futóhomok, amellyel
ma is harcot kell vívni, bizonyságul arra, hogy a táj is lehet
vesztese az id őnek. S amíg a vidéket járja, elkészül Tanyai krónika című írása, amelyben hangsúlyozza: ekkortájt találkozott
először a népi. hiedelemvilággal, s a hiedelemvilág rejtelmes titkaival. És ha titok, az Kalapis Zoltánnak megér egy újabb ka470
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(Laboulage, Argentína, 1928. április 28.)

landót. Újra alászáll a népélet mélységeibe, s rövid id ő alatt megszületett Balladaénekesek, mesemondók, vásárosok Című kötetének
anyaga is.
A sorskérdések azonban, ha hatalmukba kerítették a titkok
faggatóit, többé soha nem engedik szabadulni őt. Így van ez Kalapis
Zoltán esetében is, aki a történelmi múlt újabb területét, a forradalmi munkásmozgalom történetét kezdi kutatni, miközben a népélet
,jelen idej ű kérdéseitől figyelme egyre inkább a múlt felé fordul.
Bánát forradalmi múltjának oknyomozó elemzése és feltárása során az író a századforduló világába kényszerül. S ha Kalapis Zoltán csak kivételesen ritka pillánatokban jut el a vallomás kényszeréig, akkor ezt a Zendülést ől a forradalomig című kötetének bevezető soraiban megteszi: „A forradalmi múlt iránti érdekl ődésemet
a vajdasági történészek kutatómunkájának eredményei, részben korlátai is, és a dokumentumok örvendetesen szaporodó gy űjteményes
kiadásai váltották ki ... Ezek voltak fogódzóim, ezek kalauzoltak el
azokra a területekre, amelyek számomra ismeretlenek voltak. Néhány ösvényen most már magam is eligazodok, úgyhogy ez a világ
.azóta is újra meg újra megajándékoz a felfedezés örömével." Kalapis Zoltán csak azt nem áruíja el — kés őbb sem teszi ezt, holott valamennyi könyve egyértelm űen erről árulkodik —, hogy a forradalmi múlt titkainak fürkészése során újra csak és kizárólag a mindenkori emberi sors sokered őj ű feltételezettsége érdekli. A forradalmi
hagyományokból értékként annyi maradt az utókorra, amennyi a Fa
Józsefek, Hermál Józsefek, Szöll ősy Borbálák, Baltásik Albertek, Veréb Zoltánok és Szécsényi Jánosok sorsában az utókor számára örökölhetővé vált. Közben észrevétlenül újabb szemléletbeli változás
következik be, s a táj titkainak kutatója most érzi igazán a történelmi idők súlyának jelent őségét. Olyannyira, hogy Vándorok és letelepülő k című könyvében a temerini ingázó munkásokról megálla=
píthatja immár: „Helyzetük alighanem kétszáz évvel ezel őtt kezdett
a mai irányba alakulni, vagyis 1782-t ől, amikor megkezdődött Temerin tervszer ű és tömeges telepítése. Illetve már akkor adva volt két
fontos, sorsukat kés őbb döntően meghatározó tényez ő : egy fejl ődő
város közelsége és a földnélküliség ..." És ha Kalapis Zoltán még
mindig szociográfiai riportot ír, szemléletében dönt ő szerepet kap a
történelmi feltételezettség tényeinek felismerése. Közben megszületik
az écskai halgazdaság történetének monográfiai érték ű feldolgozása, Bánát vasúttörténete, majd vidékünk nyomdatörténete is.
Minden bizonnyal a tények eredetének oknyomozó szándéka mélyítette el írónk történelmi szemléletét olyannyira, hogy hamarosan
otthonosan mozog a m űvelődéstörténet terén is. Az elvitathatatlan
sorskérdések fényében és árnyékában villódzó játékát nyomon követve születik meg a múlt század nevezetes fest őjének, Than Mórnak
életútját bemutató tanulmánya, amelyben el őször kísérli meg vállalni a stílustörténeti elemzést is. Ett ől kezdve Kalapis Zoltán vidékünk egyik legjelesebb m űvelődéstörténésze lett. Új min őségében feladatának tekintette érvekkel venni fel a harcot a korábbi beidegződésekkel szemben; egyike lett azoknak, akik els őként hangsúlyozták: vidékünk, minden korábbi vélemény és meggy őződés ellenére
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sem tekinthet ő hagyományok nélküli vidéknek! Ellenkez őleg — a
minőségt ől és a jellegétől eltekintve —, ennek a tájnak is megvan
a történelmi folyamatokat biztosító, örökölhet ő ségében is mérhet ő ,
hagyományos kulturális világa, és els ősorban a mi hibánk az, hogy
hantalapságunk okait ősiségünk vélt hiányával igyekszünk megokoltnak látni. Pannónia déli pereme soha nem volt fejedelmi vidék, de
tisztes paraszti-nemesi-polgári kultúra — minden felfordulás és pusztítás ellenére is — létezett e tájon. Léteztek szándékukban tisztességes, nagy vállalkozások, s nem rajtuk múlott, hogy az id ő átgázolt
felettük. Utolsó megjelent kötetének, a Régi bácskai és bánáti utazók című művének bevezet őjében a hagyománytalanságunkkal kapcsolatos téveszmékre rámutatva Kalapis Zoltán kiemeli: az útirajzok
minőségét tekintve nincs szégyenkezésre különösebb okunk, e munkák „túlnyomórészt a kor színvonalán állnak. S őt, számunkra többet is hoztak: a »hagyománytalan« Bánát és Bácska, lám, a szellemi
tevékenységnek egy ilyen sz űk, egészen sajátságos területén is »ontja« a műveket, a neveket". Mindebb ől nem lehet nem meghallani a
boldog hazatalálás feletti öröm és megelégedettség lelkes uj jongását!
Láthatóan hosszú volt az út, amíg a szociográfiai riportok tényfeltáró és elemz ő világából Kalapis Zoltán eljutott a sorshelyzeteket
meghatározó történelmi feltételezettség felismeréséig. A szociográfiai írások alakjai emberi sorsokat idéztek a fürkész ő tekintet elé,
hogy e sorsok mögött hamarosan — el őbb csak sejtések formájában,
majd egyre határozottabb körvonalat öltve — megjelenjen a távlatokat hozó és felismeréseket teremt ő idő is. És amikor az emberi
sors találkozik az id ővel, akkor az élet történelmi epizóddá lényegül át.
Kalapis Zoltán eddigi tényfeltáró munkásságának igazi jelentősége múltbeli értékeink újrafelfedezésében és feltárásában rejlik.
Kutató tekintete századokat ölel át, csak azért, hogy megmutassa: a
mindennapi életünknek ezen a tájon is megvan jussolt folyamataiban őrzött értéktartalma. Vitatkozhatunk az értékek min őségéről
vagy a minőségtelenség okairól, vitatkozhatunk ilyen vagy olyan
feltételezettségekr ől is, de kultúrateremt ő kísérleteink folyamatainak lényegi sajátosságai immár elvitathatatlanok. S e lényegi 'sajátosságok mélyén mindenkor elevenen munkált a vidék emberének
(szellemi) otthonteremtési kísérlete, úgy, ahogyan azt maga Kalapis
Zoltán is saját emberi-írói pályáján megmutatta. Ilyen min őségében
talán els ő győztese a tájnak.
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A SORSÜLDÖZÖTT FARKAS BÉLA
Farkas Bélának a festészeten kívül úgyszólván semmi más nem sikerült az életben. Szerencsétlen, sorsverte ember volt, folyton a lét
zátonyai felé sodródott. Egyszer űen nem volt ereje ahhoz, hogy elkormányozza magát, hogy valamibe belekapaszkodjon. Képtelen volt
segíteni magán, a rászakadó bajokat nem tudta orvosolni, semlegesíteni, leginkább még tetézte is azokat, egyb ől kettőt csinált.
A csapások folyton leterítették, az élet „szorítójában" nem tudott talpon maradni.
A családi és a társadalmi körülmények átalakító, korrigáló hatásai nála nem érvényesültek, ellenkez őleg, úgy alakultak, hogy a
benne rejlő alkati természet ű erők felszabadultak, s végül is felülkerekedtek.
Baráti köre minduntalan segíteni próbáltrajta, de mindig történt valami, ami miatt újra s újra talajvesztett lett, s az ár ismételten elkapta. A feléje nyújtott kézr ől ilyenkor már nem vett tudomást, a mentséget, a támaszt elutasította, szinte felégette maga
mögött a hidakat. Egyik jó híve, Vermes István pal.icsi hivatalnok
ezekkel a szavakkal próbált lelket verni bele: „Béla, védd a várad."
A balzsamos Szavak, a jóindulat megnyilvánulásai pillanatnyi enyhülést hoztak, de bástyái azért mégis sorra romba d őltek.
Kortársai, tisztel ői jól látták, hogy elveszett emberrel van dolguk. Egy 1938-ban keletkezett, róla szóló újságcikknek ezt a címet
adta a szerz ő : Életútja a boldogtalanság. Nem sokkal halála után,
1942-ben, Létmányi István (Czakó Tibor) „elátkozott bácskai festőként" emlékezett meg róla a Kalangyában.
A fátum már születésekor „útba igazította", megbélyegezte:
nem kívánt, házasságon kívüli gyermek volt. Gábos Nelly, a budapesti operaház fiatal énekesn ője titokban, a kíváncsi ;szemekt ől messze,
az akkori Fiuméban (Rijeka) hozta világra 1894, február 24-én. Béla
már megvolt, amikor az énekesn ő férjhez ment Farkas József szabadkai mérnökhöz. đ adoptálta a gyermeket, s így a csecsem ő a nagyvilág előtt „törvényes" nevet kapott. Az apai szeretetb ől azonban már
nem részesült, ezt paragrafusokkal nem lehetett rendezni. Az örökbe fogadott fiú és az örökbe fogadó apa között sohasem alakul ki
meghittebb kapcsolat. Bélát dajka nevelte, házon kívül. Kés őbb,
nagyobbacska korában is kinézték, idegenként kezelték. Az apa, ha
csak tehette, a családon kívül tartotta, így a középiskolát is Budapesten fejezte be. Amikor hazajött a vakáció idején, féltestvére
„kakukkfiókának" csúfolta. Elképzelhet ő, hogy a gyermek- és kamaszkor eme „József Attillá"-s traumái mennyire tragikusan meghatározták kés őbbi életútját.
Sokat bánkódott amiatt is, hogy személyesen sohasem ismerte
meg apját. „Nem volt titok — írja Baranyiné Markov Zlata az Életjel Miniatűrök sorozatban megjelent, Verg ődés című, Farkas Béla
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napjait idéz ő emlékezéseiben —, és a hátrahagyott levelek is bizonyítják-, hogy Béla természetes apja Buttykay Ákos zeneszerz ő
volt ... Innen ered a Buttykay-zene iránti rajongása, ezzel magyarázható, hogy minden, amit Buttykay írt, himnusz és beteljesülés
volt részére ..." Ez is azonban csak egy ábrándkép volt, egy szalmaszál, hiszen a szomorú valóság az, hogy az operaházi klarinétos, a
későbbi operettszerz ő és zeneakadémiai tanár nem kereste a kapcsolatot fiával, megtagadta, nem kellett neki.
A családban alighanem egyetlen támpontja az édesanya, az
együttérzést, az annyira óhajtott szeretetet t őle mindig megkaphatta.
A korán özvegyen maradt Farkasné Gábor Nelly a szabadkai zeneiskola énekesnője — növendékei közé tartozott Budanovits Mária is
— és Gaál Ferenccel meg Lányi Ern ővel együtt a város zenei életének egyik irányítója volt, de a társasági élet, a vidéki „édes élet"
egyik ismert alakja is. Valószín űleg éppen t őle örökölte fia a könnyelmű élet, a társadalmi formákkal nem sokat tör ődő életforma iránti
hajlamot. Ilyen értelemben ő is gyenge támasza lehetett Farkas Bélának.
Az 1915-ben katonai segédszolgálatra beosztott Balázs Béla, a
költő és filmesztéta megörökítette alakját naplójában, amely csaknem hét évtized után, 1982-ben, két kötetben jelent meg a budapesti
Megvető kiadásában. „Láttam valami elragadóan bájosat és tragikus
illatút: a bohém anyát — írja. — Farkasné nincs még 40 éves, nem
látszik 30-nál többnek, és most is tipikus színészn ő-temperamentum.
Társasága: fiának barátai, azokkal szokott mulatni, az öregebbeket
unja. A fia hazajön reggel ötkor részegen két barátjával, akiket aludni hoz fel. Anyját kizavarja az ágyból, és a zongorához ülteti, hogy
énekelje az ő nótáit. És a fiú olyan szép és bájos részegen, az anya
könnyek közt neveti, és a fiú oly gyöngéd, és sírva kéri, és odaül
hát reggel ötkor fésülköd őköpenyben, és zongorázik és énekel. Csak
egy kislány van a világon — és a fiú az ölébe borul és zokog."
1915 elején Farkas Béla 21 éves fiatalember, bevonulás el őtt
áll. Tanulmányait nem fejezte be, nincs semmilyen formális képesítése. Ő maga egy kés őbbi nyilatkozatában — 1924-ben, a szabadkai Hírlapban jelent meg — így foglalta össze tanulmányainak sorrendjét. „Indulás Nagybányán, iskolák Pesten, Bécsben, Berlinben.
Hosszú stagnálás után néhány er ősebb kép, amelyekkel alapító tagja lettem a budapesti Nemzeti Szalonnak. Az után jött Kecskemét
Iványi-Grünwald direktóriuma alatt ..." Ez az id ő szak mintegy két
évet ölel fel, az érettségit ől a bevonulásig, s inkább az útkeresés
korszaka lehetett, mintsem a komoly tanulmányoké. Így aztán Farkas Bélát fest ői tanultságát illet ően autodidaktának tekinthetjük.
A háború az induló pályát bizonytalanná tette, derékba törte.
Az egyébként is ködös távlatok ekkor végképp beláthatatlanná váltak,
lezárultak el őtte is, mások bánatukat és tanácstalanságukat alkoholba fojtották. Az „elveszett nemzedék" tobzódását látva, a Szegedről érkez ő Balázs Béla a már idézett naplójában azt írja, hogy „züllöttebb, vadabb, nyomasztóbb itt a leveg ő ". Egy háromtagú kompániához maga is csatlakozott. „Éjjel-nappal együtt lev ő, »egyet szeret ő «, egyet gondoló barátok, intelligensek is, meglehet ő sen önsúlyú
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karakterek" — mondja róluk. Az általános kép, amelyet fest, igen vigasztalan: „ ... akaratuk — tört, lemondó, fáradságukba belenyugvó,
a szkeptikus kriticizmus melankóliájával játszó iskolapéldái a dekadenciának, akiket az »úgyis mindegy« életmódban is züllésre, ivásra, aljasodó érzékiségre és szolid életalapot nem keres ő könnyelműségre visz, és f ő képpen a dologtalanság individualista anarchiájára.
Mint produkálók abszolút reménytelenek, nyersanyag nélkül valók."
Ebben a kontextusban rajzolja meg „a fest ő, illetve növendék"
alakját is. „Talán legelementárisabb, a legtöbb temperamentum-nyersanyaggal rendelkez ő és nekem legkedvesebb Farkas Béla" — írja,
majd így jellemzi: „ ... Kínos óvatossággal és eleganciával öltözködik, beteggé teszi, hogy nincs pénze, nem tud dolgozni, mert otthona nem elég szép, kávéházakban ül és iszik." Kés őbb még hozzáf űzi:
„ Ő festő, decorateur, mint ő mondja. Illatokat szeret és ékszereket,
úri gesztusokat, és beteges görcsösséggel marja be magát ebbe a képzettömegbe. Dacol a sorssal, és szinte tudatosan teszi magát tönkre.
Lehet, hogy öngyilkos lesz ..."
A jóslat majd csak negyedszázad múlva következik be. Addig
még Farkas Bélának el kell szenvednie a háboró borzalmait, a viszhangtalan és vigasztalan fest ősorsot, a nyomorúságos és örömtelen
életet. Hátra vannak még a tárrstalanság, a közöny, a sikertelen küzdelmek évei.
Farkas Béla karpaszományos honvédként egyfolytában 38 hónapot töltött az orosz és olasz fronton, ennek nagyobb részét a lövészárkokban, az els ő vonalak fedezékeiben. Ott várta napról napra,
hétrő l hétre mikor érkeznek már az ételhordó bakák a menázsival,
és persze a nappali ágyút űz, az éjjeli készenlét, a hajnali szuronyroham közt morzsolódott ideje és idege. Nem egyszer borg őzös állapotban, pálinkás kábulatban tett eleget az oktalan parancsnak, de egy
bizonyos id ő múltán már ez sem segített, s idegösszeroppanással szállították az egyik tábori kórházba. Ott morfiummal gyógyították,
ami végzetesnek bizonyult. Ett ől kezdve ugyanis, szinte élete végéig,
a narkotikum rabja lett. Ha b őre alá fecskendezte az „édes mérget",
akkor könnyebb volt elviselnie a sarat, mocskot, a háború poklát.
A hosszúra sikerült frontszolgálat után, 1918-ban újra Szabadkán találjuk, néhány hetes szabadságát tölti ott — az els őt a háború kitörése után. Ekkor már hadnagy, mellét tíz háborús kitüntetés
díszíti. A délceg katona, a h ős látszatát kelti, s csak a figyelmesebbek
veszik észre, hogy olykor-olykor végigsimítja karját, hogy enyhítse a
tűszúrás okozta sebek viszketését, a gennyes kelések fájdalmát.
Napjait a városháza földszintjét elfoglaló Városi Kávéház „m űvészasztalánál" tölti baráti körben. „Csupa olyan fiatalember, akik
valami szekta gőgjével néztek a gazdag, józan és poros parasztváros lakóira, azokra, akik őket szintén megvetették ..." — írja róluk Sinkó Ervin az Optimisták című regényének els ő, Szabadkai
előjáték című fejezetében.
A fiatal író is ebben a környezetben forog, az asztaltársaságot
az egyetlen helynek tekinti, ahol bizonyos m űvészeti és szellemi
kérdéseket egyáltalán szóvá lehet tenni ebben „az alföldi fészekben".
Az Optimistákat valójában ottani élményeinek leírásával indítja el.
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Bosnyák István közlése is meger ősíti, hogy Farkas Béla egyik szereplője az els ő fejezetnek, Sinkó Ervin róla mintázta meg Sásdi Bandi festőművész alakját, mégpedig tapintattal, gyengédséggel, még
akkor is, amikor a morfinista hadnagy boros éjszakáit és italossági
fokozatait írja le, a szelídségi stádiumtól a delíriumig. A megért ő
hangnemet alighanem az magyarázza, hogy már a fronton „majdnem barátok lettek".
Sásdi Bandi, alias Farkas Béla alakja így lép elénk a regény
lapjairól: „ ... a kávéházi plüsspamlagon üldögélt, szivarral a fehér
kezében, hátravetett fejjel, s kék szeme tágrafeszülten meredt a távolba, a saját asztaltársasága és a többi, nagyszámú zajló kávéházi
vendégek feje fölött. Azt állította, hogy gondolatban ilyenkor a képeit festi — és beérte azzal, hogy vágyódjék az az id ő után, amikor
majd e bens ő víziókból megtapintható vásznon fest őszagú valóságok
lesznek."
A két „majdnem barát" útja csakmahar kettévált, Sinkó Ervin
elment „forradalmat csinálni", Farkas Béla pedig még egy ideig a
fronton vergődött, mélységesen együtt érezve bajtársaival. A katonák
forradalmi megmozdulásairól rokonszenvvel beszélt, mire tiszttársai
kegyetlenül elbántak vele, összevissza rugdosták, fogait kiverték,
úgyhogy ett ől kezdve műfogsort viselt. Farkas Béla életének „forradalmi korszaka" így kezd ődött .s ezzel be is fejez ődött.
A háború után, a demarkációs vonalak, a békeszerz ődések, az
új politikai országhatárok, a kitoloncolások és optálások korában
Farkas Béla még inkább talajvesztett ember lett. Kétségbeesett igyekezettel próbált magának valamilyen egzisztenciát teremteni, de csak
részben és rövid id őre sikerült neki. A két háború közötti id őszak
számára az újrakezdések és a bukások kora volt, azzal, hogy az újrakezdés mind nehezebb, a bukás pedig egyre nagyobb.
Helyzetét az ital, a morfium teszi szinte teljesen reménytelenné.
Magánéletét sem tudta soha megnyugtató módon rendezni, nem
adatott meg neki egy olyan élettárs, aki védelmez ője, istápolója
lett volna nehéz pillanataiban, aki mögötte áll a válságos id őkben,
kézenfogva vezeti, a biztatója, ösztönz ője lett volna.
Amikor sebzetten és összetörtem hazatért a frontról, egy olyan
nőt sodrott feléje a sors, aki ugyanolyan sebzett és összetört volt,
mint ő . Havas Károly, a kés őbbi híres szabadkai lapszerkeszt ő nővére, Handelsmann Nelly akkoriban tért haza Párizsból, s arról
maradt meg az emlékezetben, hogy a vidéki nagyvárosba ő hozta
be a divatos kábítószert, a kokaint. A nagyvilági dáma és a szerencsétlen festő találkozása rövid és heves volt, házasságukkal azonban egy olyan helyzet alakult ki, hogy a vak vezette a világtalant.
A kapcsolat nem is tartottsokáig, a feleség elhagyta férjét, ahogy
jött, úgy el is t űnt: berobbant Farkas Béla életébe, majd egyszer űen
továbbállt. Fest őnk ekkor egy újabb idegösszeroppanással került
kórházba, majd elvonókúrán esett át.
A nőkkel sem korábban, sem kés őbb nem volt szerencséje. A háború kitörése el őtt és els ő évében gyengéd szálak, s egyúttal zilált
kapcsolatok is fűzték az állhatatlan Grandi Eszterhez. Farkas Bélához
szenvedélyesen ragaszkodott, együtt éltek, állítólag gyereket is várt
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tőle, de gyakran nem tudtak szót érteni, összekülönböztek, s ilyenkor
a lány gyorsan talált magának valakit, lepke módjára szállt virágról
virágra. A futó kalandok után azonban újra és újra visszatért hozzá.
Csapodár természetét ől maga is megrettent, s egy újabb flört után,
egy Blum Géza nevű 18 éves kereskedelmistával a Palicsi-tó partján
páros öngyilkosságot követett el: revolverrel f őbe lőtték magukat.
A liú túlélte a tragédiát, a leány viszont azonnal meghalt. „Kedves Béla — írta búcsúlevelében —, lehajtott fejjel és megalázkodva
borulnék eléd, és tudom, hogy visszafogadnál. Mégis te vagy csak az
igazi és egyetlen nekem, és tudom, hogy te is tudod ezt és ha most
nem mennék el, visszamennék hozzád!"
Balázs Béla idézett naplójában még két búcsúlevelét jegyezte
fel. Az egyiket a napló írójának címezte és így hangzik: „Köszönöm
a sok jót és szépet. Boldoggá tettél. Nagyon szeretlek, és én is
tudom, hogy te is szeretsz engem. De én nem tudok csendes lenni."
A másikat Böske nevű barátnőjének írta:,,Farkas Béla és Balázs
Béla: ebbe a két névbe bele kell őrülnöm. Nem tudom melyik áll
közelebb hozzám. Farkas kínt, bujkálást, megaláztatást jelent, Balázs csak jót és szépet. Rosszat soha. Köszönöm neki."
Így fejezte be életét, rombolva és pusztítva maga körül, egy
másik szerencsétlen ember, a h űtlenked ő Grandi Eszter, aki nem
tudott „csendes lenni".
A harmincas években egy Oláh-tanítványnak, a belgrádi akadémia hallgatójának, Mamuzsics Magdának a b űvöletében élt. El őször
1932-ben találkoztak a bácskai képz őművészek szabadkai tárlatán.
Mamuzsics Magda ekkor 25 éves fest őnövendék és csodaszép, magabiztos, büszke tartású, Farkas Béla pedig 38 éves, de többnek
látszik, meg aztán állás nélküli, anyagi helyzete teljesen rendezetlen.
Ezen a kiállításon is kölcsönkapott öltönyben jelent meg. Fest őnk
szerelemre lobbant, de hát ez eleve reménytelen ügy volt, s persze
egyoldalú is. Farkas Béla kés őbb levelekkel ostromolta a Belgrádban tanuló Mamuzsics Magdát, akinek teher volt a közeledési szándék, csak szánalomból és a fest ő édesanyjának kérelmére nem küldte vissza felbontatlanul a leveleket, kés őbb pedig már azért sem,
mert megható ragaszkodással íródtak. Olykor válaszolt is rájuk,
leginkább irgalomból, a beteg ember iránt érzett részvétb ől.
Farkas Béla az eszményi, az elérhetetlen n őt látta Mamuzsics
Magdában, ennek a képét teremtette meg kötetnyi terjedelm ű levelezésében. Ez is egy szalmaszál volt életében. „ Ő t várta éveken át a
palicsi lakásuk ablakában — írja Baranyiné Markov Zlata a már
idézett emlékezéseiben —, és csak az ő biztatása hatott rá, hogy dolgozzon és higgye: az alkotás öröméért is érdemes élni."
Mamuzsics Magda idővel gazdagon férjhez ment, a leveleket
visszajuttatta Farkas Bélának, aki aztán ezeket elkótyavetyélte, „eladta annyi pálinkáért, amennyi a teljes eszméletlenségig juttatta,
hogy felejtsen", ahogy azt Baranyiné írja.
Egyik levele Vojnits Gézának, a Farkas-hagyaték szorgalmas búvárlójának kezébe került, s így nem. kallódott el. Halála után do477

kumentációját a szabadkai Városi Múzeum vette meg. Innen vettük
az alábbi idézetet egy Farkas-levélb ől, amely nem más, mint egy
fuldokló ember kiáltása a ment őöv után.
„ ... Vak vagyok — írja Farkas Béla Mamuzsics Magdának. —
Megkötözött vagyok. Nagyon szerencsétlen vagyok. Messze vagyok.
És nagyon szeretlek, Béla, U. i. Kérlek próbálj szólni hozzám."
Ebben a helyzetben is, mint mindig, édesanyja siet segítségére,
s próbál orvosságot találni a fájdalmas kiábrándultság, a cselekv őképesség •hiánya, a teljes érdektelenség ellen. Nem sok sikerrel, tegyük hozzá. A vigasztaló szavak mellett még csak szerény otthont
tudott nyújtani művészfiának, meg hát a minimális szükségleteket.
Létalapja ugyanis nem volt túlságosan szilárd, amióta elbocsátották
a zeneiskolából, mivel nem tudta letenni az állami nyelvvizsgát. Farkas Béla jelentéktelen mértékben járult hozzá a családi költségvetéshez, nehezen tudta értékesíteni azt a néhány képét is, amelyeket
józan állapotban vetett kartonra vagy ritkább esetben vászonra. Ha
sikerült és pénzhez jutott, gyorsan kifolyt a kezéb ől, a kocsmai cimborák nem kis örömére.
Farkas Béla nemcsak ecsettel, hanem tollal is próbált egzisztenciát teremteni magának. Életének egy-két id őszakában ez sikerült
is neki. Minden jel arra mutat, hogy a húszas évek derekán a Hírlap
című szabadkai napilapnak, a Magyar Párt sajtószervének bels ő
munkatársa volt. Ott az újságírók rendszertelenül kapták akkoriban
a havi járandóságukat, s amikor ezt Fischer Miklós, írói nevén Mikes
Flór is ingerülten szóvá tette, felmondást kapott. Ez 1924. szeptember 19-én történt, mire kollégái sztrájkba léptek. Kolozsi Tibor a
Szabadkai sajtó 1919-1945 című könyvében közli, hogy a f őszerkesztő , Havas Károly kivételével a lap minden munkatársa beszüntette
a munkát, s a felsorolt sztrájkoló újságírók között feltüntette Farkas
Béla nevét is.
A sztrájknak, hadd mondjuk el ezt is, nagy visszhangja volt,
belgrádi, bukaresti és prágai újságok munkatársai erkölcsi támogatásukról biztosították a szabadkai kollegákat, de egy hónap után
mégis felemás eredménnyel zárult: a szerkeszt őség kötelezte magát,
hogy ezentúl a fizetést egy összegben, elsején kézbesíti, visszavonta
a felmondásokat is, de a kollektív szerz ődés megkötésére nem került
sor, a lap tulajdonosai ezután is külön-külön tárgyaltak a hírlapírókkal.
Csuka Jánosnak az Ucca cím ű riportlapjában, amely 1925 májusában indult és még ugyanabban az évben meg is sz űnt, Farkas
Béla szintén fel van tüntetve a munkatársak névsorában. Hogy mettő l meddig volt hivatásos újságíró, nem tudjuk. Amikor a Hírlapot
1929 szeptemberében, az Obznana idején betiltották, a letartóztatottak között volt egy rövid id őre Farkas Béla is.
Festő nknek irodalmi ambíciói is .voltak. Szenteleky Kornél az
1930 decemberében induló A Mi Irodalmunk els ő számában. közölte
Boldizsár karácsonya című novelláját. Feltehet ő en egy részlete lehetett ez a Balga Boldizsár című (önéletrajzi?) regényének, amelyet

azonban nem fejezett be, kézirata pedig elkallódott.
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Időmként, küls ő munkatársként több lapba is bedolgozott:
1934-35-ben az újvidéki Reggeli Újságban rendszeresen megjelentek tárcái, 'színes írásai, 1937-ben pedig a szabadkai Napló közli
riportjait, rajzos karcolatait.
Ha egyszer majd megjelenik egy átfogó monográfia Farkas Béla m űvészetéről, a függelékben feltétlenül helyet kellene hogy kapjon
egy válogatás a lapokban megjelent írásm űveib ől. Művészeti írásai,
tudomásunk szerint, nem - voltak, de riportjai és tárcái, az ezekben
található tájleírások, lírai elmélkedések, a valóság és a képzelet határán mozgó megfigyelések megannyi ösvénynek tekinthet ő, amelyeken haladva festészete viszonylag könnyen megközelíthet ő . Képeinek témáit ugyanis megtalálhatjuk „mondatokba öntve" az újságok
hasábjain: amit leírt, azt gyakran meg is festette, amit lefestett, azt
legtöbbször meg is fogalmazta.
Farkas Béla az érzelmek, a látomások, az álmodások, egy valószínűtlen, egy idealizált, csak képzeletben él ő világ festője volt,
amit maga teremtett meg valamilyen eszményi állapot, a végtelen
jóság után sóvárogva.
Írásaiból képeinek valóságalapja tapintható ki, de már a valóságtól való elszakadás pillanata is: tetten érhet ő bennük az imagináció születése. A gondolatok szárnyalását a lehet ő legegyszerűbb
természeti képek, jelenségek indítják el: az országút, a kanyargó,
zöldbe vesz ő ösvény, a keskeny gyalogút, amely fölé télen „összeborulnak a fák valami ősi dermedésben", a madárfütty, a féllábú
veréb, s persze a minduntalan visszatér ő motívum, az „álomszagú"
erdő , az ágak, a lombok, s azok rései között vonuló felh ők.
„Az égen futottak a felh ők, a fákról levált olykor egy-egy barna levél, hogy megtérjen alvó testvéreihez" — írja egy helyütt, máshol vallomásosan kifejti: „Nem szeretem az őszt. Nyirkos, hideg,
vigasztalan. Jönnek a felh ők mindenfelől, de ezek a felh ők nem az
én szívem kedves, könnyed és játéko.s felh ői." Tájleírás közben az
érzelmek, a látomások titkos m.orzéjeleit is felfogja: „Minden fehér és minden ezüst. Az út, a bozót, a fák és az ég. Csak néhol dereng valami hallatlanul finom rózsaszín ű fény, de az inkább csak
sejtés, mint valóság." Másutt így fogalmaz:- „Nincs semmi más,
csak egy ezüst erd ő, tündéri színpad, tündéri kulisszák, s én vagyok,
némán és valószínűtlenül, az egyedüli szerepl ő .
Aki találkozott már Farkas Béla m űvészetével, az írások alapján ráismerhet munkáinak sok részletére: a képeket keretszer űen
lezáró lombokra, e „tündéri kulisszákra", a kanyargós utakra, az
erdő barnájára, zöldjére, - a dereng ő rózsaszínű fényekre, a máshol
emlegetett pasztellkékre, a játékos felh őkre.
Egyik rövid írásában, amely 1935 májusában jelent meg az
újvidéki Reggeli Újságban, teljes énjét kitárta, leírta azt a maga
teremtette világot, ahonnan festészete az éltet ő nedveket szívta, egyféle ars poeticáját.
„Hársfavilág. Édes, nehéz, zsúfolt illat — írja. — Nagyon alkalmas arra, hogy nem egészen egészséges lelket egy pillanat alatt
legmélyebb bánatba döntsön.
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Engem mindig megigéz, gúzsba köt. Elsodorja körülöttem a
való világot, eltölt valami hallatlanul finom, édes és bús vágyakozással valami után, ami nem is tudom, hol van, nem is tudom, micsoda. Amiről csak azt tudom, hogy hiányzik, nekem jobban, mint
a levegő . Jobban, mint . a víz, mint a legjobb falat az élet tarisznyájából, és amitől — végzetesen és sokszor úgy érzem — végérvényesen elszakadtam.
Ez egy csodálatos fájás. Zeng ő és végtelen, ami eltölti minden
pórusomat, és aminek a mélyén az elmúlás tragikumát érzem.
Furcsa az ilyen fájdalmasra hangolt lélek. Hogy mindig az a
szép, ami elmúlt, ami messze van, ami elérhetetlen. Mindig az a
jó, mindig az a vágyott, amiért a vágyban, a sóvárgásban szenvedni
kell.
Lehet, hogy ez patologikus tünet, és talán meg kellene gyógyítani. De hát nincs orvos, és aki van, tudatlan."
Az írást nemcsak kenyérkeresetnek, hanem fest őnk ujjgyakorlatának tekinthetjük, ezzel a „nem is tudom, hol van, nem is tudom,
micsoda" világ megteremtését segítette el ő . Alighanem író csak ritka pillanataiban szeretett volna lenni — olykor bels ő , de talán leginkább külső kényszerb ől —, festőnek lenni viszont egy életen át
törekedett, olykor kétségbeesett konoksággal. Egy ilyen döntés (az
íróság sem lett volna persze különb) — az els ő világháború borzalmai után, a gazdasági világválság éveiben, a kisebbségi sors zárt világában — őrültségnek tűnt, de hát senki sem ura teljesen önmagának, senki sem választhatja meg korát, legföljebb megjelölheti, ha
van mivel, ha van hozzá ereje, adottsága.
Nem ő volt az egyedüli, aki vállalta ezt a sorsot: a csendes és
visszavonult Oláh Sándor egy életen át festegetett Szabadkán, az
örökké nyüzsgő Balázs G. Árpád több leveg őt igényelt, nagyobb térségeket fogott be, beintegrálódott a jugoszláv képz őművészeti életbe, hogy csak képzőművészetünk e két „nagy öregjét" említsük. Kettőjük között foglalt helyet Farkas Béla, Szabadka és Újvidék között
pendlizve, emberileg eltávolodva t őlük és másoktól is átkos szenvedélye miatt.
Képeinek eladásából próbált magának valamilyen egzisztenciát
teremteni. Önálló tárlata életében ugyan egy sem volt, de annál többet vett részt csoportos kiállításokon, f őleg művésztársainak biztatására, segítségével. A húszas években többször kiállított Szabadkán, de eljutottak képei Topolyára, Kúlára, Apatinba. A gazdasági
válság idején évekig nem állított ki, a harmincas évek elején Becskereken, s újra Szabadkán jelenkezik, a harmincas évek második
felében pedig „ ... Újvidéken küzd a létért és vívja szerencsétlen
harcát önmagáért", ahogy azt Gajdos Tibor írja a Képz őm űvészeti
élet Szabadkán a két világháború között című, 1977-ben kiadott
könyvében.
A kép értékesítésének ez a módja ritkán volt eredményes. 1923ban a Vajdasági Képz őművészek Egyesületének els ő kiállításán 200
kiállított képb ől csak három talált gazdát. Máshol is ez volt a helyzet. Csak egy tárlatot tudunk, amelyen fest őnk több munkáját ad480

ta el. 1932-ben a bácskai m űvészek kiállításán nyolc képéb ől hármat
megvettek.' Egy-egy képének az ára 250-800 dinár között mozgott,
de persze kérdéses, hogy a kért, tisztességesnek mondható összeget
valóban megkapta-e, vagy a vev ők lealkudták.
Újvidéki tartózkodása idején a Baranyi m űvészházaspár nyúlt
a hóna alá, társkiállítóként egyengették útját a közönség felé. Az
egyik közös tárlatukon, 1934-ben, képeiket közszükségleti és ruházati
cikkekért cserélték el, az err ől szóló hír, Baranyiné tanúsága szerint, a helyi német nyelv ű lapban Nadrágért festmény címmel jelent
meg. A kép értékesítésének ez a módja nem volt ismeretlen ezen a
tájon, egy időben Oláh Sándor is élelemért, t űzrevalóért festett.
Farkas Béla legtöbb képe baráti körben kelt el. Leginkább
szerkeszt őségi kollegái, a közélet emberei vették meg aprópénzért,
50-100 dinárért, mert hát mindig szorult helyzetben volt, de ismerősei is, ha a fest ő rájuk tukmálta. A kocsmában egy-két pohár borért adta pasztelljeit. Sáfrány Imre feljegyezte, hogy a képkeretez őhöz
„mindig két tenyéren hozta a pasztellképet, és rögtön üveg alá kellett tenni, nehogy összemaszatolódjanak a színek. Legtöbbször nem
volt pénze kifizetni az üveget és ezért a kép ott maradt az üveg
alatt a m űhelyben". Ezt már a mester értékesítette kiadásainak pótlására. Ha tetszett neki, megtartotta, ha nem, akkor is, mert nem kapkodtak érte. Sáfrány egyszer ki is fakadt elkeseredésében: „Szabadka
annyira le volt maradva a század els ő felében, hogy még spekulánsok
sem akadtak, akik nyerészkedési szándéktól vezérelve vásároltak volna Farkas-képeket garasokért."
Herceg János emlékezéseinek els ő kötetében, a Két világban
tesz említést a Napló el őfizetésgyűjtőirő l, Bereznai Iláról és Nagy
Loncsiról, akik Bánátban, illetve a Tiszavidéken Farkas Béla pasztelljeit képenként száz dinárért vesztegették, aminek a fele az övék
maradt, de sem az egyik jutalékból, sem a másikból nem tudtak
megélni.
Az így befutó jövedelmekb ől Farkas Bélának sem tellett sokra, legfeljebb italra, olykor arra sem. Ilyenkor kabátját, ingét adta
zálogba, amelyet másnap valamelyik jóbarát vagy rokon váltott ki,
akinél éppen meghált. Olykor kölcsönkapott zakóban, tavaszikabátban távozott, de még aznap ezt is elzálogosította, ha megszorult. Apró
kölcsönökb ől tengődött. „Ha nagy fest ő leszek, megadom" — ez volt
a szavajárása.
Sikertelenségének bére végül is a megalázó nyomor lett.
Mint tudjuk, édesanyjánál élt, s oda is tért vissza, ha már minden kötél szakadt. Néhányszor megpróbálkozott önállósodni, de mindig összeroppant, pajtásainak alamizsnájára szorult, egyre mélyebbre süllyedt. Otthont sehol sem tudott magának teremteni, ha nem
lakott az édesanyjánál, akkor rendszerint valamilyen szükséglakásban élt, olykor a létminimum alsó határa alatt.
A szabadkai Városi Múzeumban, a Vojnits-féle dokumentációban található egy 1935. augusztus 30-án keltezett levele, amelyben
arról tájékoztatja egyik ismer ősét, hogy „képet tudnék eladni, de
nincs anyagom. Nincs festékem, nincs vásznam, és a napok perdülnek üres egymásután".
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Egy év múlva, 1936. augusztus 10-én kétségbeesett hangon kesereg egyik újvidéki barátjának: „ ... Én a végét járom.' Sem lakásom, sem kosztom, sem fehérnem űm. Sem nyugságom, sem békességem. A nyomdában alszom egy széken és enni egyáltalán nem
eszem. Züllött vagyok és züllöttségem elönt, mint valami fekete és
szennyes láva ... Te tudod milyen ördöng ősen tiszta ember voltam.
Most öt hete járok egy harisnyában és a Te egyik selyem ingedben,
ami már szennyes és büdös, és tapad rám, mint a fekély és mint
a rüh. A cip őm talpának már csak a kerete van meg ..."
Valószínű leg ezekben az években, egy keltezetlen levelében így
indokolja meg a szabadkai újságíróklub elnökségéhez benyújtott segélykérelmét: „Kereseti lehet őségeim tökéletesen megsz űntek, festékem, fűtő anyagom elfogyott és táplálkozásom minimális mértékének megszerzése is nehézségekbe ütközik ..."
Leveleiben gyakran panaszkodik arra, hogy nincs lakása. Így
volt ez újvidéki tartózkodása idején is, ahol szinte mindvégig hajléktalan volt, barátai juttatták födél alá. Egyik igaz híve, Brenner
Dezs ő gyógyszerész, Csáth Géza öccse az újvidéki Divild-féle patikában dolgozott, s a gyógyszertár fölötti raktár mellett lakott, ennek
egyik részét ajánlotta fel az Újvidékre érkez ő barátnak. A feljáratot
minden este kilenckor zárták, úgyhogy kés őn hazatér ő festőnk leggyakrabban kénytelen volt Baranyiék telepi házának kertjében, a
szabad ég alatt tölteni az éjszakákat — a sz őlők közt, a gyümölcsfák alatt.
Brenner Dezs ő nagy tisztel ője volt Farkas Bélának, megpróbált segíteni rajta, mint ahogy azt morfinista bátyával (Is megtette,
rajziskolát szervezett, munkát szerzett neki, de a fest őnek terhére
volt a jótékonykodás, faképnél hagyta és kiment lakni a Horgászszigetre. „Az egyik családi kabint berendezte szalmazsákos vaságygyal, kis vaskályhával — írja egyik 1971-ben, a 7 Napban megjelent
írásában Baranyiné Mailkov Zlata. — Egész felszerelése egy teáskannából, bögréb ől és egy tányérból, egy zacskó töpörty űből, egy cipóból, no nieg a fest őfelszerelésb ől állott."
A békés szigeti tél után egy szép Fruška gora-i nyár következett: egy cs őszkunyhóban, Szedlacsek Oszkár újvidéki zongoratanár
rakovaci szőlejében, ahol, mint írja is, „a sz őlő teljes virágzásban
pompázik és az egész hegyet elborítja valami tündéri illat".
Az ,újvidéki két-három év életének jó korszaka volt, a Naplóban és Reggeli Újságban megjelent írásai tanúskodnak err ől. Sokat
is dolgozott, bár ebb ől az időszakból egy képét sem ismerjük. Ezt
hitelesíti féltestvérének, Farkas Gézának levele is (Bosnyák István
fénymásolat-gy űjteményéb ől), amelyet Sinkó Ervinnek küldött Magyarországról 1959. október 19-én. „Rengeteget fürödtünk a Zimovnik
melletti szigeten — írja a fiatalkori barátnak —, jó ledinci borokat
iszogatva. Akkoriban Béla szépen dolgozott, festett, aztán volt neki
vagy 8-10 tanítványa (a Brenner Dezs ő szervezte rajztanfolyam kudarcba fulladt — K. Z. megjegyzése) és szorgalmasan írogatott a

Reggeli Újságba. Írásai majdnem mind meg is vannak, félretéve,
kár, hogy nem mutathatom meg őket, mert nagyon kedvesek, hangu482

latosak. Sokat jártunk a Venacra, Ürögre és általában mindenhová,
ahol zamatos borokat lehetett kapni. Szegény piktor- aztán újra elkezdte, ezúttal azonban ópiumot, amir ől aztán már nem szokott le.
Talán tudod, hogy öngyilkos lett?" •
A halál előtti szabadkai évei, napjai teljes zaklatottságban
és reménytelenségben múltak, különösen 1940 óta, anyjának halála után. Ekkor a lakásból ki kellett költöznie, s a mai palicsi állatkert mellett, egy rozoga nyári konyhában húzódott meg, „amelynek
minden bútorzata egy tábori vaságyból, egy asztalkából, egy székb ől
és egy szekrényb ől állott". 1941. október 13-án innen ment ki „a
bársonyos őszi éjszakába" és a robogó villamos alá vetette magát.
Azok temettették el, osztva a költségeket, akik szerették, bánkódtak sorsa felett, s a palicsi temet őben, a fejfa kőtömbjére is
ők íratták a következ ő szöveget: „Itt nyugszik Farkas Béla fest őművész, 1894-1941. Eltemették barátai."
Egy nem mindennapi életsors lezárulása után akár el is t űnődhetünk azon, hogy vajon mennyi is egy ember, egy m űvész teherbíró képessége? Végtelennek nem mondhatjuk, ha Farkas példáját
tartjuk szem el őtt, de alighanem mindig nagyobb annál, amit reá
lis határként hiszünk, olykor még az elképzeltet is meghaladja. Esetünkben is mintha err ől lenne szó.
A sorsverte Farkas Béla után, a sokfajta csapás ellenére is,
egy tiszteletre méltó és jelent ő s életmű maradt hátra.
Már kortársai .is felfigyeltek rá, Sulhóf Józseft ől, a Napló akkori újvidéki tudósítójától kezdve, aki „jellegzetes, er ősen dekoratív
hatású" művészetéről nem egyszer megemlékezett, egészen Kende
Ferencig, aki a Kalangya 1935. évi 1. számában már arról értekezett,
hogy „ ... nem valóságfest ő, hanem onnan indul ki. Többet ad magából, mint a természetb ől. Lényege a mesemondás, a mese ábrázolása nélkül".
Későbbi méltatói „az álmok piktorának", az „emlékezés poétájának", a „csendb ől és titkokból sz őtt világ" megálmodójának, „a
pasztelles látomások kifinomult érzékenység ű festőjének" tartották.
B. Szabó György 1952-ben, a palicsi Magyar Ünnepi Játékok idején
megrendezett képz őművészeti kiállítás alkalmából — akkor tehát,
amikor a szocialista realizmus még többé-kevésbé hivatalos irányzat volt —, három mondatba s űrítve, így jellemezte pályaképét:
„Meseszerűség, hangulatosság, a felületeket gyakran dekoratívan és
ornamens-szerűen egybefogó fest ői látásmód jellemzi művészetét,
melyben a valóság elemei mindig m űvészileg transzponálva jelennek meg. A valóságtól való menekülés az álomvilágba, egy elképzelt,
eszményesített ideálvilágba — ezt fejezi ki Farkas Béla m űvészete.
Különc, bohém-egyéniség volt életében, tragikus sorsa pedig a vajdasági magyar művész talajtalanságát tárja fel a kisebbségi élet
els ő világháború utáni periódusában."
Farkas Béla hangulatait — fájdalmait, sérelmeit, szorongásait,
az örök szép utáni vágyakozását — mindig a tájba vetítette ki, így
aztán fest ői világát igen jól körül lehet határolni képcímének egy
füzérével is: Felhők az égen, Majális, Erdőrészlet, Erdei idill Park,
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részlet, Őszi felh ők, Holdvilágos táj, Didergő madarak, Felhők, felhők, Június délután, Kirándulás, Levélhullás, Napsütésben, Temető, Őszi séta, Temet ő az erdőben.
Amennyire instruktív ez a felsorolás, annyira félrevezet ő is,
hiszen Farkas sohasem a „konkrét" természetet, a „látványt" jeleníti meg, hanem az „elképzeltet", az ,eszményit". Olykor tájai még
a színpadi díszlet benyomását is keltik, ami bizonyára nem is véletlen, mert fest őnk ezt a szakmát tanulta, egyik forrás szerint „Reinhardt mellett" a berlini Deutsches Theaterben, s egy id őben dekoratőrnek is vallotta magát.
Az egész alakos figurák is mintha beöltözött színészek vagy statiszták lennének. A n ők acélabroncsokkal kifeszített b ő szoknyákban,
a férfiak csipkés fodordíszben „jelennek meg a színen" (Krinolinos
nő, Majális, Kirándulás). A Farkas-képek általában azt sugalmazzák,
hogy „ ... színház az egész élet, csalóka, gyönyör űen kivilágított színpad, reszket ő és áttetsz ő pasztellköd, amely a reménytelenség szakadékát rejti", ahogy azt Bela Duranci megfogalmazta a Vajdaság
képz őm űvészete című, a Híd 1986. évfolyamában megjelent sorozatában.
Gyakori alakja még a társtalan ember (Magányos ember, Egyedül, Magányos lovas, Magányos heged űs), a jövevény, az idegen, meg
hát a porköpenybe bújtatott vándordiák, a peregrinus (Vándor,

Búcsú a falutól).
Farkas Béla egy életen át ezeket az ötleteket, témákat variálta: a hangulatokat jelenítette meg, az anyagtalan, éterien tiszta álmok öltöttek formát képein. Sajátos színkultúrája sem módosult
lényegesebben az évek során, csak a fiatalkori, felfokozott színer ő
vált idővel lágy tónussá, a homályos barna világossá, a lila leng ő róžaszínné. Színei egyébként korábban is, kés őbb is az egyikb ől bontakoztak ki a másikba — dekoratív érzékkel, könnyed eleganciával.
Allhatatosságára jellemz ő, hogy ha az ember két-három képét
látja, akkor már a többire is ráismer, félreérthetetlenül kit űnik, hogy
a látomások azonos idegszálakon átsz űrődve váltak színné és formává. Ez az egyediség minden fontosabb m űvében megmutatkozik, de
azokban is jelen van a kézjegy, amelyek kevésbé sikerültek és amelyek a sziruposság, az édeskés romantika felé hajlanak.
Legjobb képeinek valóságfelettisége, álomképszer űsége a kor
legmodernebb stílusirányzata, a húszas években jelentkez ő szürrealizmus felé mutat, azt is mondhatnánk, hogy ennek az irányzatnak
első és ma is az egyik legjobb képvisel ője nálunk. Képei olyan könynyen ívelnek át ebbe a világba, mintha a korabeli Szajna-parti m űtermekb ől kerültek volna ki, az alkotótársak és az egyéb szellemi
rokonok hathatós bábáskodásával, s nem a palicsi kocsmákban vagy
a telepi csapszékekben fogantak volna. Esetleg azzal a gondolattal
is eljátszogathatnának, hogy Párizsban nagy fest ő lehetett volna,

ha...
Sáfrány Imre, aki már ifjúkorában megismerte Farkas Béla
munkáit — egy helyen írja is, hogy „képei el őtt már akkor ámulva
álltam" —, érett korában, a Menetelés című, 1972-ben kiadott könyvében ki is mondja, hogy „képz őművészetünk Farkas Béla kivételes
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festészetével fél évszázaddal ezel őtt az európai élvonalban volt". Sáfrány a Farkas-opust Odilon Redon mellé helyezte.
Közel áll hozzá életsorsban, részben m űvészetszemléletben is
egy másik nagy magányos fest ő, Gulácsy Lajos.
Ő t az els ő világháború a lipótmez ői elmegyógyintézetbe sodorta, Farkast az alkoholmámor karjaiba taszította. Az ő képeit „sétáló figurák", Beatricék és más kosztümös férfiak és n ők népesítik
be, Farkasét rokokós, krinolinos, zsabós alakok. Gulácsy Lajos középkori olasz, fő leg „reneszánsz" tájakat fest, Farkas Béla viszont
lombos, liános pannóniai őserdőket és selymes pázsitú ligeteket.
Gulácsy a magyarországi, Farkas a vajdasági szürrealista törekvések őse.
A mi vidékünkön Farkas Bélának valójában nincs sem el ődje,
sem utódja, ha csak a sokfelé tájékozódó Sáfrányt nem vesszük követőjének. Mű vészete is olyan, mint élete: társtalan. S annyira egyedi, hogy talán, szigorúan véve, nem is tartozik semmiféle „izmusba".
Sokszor idéztünk elismer ő hangú méltatásokat, de most mégis azt kell mondanunk, hogy a m űvészettörténet még nem értékelte
festészetét kell őképpen. A nagyközönség el ő tt majdcsaknem ismeretlen, hiszen képei a múzeumok depóiban, a zárt magángy űjtemények'ben lappanganak, s szinte elérhetetlenek. Egy háború utáni kísérlet
mellett csupán egy retrospektív kiállítása volt az Életjel (Dévavári
Zoltán és Dévics Imre) szervezésében 1961 október közepén a szabadkai Városi Kiállítási Csarnokban. Hátra van még életm űvének
alaposabb felmérése, monografikus feldolgozása.
Ilyen értelemben hagyatékára még ma is úgy tekinthetünk,
mint kallódó értékre.

Sáfrány Imre 2000-ben
(gouache, 1953)
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TOLNAI OTTÓ

VAS SULYOM KALMÁR FERENC HATVANADIK
SZÜLETÉSNAPJÁRA
Néhány alkalommal már megkíséreltem szólni -- szólni az éterben
Kalmár Ferenc szobrászm űvészetér ől.
Azokról a korai termésekr ől, magházakról, amelyekre már nem
is mint bronztermésekre, bronzmagházakra, bronzmagokra emlékszem, hanem mint valami valós fa, valós csipkebokor különös terméseire.
Aztán a Híd-díjról is, arról az ébentéglalapra szerelt szúrós
aranylevélról, amelyet B. Szabóval terveztek úgy, hogy Sáfrány bógáncsaira-kaktuszaira is utaltak vele, de amelyet évr ől évre ő, Kalmár nyirbál, aranyoz, aranzsál.
Aztán nagy lelkesedéssel szóltam egy oszlopáról, amely Brancusi Trgu Jiu-i csodálatos, a katedrálisoknál is szédít őbb Végtelen
oszlopát — abszolút kopjafáját tudta idézni nekem. Végtelen gerincnek neveztem el, noha a címe, mint kés őbb megtudtam: Gyöngysor
volt (és 82-ben készült). Végtelen, függ őleges gyöngysor (afféle óriásborsó), amely felpereg az égre, amely alápereg az égb ől. Egy szálkás,
szabályos-szabálytalan nyárfahasáb; fels ő része megvetemedett —
egy pillanatra látni az erd őt, hallani a szeleket, amelyek megcsavarták. Középen öklömnyi gömbsor fut fel, meg-megcsillanva az elnagyolt vés őmunka nyomán, a fafaragás ősi meghittségét mutatva, érzékeltetve. A hasáb hátulján a gömbök, dudorok negatívja, hangszert
idéző lyuksora. Egy beteg gerinc baltával való megcsapkodása, kér'deztem. A gerinctelenség, avagy egy táncoló nietzschei gerinc, táncoló gerincoszlop végtelen gyöngysora, t űnő dtem. (Még mindig csodálkozom, hogy nem kivitelezték valamelyik terünkön.)
És aztán utolsó újvidéki tárlatáról is megkíséreltem szólni, ar
ról, hogy a dél-amerikai élmény és a gyerekkor piaca, vására hogyan
eredményezett egy izgalmas, új madársereget — hol méltóságteljes
címermadarakat, hol a hitchcocki vészes ragadozókat, hol meg csicseri kelepel ő ket, szajkózókat, hol meg sima, kemény csomókkal teljes
tű hangú kisénekeseket rebbentve be a galéria falaira, padlójára
—

.. .

De most, hatvanadik születésnapján köszöntve őt, nem err ől
akarok beszélni, opusát majd felvázolják-felkutatják a kritikusok, hanem ismeretségünk, barátságunk egy mozzanatáról.
Régtő l fogva ismertem, ám közelebb hozzá — és keramikus
feleségéhez — tigriscsíkos n ő stény dogjuk jóvoltából kerültem.
Fekete dogom — amelyr ől egy időben annyit értekeztem — Almától származott.
A dog a kutyák között a szobor, a monumentális.
Amikor el ő ször jött el hozzánk a Virág utcába, dogunk már
hatalmas volt, lévén kan, monumentálisabb anyjánál, Almánál.
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KALMÁR FERENC
(Szabadka, 1928. május 25.)

A nagy fekete kutya megérezve a szobaászt (azt az embert, akinek a monumentálissal, tehát a kutyák között a dogokkal van dolga),
kinyitva az ajtót, bejött hozzánk a szobába. És mellénk hevert a
fehér sző nyegre — a fehér dogot ábrázoló festmény alá.
Mint mesélik, akkor nagyon berúgtunk.
Én, mint ilyen alkalmakkor általában, a szobrászat lényegét
magyaráztam a szobrásznak, meg akartam gy őzni, mit is kell az
eljövendő időszakban csinálnia...
Sokszor látom azokat a szobrokat lelki szemeim el őtt — ezért
most, amikor felemlegetem őket, azt hiszem, egyáltalán nem mondanak ellent az alkalomnak: szobrot ajándékozni aszobrásznak.
Arról próbáltam meggy őzni ugyanis — fekete-fehér szituációnkból kiindulva minden bizonnyal —, hogy ördögfejeket, a sulyom,
a vízi dió misztikus ébenterméseit (amelyeket Dobóval is megrajzoltattam) öntse ki hófehér gipszb ől és csillogó bakelitb ől. Sulymokat
hatalmas dimenziókban. És aprókat is aranyból ékszerként. Közben
Džamonjára hivatkozva, aki egész világhír ű opusát egy közönséges
patkószögb ől növesztette, manipulálta.
Érdekes, akkor Kalmárt gy őzködve még nem is tudtam, hogy
valójában ez a szobrászat már létezik. Csak kés őbb olvastam valahol,
hogy régen a katonák harci eszközei között szerepelt a vas sulyom
(amely egyik végével egymáshoz egyenl ő szögben összeforrasztott
négy éles szögb ől készült). És a lovak, a harci mének lábai elé .szorták.
Különös, még ma is hiszek ebben a plasztikában, amelynek
misztikus — ördögi — darabjait afféle próbakent a Tisza és a Duna
görgeti egyel őre, görgeti szobrászunk lába elé, hogy egy napon lehajoljon értük és elcsodálkozva döbbenjen rá, mint ahogyan én is
rádöbbentem most, írásomat körmölve, hogy tulajdonképpen els ő
alkotási korszakában, abban a termésesben: éppen ő — Kalmár
Ferenc — gyártotta 'őket...

Kalmár Ferenc: A Szárnyak c. ciklusból
(fa, 1986)
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Nagyon nehéz az embernek saját magáról beszélnie vagy írnia. Egyszerűbb, ha a riporter teszi fel a kérdést és felelünk rá. Az újságíró
a gondolatokat a helyére teszi, a fonalat végigvezeti, így kialakul a
mozaikkép az alanyról. Ha egy-két kocka nem kerül a helyére, torz
képet kapunk. Ha én írok, csak magam okolhatom, amennyiben nem
sikerül érthet ően kifejeznem mondanivalómat. Azonkívül az őszinteség nagyon kényes kérdés, mert önmagunknak sem vallunk be mindent. Érzéseinket alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy gondolatokba, formába, mondatokba tudjuk önteni.
A művészettel foglalkozó emberek pszichikai egzibicionisták.
Talán a kitárulkozásukkal szeretnék kifejezni gondolataikat és meggyőzni az embereket a maguk igazáról, hitvallásáról, álláspontjáról,
nézetéről. Magamat sem tartom kivételnek, csupán annyit f űzök hozzá, hogy a szégyenl ősebb faj tához tartozom, még kiállítani sem szeretek. Nagyon sokszor az az érzésem, mintha csupaszra vetk őztetett lelkemet mutogatnám. A YAN mellett a YIN van. Az embernek
meg kell mutatnia magát, mert társas lény. Önámítás, hogy önmagának alkot: másokkal Fis közli elképzeléseit. A m űvésznek sikerélményre van szüksége, mert különben dacos lesz és esetleg elvadul.
A művészet egy finom formába öntött állapot, a lelkünknek egy rezdülése, a kornak, életünknek, lelkiállapotunknak, érzésvilágunknak
a függvénye. Ez majdnem minden emberben megvan. Az egyik térben, a másik id őben fejezi ki, a harmadik esetleg nem tudja .felszínre hozni.
A művészet anyagát, tartalmát nem az ember választja meg,
azt a körülmények, érzések hozzák létre. Fiatalkoromban festeni
szerettem, de barátaim ledorongoltak, úgyhogy nem tudtam talpra
állni. Hálás vagyok nekik érte, mert különben nem lett volna a
szobrászat a kifejezési eszközöm. És mit tesz a „balszerencse"? Pótvizsgára buktam az érettségin. Elmentem Bánátba egy szobrász barátomhoz, hogy elfelejtsem a bánatomat. Itt találkoztam „testközelben" életem meghatározó elemével, a szoborral, amelynek megszületését lépésr ől lépésre nyomon követhettem, s elhatároztam, hogy
szobrászkodom. Nagyon göröngyös volt az út, amíg a technikát sikerült elsajátítanom. Technikai tudás nélkül nincs m űvészet, mert
a művésznek érzésekre kell koncentrálnia. A technikai fogásokat ismenni kell, nem pedig bajlódni velük. Nem végeztem akadémiát,
csak főiskolát, így önképzés révén jutottam az ismeretek birtokába.
Mit mondjak? Még gipszet sem tudtam önteni. Nagyon sok mestert kellett megkörnyékeznem, hogy gyakorlatra tegyek szert. A szobrászat nemcsak fizikai er őnlétet követel, hanem számos mesterség
ismeretét .is megkívánja. Az apám ács volt, a fa szeretetét talán t őle örököltem. Rapszodikus ember lévén, munkásságom során számos
anyaggal próbálkoztam és iránnyal kísérleteztem. Nagyon sok anyag488

kombinációt alkalmaztam. Ez rendkívül izgalmas kísérletezés volt.
Igen fontos az anyag lehet őségének, egyéniségének tiszteletben tartása és más anyagokkal való egyensúlyba hozása. Sok esetben az
anyag eredeti formája inspirálólag hat és a kidolgozás során fel
lehet használni, így nem teszek er őszakot az anyagon és finom formaárnyalatokat hozhatok ki.
Minden anyag problémájának leküzdése érdekel. Még követ is
faragtam, m űkövet öntöttem, de ez nem a bácskai ember anyaga,
nem érzem teljesen, valahogy hideg a kezem alatt, nem tudom nemesíteni, csak tisztelni.
A fa számomra az élet szimbóluma a maga melegségével és égbe nyúló ág-karjainak az ölelésével, a magtól egészen az elkorhadásáig.
. Konkrét ember ritkán szerepel a témáim között. Más az én
formavilágom, amelynek igyekszem pszichológiai tartalmat, adni. Ez
változott az adott id őszak lelki beállítottságától.
Sokáig foglalkoztatott a magvak, termések, virágok formavilága, amelyekr ől részletes, nagyító segítségével vázlatokat készítettem.
Ezeket a vázlatokat addig transzponáltam, míg nem tettem szobrászi
formává őket. Itt kell megmondanom, hogy a legnagyobb dicséretet kaptam egy elhunyt barátomtól, Aladics Jánostól, amikor azt
mondta egy hosszú beszélgetés után, hogy „térben látok". Ez tény,
de az ember kialakulásához fizikai, komponensek is hozzájárulhatnak.
Nevezetesen komoly szemtengelyferdülésem van, így tudatosan kerülöm a határozott szimmetrikus megoldásokat. Az els ő szobrászati
kiállításon még kimondottan konkrét, kicsit nyújtottra stilizált szobrokat állítottam ki. Sohasem tör ődtem különösebben azzal, hogy
szobraim valakinek a munkáira hasonlítsanak, bár nagy szeretettel
utánoztam Mestroviéot, Moore-t, vagy az egyiptomi domborm űveket,
.mert ezeket szerettem volna beépíteni alkotásaimba.
Munkásságomban az els ő fordulópontot a szabadkai Képz őművészeti Találkozó szobrászati triennáléi jelentették. Itt infarmel m űveket állítottam ki. Hagytam magam a fától befolyásolni és kihasználtam minden forma adta lehet őséget.
Ezután következett a vas kihívása. Vettem egy villany hegesztőgépet, hogy megmunkáljam a vasat. Egy téli topolyai m űvésztelepi táborbán összeszedett termések voltak az els ő inspirációim.
Ezek lágyabb részei kirothadtak: csak a keményebb váz maradt
meg, természetesen ez is keresztülment a megszokott ranszponálási
folyamaton. Háromtól nyolc milliméteres kalapált vagy kalapálatlan
(csak görbített) vasszálból komponáltam. Számos háromszög alakú
vaslemezzel alakítottam vagy zártam le még felületeket, így elértem
azt, amit minden szobornál nagyon fontosnak tartok: nemcsak a
formát adom meg, hanem megmintázom a szobor által körülvett levegőt is. A művet körülvev ő levegőnek nagyon nagy szerepe van, mert
igen szép részletek érzékelését teszi lehet ővé. Ezeket aztán gazdagítottam üveg-, réz- vagy terrakotta betétekkel. Sokszor a szúrós vasat borítottam be anyaggal (a vasak persze kimeredeztek). Az egészet
kiégettem elektromos kemencében, az anyag megrepedezett, így archaikus felületet kaptam, a repedezést természetesen nem tüntettem
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el. Hozzáért ő barátaim sokáig negatívan nyilatkoztak err ől, mert ez
csak „drót". Ez a vélemény eleinte lesújtóan hatott rám, de meditálásaim során rájöttem, hogy nem a kritizálók alkotnak...
Közvetlenül ebb ől jöttek létre az alumíniumszobraim. Ezeknél
modellként felhasználtam magházat, üszkös kukoricacsövet, almacsutkát, uborka-, paprika- vagy paradicsomszeletet, virágot stb. A.
szobrokat perforáltam, esetleg kombináltam sárgarézzel. Igen gazdag
formavilágot kaptam így; csak egyetlen hiányossága van: az, hogy
az alumínium hideg, nem elég meleg. Az elképzelés egészen másként
fest bronzban. Annak, hogy nem öntöttem ki ebben a nemes anyagban, anyagi okai 'vannak: nem volt elég pénzem. Termékeny vagyok,
nem győzöm fedezni a kiadásokat. A gipsz pedig csak átmeneti anyag.
Számos vajdasági díj elkészítésével bíztak meg. Sok pályázatön részt vettem egy mérnökcsoporttal, több elismerésben volt részünk, de elképzeléseink közül kevés valósult meg. Tudja az ördög,
nem volt szerencsém. A feladatokat, a pályázaton való részvételt mindig szerettem, mert bizonyos megmérettetést jelent. Többen dolgozunk
fel egy-egy ötletet, a pillanatnyi ízlésnek nagy szerepe van, de mégis
képet ad nekem arról, hogy hol tartok és mit érek. Persze meg kell
nézni ehhez a többi résztvev ő munkáját is.
Sokat betegeskedtem, így id ő előtt nyugdíjba kellett mennem.
A körülmények szerencsés alakulása folytán azonban eljuthattam az
Amerikai Egyesült Államokba, s ott közvetlen kapcsolatba kerültem
az indián művészettel. Ez egy csodálatos ő svilág, amely ma is élő .
Köztudomású, hogy az ókori népek festették szobraikat. Ez a törekvés ma is érvényesül Európában a templomi szobrok festésében.
A primitív népek egyszer ű nyers színekkel utolérhetetlen hatást értek
el. Nagy élmény volt számomra az indián emberekkel kapcsolatba
kerülni, bemenni rezervátumaikba, a pueblóikba. Itt éreztem meg a
kapcsolatot az ember, a tárgy és .a természet között, s ez meghatározó benyomást tett rám. Tulajdonképpen ebben a mili őben fedeztem
fel újra magamat; azt, hogy a faszobrászat áll hozzám legközelebb.
Az indiánoknál a madár szimbólum. Nálunk is az, a szabadság utáni
törekvésnek, a békének a szimbóluma. A szépség, a kecsesség, a
harmónia, a gyengédség megtestesít ője. Közelinek érzem mindezt,
mert az érzéseimmel összecseng. Keresem a misztikus, áhítatos szépséget, amely egy kicsit jóra Fis int. Az élet nyers, könyörtelen, kegyetlen. Talán mi, akik most élünk, látjuk utoljára a madarak, a rovarok törékeny, fennkölt szépségét. Félek, hogy a környezet pusztításával ez mind elt űnik, ezért szeretnék emléket állítani ezeknek az
élőlényeknek. A színeik megkapóak, gyönyörködtetnék. A fa is a
mindennapi környezetünkhöz tartozó misztikus él őlény, amelynek
saját karaktere van annak számára, aki ezzel az anyaggal dolgozik.
A madárszárny, nyak, fej, farok mozdulatával végtelenül sok
érzést lehet kifejezni. Ezt aztán színekkel még tovább lehet hangsúlyozni. A fájdalmat, a szeretetet, a sajnálatot, s őt a kegyetlenséget
is ábrázolni lehet.
Famadaraimat több darabból állítom össze, hogy gazdagabb
formát kapjak. Van, amelynél egymásba futnak, hullámzanak a vonalak, formák. Van, ami durván ácsolt, összetákolt egység.
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Megpróbáltam a témát más anyagokkal is cizellálni, variálni,
felhasználni a tér és az idő eszközeit. Tudvalevő, hogy a papír hamar
elöregszik, elernyed, deformálódik, de végs ő soron semmi sem tart
örökké. Egy kőszobor mondjuk ötezer évig, egy faszobor pár száz
évig, a papír pedig csak néhány évtizedig marad fenn. De gyönyörködtet. Miért ne legyen kérész élet ű szépség is a világon?
A papírszobrok mögé tükröt helyeztem, ment így minden környezetbe beilleszkednek, az ambientet visszaadják, és kapunk egy
új dimenziót. Készítek apró rézmadarakat is teli finomsággal, graciozitással. Vagy vörösréz lemezb ől csinálok képet, színes falemezekre
aplikálok kovácsolt, cizellált, hegesztett bogarakat. Nézetem szerint
igen finom hatásúak.
Ezek mind madarak, szárnyak, rovarok, de egy sem konkrét,
nem nádiveréb, nem páva, hanem madár. Ha elkészítettem a madarat, akkor következik a formakiegészít ő festés, természetesen a fa
tartósítása, alapozása után, függetlenül a madár természetes színeitől.
Sajnos, vagy talán nem is az, nem pénzért csinálom, így nem
befolyásolhat senki és nincsenek gátlásaim az izmusokkal kapcsolatban sem.
Azt hiszem, én voltam az első kerámiával foglalkozó szabadkai
művész, aki még az 1950-es évek derekán kiállítottam figurális terrakotta vázakat.
Egyetlen hobbim a m űvészet, és boldog az az ember, aki a
passziójából él ...

Kalmár Ferenc Papagáj c. művével
(fa, 1986)
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KÉMJELENTÉS EGY ÍRÓRÓL
MR. KOPECZKY LÁSZLÓ ROMBOLÓ HATÁSÚ MUNKÁI
39 Slo Ping Hill, Terrace Wayne,
New Yersey, U. S. A.
June 1, 1988

Dear Mr. Kopeczky:

Húsz éve követem nyomon . a munkáját. Ez nem kevés id ő ,
annak ellenére sem, hogy Ön immár négy évtizede ír és publikál.
A hangsúlyt ugyanis a nyomon követésre helyezném. Nem is oly
rég hivatásos hírszerz ő voltam, egy idegen hatalom ügynöke, s az
utóbbi években minden, nyomtatásban megjelent sorát figyelmesen
elolvastam, s őt elemeztem is.
Anyanyelvem eredetileg a magyar volt, angolul azonban gördülékenyebben
dülékenyebben fej ezem ki magam. Családom a húszas években vándorolt ki az Államokba. Az általános szesztilalom idején az öregem!,
hamisítatlan moravicai kisüstit állított el ő nagyobb mennyiségekben
egy elhagyatott texasi farmon, s mire a Szövetségi Nyomozóiroda
emberei felneszeltek volna, szépen megtollasodott, és a madzagiparba fektette t őkéjét. Hála e szerencsés körülményeknek, megnyílt:
előttem a társadalmi érvényesülés útja. El őbb a New Haven-i Yale,
majd pedig a cambridge-i Harvard Egyetemen folytattam tanulmányaimat, és csakhamar a titkosszolgálat kötelékébe léptem. A középeurópai etnikai megoszlások megfigyel őjeként különleges kiképzésen
estem át (nemzetközi magánjog, pszichoanalízis, az alkoholizmus lélektana), s a jugoszláviai magyar irodalomra specializálódtam.
Amit eddig elmondtam, abban van szemernyi igazság, és körülbelül annyi megtéveszt ő adat is, amennyit ilyen esetekben a szolgálati szabályzat minimumként el őír. In other words: hogy mely ország hírszerz ő központja arányította tevékenységemet, feddje s űrű
homály. Legegyszer űbbnek látszott az Egyesült Államokra terelnem
a figyelmét, ott ugyanis a hírszerzés agyonszakosodott (a kertvárosi
és a telepi magyarokat például külön törzskar tartja szemmel), s a
polgárháború óta Amerikának mindig is volt elherdálni való pénze.
Kilétem fel ől tehát nem érdemes tudakozódnia. Levelemet az elhárítás szellemében szerkesztettem meg. A levélpapír, a bélyegz ő, az
ujjlenyomatok és golyóstollain tintájának vegyi összetétele egyaránt
a megtévesztés szolgálatában áll.
MIRE JÓ AZ IRODALOM. A közelmúltig egy idegen hatalom
hírszerz ő tisztjeként, követségi beosztásban, az Önök országában éltem. Kollégáim tréfából literary inf ormer-nek* neveztek, jóllehet ez
ízetlen tréfaként sem fedte a t lényeget, mert besúgásra sohasem
voltam kapható. S
Abból állt a munkám, hogy kisz űrtem az Önök országában megjelenő magyar lapokból és könyvekb ől a bennünket érdekl ő fontosabb adatokat = például azt, hogy 1) ki tekinthet ő ezen a nyelvterületen ellenzékinek; 2) nyomon követhet ő-e az Önök irodalmában
.

irodalmi besúgó
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KOPECZKY LÁSZLÓ
(Ugra, Románia, 1928. április 23.)

és publicisztikájában valamiféle politikai, világnézeti és ideológiai
hangulatváltozás, s ha igen, ez milyen természet ű; 3) ki rokonszenvez
nyíltan és ki burkoltan az Egyesült Államok politikai törekvéseivel
etc.
Egy-egy ilyen, sajátságos szempontú szakelemzést összegez ő értékeléssel zártam, és konkrét taktikai-stratégiai javaslatokat tettem
washingtoni központunknak, a diplomáciai szolgálat vezet őinek és
természetesen a Pentagon vezérkari f őnökségének is. (Az Önök országa Európa e térségében katonai középhatalomnak számít, ezt a
Pentagon-beli okosfiúk sem tévesztik szem el ől.)
Nem titok, bár senki sem szell őzteti: az Önök állambiztonsági
szolgálata és a mi hírszerz ő szolgálatunk egyben-másban együttm űködik (terrorizmus elleni harc, kábítószer-kereskedelem felszámolása, összehangolt biztonsági intézkedések a diplomaták testi épségének
megóvása érdekében). Hébe-hóba, alkalmaktól függ ően, nem hivatalos formában is érintkezésbe léptünk egymással; ez afféle haveri,
kéz kezet mos együttm űködés volt. Elkódorgott, mondjuk, egy amerikai üzletember a szeret őjével az adriai szigetvilágba, és a Wall
Street-i t őzsdepatkányok kérésére sürg ősen haza kellett rámolni, szólóban. Vagy: fontos iratokkal a hóna alatt eloldalgott egy jugoszláv
buzinessman az Államokba, s az Önök számára igen fontos volt egyáltalán nem hazarámolni, nehogy esetleg kinyissa a száját. És így
tovább.
Egy ilyen, barátinak mondható segélynyújtási akció során gépi adatfeldolgozásunk felkeltette jugoszláv kollégáink érdekl ődését,
s miután értesültek arról is, hogy nem csupán a nemzeti kultúrákra,
de a nemzetiségi szubkultúrákra is specializáltuk magunkat, bizonyos információcsere jött létre a két szolgálat között. Ebben semmi
kivetnivalót nem látok, hiszen publikált szövegek értékelésér ől volt
szó.
A digression. Az Önök irodalmát dekódolva, gyakran felötlött
bennem a kérdés: alkalmasak-e az irodalmi szövegek másféle; nemirodalmi konzekvenciák levonására? Dr. Edmund Bergler bécsi pszichoanalitikus — Mr. Cowley"" híradásából úgy tudom, jelenleg New
Yorkban él és praktizál — Az író és a pszichoanalízis című munkájában azt állapítottá meg, hogy: „Az írás egyfajta neurózis, akárcsak
az alkoholizmus és a homoszexualitás. Egy olyan betegség tünete,
amely visszanyúlik az élet legkorábbi, posztnatális korszakába ..."
Az író tulajdonképpen „szájon át kielégül ő pszichikus mazochista".
(Szíves elnézését kérem, de a tudomány az tudomány.)
Dr. Bergler elméletét továbbgondolva arra a felismerésre jutottam, hogy az írás — s így maga az irodalom — hírt ad a társadalmi neurózisok elharapózásáról is, különösen a szociológiai értelemben vett kisközösségek zárt, fülledt, elfojtásoktól szenved ő, feszültségekkel terhes világában. S megbizonyosodtam arról, hogy egy
jó vers vagy egy jó short story hírértéke olykor egy vakmer ően bátor újságcikk hírértékével vetekszik. Ezt nem volt nehéz megállapítanom, mivel Önök tévedésb ől sem írnak vakmerően bátor újságcik.

"* Malcolm Cowley amerikai kritikus, költ ő . A Harvard Egyetemen végezte tanulmányait.
Magyarul megjelent kötete:Az amertkat író természetrajza.
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keket. (Tudományos érvénnyel csak ún. 'szimmetrikus rendszerek vethetők egybe; munkám során a jugoszláv sajtót tekintettem összehasonlítási alapnak; s a komputereink rendre cs ődöt mondtak, úgyszólván momentán: az adatbetáplálás pillanatában.)
Ha azt kérdezné t őlem, hogy az elmúlt húsz esztend ő során
milyen kép alakult ki bennem a jugoszláviai magyar irodalomról,
kitérő választ adnék. Önöknek vannak jó íróik. Vannak azonban,
szép számmal, botrányosan rossz íróik is. Aw f ully sorry. És gondosan kiértékelt statisztikai adataim szerint a csapnivalóan rossz íróik — my apologies —, a csapnivalóan rossz íróik egyszer űen nem
vesznek tudomást a társadalmi neurózisokról.
Igen tisztelt Uram, a Harvardon nem akárkik adják el ő az irodalomelméletet, tehát ne szakítson félbe; hallottam valamit harangozni az irodalom bels őleges tanulmányozásának szükségér ől. A rossz
íróik fő bűne természetesen az, hogy nem tudnak írni. Ekörül aligha lesz vitánk. Hadd f űzzem azonban hozzá: kezdetleges írástudásukat tetézi a tény, hogy semmit sem akarnak mondani. Ezek a gentlem anok — Mr. Déry meghatározásával élve — elefántcsonttoronyban, esetleg egy baromfiudvarb:an borongnak, árva hírnvessz őjuk fölött. I beg your pardon a szabadszájú idézetért.
Kontinentális távlatokból szemlélve, a jugoszláviai magyar irodalom: félig Ázsia és félig Balkán. Ezt az idétlen állapotot az Önök
irodalomtudósai , ;kettős kötődés"-nek becézik. (By the way, szót
ejtettek valamely „hármas meghatározottság"-ról is, ám húsz éven
át folytatott lelkiismeretes kutatómunkám során az Önök irodalmi
műveiből e harmadik meghatározottságot nem sikerült kihüvelyeznem.)
Visszatérnék a jugoszláv kollégáinkkal való együttm űködésünkhöz, a már említett, nem hivatali szint ű információcsere kérdéséhez. Meglepődve tapasztaltam ugyanis, hogy a két — mer őben más
politikai beállítottságú — szakszolgálat irodalmi fordításanyaga teljes mértékben fedte egymást: legjobb szerz őik legjobb műveinek
azonos kivonatait lapoztam át. Megragadom az alkalmat, hogy elmondjam: ha valaha is egy igazán érdekfeszít ő , igazán értékes költészeti vagy szépprózai antológiát kívánnának irodalmukból összeállítani, feledjék el, amit eddig csináltak, s vegyék alapul a problematikusnak mondott szövegeiket.
A legjobb f ictitious*** szövegeket a felületes olvasó gyakran
nem is tekinti problematikusnak. Nem így a képzett hírszerz ő . Just
to demonstrate, egy példát említek.
Azt, hogy a Szenttamásra szekerez ő Stefan Krebs**** közérzete 1898 őszén esetleg azonos lehetett az 1973 tavaszán Szenttamásra
bandukoló Kovács János "y" közérzetével — Ön er őszakolt és célzatos párhuzamnak min ősítheti. Én mégis azt vallom, Mr. Andersen****** volt az, aki fején találta a szöget: „képzeletünk meséit a
valóság formálja".
.

**° költött, képzelt. kitalált
**** Gion Nándor Virágos katona c. regényének szerepl ője
°••*** Azonosíthatatlan figura, valószín űleg fiktív személy.
' °*** Hans Christian Andersen (1805-1875) a dán irodalom legismertebb alakja. Meséi
világszerte közkedveltek.
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Ismerem az Önök idegérzékenységét és kollektív tünetként megnyilvánuló üldözési mániáját, ezért Mr. Andersen idézett megállapításának érvényét a továbbiakban csupán az Ön m űveire szorítkozva
fogom szemléltetni.
LÉTBÖLCSELETI CSAPÓAJTÓK. Mikrofilmes adattáram tanúsága szerint 1) ezen a nyelvterületen Ön potenciális ellenzékinek tekinthet ő ; 2) a fennálló hatalommal való szembenállását egy m űlovar,
egy szemfényveszt ő és egy ezermester kombinált ügyességével palástolja; 3) írásaiban precízen nyomon követhet ő a jugoszláv átlagpolgár és külön a magyar lumpenréteg minden politikai, világnézeti és
ideológiai hangulatváltozása (lumpenréteg gy űjtőfogalmán a piaci
tekergőket és a kétkezi dolgozók táborát értem); 4) Ön sem nyíltan,
sem burkoltan nem rokonszenvez az Egyesült Államok politikai törekvéseivel, reménykelt ő mozzanatnak tekintem azonban, hogy az
USA-dollárt jobban kedveli, mint a YU-dinárt; 5) irodalmi és publicisztikai munkásságát összegezve értékelni nem lehet: a gépi adatfeldolgozás e fázisában két méregdrága komputerünk is beadta a
kulcsot, pedig én voltam a programozójuk.
Ellenzékiségének, különös módon, nincs ideológiai meghatározója. Ön nem sóvárogja vissza az Osztrák—Magyar Monarchiát, és
— hogy finoman fejezzem ki magam — legkevésbé sem áhítja viszsza a Jugoszláv Királyságot. Lehangoltan állapítom meg: a többpártrendszert sem igyekszik visszahonosítani.
Röviden: írásaiban a demokratikus érzelm ű kertvárosi polgár
létbölcselete fogalmazódik meg. Azé a zsémbes kedv ű kertvárosi
polgáré, aki egészen evilági gondokkal küszködik (megdrágult a túró, csöpög a csap, verje meg az Isten az útkarbantartó vállalatot),
aki a lelke mélyén hinni szeretne a kommunista utópiában, némiképp
azonban már elveszítette a türelmét, 's őt egyre zabosabb, ezért más
irányban keresi a boldogulás útjait (ki az ördög bírja azt kivárni?
a Strasszer megint egy drekketsózott rám),"*"*** aki a nagyhangú
politikai nyilatkozatokban maszlagot 'szimatol, s ellen őrzésképpen e
nyilatkozatokat a maga emberi nyelvére igyekszik átültetni (és azután
valami nagy hülyeség lesz az egészb ől).
M ŰFAJOK; A HUMORÉRZÉK CSILLOGTATÁSA MINT FIGYELEMELTEREL Ő M ŰVELET. Legfontosabb, tehát legkomolyabb mondandóit körömhegynyi humoreszkekben, miniat űr szatírákban és se
füle, se farka tréfás versekben fogalmazta meg. Az elhárítás kódexe
szerint ez nem más, mint 'až írói mondanivaló m űfaji álcázása.
Ha más véleménye van, kérem, próbálkozzék meg az ellenkezőjével. Írja meg valamelyik miniat űr szatíráját rezzenéstelen arccal, szójátékok nélkül és politikai zsargonban. El őször is: e cikkét
átdolgozásra vissza fogják adni. Másodszor: átdolgozott és ideológiailag megadjusztált írását nem fogják közölni. Harmadszor: sehol sem
fogják közölni. Negyedszer: minden külön értesítés helyett úgy rúgják ki a pártból (alternatíve: a szakszervezetb ől; a helyi közösségb ől;
`•'•**** Utalás Kopeczky László Vajk a Szaharában c. regényére. Strasszer: bizonytalan egzisztencia, műkincskereskedő; a szabadkai homokvidék entellektüeljeit kétes érték ű festményekkel és nem is kétes érték ű műtárgyakkal látja el.
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az írók egyesületéb ől; a veterán numizmatikus•ok klubjából), hogy a
lába sem éri a földet. Úgy sejtem, az Önök m űvelődési életében ez
már nem is eszmei differenciálódás, hanem a szokás hatalma.
What's it ali about? Mr. Karinthy szállóigévé vált mondását fölösleges idéznem. Ön azért van szabadlábon, mert az Önök sajtócenzorai járatlanok az irodalomelmélet bonyolultabb kérdéseiben. A jelek szerint bele sem lapoztak Mr. Mátrai A kultúra történetisége
című tanulmánykötetébe, amelyben ilyen sorok olvashatók: „Filozófus minden tehetséges gondolkozó lehet, de a bölcsesség csak arra
mosolyog, aki maga is tud mosolyogni: akinek humora van ... Bölcsesség és humor két egymást feltételez ő adomány, s szenvedés, önkritika, fölényes intelligencia, mélységes komolyság mindkett őnek az
ára."
NYELV ÉS JÁTÉK. Az Ön írásaiban csak az olyan olvasó tud
eligazodni, akiben megvannak a következ ő hajlamok és képességek:
associate intelZectuaZ power (asszociatív képesség), bilingual imagination (kétnyelvű képzelőerő), intuition (ösztönös megérzés) és józan
értelem. Minthogy a fennálló hatalmi rend — azaz, so sorry, szót tévesztettem: —, minthogy a munkásosztály választott képvisel ői egyelőre nélkülözik e felsorolt tulajdonságokat, szerencsés módon még
senki sem vette észre, hogy az Ön elpotyogtatott apró szatírai: megsemmisítő csapások a marxizmusra. Enyhülés ide, enyhülés oda, Ön
felbecsülhetetlen szolgálatokat tesz a nyugati civilizáció térhódításának.
Az olvasóközönség veszi a lapot és kárörvend őn hahotázik, a
hatalom viszont nagyothall és csak úgy maga elé néz. Uram, amit
Ön cselekszik évtizedek óta: az írói mondanivaló nyelvi álcázása.
Írásait lehet ugyan éber tekintettel olvasni, de aki így tesz,
annak igen hamar tutajossá válik a tekintete, és semmit sem fog
kihámozni belőlük. Aki viszont nem tetten érni akarja Önt, csupán
szórakozni kíván, az el őtt rejtett csapóajtók, titkos padlásfeljárók és
elfüggönyözött melléklépcs ők nyílnak meg, s egy óvatlan pillanatban megtörténhet az is, hogy békakirályfivá válik. Egy ideig talán
tanácstalanul brekegni fog a kút mélyén, de végül övé lesz a királylány.
ÚJABB ÁLCÁZÁS: A ZSIBVÁSÁR MINT TÉMAVILÁG.
Az Ön
témái ránézésre semmiségek. Innen-onnan összekotort apróságok.
Újsághírek. Érdektelen dolgok. Az Ön témáival száz más író nem
is tudna mit kezdeni. Az Ön témavilága: az egyetemes zsibvásár. A
cirkusz. Hajnali monológ a kuplerájban, az élet értelmér ől. Nem dicséret részemr ől, csupán ténymegállapítás: Önt soha senki nem fogja utánozni. A témái ugyanis hajítófát sem érnek.
A témái nem az utcán hevernek. Nem is hevernek sehol. Egy
írói látásmód alkatrészei. A valóság széthullott tükörrendszerének
meg-megcsillanó cserepei. Igen tisztelt Uram, az Ön életm űve: törmelékdomb. Kotorékhely. Cirkusz és zsibvásár. Az egyetemes hiányérzet leltárkönyve. Hajnali monológ a kuplerájban.
Hivatkozott kódexünk szerint ez a mondanivaló tematikai álcázása.
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A HIÁNYZÓ KÖNYV.
Ön, Uram, a legjobb könyvét mindmáig
nem publikálta, tehát könyvszer űen is palástolja írói lényét. Tudom,
persze, hogy álnéven is írt regényeket, ezt azonban nem nevezném az
írói én álcázásának; ez csupán az írói én megkett őzése, vagy megsokszorozása.
A legjobb könyvét már megírta, a kiadatását azonban egyre
halogatja. Valószínűleg nyomós okok késztetik erre.
Kétezer elszórt apró írásából ki kellene válogatni egy kötetre
valót (ez a válogatás szolgálatunkban már régen elkészült), s kiderülne az, hogy osztódva szaporodó bagatelljeib ől körhintaszerűen
mozgalmas, kaleidoszkópszer űen színes világ állna össze, el őtérben
egy vásári kikiáltóval, a háttérben szamárb őgéssel, mutatványos bódékkal, kardnyelőkkel, kígyótest ű táncosnőkkel és karbidszagú petárdadurrogással. Ha valaki most közbevetné: egy írói életm ű leértékelését mégiscsak tapintatosabban illik elvégezni, mintsem ennyire nyíltan, azt válaszolnám az aggályoskodó gentlemannek: „Dear
Sir, él az Egyesült Államokban egy igen jelentékeny magyar író, bizonyos Mr. Márai, aki már válaszolt az ilyenféle ellenvetésekre."
HANGYÁSZOK ÉS VÍZILOVAK.
Mr. Márai válasza így hangzik: „Tisztélem a művészetet, akkor is, ha hangyászok és vízilovak
csinálják. Ezenfelül szeretem a cirkusz szagát, a nyers f űrészporés állatszagot, a triviális zenekar hangjait, s felkeresem az egészen
kis vándorcirkuszokat is, ahol még acetilén ég, és a tulajdonos felváltva bohóc és m űlovar ... A kritikus véleménye szerint egy cirkusz műsora egyáltalán nem lehet rossz. Mi legyen rossz rajta? ..."
Uram, állítson össze apró írásaiból egy tematikusan elrendezett,
gazdag gyűjteményt, s tapasztalni fogja: olyanféle sisterg ően komisz könyv lesz bel őle, mint honfitársam, Mr. Wolfe nevezetes könyvéből, a Kandírozott mandarinzselészín ű áramvonalból. Az Önök írói
valósággal hajlamot fejlesztettek ki magukban arra, hogy megrázó
erej ű mondanivalójukat melodramatic párába burkolják, s így akaratlanul is élét veszik a dolgoknak. Pokolba az önsajnálattal! Aki
önnön sorsán szánakozik, önmagát fegyverzi le. Aki önsorsán siránkozik, azt a kóbor eb is megugatja.********
Az Ön hiányzó könyvét többször is átlapoztam: életer ő árad
minden sorából. E hiányzó könyv: ragyogó szatíra az Önök tragikomikus életéről. I'm sor"y; kíméletesebb fogalmazásmód nem vezetne eredményre.
RIGÓFÜTTY ÉS PÜSPÖKGYrÍRÍÍ. Idegen országban egy hírszerző központ közvéleménykutatást nem folytathat; azt hiszem, ez
logikusan hangzik. A mi központunk is kénytelen volt annyival beérni, hogy az értelmiség magatartását figyelte meg. Természetesen:
az ellenzéki beállítottságú értelmiségiek magatartás- és hangulatváltozásait követtük nyomon, mivel szolgálati szabályzatunk 17. paragrafusa értelmében az el őimádkozók, a hivatásos társadalommagyarázók és az ütemes tapsra betanított státusférfiak e tekintetben az
„elhanyagolható mennyiség" statisztikai kategóriájába sorolandók.
******** Lefordíthatatlan szójáték. Értelemszer ű tolmácsolásban: Aki betrottyant, maga látja
kárát.
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Egy jó író, egy okos újságíró esetenként egy egész társadalmi
osztály, egy egész népcsoport gondjait fogalmazza meg. Önt ől ugyan
távol áll minden messianizmus, úgyszólván minden írásban kirohögi a messiásokat, el kell azonban mondanom: írásainak rejtettebb
célzataiból igen sok evidence-t olvastam ki az elmúlt húsz esztend ő
során.
Ön, Uram, a nem létez ő jugoszláv középosztályhoz tartozik:
van mindennapi betev ő falatja, s ha akadnak is anyagi természet ű
gondjai (megdrágult a szesz és a kéziratpapír), aligha fog barikádot
emelni az utcán. Szép kertes házban él, tavasztól őszig rigófüttyben,
hű feleség, jó könyvek, kétes érték ű festmények és aggasztóan nagy
oktánszámú körtepálinkák társaságában. S mindennek ellenére: írásait bels ő elégedetlenség fűti. Az ilyen írókra szoktunk igazából odafigyelni. Az ilyen írók esetleg püspökgy űrűt viselnek a mutatóujjukon
és sörpocakot növesztenek, az inggallérjuk mindig tiszta és színpadi sikereket is arathatnak, valami okból mégis nyomott a közérzetük. Persze: ők nem a munkásosztály, ők nem a társadalom, ők
nem is egy népcsoport lelkiismerete. Nem képviselnek senkit. Csakhogy: van igazságérzetük. És van lelkiismeretük is. Ez utóbbit és
előbbit fokozott erővel működtetik. Közben széles jókedvet mímelve
bohóckodnak is; mint honfitársaim közül Mr. Mailer, Mr. Wolfe,
Mr. Ginsberg, Mr. Roth és sokan mások.
Tudatában vagyok annak, hogy mindenilyen párhuzam sántít;
írókat igen kockázatos összehasonlítani, civilizációs nagyterületeket
talán nem is lehetséges. Az emberi szellem m űködésmechanizmusa
mégis arra utal, hogy ezen a :szétszabdalt planétán — ahogyan Mr.
Kassák írta: e krejzlerájokba és jégvermekbe esett világban — van
valami, ami összeköthetné az embereket. A jó írók igazságérzete,
például.
Illetve: magam sem tudom. Nincs felelet erre a kérdésre. Nincs
felelet Sir Thomas More Utópia című művében sem, amelyet csüggedt pillanataimban fel szoktam lapozni.

HAZA A LEVEG ŐBEN. Az elmúlt években számtalan újságcikket, költeményt, regényt és hírmagyarázatot böngésztem át; mint
említettem, tapasztalataimról nem számolok be, mert egyes szerz őkre nézve kompromittálóak lennének, és senkinek sem kívánok bajt
okozni. Csupán egy szembeötl ő jelenségre hívnám fel a figyelmét: a
közösségi kötelékek és a közösségi érzés látszólagos felbomlására,
megszűnésére.
Az Önök irodalmában a háború utáni hadikommunista-hurráoptimista propagandaköltészet látszólag a hazafias érzelem megnyilatkozása volt. Csakhogy: a hazát, ha szeretjük, ásóval-kapával, csákánynyal és kalapáccsal mégsem lehet versbe lopni. A hazaszeretet bensőséges érzés, éppannyira meghitt és személyes valami, mint a szerelem.
Az Önök írói a háború után ordítva szerették, kurjongatva dics őítették a hazát, e vezényszavakban azonban nyoma sem volt sze498

mélyes érzelemnek. Kés őbb aztán elhalkult a riadalom. Megszólaltak az igazi költ ő k is. De furcsa módon: alig-alig írták le a „haza"
szót. Romantikusnak, idejétmúltnak érezték volna?
Az Önök írásmű veiben a „haza" szót felváltotta a „szül őföld"
kifejezés. És körkörösen sz űkülő körökben: a „táj". A „Tisza-part".
Egy település neve. Egy utcáé. Ezt a hazafiasságot — ha így lehet
nevezni — hitelesebbnek érzem minden ünnepélyes fogadalomnál.
Mindezt csupán azért mondtam el, hogy leírhassam: a bohóc
és a mű lovar egy személyben költ ő, sőt élvonalbeli költő is lehet.
Nem rajta múlik, ha ezt mások nem veszik észre.
Legutóbb Mrs. Kádár Katáról írt színm űve győzött meg erről. Három évvel ezel ő tt pedig egyik igénytelennek tetsz ő verse.
Az utóbbi évek legszebb „hazafias" versét véletlenszer űen Ön
írta meg. Mr. Kosztolányiról szól. Címe: Desiré.

A házat, melyben születtél,
A kedves szobákat
Széthányta —
Amely egyébként
Annyi tarkaságot lenyelet —
A Kegyelet.
most e panasz,
Az emléktáblád rajta
(A felismerés, hogy mekkora voltál),
Jó szokás szerint persze késve,
csak így,
A leveg őbe vésve.
Bölcs őd helyett s felett
Csúf hotel, sivár szobák, Desiré,
Te költ ő, aki a Zeg .. .
De hagyjuk ezt!
Itt most feslett angyalok
Szeretnek szabott áron
És átmenetileg.
Én nem váZasztlak Vezírré,
Desiré, fogadott ősöm,
De köszönök önkívületet, fázat,
lebegni kezd a tudatom, mert tudatom:
Házamban a házad.
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E versben hazáról nem, csak egy halott költ ő lebontott szülőházáról esik szó. Ön, Uram, ismét álcázott, ismét palástolt. Jó okkal
tette; olyasvalamit rejtett el a versében, amit köznapi szavakkal
meg sem szabad nevezni. Szent dolgot mondot ki, kínrímekbe törten. Megfogalmazta h űségét egy leveg őbe emelkedett házhoz, lebegő tudattal, dadogó szavakkal. (Pályatársai talán azt is megfigyelték, hogy: Mr. Kosztolányi rímjátékával.) Elnémuló költ őjük, a
Svédországban él ő Mr. Domonkos is dadogva mondta ki a számára
legfontosabbat. A nehezen mondhatót.
Írói jubileuma alkalmából fogadja ő szinte jókívánságaimat.
Igaz híve:
Olvashatatlan Aláírás
Angolból fordította
és a jegyzeteket írta:

HORNYIK MIKLÓS

Vinkler Imre: Önarckép
(tusrajz, 1954)
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KOPECZKY LÁSZLÓ

LÁNGTENGER PARTJÁN
TELEVÍZIÓS RIPORT

(Fürge ujjak a taszteron, kattan a mikrofon.)
DISZPÉCSER: A kettes kocsi ... a hármas ... az ötös ...

(Felbúg az orgona, széles Bach-fúga ömlik szerte. Árnyak suhannak. Csiszolt mozdulatú sietség, mintha csak maga a nagy Johan Sebastian komponálta volna, úgy berregnek fel a t űzoltókocsik
motorjai. Az ekránra kumuluszok gyanánt gördülnek a bet űk.)
Ő K MINDIG JÖNNEK!

(Ő k most is mennek.)
DISZPÉCSER: A Kiskert út 7-b ől tüzet jelentettek... Ismétlem: a kettes, a hármas, az ötös...

(Sziréna hasít az éjszakába. A nagyváros fényei csíkban olvadnak össze kétoldalt szalaggá. A fúga szárnyain suhannak a kocsik.
Szédít ő robogás. És itt lobog már a t ű z! Ropogtatja a gerendákat, hányja a szikrákat, mint a csillagszóró. Könnyű áttetsz ő füst
fátyolozza a tájat.)
(A vezérl őasztal fénytérképe, hang a vibráló pont tájékáról.)
CS ŐMESTER: A kettes, a hármas, az ötös a helyszínre érkezett! Kérek engedélyt az oltás megkezdésére. Vétel.
DISZPÉCSER: Az engedélyt megadom ... Vétel.

(Lobogó fényben, csíkos pizsamában ősz, kövérkés bácsi.)
RIPORTER: (hangja) Hogyan vették észre a tüzet?
BÁCSI: Nyitott ablaknál alszunk. A feleségem ébresztett fel.
NÉNI: (riadt kisegérke hosszú pongyolában) Különös ropogásra
lettem figyelmes ... És világosabb is volt, mint egyébként lenni szokott... Először azt hittem: holdvilág.
RIPORTER: (benn a képben mikrofonjával) Ki lakik a házban?
BÁCSI: Irma néni.
RIPORTER: (csodálkozva) A bácsi azt mondja: Irma néni...
Hát hány éves?
BÁCSI: Nyolcvan fölött.
RIPORTER: Melyik szobában szokott tartózkodni ilyenkor?
BÁCSI: Itt alszik az ablaknál.
(A nyitott ablak sötétje szakadékként tátong a lázas éjszaká-

ban. Mögötte élet és halál!)
I. TŰZOLTÓ: Jelentem, a hidráns használhatatlan állapotban
van!
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CS Ő MESTER: Csöveket meghosszabbítani a legközelebbi folyóvíz-csatlakozáshoz!
BÁCSI: (hangja a háttérből) A mi kertünkben van a csap...
CSŐMESTER: (benyúl a kocsi ablakán a kocsitelefonért) Központ, jelentkezzen!
DISZPÉCSER: Központ jelentkezik! Vétel.
CS ŐMÉSTER: A közvetlen tápforrás meghibásodott. Csöveinkkel felkutatjuk a legközelebbi csatlakozási lehet ő ségeket ... Kérek
tartálykocsit.
DISZPÉCSER: Tartálykocsi indít ... Vétel.
RIPORTER: (megtörli homlokát) Irma néni tehát egyedül lakik
a házban?
NÉNI: Időről időre albérl őket fogad be. A legutóbbi, egy buszsofőr, az év elején távozott.
BÁCSI: (kissé feszélyezetten az ablak felé) Irma néninek ugyanis ... kissé ... nehéz természete van.
TŰZOLTÓ: (belobban a képbe) A kertkapu zárva van!
BÁCSI: Kissé meg kell emelni ...

(Vezérl őasztal, a hangszóró kattan.)
CSŐMESTER: (hangja) A házban állítólag egy id ős személy
tartózkodik. Kérek engedélyt a mentési munkálatok megkezdésére.
DISZPÉCSER: Mentési munkálatokat megindítani. Folyamatos
jelentést kérekl Vétel.
(A képen totálban az égő ház.)
RIPORTER: (hangja) Gyerekei?
BÁCSI: (hangja) Külföldön élnek.

(Érkezik a tartálykocsi szélsebesen. Cs őkígyó letekeredik.)
TŰ ZOLTÓ: Kettes fecskend ő kész!
CS ŐMESTÉR: Kettes fecskend ő beindít!

(Vízsugár-özön, füst és g őzpára.)
RIPORTER: Miit gondol, itthon van?
BÁCSI: Ilyenkor biztosan.
RIPORTER: Alszik?
NÉNI: Valószínűleg ... Se tévéje, se rádiója ... Nagyothall .. .
BÁCSI: Olvasni szokott...

(Sebes léptek a fény-árnyék színpadon.)
T. TŰ ZOLTÓ: Jelentem, a kerti hidránsra rákapcsoltunk!
CS ŐMESTER: Tartalékban marad. A behatolást fogja fedezni.
(A rohamment ős már a gázálarcot igazítja.)
CS ŐMESTER: A behatolást megkezdeni ... Tartalék vízsugár
indul!
(Az azbesztruhás, gázálarcos tűzoltó megindul az ablak felé.)
CS ŐMESTER: (a kocsitelefonba) A behatolást megkezdtük .. .
A helyzet kritikusnak mondható. Leszakadó tet őrészeket észleltünk.
DISZPÉCSER: (hangja a telefonból) A mentési munkálatok
félbehagyására felkészülni!
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CS ŐMESTER: A behatoló már elérhetetlen ... Vízsugaras védettség er ősítése a hármassal és az ötössel ... Vétel.

(Temérdek víz zúdul be az ablakon. Idegtép ő pillanatok. A sz őrös kis állat, amely a fáról lemászott egykor, és térdre hullva imádta a tüzet, most diadalmasan szembeszegül... Motorok dübörögnek ... Szivattyúk sustorognak ... Hangok keresztezik egymást az
űrben... Az élni akarás csodálatos szimfóniája ez!)
(Újabb tartálykocsi. A szomjas szivattyúk már rá is tapadtak,
mint csecsem ő anyja meDlére. Égő ereszdeszka zuhan az ablak elé.)
RIPORTER: (egyre keményebben izzad) Mért nem mozdul vajon
Irma néni?
NÉNI: Altatót szokott bevenni, mert nem megy az alvás.

(Égő gerenda zuhan az ablak elé. Most ugrik ki a ment ő.)
RIPORTER: (odafut) Mi a helyzet odabent?
MENTŐ : (feltolja a gázmaszkot, kormos kezével megtörli homlokát) Ahogy az ablakon beléptem, megállapítottam, hogy csak néhány perc, de lehet, hogy csak másodperc áll a rendelkezésemre...
RIPORTER: Ilyenkor a legnehezebb a döntés!
MENTŐ : Igen.
RIPORTER: Mert visszaút nincs!
MENTŐ : Nincs.
RIPORTER: De az emberi élet mindenekfelett...
MENTŐ : Igen, az.
RIPORTER: (a kamera felé fordul, total planban) Íme kedves
nézők ... Fojtogató füst, zuhanó tüzes gerendák meg nem állíthatják
őket ... És az ember mellett ott a gép is ... Minden félelmetesen
pontosan összehangolva ... Fantasztikus, és mégis oly egyszer ű gyors
és pontos az egész ... Olyan, mint a kamaramuzsika. (A t űz felé profilban.) A „karmester" most mindenkit beint! ... Tutti! ... Űrhajósöltözet ű mentők ... Oxigénpalackos hordágyak ... Vízágyúk bömbölése! ... Füst, g őzpára vadul gomolyog! ... Aztán, az utolsó akkordok ... Szétszaggatva, letiporva a láng ... Kilobbant az utolsó is ...
GY Ő ZELEM! Kézé, gépé, észé! Itt jártak ő k! Ő k mindig
j önnek!

Halló! 666-620?
Igen. A televízió tudakozója.
Kérem szépen ... az iménti riportjukat néztem ...
Tetszett?
Igen ... Nagyon ... Csak azt szeretném megkérdezni ... Mi
lett Irma nénivel?
Miféle Irma néni? ... Ja! ... Irma néni szénné égett.
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NÉMETH ISTVÁN

APOSTOL JÁRT KÖZTÜNK
SÁFRÁNY IMRE IDÉZÉSE

Nagy léptekkel egy zömök, mackómozgású, szakállas, szemüveges
fiatalember közeleg, már messzir ől széttárja karjait — nicsak, akár
egy vidám sámán, pedig hol vannak még a sámánok! —, apró szemeiben huncutkás mosoly, dús szakálla, arcsz őrzete is tele valami
előre kitervelt kópésággal, mosolyog, de úgy, ahogy csak nagyon kevesen tudnak: minden porcikájával.
Mindig így látom őt fölbukkanni a Forum folyosóin, az utcán,
Szabadka központjában. Mindig valami messzi útról tért meg, D ubrovnikból vagy éppen Párizsból, ahonnan mindig hazacipelt valamit:
egy eszmét vagy egy rögeszmét.
— Haverkám, olyan piktúrát csinálunk itt, meglátod, ami bácskai gyökerű lesz, magyar karakter ű, de európai színvonalú!
Soha hasonló kijelentést nem hallottam t őle, de minden szónál és kijelentésnél erő teljesebben sugallta ezt az egész lénye. És
legjobb vásznai, legjobb szövegei.
đ maga úgy sugárzott, mint egy apostol.
Van Dubrovnik falai közt egy kicsi templom — jelenleg boutique-ot nyitottak benne —, ennek a kis templomnak, kápolnának a
bejárata fölött egy k őkrisztus áll két apostol, valószín űleg Péter és
Pál társaságában. Vitatkoznak. Vitatkoznak már kétszáz éve, mert
— ha jól emlékszem — a kápolna ennyi idő s lehet. Rakoncátlan gyerekek föl-fölkapaszkodnak a k őszentekig, s égő cigarettát dugnak k őujjaik közé. Az egyik k őapostol, a jobb oldali, mindig Sálirányt juttatja eszembe.
(Sose tudtam, mint közeli barátai, Mestrónak szólítani. Úgy
éreztem mindig, hogy így csakis bizalmas emberei szólíthatják, én
csupán bámulói és tisztel ői közé tartoztam.)
Sáfrány Imre (nekem ő mindig Imre volt) jóval el őbb fölfedezte
magának Dubrovnikot, mint én, és nem valószín űtlen, hogy nem
társalgott az említett k őapostolokkal, nem valószín űtlen, hogy az
egyikkel, a jobb oldalival, Pállal, nem azonosította magát, különösen,
ha egy kissé fölöntött a garatra, ha megivott valamelyik ráguzai kiskocsmában egy fél liter vöröset, mert megivott, arra mérget merek
venni, hiszen ez a Város el nem fogyasztható másként, csak borral
vagy más erős szeszekkel. Imre itt járt el őttünk — mindenben el őttünk járt —, s itt hörpintgette a Várost, majd fölkapaszkodott a
városfalra s megállt a Pile kapu fölött, a világ legszebb karzatán,
alatta a mélyben a márványmedr ű Stradun hömpölyög, hömpölyög
csillogó medrében, s görgeti magával a járókel őket, a sokszínű kavicsokat, ez a látvány ragadta meg a fiatal Sáfrány Imrét — fiatal
maradt volna százévesen is! —, megfestette, vászonra kente ezt a
különös folyamot, aztán elégedetten, mert jó munkát végzett, leereszkedett a várfalról, a Stradunon végigmasírozva befordult a
.
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SÁFRÁNY IMRE
(Ókér, 1928. szeptember 27. — Szabadka, 1980. május 5.)

-•:

piactérre (nem tudom, ezt a gyönyör ű piacteret, tele áruval és árusokkal, felülnézetb ől megfestette-e valaha is valaki), vásárolt magának egy kiló narancsot, amit aztán a jezsuiták lépcs őjén jóízűen elfogyasztott.
Jókat tudott enni, beszélgetni; a dolgokat jóíz űen tudta csinálni.
A prózája határozottan jó étvágyú próza. Úgy is, hogy az
olvasóban étvágyat ébreszt, étvágyat az olvasáshoz, s úgy is, hogy
maga a prózája jó étvágyú, természetes folyású és sodrású, nem
szenvelgő, s ami mindennél rosszabb: nem mesterkélt, nem nagyképű. Tiszta próza ez, tiszta beszéd. Tankönyvekbe kívánkozó. A
tankönyvszerkeszt ők figyelmét persze elkerüli, mert Sáfrány • nem
novellát, nem regényt írt (eltekintve a Kópéval közösen írt regénytől), hanem naplót, útijegyzeteket, impressziókat s egyéb „haszontalanságokat". Könyvei, eddig három van, bárhol felüthet ők. Például az Apostolok 56. oldalán ezt olvasom: „Szent Mihály útjáról
fordultam ide a kis utcába, miután az ott »tréfásan röpköd ő« falevelek közül kett őt beletettem a táskámba." Párizsban, Ady Párizsában. De nem Ady g őgjével és búbánatával, hanem az Ókérr ől
egészen ideig cipelt s itt, Párizs kell ős közepén se röstellt ókéri
természetességgel és egyszer űséggel: „Olyan a fejem — vallja egy
múzeumi séta után —, mintha berúgtam volna. Fáj. Nagyon gyorsan és nagyon intenzíven reagálok mindenre. A neoimpresszionistáktól Piccassóig és Braque.ig mindent megnéztem. Ki kellett jönnöm a levegőre. Nagyon sok volt egyszerre." Mégse szédült el a
látványtól, ha a feje meg is fájdult. Hetykén mondja: „Így kapásból is megállapíthatom: nem utolérhetetlenek."
Csakugyan nem. Hiszen ő a legnagyobbakkal mérk őzött és hitt
a győzelemben. Vagyis saját erejében és tehetségében.
Én, ha találkoztunk, inkább a prózáját dicsérgettem — mit
dicsérgettem: magasztaltam! —, nem a piktúráit. Festményeib ől olykor-olykor inkább vásároltam. Amikor az Utolsó eperfát dugta a
hónom alá, megmutatta a sámánjait. Beborította velük a m űterme földjét, azaz padozatát. A képeket tehát nem a m űterem falához
támogatva mutatta be, hanem lefektette őket a padlóra. A sámánok
leszálltak, leálltak a földre, mint valami kitárt szárnyú óriási ördöglepkék. (Ördögpillék!)
Másképp néztem volna meg magamnak azokat a fekete képe
ket, ha tudom, hogy utoljára látom őket. Talán másképp. Egyet elröppintett nekem, kicsi rajzos sámánt, újévi üdvözletként. (A „nagy"
sámánok elégtek a szörny ű padlástű zben. Micsoda boszorkányégetés! Pedig „küldetésük" lett volna ezeknek a vásznaknak. Miként a
Trois Freres barlang varázslójának vagy Braque madarának. Imre
sámánjainak az említettekkel lett volna megbeszélnivalójuk.)
A régi, még az öreg eperfákkal szegélyezett ókéri országúton
jön velem szembe nagy léptekkel, meglódulva, miként a zömök emberek, az arca messzir ől sugárzik s karjait kitárva közelít.
Mintha maga a f ősámán közelítene. Vagy •a f ősámán egyenes
leszármazottja, Pál apostol. Igen, ő az; ne tévesszen meg senkit mai,
divatos köntöse.
.
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SZILÁGYI GÁBOR

EMLÉKEZÉS VINKLER IMRÉRE
S ostoba kis emlékezések,
Indulnak útnak szerte-széjjel.
(Ady Endre)

Ez év májusában töltötte volna be hatvanadik életévét. Ha 39 éves
korában nem vet véget életének, bizonyos, hogy sokkal több alkotással gazdagította volna a kortárs m űvészet kincstárát, mint amennyit
húszesztend ős munkássága után az utókorra hagyott.
Kortársak és barátok voltunk. Generációnk túlélte a második
világháborút. Mi huszonhatosok a fronton, a huszonnyolcasok pedig
itthon a romokon. A katonáskodással egy iskolaévet veszítettünk;
így lettünk a huszonnyolcasokkal osztálytársak a gimnáziumban. Én
1946 januárjában szereltem le, Pacsérról Szabadkára jöttem és beiratkoztam a magyar tannyelv ű gimnázium hetedik osztályába. Itt
ismerkedtem meg Vinkler Imrével és Sáfrány Imrével, akikr ől megtudtam, hogy valamilyen rajztanfolyamra' járnak. Rajzaikat el őször
áz osztály faliújságján láttam. Mivel nekünk, frontról jött diákoknak
magánúton kellett behoznunk lemaradásunkat a hetedikes tananyag
elsajátításában, nem volt id őm rajztanfolyamra járni. Sáfrány Vinkleréknél lakott, én pedig ugyanabban az utcában, és mint szomszédok többször találkoztunk. Egy alkalommal kimentem velük a deszkás erd őbe és ott őszi fákat rajzolgattunk.
A következ ő , 1946-47. tanévben Sáfrány és Vinkler a gimnázium VIII/B osztályába járt jó néhány irodalomrajongóval (Gellér
Tibor, Dévavári Zoltán, Kopeczky László, Pap József, Szegedi Jen ő ,
Vukovics Géza), én pedig a többi leszerelt katonával a VIII/A osztály leányaival készültem az érettségire. Év közben több alkalommal beszéltek nekünk arról, hogy a jugoszláviai magyarságnak magyar nyelvű iskolákra és tanárokra van szüksége, és nagy propagandát fej tettek ki azért, hogy érettségi után minél többen iratkozzunk
be az újvidéki pedagógiai f őiskolára. Sokan választottuk a tanári hivatást.
Sáfrány és Vinkler, a többi Hangya-tanfolyam résztvev őjével
együtt, a művészi hivatást választotta életcélul és 1947 őszén a belgrádi képz őművészeti akadémia felvételi vizsgájára jelentkezett Almási Gáborral és Petrik Pállal. Én a f őiskola biológia szakára iratkoztam, majd irodalom szakára mentem át, egy hónap múlva pedig
képzőművészeti szakán kötöttem ki, ahol nemsokára megjelent Sáfrány Imre is, otthagyva a belgrádi akadémia számára vontatott és
gúzsba köt ő oktatását. Újvidéken sem volt valami rózsás a helyzet.
Egy-két tanárunk volt, nem lehetett anyagot venni, de azért mégis
nagyobb tér adódott a szabad kibontakozásra. B. Szabó Györgyt ől,
miután megismerkedtünk vele, nagyon sok elvi instrukciót kaptunk.
A második évet mindketten megszakítottuk, mivel az iskolafejlesztés
érdekei úgy kívánták, hogy el őadói állást vállaljunk, Sáfrány az újvi506
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déki, én pedig a szabadkai magyar tannyelv ű tanítóképz őben. Mivel
csak ketten-hárman voltunk másodévesek, gyakorlati órákra tanárainkhoz jártunk. Újvidéken vagy Sáfránynál, vagy B. Szabó Gyurkánál laktam. Együtt jártunk ki a szabadba rajzolni és festegetni, de
legtöbbször m űtermi szeánszokat rendeztünk. 1949-ben kaptunk diplomát. Sáfrány Újvidéken maradt, én visszajöttem Szabadkára, megnősültem, de hat hónap után el is váltam. Lakásom egyik zugát átalakítottam fest ősarokká és hébe-hóba festegettem. Megismerkedtem Oláh Sándorral, Mihajlo Dejanovi ćtyal, Stevo Jenovaccal és több
autodidakta fest ővel. Volt egy közös helyiségünk, ahol modell után
együtt dolgoztunk, együtt jártunk ki Palicsra meg a kiserd őbe festegetni.
Vinkler, Petrik és Almási 1951-ben kapott diplomát, így velük
csak a nyári szünid ő alatt találkozhattam. A kis csapat gyakran összejött és mutogattuk, hogy ki mit vakerált (ahogy azt Petrik mondta).
Még ma is visszaemlékszem nagyméret ű szénrajzaikra, aktokat és
csendéleteket rajzoltak csomagolópapírra. Noha ezek tanulmányrajzok
voltak, egy helyen, egyid őben és ugyanarról a modellr ől készültek,
mégis megmutatkoztak a két egyéniséget jellemz ő különbségek. Vinkler a portrérajzolásban, Petrik viszont az alakrajzolásban volt er őteljesebb. Az el őbbi az intimitás, az utóbbi a monumentalitás iránt
érzett vonzalmat. Almási pedig er ősen a tanárának a hatása alá került.
Vinkler nehéz körülmények között, de nagy szorgalommal végezte akadémiai tanulmányait. Az instrukciókat szentírásnak vette
— Brkić technológiai receptjeit éppen úgy, mint Kosta Hakman
professzornak az akvarellozással kapcsolatos utasításait. Az akadémia tanárait, Milunóvićot, Gvozdenovićot és Ljubica Soki ćot csodáita és szerette festészetüket. Egy alkalommal Vinkler, Sáfrány és én
kimentünk Palicsra festeni, s míg Vinkler és én a hakmani utasítások szerint elkészítettünk egy-egy akvarellt, addig Sáfrány öt-hat
gouache-t megfestett! Mindig csodáltuk Sáfrány tehetségén alapuló
merészségeit, bravúros rajzolását és kötetlen festési módjait, mindaddig, míg ő is be nem skatulyázódott a figurák és magyar népi motívumok geometrikus konstruálásaiba, amelyek a nagyszer ű faliszőnyegkartonok készítéséhez vezettek.
1951-ben amellett, hogy hazatértek az akadémikusok, még egy
jelent ős képzőmű vészeti esemény történt, amely reményt keltett bennünk, hogy valamilyen képz őművészeti élet nálunk is kialakul. A palicsi vendéglátó vállalat neves fest őművészeket hívott meg vendégségbe és azt kérte t őlük, hogy azért, mert •elszállásolást és ellátást
kapnak egy hétig, fessenek képeket palicsi motívumokról. Milan Konjović , Ivan Tabaković , Ante Abramovi ć és Stojan Aralica vett részt
ezen az országos viszonylatban is els ő ilyen találkozón. Ehhez hasonló találkozót szerveztek a szerémségi Ilokon is.
1952 nyarán a Magyar Ünnepi Játékok keretében — Ács József .
és B. Szabó György irányításával — megrendezték a jugoszláviai magyar képzőművészek alkotásainak els ő (a mai napig egyben utolsó)
országos szemléjét a palicsi Bácskai Galériában (Mileki ć házában).
Ezen a kiállításon a szabadkai alkotók is részt vettek.
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Még ugyanebben az évben Zentán is sor került egy fest őművész-találkozóra és a háború utáni els ő művésztelepi szabályzat meghozatalára. Az ottani plein air festészetr ől Vinklernek meg nekem
Sáfrány számolt be, akit meghívtak és részt vett ezen a találkozón.
Ezek a találkozók egy szabad m űvészi kibontakozást indítottak el. A képz őművészek ilyen aktivizálása el őbb Vajdaságban, majd
később az egész országban mozgalommá fejl ődött és kiterebélyesedett.
Vinkler, mint tengerész, katonai szolgálata alatt, a hadseregotthonban mellhártyagyulladást kapott, ezért id ő előtt leszerelték. Betegségének következménye az lett, hogy amúgy is gyenge fizikumát
még jobban féltette. A szöv ődmény okozta ferde testtartás még érzékenyebbé tette és növelte férfiúi kishit űségét.
Idő s szül ők kései gyereke volt, akikkel egy lakásban élt azok
haláláig. Idegesítették az öregek zsörtöl ődései, mindennapi problémái. A belső bajokat fokozta a környezet közönye és a szakmája
iránti érdektelenség. „Mit ér az én kutyab őrbe ágyazott diplomám?"
— kérdezte nemegyszer. Túlérzékenysége mindenre reagált, mindennap adódott valamilyen problémája, és ha találkoztunk, akkor el őbb
végig kellett hallgatnom, hogy tegnap este óta mi történt otthon,
az utcán miként állította le egy akarnok és molesztálta, hogy menjen el hozzá és nézze meg a legújabb képeit, a Mikrokozmoszt és a
Makrokozmoszt. „Hagyjon maga nekem békét" — mondta neki Vinkler. „Gratulálok! Az ég áldja, Mester! — könyörgött tovább az akarnok. — Jöjjön el, mert szeretnék magától utasítást kapni, hogy hogyan kell alapozni a vásznat." Emiatt Vinkler egész nap zsörtöl ődött. Az iskolában kihozták sodrából a rakoncátlan kamaszok, este
a kávéházban kitolt vele a pincér, vagy a m űteremben nem jelent
meg a modell. Önmagát Villon, Baudelaire, Ady és József Attila költészetében találta meg. Hála kiváló emlékez őképességének, fejb ől tudott elmondani hosszú verseket vagy versrészleteket. Ezek mind a
csalódottsággal, bánattal, fájdalommal, szenvedéssel és a halállal
voltak kapcsolatban. A költészet mellett nagyon kedvelte a zenét
is. Míg meditált vagy dolgozott, Chopin, Liszt, Vivaldi, Beethoven,
Mozart, Bach és Bartók muzsikáját hallgatta.
Mikor megfestette édesanyja fekete kend ős portréját, elhívott,
hogy megmutassa. Bach-muzsika szólt és Ady Az anyám és én című
verséb ől idézett:
Bizarr kontyán ült az átok.
Ez az asszony csak azért jött,
Hogy szülje a legbizarabb,
A legszomorúbb fiút. (...)
Fénye sincs ma a szemének,
Feketéje a hajának,
Töpörödött, béna asszony
Az én édes jó anyám.
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Mikor pedig megmutatta az apja portréját, azt mondta, hogy:
„Íme, itt a francia kisöreg." Így hívta az apját, mert francia sapkát
hordott. Vinkler tagadta, hogy svábos neve van. „Az őseim biztos
franciák voltak! Vinclaire világos bort jelent, Tésztám!" És máris
idézte a felakasztását váró Villon négy sorát, melyeket számtalanszor
elmondott valamennyi barátjának:
Francia vagyok, csak ez kellett,
Páris szült (Ponthoise mellett);
Rőf kötél súgja majd a fejemnek,
Hogy mi a súlya a fenekemnek.
Nem kötél volt, hanem nadrágszíja az, amire felakasztotta magát azon a sötét novemberi éjjel.
Igen, Vinkler Imre, míg élt, mindig a halál rokona volt, szerette a t űnő szerelmet, és szerette megcsókolni azt, aki elmegy.
Igen! A nő k! A szerelem. Olyan tényez ők, amelyek életének a
kulcskérdései közé tartoztak. Már érett férfi korba lépett, amikor
először teperte le egy szerelemben jártas n ő, kíváncsiságból és azzal a szándékkal, hogy megszüntesse kishit űségének egyik indítékát.
A nő fekete párducnak hívta dús fekete haja miatt. Erre nagyon
büszke volt. A további ismeretségek és kapcsolatok csak meger ő sítették benne a n ő k iránti bizalmatlanságát. Barátn ői férjes asszonyok soraiból kerültek ki, akik csak szórakoztak vele m űtermi magányában. Mindnek elszavalta Baudelaire Hazugság szerelmét, Ady
Vándor, téli Hold, ő rizem a szemed, Három őszi könnycsepp és
A fekete zongora című versét, József Attila remekszép Ódáját, s
mindegyiknek búcsúként elmondta A Halál rokonát.
Nem tudott hinni a n ői hű ségben, de nem bízott önmagában
sem, hogy képes lenne családi életet élni. Amikor a baráti körb ől (a
szű kebb körben heten voltunk, akik majdnem minden este róttuk
vele a korzót, üldögéltünk a Városi Kávéház vagy a Nejlonkert asztalainál) az utolsó mohikán is beadta a derékát és megn ősült, Imre
nagyon egyedül maradt. Mi, régi barátok, csak néha-néha kerestük
fel magányos műtermében. Ő soha nem jött el családi otthonomba.
Mindezt azért írom le, mert úgy hiszem, hogy e dolgok ismeretében
jobban megközelíthetjük m űvészetét is, meg a magatartását is. Érdekes, hogy ha baráti körben volt, mindig feloldódott, vidám tudott
lenni és szellemeskedett, szórakoztatott bennünket és nevettette az
egész társaságot.
Folyamatos művészi tevékenysége és legaktívabb alkotási periódusa 1953-ban kezdő dött, amikor a Munkabörze épületében m űtermet kapott. Ebben az évben a Szabadkán él ő hivatásos m űvészek és
az autodidakták a közm űvelődési egyesületek szövetségének keretében létrehozták a szabadkai képz őművészeti szekciót. A város m űvelő désügyi tanácsa a börze els ő emeletén lévő szobákat és termeket a szekció rendelkezésére bocsátotta; ezek lettek az úgynevezett
szabadkai mű termek. Sajnos csak egy igazi m űterem volt a városban, az, amelyet sokáig Oláh Sándor használt. A börze épületében
Vinklernek adtuk a legnagyobb termet. Sok ablakával északra nézett,
509

mint egy igazi mű terem. Hátsó ajtaja mellett Petrik szobájának,
szemben pedig az én dolgozószobámnak az ajtaja volt. Így majdnem
mindennap találkoztunk, ha nem kötött le bennünket a munkahelyünk. Petrik a 'színháznál dolgozott, Vinkler meg én viszont az általános iskola fels ő tagozatain képz őművészeti neveléssel foglalkoztunk. Imre nem tudott a kamasz fiúkkal bánni, idegesítette a tanítás. Igazi tanár akkor lett, amikor a gimnáziumba került tanítani.
Nagy kedvvel és odaadással dolgozott a fiatalokkal. Rendszeresen és
alaposan felkészült az órákra és diákjai nagy érdekl ődéssel hallgatták fejtegetéseit a m űvészetről és a mű alkotások elemzéseir ől. Fejből idézett műtörténészekt ől, Lyka Károlytól, Readt ől, Sephortól,
Vasaritól, Batuši č tól és Proti ćtól. Még a zenetörténet tanítását is
elvállalta. Hanglemezeket vitt órákra és a diákokkal összehasonlításokat végeztetett az egyes stíluskorszakok között egészen a modern
korig. Szerette hallgatni Gershwint is, éppúgy, mint a modern dzsesszzenészeket. A temetésén is az általa olyannyira kedvelt Silentióval búcsúztattuk.
1953-ban még egy jelent ő s esemény történt kett őnk életében.
Elő ször utazhattunk külföldre világot látni! Bécsben töltöttünk
hét napot, és regelt ől estig jártuk a képtárakat meg a szépm űvészeti múzeumot. Elkápráztatva álltunk a reneszánsz kortól a XX. századig élt nagymesterek alkotásai el őtt. Sokat láttunk és több alkotást elemezgettünk. Ekkor mondta nekem Imre: „Látod, Tésztám,
minden nagy alkotásnak egy közös tulajdonsága van: mind nagyon
jól meg van festve! Mesterségbeli tudás nélkül nincs m űvészet!"
Merem állítani, hogy Bécsben mi akkor több ízelít őt kaptunk
a modern művészeti irányzatokból, mint a belgrádi Decemberi Csoport munkái láttán, ahogyan ezt Duranci már többször állította írásaiban. Az igaz, hogy egy külvárosi bordélyházban vettünk ki egy hétre szobát és onnan jártunk be a Maria Hilfenstrassén a belvárosba,
amely még akkor is igen romos volt, de az utcák olyan tiszták voltak, hogy amikor eldobtam egy sztaniolpapírt, a fehér keszty űs rendőr felemelte, a szemeteskosárba tette és fejét csoválgatva hosszan
rám nézett. Ez éppen úgy meglepett bennünket, mint az örömlányok
csoportja, akik a Hilfenstrassén sétálgattak. Az egyik szépség megfogta az én Imrém kezét és ágyba hívta. Vattát és alkoholt vettünk
és percekig törölgette a kezét, mert hát Adyt is megfert őzte egy n ő .
1953-ban még egy közös vállalkozásunk volt. Almási, Petrik,
Sáfrány, Vinkler és én jelentkeztünk az ULUS (Szerbia Képz őművészeti Egyesülete) tagfelvételi pályázatára tíz-tíz festménnyel és ugyanannyi rajzzal. Almásit, . Petriket és Sáfrányt felvették, Vinklert és
engem elutasítottak. Vinklert ez nagyon elkeserítette, soha nem tudta elfeledni, és soha többet nem kérte felvételét az ULUS-ba.
Egy napon, mikor visszahoztuk munkáinkat Belgrádból, kiraktuk a vásznakat, a rajzokat az ő műtermében, és akkor megszólalt
Ady:
Be kár teérted s be kár miattunk.
Amit gyűjtöttünk, őriztünk, adtunk,
Amit nagy-gyáván másokra hagytunk,
Most az lett a mi vádoló fattyunk.
.
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Előkerült a vörösbor ... ittunk ... ittunk és latolgattuk, hogy
miért rosszak a munkáink. Nem tudtunk választ adni egymásnak,
és akkor, emlékszem, újból megszólalt Ady:
Az első emberi bátorság
Aldassék: a T űz csiholója,
Vinkler letépte a blindrámáról az els ő vásznat, összegyűrt egy
aktrajzok, és mindkett őt begyömöszölte kis vaskályhájába, majd sercent a gyufa, lobbant a láng, és Vinkler szomszéd kimondta az ítéletet: „A gyehenna tüzére velük, Tésztám!" Én is letéptem egy vásznamat, majd a többit is, és lobogott a kis vaskályha, elt űnt ezüstös
színe és teljesen átvörösödött. Tíz rajzomat és tíz festményemet
tüzeltük fel. Egy pillanatban, mikor Imre kiment a teremb ől, és
mivel nyitva volt a terem hátsó ajtaja meg az én szobám ajtaja is,
sikerült átdobnom két olajfestményét, egy akvarelljét és egy tusrajzát. Ezek maradtak meg t őle abból az idő szakból. Nagy kár, hogy
a többi a t űz martaléka lett, akárcsak azok a m űvei, amelyeket Sáfrány Virnklernek a halála után felvásárolt a hagyatéki árverésen, majd
saját képeivel együtt felvitte a városháza padlására, s ott a Sáfrányképekkel együtt elégtek. Furcsa dolgok történnek és ismétl ődnek
meg az életben.
1954-ben és 1955-ben .Vinkler folyamatosan dolgozott. Portrékat, figurákat és virágcsendéleteket festett ecsettel és fest őkéssel.
Képein a meleg színek domináltak, okkerok, terra sienák, krapplak,
meleg szürkék és hideg zöldek, itt-ott néhány ultramarin flekkel.
Később megjelentek a fekete ecsetvonások is. Ebb ől az időből van
tőle egy portrém, ennek a periódusának igen jellegzetes darabja.
Elérkezett számárá a nagy nap is 1955-ben: elindult Párizsba!
Szép élményekkel tért vissza. Hónapokon át mesélt a látottakról
és arról, hogy mi mindent fedezett fel a klasszikusok m űvein. Mi
sem tudtunk betelni mondanivalójával, mert született memóriazseni
volt. Mindenre vissza tudott emlékezni. Nagy kár, hogy nem hagyott
hátra emlékiratot.
1956-ban rábeszéltem, hogy fogadja el a topolyai m űvésztelep
meghívóját és együtt menjünk ki Topolyára. Akkor a telep az egykori Bánkertben volt. Nem találta fel magát, de nem is érezte jól magát a nagyok társaságában. Acs és Konjovi ć hangoskodása, az elkészített munkák méricsgélése, a szakmai csipkel ődések idegesítették. Mi ketten külön jártunk ki a szélmalom környékére festeni. Két
képet is festett szélmalommal, de nem volt velük megelégedve. Az
egyik képe, amelyet ott kint festett a szabadban, nálam van.
1956. szeptember 30-án lépett el őször a nagy nyilvánosság elé
önálló tárlatával Szabadkán. Ezen a párizsi élmény alapján készült
képei is szerepeltek. Ezek már értékes Le Franc és Schminke festékekkel készültek, brki ći recept alapján alapozott vásznakon. Nagyon fontosnak tartotta a • technológiát. Éppen úgy beszélt err ől,
mint az öreg Oláh, akit igen gyakran meglátogattunk. Egy alkalommal megkérdezte t őlünk, hogy lehet-e velencei terpentint kapni.
Nem lehet — mutattuk a kezünkkel, vagy csováltuk a fejünket, mert
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a mester már nagyothallott. Van-e Rubens ecset? Nincs. Van-e
Schminke festék? Az sincs! „Hát, édes fiaim - mondta —, finggal tojást festeni nem lehet!" Ezt a mondását örökre emlékezetünkbe
véstük és sokszor emlegettük nevetve. Nagyon sok dolgot ellestünk
az idős mestert ől, hisz ha valaki tudta, hogy hogyan kell aláfesteni,
lazúrokat felhordani a képre, akkor az Oláh volt. Többször néztük,
hogy fest a kiserd őben vagy Palicson meg a lakása balkonján. Mégis
többet kellett volna vele tör ődnünk!
Még két évet tüöltöttünk együtt a börze épületében.
1957 nyarán együtt utaztunk Párizsba. Nekem ez kett ős élmény
volt. Az egyik maga a város és amit ott láttam, a másik látni Vinklert Párizsban, a Szajna partján, a Notre-Dame el őtt és benne, hallgatni, amint a Saint Michelen hangosan szavalta Ady párizsi verseit.
Éppen Szent Mihály útján hangoskodtunk, amikor hátulról átnyalábolt bennünket Lévay Bandi bácsi és megkérdezte Vinklert ől, hogy:
„Mondd, kérlek szeretettel, te még így tudod Ady verseit fejb ől?"
(Hetedik gimnazista korában magyar irodalmat adott el ő neki Lévay a gimnáziumban.)
. Nekem könnyű dolgom volt Párizsban, mert mindenhova Vinkler vezetett és újból végignézte mindazt, amit már két évvel azel őtt
látott. Nagy élmény volt hallgatni és látni lelkesedését a kiváló mesterek művei előtt. „Goya! Nézd ezt a Del.acroix-t!" (A kedvence volt.)
Vlaminck és Braque m űvei előtt is félórákat álldogáltunk. Cézanne,
Van Gogh, Gauguin, Matisse, Picasso, Soutine és Chagall! Azután az
én kedvenceim: Kandinszkij, Modigliani, Dufy, a szürkék nagy mestere, van Dongen, a konstruktivista Gromaire és az álmodozó Klee.
Állandóan talpon voltunk, s ez pár nap után úgy kimerített bennünket, hogy belázasodtunk és a St. Anthony-i egyetemi otthonban fél
napot elvesztettünk pihenéssel. Persze, éjjel is csatangoltunk Párizs
utcáin. Galériazárás után rajzolgattunk a Montmartre-on, a Luxem
bourg parkban, a Szajna partján vagy egy kis café asztalkáján.
Tizenkét remek fényképet készítettem 6 X 6-os Yashicka-matt
gépemmel. Ezek közül hat fényképen Vinkler is rajta van. Ezekr ől
24 X 30 cm-es nagyításaim vannak.
Festékvásárlásra nem sok pénzünk maradt. Nem volt pénzünk
valutát venni, mert a város — habár egy-egy képünket megvette,
hogy segítse tanulmányutunkat — nem fizette ki elindulásunk el őtt
az árát, mert hátha nem jövünk vissza. Ilyen volt az itteni világ abban az időben. Mégis hazajöttünk, és a m űtermi szürke napokat
csak a nyári m űvésztelepi találkozók gazdagították élményekkel és
kísérletezésekkel.
Vinklert a Tisza-parti motívumok vonzották el a becsei m űvésztelep nyári táborozásaira 1959, 1960, 1962 és 1963 nyarán. A zentai akvarellozáson élete utolsó évében, 1967-ben volt el őször.
1959-ben kiűztek bennünket a paradicsomból. El kellett hagynunk a börze épületét, mert a szakszervezet vezet ő sége úgy döntött,
hogy az erkölcstelen életet él ő művészeknek (meztelen n őket festegetnek, minden szobában hever ő is . van. Petrik hiába bizonygatta,
hogy néha le kell d őlni pihenni, mert mi állva dolgozunk stb.) ki
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kell onnan. költözniük. A szobákat a városba jöv ő szezonmunkások
szálláshelyévé alakították át. Mindenki hazaköltözött. Faragó Endre
és Sáfrány Imre a volt Oláh-m űterembe ment, hatan pedig az új sugárút els ő házainak harmadik emeletén kaptunk három kétszobás
lakást. Én Almásival voltam egy fedél alatt. Vinkler családi házuk
udvarában adaptáltatott egy egyszobás és manzárd-m űtermes kócerájt, aminek azt Petrik elnevezte a sajátjával együtt, mert ő is csak
ideiglenesen kapott m űhelyt a színházban.
Ezzel vége lett a mindennapos baráti és szakmai találkozóknak. Az új munkahelyek elkészítésére egy évet is várni kellett. A régi baráti társaság .is szétszéledt. Vinkleren kívül mindenki megn ő sült,
és lefoglalt bennünket a családi élet. Imre teljesen egyedül maradt
tarka cicájával. Egyszer, amikor meglátogattam, lefestettem a macškájával együtt. Ezt a képet a temetés utáni aukción Dévavári Zoltán
100 dinárért megvette. Az egykori barátok és osztálytársak: Gyusza
(Szöll ősi Gyula tanár), Hanzi (Juránovics János tanár), Zwick szomszéd (Zwick Rezs ő gyógyszerész), Kópé (Kopeczky László humorista), Dévavári Zoltán író, Mestró (Sáfrány Imre fest ő) meg én megmeglátogattuk magára maradt barátunkat. Elnéztünk hozzá, hogy
meglássuk, milyen képeket festett. Ilyenkor mindig hosszan elbeszélgettünk vele. Nagy ritkán volt megelégedve azzal, amit festett. Ha
nem úgy indult a kép, ahogy szerette volna, félretette és többet hozzá sem nyúlt, s őt legtöbbször megsemmisítette.
Meggyőződésem, hogy az 1950-es években készült alkotásai, amelyeket közvetlen szemlélet és élmény alapján készített, mély emberi
melegséget sugároztak, nemcsak azzal, hogy képein a meleg színek
domináltak, hanem azért is, mert élet volt bennük: az ecset és a
festőkés vonásai gazdaggá tették faktúrájukat és dinamikát kölcsönöztek nekik. Mindezekr ől később lemondott. Az ezt követ ő periódus
alkotásai már metafizikus hangulatúak. Csendéletein például a virágok, a levelek, de még a váza is szögletesek. A geometrikus alakzatok rideggé teszik a képet. A hideg szürkék, lilák és kékek, fehér flekkek és fekete vonalak miatt képeib ől kiveszik az élet. Az akasztott
rongybábuk vádoló tekintete, a döglött halak üveges szemei, a nagy
kagyló mély ürege mind-mind híven tükrözik hangulatait és egész
érzésvilágát. Idegbántalmak is gyötrik már ekkor és úgy érzi, hogy
ezer hangya mászik a fejb őrén. Orvoshoz fordul és idegcsillapítókat
szed. Nagyon megijedt. Gyötri a gondolat, hogy mi lesz, ha mindezt megtudják a diákok...
Mindezek előtt, 1965 nyarán Hollandiába, majd 1966-ban újból
Párizsba ment. Talán búcsúzott a világtól.
Kiábrándult mindenb ől és mindenkiből. Többször kértem, hogy
kapcsolódjon be a Képz őművészeti Találkozó munkájába, de ezt
mindig ridegen elutasította. Szinte maga emelt falat maga köré. Ha
lett volna egy meghitt élettársa, az talán segíthetett volna rajta.
Ki tudja ezt?! Így egyedül sodródott a szakadék felé, idegei felmondták a szolgálatot, és bekövetkezett az önmegsemmisítés pillanata.
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A fájdalom óriási volt bennünk, hiszen Cézanne 40 éves korában kezdett el festeni, Vinkler pedig negyvenéves korában dobta el
az ecsetet és palettáját, melyet a m űtermemben őrzök. Ott találtam
kirabolt m űtermének a padlóján. Senkinek sem kellett:
Igazságszeret ő , mélyen érz ő ember volt, kiváló barát és magára
hagyott m űvész. Igazán megérdemelné, hogy tudományosan feldolgozzuk életművét.
Befejezésül most én szólaltatom meg kedvenc költ őjét, Adyt:
Ha elmentél,
Okod volt rá s minden tettnél
Mondottál egy jó-nagyobbat:
A Halált.
Csak hadd fájjon
Szívem e bolond hiányon,
Hogy nem látom bölcs-hunyorgó
Szemedet.
(Szegény Zuboly emlékére)

Vinkler Imre: Önacrkéh

(olaj, 1953)
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Vinkler Imre: M űtermi csendélet
(olaj, 1954)

CSORDÁS MIHÁLY

A TÁRCA MESTERE
PORTRÉ VUKOVICS GÉZÁRÓL

Na, és mi újság Szabadkán? — kérdezi t őlem minden találkozásunkkor Vukovics Géza, népszer ű nevén a Cagi, tekintélyes szerkesztőtársam a „rivális" lapnál, amelyr ől ő éppúgy jól tudja, mint jómagam, hogy pontosan annyira a miénk, csöppet sem inkább vagy
kevésbé, mint a többi jugoszláviai magyar sajtótermék.

—

A kérdésben persze megvan a saját külön érdekeltsége a Caginak: 1928-ban Szabadkán látta meg a napvilágot. Jó darabig ott is
iskolázódott, s nemzedéktársaitól hallottam, hogy már a gimnáziumban kitűnt közülük nem mindennapi mű veltségével. Kollégái ma is
afféle „él ő lexikonnak" tartják, aki a létezés minden tényér ől kapásból mond valami érdemlegeset.
Lévén jómagam kishegyesi születés ű, akár vissza is fordíthattam volna az emlegetett kérdést, különösen, hogy a mindenkori szombati Magyar Szó Varázsszem című rovatának tárcáiból folyamatosan értesültem róla: Vukovics Géza nemcsak arról tájékozottabb
mindenki másnál, hogy mi történik Szabadkán, hanem azt is tudja,
hogy pontosan tizenkét torpedócsöve, húsz ágyúja, tizenkét radarberendezése, továbbá atombombázásra is alkalmas szétszedhet ő helikoptere volt a hatodik amerikai flotta vezérhajójának, „becsületes
nevén" a Salemnek, amely 1955 nyarán a dubrovniki kiköt őben tartózkodott, habár mindezek az adatok szigorú hadititoknak számítottak. „Jackie, a németül hebeg ő tengerész magyarázgatta ezt nekem, a harmadik pohár prošek után. Szavamat adtam, senkinek sem
mondom el, csak íme — leírom. Vigyázat, szigorú hadititok — olvashatjuk Vii'lanások című útirajzáb:an.
Vukovics Géza jólértesültségével nehéz hát versenyre kelni. S
szellemes el őadásmódját sem lehetne- még csak utánozni sem, nála
ugyanis a b őséges lexikográfiai adatok egy sajátos, egyéni stílusnak
a tartozékai.
A kérdez ő embert azonban egyetlen tárcájában sem sžorítja
háttérbe a mindentudó. Ahogyan újra és újra a mellünknek szegezi
kérdéseit, abban őszinte érdekl ő dés nyilvánul meg,. pontosan az a
kíváncsiság, amelynek eredményeként ma minden m űvelődési témában annyira járatos, hogy különösebb hozzáolvasás nélkül egy
sor adattal képes szolgálni.
Eddigi újságírói ténykedésének legszebb darabjait Varázsszem
című kötetében (Forum, Újvidék, 1988) gy űjtötte egybe. Aki korábban már olvasta ezeket a finom kis keretes tárcáknak a zömét,
meglepetéssel tapasztalja, hogy mennyire megállják helyüket egy
könyvnek az oldalain is, és hogy a múló id ő vasfoga sem kezdte ki
őket. Szeli. István írja róluk: „ ... nem magát a felhalmozott lexikális tudást süvegeljük meg a Varázsszem darabjaiban, hanem szer515

ző jüknek azt a kombinatív képességét, aminek segítségével a holt
matériából életre kelti a gondolatok, fogalmak, képzetek újszer ű,
eddig nem volt együttesét. Ez pedig már a szellem produkciója, nem
a memória teherpróbája. Ezt megtanulni, ellesni, utánozni nem lehet,
ehhez eredend ően írói képesség szükségeltetik. Bármennyire önellentmondásosnak látszik is tehát, Vukovic's Géza Karinthytól az eredetiséget tanulta el." (A tárca mint életm ű. Magyar Szó, 1988. június 18.)
A tárca mesterét avattuk hát ezzel a vaskos kis könyvvel irodalmunkban. Az írót, aki a maga m űfaján belül maradandót alkotott
az elmúlt három évtized során, s ezzel a tárcának rangot vívott ki
ezen az égtájon.

Vinkler Imre: Hamleti gondolatok
(akvarell)
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VUKOVICS GÉZA
(Szabadka, 1928. november 12.)

VUKOVICS GÉZA

IRODALMÁR KONTRA SZERKESZTŐ
Költ a vekker, költ a kkotlós, költ a vev ő,
de legszebben, érzelmesen költ a költ ő.

Bevallom, mindig is az írást becsültem és szerettem. A szerkesztéstő l pedig iszonyodtam, mint ördög a tömjénfüstt ől. A sors iróniája
volt azonban, hogy a betűvetésnek, újságírásnak szentelt négy évtized felét éppen szerkeszt őként vesztegettem el. Ennek egy részét is
napilapunk irodalmi rovatának vezetése foglalta le. Kezembe került
sok jó kézirat is, de annál több • fércm ű. Olvastam az irományokat
rendületlenül, szinte kicsorbult ízlésem, szépérzékem. A még fel nem
fedezett és nem érvényesült írójelöltek versekkel, elbeszélésekkel,
vaskos regénykéziratokkal láttak el. Abban a reményben, hogy dicséretet kapnak, vagy legalábbis biztató szót.
A tanácskér ők bizony sokszor sarokba szorítottak. F őleg, ha
ilyesmit kérdeztek: „Írni szeretnék, de nincs kell ő tapasztalatom.
Kérem világosítson fel, hogyan kell jól írni." Ilyenkor megvakartam
a fejem búbját, és ha okosabb nem jutott eszembe, hát Swiftnek, a
Gulliver híres szerz őjének szavával válaszoltam: „Mi sem könnyebb
annál. Az egész abból áll, hogy mindig a kell.ó szót kell a megfelel ő
helyre írni." Nyilván kitűnő válasz volt ez, de konkrét tanácsot csak
konkrét dologról lehet adni.
Máskor egy széplélek, ebb ől volt a legtöbb; beküldte az alábbi
sorokat:
Az én babám kicsit csámpás,
ízlik neki a jó rámpás;
iszik-eszik, majd kirúg a hámból,
úgy énekel, mint egy profi kántor.
Kerülve a lényeget, azt, hogy sületlenségr ől, tákolmányról van
szó, ezt a szerkeszt ői választ adtam: „Ritmusérzéke olyan fejlett,
mint Liszté, helyesírása az óvodásokéval vetekszik, humorérzéké
chaplini, rímeit. Ady és megirigyelné, ám komoly baj van a témaválasztással. A kicsapongó korhelyeket jobb mell őzni. Inkább merüljön el a mindennapi valóságban." A népiesked ő költőjelölt szófogadóan eleget tett a felhívásnak, lelkesen a jelent tanulmányozta,
s megírta, majd diadalmasan beküldte á kacskaringós nóták stílusában fogant új remekét.
Száz társadalmilag biztosított dolgozó egy sorba,
mennek a napi normát ledolgozni a melóra.
Elöl megy .az év elején választott munkástanács,
ne félj, lesz majd törvényesen indokolt osztoszkodás.
Megpróbáltam megmagyarázni, hogy ez így sem megy. A f űzfapoéta azonban fellobbant, hogy igazságtalanul bírálom. (Jobban
szerette volna talán, ha igazságosan bírálom?) Majd jelentkezett egy
nekib ő szült tanulmányíró, ki ötszáz gépelt oldalon rögzítette gondo517

latait. Kísérő levelében megjegyezte, hogy legalább félezer könyv
anyagából merített, és szerinte ez elegend ő argumentum bölcsességének nyugtázására. A sok adattól •megszédülve 'nem mertem saját
szakállamra elmarasztalni a szerz őt, hanem Szókratészt idéztem:
„Azok, akik igen sokat esznek, rendesen nem a legjobban érzik magukat, hanem azok a legbölcsebbek, akik az olvasottakból a legszükségesebbet megtartják."
Máskor pedig ötkötetes regény érkezett be. Buzgón elolvastam,
és a szerz őnek szánt szerkeszt ői üzenetben óvatosan elmondtam,
hogy a terjedelmes regény csodás, majdnem remekm ű, csak nem
lehet megérteni. A szerz ő válaszlevelében lemarházott, de azért újabb
regényt mellékelt. Ezt is átböngésztem és visszaküldtem ezzel a
megjegyzéssel: „Inkább vállalom, hogy marha vagyok!"
Az eset akaratlanul eszembe juttatta Philoxenosz ógörög költ ő
esetét. A hajdani poéta nem szerette a hízelgést, és az uralkodóknak
is ő szintén megmondta, ami a szívén feküdt. Egyszer Dionüszosz,
Szürakaszai városállam zsarnoka, .ki szintén versírással foglalkozott,
felkérte, mondjon véleményt alkotásairól. Philoxenosznak volt bátorsága kijelenteni, hogy a versek nem szépek, s őt a legtöbb közülük
rossz. Dionüszosz ezért haragjában és önteltségében börtönbe záratta a költ ő t. Annak barátai felkeresték az uralkodót és kegyelemért
könyörögtek. A kényúr végül kiengedte a költ őt a börtönb ől. Időközben azonban újabb verseket írt és ezeket is átadta az immár szabadlábra helyezett Philoxenosznak, és kérte őszinte kritikáját a szerinte jobban sikerült versekr ől. A költ ő, miután elolvasta azokat, a
börtönő rhöz fordult és csak ennyit mondott: „Vezess vissza a börtönbe!"
„Milyen az irodalmi rovat tisztelt szerkeszt őjének eszmei és
esztétikai mércéje, minek alapján dönti el, hogy egyik-másik vers
bejuthat-e az újságba?" — kérdezte egyik h ű olvasó terjeng ős levelében, majd így folytatta: „Eddig már beküldtem legalább 400
verset, de mindegyiket rossznak találta. Mi a kifogása például a
következő ellen, amely témáját tekintve szinte egyedülálló. Egy lakodalmat örökít meg, s külön értéke a pompás, teljesen egybecsengő rimelés."
Ha te enni akarsz zsírba sült oldalast,
az asztaltól messze ne állj, se oldalast,
hanem, amint lehet, férj közelebb,
hogy ki ne kaphassa, ha van ott közel eb.
Gulyáshús főjön, ahol tüzet szítok,
talán jóbarátaim ezért meg nem szítok,
mert még a fejemben vagyon annyi eszem,
hogy azt magányosan, egyedül eszem.
„Kétségbe vonom a tisztelt szerkeszt ő hozzáértését — folytatta poétánk—, hiszen ilyesmi nem születik mindennap. Egyébként
megjelent már egy százéves kalendáriumban. Nyomós argumentum
számomra az is, hogy a múlt héten postáztam egy hosszabb összeállítást, és azt is közölhetetlennek nyilvánította. Pedig Tóth Árpád,
Ady, József Attila, Babits, Illyés Gyula soraiból gyúrtam egybe. Ennek alapján levonom a következtetést ..."
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Hasonló levelek garmadával érkeztek. A titkos és nyilvános
irkafirkálók tanácsokat adtak meg tanácsokat kértek. Az egyik feltette a kérdést: „Szíveskedjen megírni, hány sorosnak kell lennie egy
jó versnek, mert ha ezer sor elegend ő, akkor már kész is a m űvem."
Szép számban jelentkeztek versfaragók, akik cím nélkül mellékelték alkotásukat, s a szerkeszt őt bízták meg, hogy elkeresztelje
az úgy-ahogy rímel ő sorokat. Akadt néha érdekes kísérlet is, mint
az alábbi:
Megkonduló pázsit, zöldell ő nagyharang,
kuruttyoló rigó, trillázgató varangy,
dúsgazdag tanító, h ű amatőr csatár,
okos bürokrata, írnok, aki kapál,
döngicsél ő medve, brummogó kan darázs,
lángoló jeges víz, fagylehel ő parázs,
repülő elefánt, kaviárral telt has,
jól fizetett melós, tehet ős nyugdíjas.
így szólt az összeállítás, a szerkeszt ő meg törte a fejét, hogy
mit csináljon vele, hiszen nincs címe. Végül azt is kitalálta, és odabiggyesztette a sorok elé: Ballada a képtelenségr ől.
Ritkábban ugyan, de az is el őfordult, hogy a kezd ő versforgató
csak a címet küldte be meg a témát. A szerkeszt őség házi költ őire
bízta, hogy megírják a költeményt, ő csak a honoráriumra tartott
igényt. Egy ilyen mindenre elszánt írdogáló egész sor címet és témá.t juttatott el. Az egyik így szólt: állatok vetélkedése, allegorikus
költemény, fölénnyel, csigával, szamárral, elefánttal és. hasonlókkal.
Úgy gondolta, ennyi is elegend ő, hogy megszülessen a remekm ű . Megpróbáltam eleget tenni kívánalmának.
A vitában döntsön a szellemi fölény,
üvöltözött kevélyen a kehes bölény.
Futásban akárkivel én -is kiállok,
vérszemet kapva a csiga így kiáltott.
Vezérnek, úgy vélem, én is jó lehetek,
a világtalan vén szamár így rebegett.
Porcelánboltban ügyes üzletvezet ő ,
e helyre ki más, csak elefánt tehet ő .
Persze, nem minden jelentkez ő volt ilyen követel ődző . Legtöbbje saját maga állította össze alkotását. Akadtak azonban botcsinálta
újítók is, akik vigy vélték, hogy a régi formákat mindenáron szét
kell zúzni. Ennek` jegyében tákolmányuk címe jóval hosszabb lett,
mint maga a költemény. Bizonyítja a lenti példa.

Dal a szabadságszerető gyiumölcskertészekr őZ',
akik olyan almafajtát termeltek ki,
amely nem t űri a fogságot
Gyümölcskertészek szabadalma:
nincsen rab, csak szabad alma.
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A próbálkozásokban sohasem volt hiány. Akadt, aki a testvériség-egység nevében magyar—szerbhorvát—szlovén—macedón—albán
—szlovák—román—ruszin szavakból rakta össze makaróni költeményét. Sokat kínlódhatott az az illet ő is, aki olyan verset írt, amely hátulról visszafelé olvasva is értelmes, emellett rímel is.
Epe eke epe
Körök kezek körök
Erre arra erre
Görög szakasz görög
Konok kosarasok konok
Korok sebes korok
Az is eredeti egyéniségnek számított, aki Kiló címmel gyártott
műeposzt, és kötelességének tartotta, hogy a hitelesség kedvéért
pont egy kilónyi papirost firkáljon össze rímel ő sorokkal. Többször
érkezett csonka szonett is, azzal a meghagyással, hogy a szerkeszt ő
tetszése szerint pótolja a hiányzó, sorzáró rímeket.
A legrosszabb az volt, amikor a szerz ő élő nagyságban jelent
meg. Ilyenko+r a szerkeszt ő vidéken tartózkodott vagy temetésen
volt, netán éppen őt temették. Könnyebb ugyanis láthatatlanban elintézni a dolgot, mint négyszemközt, f őleg ha a tollforgató testesebb. Nem hiába mondta Szolón ógörög bölcs: „Az embereknek titkon mondd el hibáit, nyilvánosan meg dicsérd ő ket!

Vinkler Imre: Szilágyi Gábor portréja
(olaj, 1954)
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Szilágyi Gábor és Vinkler Imre
a Louvre-ban 1957 nyarán

Vinkler Imre m űtermében 1953-ban
(Szilágyi Gábor felv.)
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Sáfrány Imre
Munka közben
(1970 körül)

A pihenés perceiben
(1975. augusztus)
(Dormán László f elv.)

Vinkler Imre Szilágyi Gábor m ű termében (1954)
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Szilágyi Gábor: A temet ő ben (tusrajz, 1967. nov. 23.)

