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KÜLDETÉSTUDAT ÉS SZOLGÁLAT, 

. Az Üzenet ,csaknem két évtizedes történetében ez a másodík 
olyan szám, amely egész anyagával a jugoszláviai magyar iroda-
lom egykimagasló alakjának életműve el őtt tiszteleg, s az egyet-
len a hat emlékszám közül, amely egy él ő  író munkásságát mél-
taíja. Elsőként Szenteleky Kornél alakját idéztük meg 1973 de-
cemberében születésének nyolcvanadik és halálának negyvenedik 
évfordulóján, most pedig .a nyolcvanéves Herceg Jánost köszönt-
jük. Azt az írót, aki a szerepnek, amelyben mozog, s amelyre a 
sors .predesztinálta, a küldetéstudat hitelével és logikájával teljes 
összhangban tett és tesz .eleget. 

Nem volt ez könny ű, mert olyan eszmék iránt kötelezte el 
magát, amelyek az ;emberek, az országok közti megbékélés alap-
jaként mutathatók föl. Ezért is kellett hosszú élete során sok min-
dennel szembehelyezkednie, csakhogy h ű  maradjon eszményeihez. 
Noha az alkotás föltételei nem mindig voltak ideálisak ezen. a 
tájon, ő  mégis megtalálta a módját annak, hogy ne álljon be • fáj-
dalmasabb törés alkotómunkájában. Így sikerült létrehoznia 'élet-
művét, amely szépirodalmunknak nem csupán leggazdagabb, leg-
jelentősebb, hanem egyúttal legkevésbé romlandó életm űve is. 
Olyan, amelynek értéke az id ő  múlásával csak nőni fog. S ,egy-
úttal határkő  is, amely után valami újnak kell kezd ődnie, mert 
lezár egy korszakot, az eszmélés, az alapozás, .a • kezdeti ;kibonta-
kozás' korát. 

Herceg János ott volt csaknem a kezdeteknél, ;mikor a „lus-
ta vajdasági talajból" irodalmat ikellett sarjasztani. Igaz, a har-
mincas években egy id őre elhagyta szülőföldjét -bizonyára a 
szellemi életét olyannyira jellemz ő  sivárság - miatt, de csakhamar 
visszatért, hogy népünk -  szolgálatába álljon. S azóta, több mint 
fél évszázada, hűséggel szolgálja, s még ma, .nyolcvanévesen sem 
tér ki a föladatok elő l, bármennyire fárasztóak is. Legfontosabb 
munkái, novellái és regényei — mert els ősorban mégiscsak szép-
író, bár ő  magát irodalmunk mindenesének tartja — azért érdes 
kesek, mert ábrázolóképessége sokféle ember, sokféle sors való-
ságában ölt formát. S ahogyan megörökíti őket, az els őrendű  mes-
terre valló teljesítmény. Ez avatja őt irodalmunk par excellence 
írójává, s ez magyarázza meg azt az érdekl ődést, melyet munkás-
sága ,iránt idehaza és külföldön tanúsítanak. „Herceg János - 
mondotta róla az évforduló kapcsán Budapesten •megrendezett 
szerz ői estjén Czine Mihály — eltelt nyolcvan - esztendejében, 
minden tettében az emberségnek és h űségnek a példáját adta. A 
legnehezebb feladatra vállalkozott: irodalmat teremteni olycin he-
lyen, ahol — Németh László szavaival -- sem szén, sem fa, leg-
feljebb haraszt volt. Abban a sorban láthatjuk .ő t, arrrárelyikbe,n a 

• romániai Kós .Károlyt, a szlovákiai Fábry Zoltánt -és barátját és 
elődjét, a vajdasági Szenteleky Kornélt tartja számon az emléke-
zet. A nyolcszáz éves magyar irodalomnak abban a vonulatában, 
amelyikben a huszadik század hazai magyar írói közül Németh 
Lászlót és Illyés Gyulát, barátait és küzd őtársait szoktuk többek 
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között említeni." Herceg János, a gondolkodó - tette .,hozzá -- 
Európa bármelyik katedráján a közép-kelet-európai népek mű -
veltségét és irodalmát magas szinten közvetíthetné. 

Való igaz: mindig megkülönböztetett érdekl ődéssel figyyelt 
az irodalom, a művészetek és az élet kapcsolatára. Azon kevesek 
-közé tartozik nálunk, akiknek sikerülttudatosítaniuk bennünk 
azokat ..az irodalmi értékeket, amelyek ezen a vidéken az utóbbi 
évszázadban születtek. Közírói szerepének minden gesztusára az 
volt jellemz ő, hogy muunkái mögött mindig a meggy őződés, a jó 
lelkiismeret fedezete -állt. Az anyanyelv,, a szórványok ügye, az 
új értelmiség közösségi felel ősségének hiányai, személyes emlé-
kei, a múlt példái — tehát minden témája — ebben az összefüg-
gésbe illeszkedve nyerik el magasabb értelmüket, s látják el Her-
ceg Jánost az értelmes munka jutalmával. A történelem alapos 
ismerete teszi őt képessé arra, hogy mértékét mindennapjaink 
szellemi kihívásaival szembesítse. S az a meggy őződése, hogy iro-
dalmunkban annyiféle hajlarrnnak, tehetségnek és szükségletnek 
kell érvényesülnie, .arcmennyi munkál benne. Szavának azért van 
'hitele, mert sohasem volt köze ahhoz a „tudományosság"-hoz, a-
mely élettelenségével tüntet. 

Az általa betöltött kivételes szerepre nehéz lett volna más 
„vállalkozót" találni. Pedig titka „mindössze" annyi, hogy sorsát 

azt, hogy egy nemzetiség írója — nyíltan és következetesen 
vállalta és vállalja. Bizonyára vállalják még sokan rajta kívül, de 
az ő  többlete az, hogy kivételes íráskészsége, látása, m űveltsége, 
emlékezete, esztétikai érzékenysége is e szerep érdekei szerint 
való. Publicisztikájából világosan kitetszenek azok a szálak, me-
lyek a szépírót a közélettel összekötik. Ezekben még a cselekvés 
szándéka is világosan megmutatkozik. Kivált a nemzetiségi meg-
maradás gondjait tudatosító érvei meggyőz őek. 

Helytörténeti írásainak gazdagságát, regényeinek, elbeszé-
léseinek, memoárjainak, verseinek, kritikáinak, cikkeinek, riport-
jainak értékét csak reverenciával említhetjük, emlékezéseit hite-
1 es forrásként hasznosíthatjuk. Sikerének természetesen nem csu-
pán személyes varázsa, sokoldalúsága és ;csodálatos termékenysége 
ciz oka, hanem els ősorban az, hogy minden műfajban, amelyben 
,megnyilatkozott, maradandót alkotott. Legjobb m űvei remekül 
illusztrálják a kort, amelyben történetei lejátszódnak, s egyszer-
smind őt is méltóképpen reprezentálják. Az emlékezete filmsza-
lagjáról előhívótt képek érzékletesen elevenítik föl a múló id ő  
eseményeit, azokat a történelmi yrnegrázkódtatásokcrt, amelyek a 
környez ő  kis népeket századunkban érték. S azoknak a fontos 
eseményéknek a .tanulságát tudatosítják bennünk, amelyeknek a 
szemtanúja volt. 

Az ő  életművével való szembesülésünkhöz sok írót, kritikust 
.és irodalomtörténészt hívtunk meg. Többségük elfogadta meghí-
.vásunkat, némelyek azonban adások maradtak a számvetéssel. 
Ennek ellenére reméljük: e száminunk is azt bizonyítja, hogy a 
szomjúság még nem égett ki bel őlünk, s tudjuk tisztelni a tiszta 
forrásokat. 

DER ZOLTÁN 
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HORNYIK MIKLÓS 

EGY ÉLETMÍJ ÉRTÉKEI 

Vannak, akik úgy tartják: a magas életkor nem érdem, hanem álla-
pot. Ez, biológiai értelemben, igaz. Történelmi és társadalmi vonatko-
zásban nem igaz. Herceg János életpályája az emberi történelem leg-
csúfosabb századát, vérbe fojtott forradalmak, bukott szabadsághar-
cok, két világháború irtózatos szakadékait íveli át, szellemi magatar-
tása pedig az ifjúkori eszmélkedést ől a mai napig az emberi helytállás, 
az írástudói becsületesség, politikában és nemzettudatban az emberi 
mérték és az emberiesség példája jelenkori, és jöv őbeni olvasói előtt 
egyaránt. 

Kérem, ne értsenek félre: nem az ünnepi alkalom mondatja ve-
lem ezeket a nagy szavakat. Herceg János az egyetemes magyar iro-
dalom rendjébe tartozó író. Életm űvének értékét, magatartásának 
tisztaságát és erkölcsi sugárzását csak nagyjaink példája világítja meg. 

A magyar irodalomnak — mint általában a kis lélekszámú nem-
zetek irodalmának — két nagy parancsa van: legjobbjaink e paran-
csok szolgálatában teljesítették be tehetségük törvényeit. Az egyik 
volt az emberiesség, a humánum, a minden ember igazát és szabad-
ságvágyát kifejező , oltalmazó költői-írói megnyilatkozás. A másik: a 
népünkhöz való hűség. 

Az előbbi nem szorul magyarázatra. A,z igazi művészet nem lehet 
emberellenes: nem hirdethet emberi jogokat kikezd ő  hitleveleket. 
Innen a magyarázat, hogy az emberellenes ideológiák sohasem ihlet-
tek meg igazi művészeket; a fasizmusnak vagy a sztálinizmusnak 
nincs irodalma, festészete, zenéje, szobrászata, nincs m űvészete; amit 
annak akartak elhitetni: mer ő  giccs és propaganda. 

Az utóbbi magyarázatra szorul, annál is inkább, mert soknem-
zetiségű  közösségben élünk, s mert a népünkhöz való h űség parancsát 
nem is olyan rég könnyűszerrel nacionalizmusnak lehetett bélyegezni. 

Pedig egyszerű  dologról van szó, csak kényszer űségből néha úgy 
teszünk, mintha bonyolultságba botlanánk. 

Németh László írta: „ ... a magyar író, népe elárvultságát s el-
árultságát látva, nem szorosan irodalmi feladatokat is vállalt; az iro-
dalom lett a kézilámpás, amellyel a magyarság kanyargós, szakadé-
kokkal szegett útját bevilágítani próbálta. Ezt ma sokan, Űjvidéken is, 
hibának tekintik; ahogy egyiktek mondta: magyarságuk volt a bot-
lasztó kő  íróink útjában. Én nem hiszem, hogy így van. A magyar 
irodalom e gond vállalásával (melyet különben sem lehetett nem 
vállalni) többet nyert, mint amennyit veszített. Ha a magam példáját 
nézem: mi voltam én? Alkatilag gyenge, 'érdektelen ember, akit a 
természet semmiféle különös, elemi erej ű  képességgel nem tüntetett 
ki. Ez a gond csinált gondolkozót bel őlem, s e gond vállalásában sze-
reztem sebeket, amelyek mint szépírót a szenvedés szakért őjévé 
tettek. S ha magamról ezt mondhatom: mennyivel inkább egy Adyról, 
az egész magyar irodalom f őeréről." 

Igen, az egész magyar irodalom f őeréről... Herceg János a Pe-
tőfi—Arany—Móricz Zsigmond—József Attila hagyományozta, nem 
szorosan irodalmi feladatoknak is maradéktalanul eleget tett, gerinc-
törő , csonttörő  években és évtizedekben is. 
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Ugyanekkora nyomatékkal hangsúlyozni kell azonban azt is, hogy 
— népünk elárvultságát és elárultságát látva — Herceg nem lett elfo-
gulttá, és sohasem vált kizárólagossá. S ennek nem csupán remek-
művű  műfordításait köszönhetjük, s a háború utáni id ők első  szerb—
magyar szótárát (ma már kevesen tudják, hogy szótárt is írt), ha-
nem szépirodalmi műveinek olyan kimagasló teljesítményeit, mint a 
Kekezovics 'Antunról, Kekez Tunáról szóló novellákat, a helytörténeti 
és honismereti jegyzetek, esszék, tanulmányok sokaságát, 'amelyekben 
szerbek, magyarok, bunyevácok, németek történelmi múltját és m ű-
velődéstörténetét írta meg — a szül őf öld megvallásában a szül őföld 
soknemzetiségű  népének karcolatlan tisztaságú m űvészi ábrázolását. 

A sort folytathatnám más példákkal is. Azzal például, hogy Her-
ceg álnéven közölte az üldözöttek: a zsidó származású írók m űveit 
sokszorosan ellen őrzött folyóiratában, a Kalangyában, hogy akkor 
igyekezett népszer űsíteni a szent irodalmat, amikor ez a legkevésbé 
volt lehetséges 

Életművénekértékét ma még nem mérhetjük fel igazán. Regé-
nyeit, novellásköteteit és esszégyűjteményeit ismeri legjobban a nagy-
közönség, de hogy költ őként is maradandót alkotott, csak kevesen 
tudják, s hogy publicisztikája a legértékesebbek közül való — életé-
nek bármely korszakát vizsgáljuk is —, azt csak az sejti igazán, aki 
kötetekbe nem gyűjtött ,írásait is elolvasta. 

S még nem szóltam külön hangsúllyal Herceg Jánosról, Európa 
polgáráról. Ma mér szinte ő  az egyetlen irodalmunkban, aki Európa 
és a nagyvilág művelődési eseményeir ől, kultúrájáról, irodalmáról, 
zenéjér ől és festészetéről tudósít, szabadkai ősünk, Kosztolányi Dezső  
kristálytiszta stílusával, Fiatalokat megszégyenít ő  munkakedvvel, fia-
talokat is ösztönző  alkotóerővel. 

Nagyapja, Karle Ádám a harmincas évek végén 
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DUDÁS KAROL!"  

AMÍG LEHET • 

TISZTELETKÖRÖK HERCEG JÁNOS SORAI KÖRÜL 

Rogy miért mondom minde žek után mind ezt mégis újra? Annak e.11e-
,nére, hogy ismerem a. latin .közrriondášt, ̀  mely szerint' aa szó elrepül, 
az írás megmarad? Mert már- nem hiszek á közmondásoknak. Van úgy; 
hogy az írás se marad meg. Szél se. kerekedik, mely szétvinné, csak 
por van, hogy belepje, és feledés. A példabeszéd is - kísért, „mint oldott 
kéve"' — ahogy ci, költ ő  mondja, vagy a Halotti Beszéd: „Látjátok fe-
leim >  szümtükkel mik vogymuk ... Hát ezért 'kell írni és beszélni, 
cirrrrig lehet, mindarról, ami szép volt egyszer, és újra megint.. 

A fehér terít ős ünnepi asztalon régi időkből itt felejtett gerezdes 
porcelántálban ott g őzölög a vasárnapi tyúkleves, szól a rádió, beszé-
lünk, nevetgélünk — örvendezünk, hogy legalább így hét végén újra 
együtt lehetünk a csantavéri szül ő i házban, amikor apám hirtelen 
felemeli agyonrepedezett mutatóujját, csendre int bennünket: ,,:Pszt, 
Herceg János beszél !" Így megy ez kerek egy évtizede, mióta beköl-
töztünk a városba, s már csak hétvégi vendégnek járunk haza. Csend-
re int bennünket apám, nehogy Herceg János egyetlen szava is el-
sikkadjon a hangzavarban. Mert ő  az igazról beszél, mindig a lénye-
gest mondja, a megbízhatatlan id őjóslások, s a még megbízhatatla-
nabb politikai és -gazdasági el őrejelzések tömkelegében szerényen meg-
húzódva. 

Sokan vélekedünk mi így, apámhoz hasonlóan, e vészesen fogyat-
kozó és lazuló' gyökérzet ű  közösség tagjai közül, a körülményekhez 
képest hála istennek még mindig elég sokan, akik a falusi paraszt-
emberek rádiójegyzetet váró áhítatával fogadjuk Herceg János min-
den megjelenő  könyvét, tárcáit, novéiláit .7 Napban -,és a. Hídban, 
naplójegyzeteit az Üzenetben, riportjait a létében fegyegetett Dolgo-
zókban, lapszéli jegyzeteit a Magyar Képes Újságban ... A latin köz-
mondás, mely szerint a szó elrepül, az írás megmarad, Herceg János 
rádióesszéi esetében érvényét veszti: különleges, sajátos varázsuk és 
hatásuk van ezeknek az ,éteri jegyzeteknek", s tartósabban megma-
radnak az emberekben, mint a legtöbbünk újságcikkéi, riportjai, kom-
mentárjai; hogyne maradnának hát meg bennünk „zeng ő  merengé-
sű" regényei, elbeszélései és visszaemlékezései. Megmaradnak, mert az 
erőn és a poézisen túl, amely ismérveket Szenteléky Kornél fedezte 
fel korai novelláiban, ott a közlés hitelességének garanciája és az írói 
rendíthetetlenség, ahogyan -  Bori Imre fogalmaz. Nem véletlenül emelte 
ki legutóbb ő  maga is,írótársai köszöntő  szavaira válaszolva, hogy 
alkotói alapállását mindig a politikai és minden egyéb árral szembeni 
úszás határozta meg. Hisz: tisztességesen írni•' itt"és' Magyar írónak 
lenni nem lehetett másként. Óvátosan úšztam 'áz "árr`ál szemben, de 
szembeúsztam, régen is, most is, hatvan éven át. . 

'Nyilván e vallorriásban rejlik arra a kérdésre a válasz', hogy bizo-
nyos id őszakokban — még legutóbb is, nem is olyan régen — miért 
nem nézték jó szemmel -sokan, 'ahogyan Herceg 'János _gondolkodik, ír 
és beszél.. Mert erre mifelénk valahogy soha nem volt igazán ildomos 
— most sem az —, hogy a magyar író arról a semmivel össze nem 
téveszthető  féltő  ragaszkodásról beszéljen a nyilvánosság el őtt, ame-
lyet az iránt a kis közösség iránt érez, amelybe 'milliónyi hajszál- 
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gyökérrel kapaszkodik, a felel ősségről s az anyanyelv iránti forró 
szeretetér ől. (Ahogyan Kosztolányi Dezs ő  még félreérthetetlenül fo-
galmazott: „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul be-
szélek, gondolkodom, írok, életem legnagyobb eseménye, amelyhez 
nincs fogható.") Herceg János a hatvan esztend ő  alatt ezt számtalan 
alkalommal megtette — kiállt, vitakozott, tiltakozott, kérdezett, állást 
'foglalt — mi többet tehet az író? — anélkül, hogy ezekkel a vallo-
másaival és megnyilatkozásaival a velünk együtt él ő  népek bármelyi-
két a legkisebb mértékben megbántotta volna. Legutóbb éppen az 
Alkotók Gyűlésén mondotta, ahol íróink hosszú téli álomból ébredve 
végre sorskérdésekről beszélgettek: Magyar írók vagyunk, nem néz-
hetjük közömbösen népünk sorsának alakulását. 

Fogyatkozó, lazuló gyökérzet ű , metamorfózisának felezőidejét élő  
kis közösségünknek soha nem volt nagyobb szüksége Herceg János 
tartására és bölcsességére, mint ebben az 'érzékeny korban. Engedje 
Isten, hogy tehetségének és rendíthetetlenségének óriáskoronája alatt 
még sokáig megmaradjunk: 

BRASNYÓ ISTV Á N 

ÉLJEN SOKÁ! 
Herceg Jánosnak 

Kölcsön csak azt veszik, 
mi vissza cs őstül adható. 

(René Char) 

Mintha széklábbal szólongatnák az ablakot, 
máris próbálgatják rajta az üveget. 

Nem tanácsos leendő  huzatban állni, ahol könnyen 
lesodorja a szél az ember fejéről a kalapot. 

Amit látni akarnak, id őben észreveszik, 
amit meg nem akarnak: az az, mi igazán létezik. 

A szerencsét másfelé osztogatják, itt 
hamar a nyakára hágnak. 

A lényeges általában hosszabb id ő  kérdése. 

Az énekes madarakat végül is 
másra szánják, 
szakadatlan nem aprítják a pacsirtát. 

Ki nem fog itt vájkálni a tulajdon sorsában. 

A teljesség: mindig a földet szántani 
és a fellegekben élni. 
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SZELI ISTVÁN 

HERCEG JÁNOSRÓL -- AZ IDŐK FORGATAGÁBAN 

Nem könnyű  az irodalomtörténész, a tanár, a tankönyvíró, a filológiai 
tudományokkal eljegyzett ember dolga, akinek az a megtisztel ő  föla-
data, hogy e fölemelően szép ünnepi pillanatban, az író nyolcvanadik 
születésnapján nyilatkozzon az emberr ől és alkotásáról. Azért érzi 
ezt úgyszólván erejét meghaladó feladatnak, mert professziója eleve 
arra ítéli, hogy tárgyilagosan, szakmai visszafogottsággal beszéljen a 
témájáról, s mert erre kötelezi a tudomány szempontja meg a már 
vérévé vált didaktika, de egyúttal azzal is tisztában van, hogy akir ől 
értekezik, az — ha szabad ilyen barátságtalanul rideg szóval élnünk 
— nem csupán „tananyag", kutatásának a tárgya, kicédulázott filoló-
giai adatok halmaza, hanem velünk és közöttünk élő , sokasodó gond-
j ainkban és kevesbedő  örömeinkben osztozó ember. Jogosan emlékez-
tette hát még jó húsz évvel ezelótt maga az író a vele foglalkozó 
kritikust, az irodalomtörténészt, e sorok íróját, hogy a jelenben is 
tevékeny alkotót „még nehéz lenne irodalomtörténeti eszközökkel 
megközelíteni". Tegyük hozzá most már ezekhez a szavakhoz azt is, 
amit magunk is tapasztalhattunk: nemcsak nehéz, hanem egyenesen 
lehetetlen vállalkozás egy ily dinamikus és bels ő  energiákban ennyire 
gazdag írói egyéniséget, egy mindennapjainkra ma is elevenen vissza-
ható s azokkal együtt alakuló szellemet valamilyen zárt, irodalom-
történeti korszakhatárral körülvett stíluskategóriába kényszeríteni. 
Annál kevésbé, mert még ma sem ,állíthatjuk teljes bizonyossággal, 
hogy végérvényesen és minden elemében tisztáztuk az irodalmi moz-
galmak, stílusirányok és esztétikai törekvések értelmét, tartalmát és 
jelentését. Hadd emlékeztessünk példaképpen egy tekintélyes irodal-
mi orgánumban alig két esztendeje lezajlott, s a mára nézve sem kö-
zömbös eszmecsérére a Kalangya értékelésér ől és benne Herceg János 
szerepvállalásáról. Annak bizonyítékaként, hogy alkotó szellemr ől 
beszélve mennyire helytelen előre gyártott irodalomtörténeti kategó-
riakra vagy kész szellemi öntőformákra hagyatkozni. Az irodalom 
ítélőbíráinak közhelyszerű  verdiktje szerint ugyanis írónk, mint a 
Kalangya szerkesztője a negyvenes évek első  felében, „a napi politika 
kihívásaival szemben a teljes regionalizmusba zárkózott". (Élet és 
Irodalom, 1986. április 25.) Ezt a megdönthetetlennek hitt, de eszté-
tikainak aligha mondható min ősítést évtizedeken keresztül vették át 
egymás kezéből s adták tovább többféle változatban az irodalomtör-
téneti kézikönyvek és lexikonok, kritikák, tankönyvek és monográ-
fiák. Azon persze nemigen töprengett senki, hogy a regionalizmus 
dísztelen jelzője milyen gyakori és mélyreható jelentésváltozásokon 
ment keresztül az id ők folyamán, hogyan változott a szó árfolyama 
— éppen a napi politika változékony értékt őzsdéjén. Mert nem mindig 
jelentette azt, amit a kés őbbiek során ragasztották rá: a templomto-
rony-perspektívát, a behatároltságot, a leveg őtlen-távlattalan-szellem-
telen irodalmiságot, hogy ne folytassuk a fosztóképz ős epithetonok e 
sorát. Herceg esetében sokkal inkább egyfajta kényszerhelyzetet, véde-
kező  magatartásformát, tiltakozást és elutasítást. Ó maga írta a negy-
venes évek elejének irodalmi viszonyairól: „A Kalangya bezárkózását 
abban az időben nem lehetett nyilvánosan megindokolni. Rajtunk 
maradt a provincializmus megszégyenít ő  bélyege nemcsak a trianoni 
határokon túl, itthon, nálunk is; a Tájékoztató Iroda határozata után 
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kialakult szabadabb szellemi légkörben feln őtt fiatal magyarok köré-
ben. Nevetségesnek tartották szegény ;Szenteleky couleur locale-elmé-
letét, Nem .akarták elhinni, hogy az legkevésbé helyi színeket jelen-
tett. De hát a régi, királyi Jugoszláviában nem mondhatta: tartsatok 
ki népetek mellett, küzdjetek írásaitokban a megmaradásért, mert ,ez 
minden nemzetiségi író erkölcsi kötelessége (...) És ezért volt, hogy 
többségünkben nem fogadtuk el a szegedi Délvidéki Szemle meghí-
váÜát 1941--ben, s kitartottunk a Kalangya mellett." S tegyük hozzá 
most •  már mi: ,a bácskai kisvilág emberei és témavilága mellett, a 
táj,' a-provincia ihletkörében. Amikor aztán, egy évtized múltán,• ezek 
az írói magatartást befolyásoló küls ő  kényszerek megszűntek, idő-
szrűt.lenné vált a tájhoz és az általa sugallt témavilághoz való ragasz-
kodás is. Igy : történhetett -- folytatja az író —, hogy „Az említett 
fiatalok, akik a szabadság boldog révületében, amikor minden bezár-
kózás joggal tekinthető  vétkes anakronizmusnak, érthet ően újak, bát-
rak, modernek akartak lenni, ha tollat vettek .a kezükbe, s a Vajdaság 
helyett, meg olyan elkopottnak t űnő  jelszá:vakat elhárítva, mint az, 
hogy »kisebbségi sors«, helykén Európa felé fordultak." (Élet és Iroda-
lom, 1986. május 16.) 

A ma irodalomtörténészének, aki a regionalizmus jelenségcso-
portját akarjaértelmezni, kétségkívül nagy szüksége lesz Herceg Já-
nos itt idézett eligazító szavaira, hogy legalább közvetve megérthesse 
és megértethesse egy esztétikai fogalom, a regionalizmus genezisét, 
mibenlétét, jelenségváltozatait, a „helyi színek" elméleti indítékait és 
adott korszakhoz kötött jelentését. Az irodalomtörténész els ő  és leg-
fontosabb forrása azonban mégis a saját olvasói élménye és tapasz-
talata ,aimiről sohasem mondhat le, mert a m ű  személyes átélése 
híján, a alkotáshoz és a lényegét meghatározó lelki-szellemi tartal-
maihoz fű ződő  intim kapcsolat megteremtése nélkül múlhatatlanul 
megreked az elmélet holt vizében és'-az ideológiai konstrukciók ingo-
ványos talaján. Szóljon tehát az irodalomtörténész helyett most az 
olvasó, aki egy éppen harmincöt esztendeje írt, de akkor közlésre 
nem 'javasolt szövegében másfél emberölt őnyi mélységből idézte fel 
emlékeit azokból az évekb ől, 

;, .. amikor a Dusánokat Lehelnek kezdték szólítani, s mi dacból 
is barátkoztunk velük, s ezért »nemzeth űségi« bizonylatot kellett be-
szereznünk az egyetemi felvételhez, s amikor mi, Európa haladó' kul-
túrájának ízeit kóstolgató húszévesek máról holnapra »balkániaknak« 
minősíttettünk. Pest szűzmária-lobogós kongreganista ifjúsága, turul 
jelvényes, formasapkás sok szervezete idegenként fogadott és Soha 
be nem fogadott bennünket, Bácskából jött fiatalokat. Talán azt érez-
te meg rajtunk, hogy »új nép, másfajta raj« vagyunk. Szóval innen, 
Bácskából kiszakadva egy kicsit hazátlanok is lettünk. Ekkor jutottak 
a kezembe Herceg akkortájt megjelent írásai Ignjatov.i ćról, Pap Dá-
nielről, Atanackovi ćról, szűkebb pátriámról, azokról a szellemi égtá-
jakról, amelyeket ott rosszul vagy • sehogy sem ismertek s nem is 
akartak megismerni. Nem voltak ezek forradalmasító írások, még talán 
nyugtalanítók sem, csupán mértéktartó ízléssel megrajzolt írói arc-
képek, egy táj igazabb lelkét keres ő  és tapogató tűnődések. Nem esz-
mei méiységük, rám gesztusuk hatott: Európát és Bácskát, egy vidék 
lelkét szegezték szembe azzal, amit Pest szállított ekkor nekünk. Ma 
már tudom, hogy ezek is segítettek megvédenem szellemi integritá-
somat és megtalálnom a hazafelé vezet ő  utat. Hiába akarok ma más-
képpen vélekedni róluk: nekem akkor ezt jelentették Herceg írásai. 
Szerénytelen lenne az az író, aki ennél is többet kívánna." (Kézirat, 
1954.) 
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GION NÁNDOR 

MAGATARTÁS, TISZTESSÉG, ELSZÁNTSÁG 

Régóta készülök megírni egy könyvet, amely éjszakai bolyongásaimról 
szólna, a sötétségr ől, a nagyon távoli csillagokról, de f őleg olyan em-
berekről, akikkel találkozni lehet éjszaka, írókról, fest őkről, zenészek-
ről, színészekről, koldusokról és egyéb csodabogarakról. Valahogy úgy 
képzelem, hogy ezek az emberek bölcs dolgokat, néha furcsaságokat 
mondanának nekem, én meg ezt mind leírnám kés őbb, és kissé pate-
tikusan talán azt is megírnám, hogy egyik-másik közülük mintha vi-
lágítana a sötétségben, nem olyan messzir ől és tisztán, mint a  csilla-
gok, az már túladagolt pátosz lenne, de azért jóles ően és közelről és 
mintha ... 

Lassan, nagyon lassan gyűlik a nyersanyag, lehet, hogy rossz ut-
cákba járok éjszakánként, leginkább néptelen utcákba, ahol az embe-
rek korán nyogovóra térnek vagy egyszer űen .a naguk dolgával törőd-
nek, és ebben nyilván nekik van igazuk. Néha azért tudok beszélgetni 
felebarátaimmal, nem mindig azt mondják, amire ién várok, bár mon-
danak feljegyzésre érdemes dolgokat, ez a szöveg azonban mégis-
csak lassan gyarapodik, az emberek talán túl korán nyugovóra tér-
nek, mert fáradtak és kicsit elegük van a világból. Szerencsére id őn-
ként találkozom Herceg Jánossal is. Neki sem tetszik túlságosan a 
világ, de mindig hajlandó végigjárni a majdnem kihalt utcákat és 
másokat is biztat erre. 

Emlékszem, egyszer régen egy els ő  könyves fiatal írónak menet-
közben odavetette: „Írtam a könyvedr ől. Megdicsértem. Azt hiszem, 
lesz belőled valami, mert van szuflád." Az egykori fiatal író azóta s 
buzgón ír, hiszen Herceg János mintha azt mondta volna, hogy érde-
mes. Arra is emlékszem, hogy egyszer a legf őbb felettese, aki politikus 
is volt, tehát hatalommal rendelkezett a munkahelyén, kétértelm ű  
megjegyzéseket tett a munkájára és munkakorára. Akkor megkér-
dezte tőlem: ,Mit gondolsz, mit akar t őlem tulajdonképpen ez a kis 
hólyag?" Tudtam, hogy mit akar a Kis Hólyag. Nyugdíjba akarta kül-
deni Herceg Jánost, mert sokan nem szeretik a sötétben, világosban 
bolyongó írókat és egyéb csodabogarakat. Herceg János legyintett, 
kimeszelt magának egy falusi házat, beköltözött oda és azóta ír is. 
Van szuflája! 

Azt akarom mondani, hogy sok mindent tanulhattunk és tanul-
hatunk tőle. Különösen mi, akik gyakran magányosnak érezzük ma-
gunkat, mert .a csillagok igen messziről világítanak, az emberek pedig 
koránfekvők. Tanulhatunk tőle magatartást, tisztességet és elszánt-
ságot. 

Talán mégsem egészen reménytelen ez a mi világunk. Érdemes 
nekivágni azéjszakai nagy utaknak, akármilyen fárasztóak és lehan-
golóak sokszor, de ha az embernek egy kis szerencséje van, id őnként 
találkozhat Herceg 'Jánossal. 
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CSORDÁS MIHÁLY 

AZ ÖRÖKIFJÚ GERARD 

Miként érhetik el egyes írók, hogy a, nevük fogalommá váljon sz ű-
kebb és tágabb értelemben vett közösségek életében, míg másokról 
alig tud a nagyközönség, még ha kiváló m űvekkel örvendeztetik is 
meg az olvasókat? Milyen titkos szálak f űzik egybe őket az emberek 
tömegével, hogy azok nyomban rezonálnak kimondott vagy leírt 
szavukra? 

Ha valaki, hát a nyolcvanéves Herceg János válaszolhatna nálunk 
ezekre a kérdésekre, habár az is megtörténhet, hogy sohasem tette 
fel őket magának, nem gondolkozott el rajtuk: önkéntelenül is csak 
közvetlen hangon tud megszólalni, ha bármi mondandója akad. 

A közvetlenségre pedig fogékonyak az emberek, különösen, ha 
az életük mindennapi gondjairól beszél nekik az író, akár kedvenc 
lapjainak hasábjain, akár a rádióból, a saját jellegzetes hangján. 
Herceg János számára pedig éppúgy témát jelent a szárazság, mint 
egy bécsi operael őadás, s mivel az egyikr ől meggyőzően írt, a másik-
kal kapcsolatos fejtegetését is szívesen végighallgatják és hitelesnek 
találják. 

életünk viszonylagos értékrendjében biztos pontot jelent a Her-
ceg-féle erkölcsiség, tartás ... S a bátorság is, hogy eredeti értelmük-
ben használja a szavakat, s úgy képes riportot írni, hogy elkerüli a 
gyárak és intézmények nyakatekert, a nyelv szellemének ellentmondó 
elnevezéseit. 

Amíg csak a Bors és fahéj (1951) novelláit olvasgatja az érdek-
lődő, realista törekvéseinek hátterében a kisemberek sorsát ábrázoló 
írónak a rendkívüli érzékenységét sejti meg, amikor azonban a 
Tengerkirály (1959) és a Gyaloghintó (1965) elbeszéléseiig is eljut, tud-
ja már: Herceg János éppúgy szereti ezt a. síksági tájat, ezt a földet, 
miként Móricz Zsigmond vagy Veres Péter szerette az otthoni rögöt. 

Ezekben a köteteiben és a Kék nyárfásban (1979) is a hovatar-
tozás lényegbevágó kérdését boncolgatja Herceg, az utóbbiban a lé-
lekbelátásnak már azzal a képességével, amely sohasem lehet fiatal 
embernek a sajátja. Nem sokat gondolkozott, amikor a Kék nyárfás 
egyik hosszabb elbeszélésiének a címét megadta (Gyermekkorom), 
de annál inkább igyekezett témáját pontosan meghatározni benne, 
saját dolgaink vállalásának a nagyvonalú gesztusával. Miként a vaj-
dasági táj emberével mindenkor vállalta a sorsközösséget, nem ta-
gadta meg egykori énjét, a gyermekit és az ifjontit sem. ,Szép ga-
lambszürke vadászruhát szerettem volna akkoriban, zöld hajtókával, 
s szarvasagancsból faragott gombokkal teleszórva, amilyet egy por-
celánarcú fababán láttam a Bondy boltjában a f őutcán, fejemre pedig 
zsinóros, zergeszakállas tiroli kalapot" — írja a Gyermekkoromban, 
hogy talán egy életre megmaradjon ennél a vágyakozásánál és le-
mondjon sok más örömr ől, amiért túl nagy árat . kellett volna fi-
zetnie. 

Az örömöket azonnal megszerezni kívánó fiatalok oldaláról átállt 
novelláiban az apákéira, akiknek küzdelmes harcot kell folytatniok 
minden elültetett fáiért, piszkebokorért, palántáért ... Akiknek a föld-
höz való vonzódását alig érti meg valaki. Magatartásukban nem a 
paraszt csökönyösségére kell figyelni, hanem az emberére, aki védi 
maga megteremtette világát. 
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Ezt védi tulajdonképpen a nyolcvanéves Herceg. János is, és -jó, 
hogy megvan az ereje ehhez a nehéz küzdelemhez. Mert aki nem 
igazodik a napi elvárásokhoz, annak bizony minden írása sorsáért 
külön kell aggódnia. 

Hogy az alkotóember kételyei-töprengései mennyire foglalkoz-
tatják Herceget, arról akkor gy őződhetünk meg igazán, amikor no-
velláskötetei után regényeit is kezünkbe vesszük, közülük is els ősor-
ban az Anna búcsúját (1955) és az Ég és földet (1959). Ezekben a 
művészsorsot ábrázolja a legjobb szociográfus tényismeretével, el őször 
úgy, hogy egy gyökereib ől kitépett fest őművésznő  életének a tanul-
ságait villantja elénk, másodszor pedig az önéletrajz keretein belül, 
áttételes vallomásként. 

(Szerkesztőként is sok kéziratát olvastam el Herceg Jánosnak, 
s. raktam oda tömör sorainak Végére azokat a bet űket, amelyeket 
már — leszaladva a papírról — az írógép hengerére gépelt, d'e ele-
mibb erővel egyik sem hatott rám, mint az Ég és föld című  allegori-
kus regénye, illetve az Újvidéki Színház. bel őle készült nagyszerű  
előadása, A bohóc (1983), amely Vizualiitásával még inkább az emlé-
kezetbe tudta vésni magát. 

'Valami rendkívülit kívánt létrehozni az újvidéki színészgárda, 
amikor társulata megalapításának tizedik, jubileumi évfordulóját A 
bohóc bemutatójával jelölte meg, amely valódi m űvelődéstörténeti 
esemény lett. 
. 	Nyilvánvalóan nagyon nehéz feladat egy elvont történetet szín- 
padra vinni, egy szimbólumokban és allegóriákban . kiteljesed ő  írói 
világot a néz ő  elé varázsolni. Hiszen ,Gerard, a bohóc élete tulajdon-
képpen a művészember küzdelmének a példázata, - s ha . szavakban 
beszélhetünk is róla, játékká könny űszerrel nem transzponálhatjuk. 
E nehézségek miatt töprenghetett igen sokat mindenki azok közül az 
alkotók közül, akik a regény: tartalmát érint ő  kérdésekben keresték 
a legjobb megoldást: konkretizálni az elvontat, összefüggésbe hozni 
a meglevő  konkrétumokat. A dramaturg végül a tartalom vonalán 
feleslegesen is módosításokat végzett a szövegen;' a rendez ő  nem 
mindenkor .ismerte fel hangjairól Herceg világát. Így aztán az 
Ég és föld legfontosabb értékeib ől sok elveszett a porondon, a szín-
házkedvelők viszont egy maradandó élmény birtokában nyúltak a 
könyvhöz, hogy eredetiben is közelebbr ől megismerkedjenek Gerard 
történetével. 

És ha már elolvasták a hatalmas Herceg-m ű  kulcsregényét, 
áttérjenek a szociografikus krónikák, az esszék, a naplójegyzetek, a 
tanulmányok köteteire is, azután a lapokban-folyóiratokban megje-
lenő  emlékezésekre ... Az örökifjú Gerard sorsa érdekli most már 
őket, hiszen annyira megszerették. Hangját felcsendülni várják a 
rádióból. 
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HOLTI 'i MÁRIA 

HERCEG JÁNOSNAK -- U. P.: ÉG ÉS FÖLD 

Herceg János nyolcvanéves, és gondolom, még mindig jelentős idő-
előnyben 'érzi magát a Picasso-egyenruhás Milan Konjovi ć  mellett. 
A napokban kaptam egy telefont, nem írnék-e valamit én is a kö-
szöntésére. Az ötlet-ajánlat szívdobogtató volt, ugyanis hajdanán (jó 
húsz 'éve) nem egy írásom címeztem neki, még a rádiónál volt, s ő  
küldte ,a kék írógépszalaggal írt nyúlfarknyi leveleket, helyesebben: 
lev. lapokat. Némelyikben egyenesen felszólított: szíveskednék nagy-
prózát is írni — nem nehéz, írta, csak meg kell melegíteni az ember 
feneke alatt a széket. Imponált és meghatott tör ődés: az íróember 
alapvet ően annyi nyavalyával van felszerelve, hogy önmaga admi-
nisztrálását sem bírja, hát még a másokkal való tör ődést! Pedig, ha 
meggondolom, az író Herceg János mellett egy másik is áll, szeré-
nyen: a tör ődő  ember. A kezdetektől az etnikum irodalmával tör ődő  
ember. A világ dolgaival törődő , polihisztorkodó, a kitekint ő  ember. 
A couleur locale-lal hadakozó ember. 

Megörültem, amikor egy budapesti antikváriumban kezembe ke-
rült a gyönyörű  IKonjović-borítós Ég és föld. És benne Kekez Tuna 
lakodalma. .A Szül őföldem. És a többi. Egy szuszra elolvastam, de 
tudtam, hogy mindez nem elég: őt ismerni kell, személyesen. Már 
amennyire innen, a világ végéről, az Adriai-tengerről lehet. De, végs ő  
soron ,az is elég néha, ha csak tudnak egymásról a tollforgatók — 
nemcsak évfordulók kapcsán. Például a nyolcvanadikon. 

KOPECZKY  LÁSZLÓ

HÁ-JÉ 

Hű  siolgája a szónak, 
Nekem is asztalom-temet őm 

sík, 
Hol nyáron tó fagy, 

a Reményt 
Rendszeresen nyesik. 
A csapáson járok, mit törtél, 
Mert író-életélvez ő  példának 
Egyaránt jó vagy. 
Itt, hol neved akkor kapja körtér, 
Ha letört a hajladozó nádszál, 
A Csontkez ű  rád száll, 
Véget ért az attak, 
Keresztleveled visszaadtad .. . 

Lehet, högy, már el-elfásul hited, 
De ezt a, rongyos kis lobogót' 
Rendületlen viszed, 
S` tán meg nem hat ez sem: 

vad gutaütős hőben, 
Július derekán pontban, 
Kalapot fejembe csak azért nyomtam, 
Hogy elő tted megemelhessem 
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LEVÉL HERCEG JÁNOSHOZ 

Kedves János, 

talán furcsállani fogod, hogy nyolcvanadik születésnapod alkalmával, 
amikor až egész magyar nyelvterület, irodalmi világa ünnepel, nem 
egyik, a falusi tuszkulánumodban történ ő, jószerivel immár csak az 
öregség problémái felett töpreng ő  és panaszkodó találkozásaink alkal-
mával kívántam neked pár keresetlen szóval és őszintén még sok 
sikert és további jó egészséget. Annak, hogy a meghitt hangulatot 
felcseréltem a nyilvánosság el őtti valamiféle köszöntéssel, nem min-
dennapi oka van: az pedig az, hogy annak, amivé lettél, egyéniséggé 
fórmálódásod, • erkölcš'i, társadalmi és írói lényed kialakulása kezdeti 
szakaszának ma már én vagyok egyedüli' él ő  tanúja és némiképp 
részvevője is. 

Ez a biológiai körülmény, tudom, valami kötelezettségfélét is ró 
rám, hogy elmondjam, lejegyezzem ennek részleteit is, de ugyanez •a 
biológiai körülmény egyben meg is nehezíti, hogy életed e korsza-
kának krónikása legyek. Az elmúlt hatvan év elmosott és összemosott 
sok mindent emlékezetemben. Csak egyet nem törölt ki, amire ha-
lálom órájáig emlékezni fogok: a hitet, az elszántságot és a szenve-
délyt, amellyel huszonéves fejjel és szívvel hosszú, éjszakába nyúló 
utcai barangolásainkon, ligetünk padjain, a mindig szemmel tartott 
gyanús, prolik szegényes Szákszervezeti otthonában (itt ütöttek párt-
taggá is bennünket) és a majd egy évig tartó, én inkább szociológiai 
tudást, te meg inkább irodalmi tapasztalatokat szerz ő , kissé bohémos 
budapesti csavargásunk .,alatt elindultunk társadalmi, szociális és ál-
talános emberi titkokat megfejteni,: 

E feledhetetlen szenvedélyünk során, hogy e világot megváltsuk 
a sok képzelt és tényleges rossztól, szembefordultunk az árral. Kez-
detben úgy lázadoztunk, ágáltunk. a társadalmi igazságtalanságok el-
len, ahogyan azt akkori meggy őződésünk, akkori tudásunk és akkori 
harciasságunk megkövetelte:. el őbb c ak legálisan szóval és írással, 
cikkezéssel, irodalmi lap- megindításával.. Ebben a munka oroszlán 
része a tied volt. Írói vénád Cikkekben, elbeszélésekben, riportokban 
manifesztálta elkötelezettségünket. Aztán, és továbbra is, ezzel párhu-
zamosan következett az akkoriban már vérre men ő  játék is: az ille-
gális szervezkedés, röpiratosztás, lázítás. Mindennek, .persze, ára volt. 
Az áradat, amellyel szembefordultunk, elsodort bennünket: engemet 
börtönbe, téged meg életed . egyik legnagyobb dilemmája, elé állított: 
hogyan tovább? Ennek . a „hogyan tovább" vívódásodnak már nem 
voltam tanúja, de a rácsok - mögött is•'tudtam, mi ment benned végbe, 
amikor értesültem arról, hogy ,egész lényeddel és er őddel az irodalom 
felé fordultál. Beláttad, hogy a mód, áž ,eszközök, a dogmák, amelyek-
kel ki akartuk forgatni a világot sarkaiból, nem felel meg írói alka-
todnak. Sorsodat eldöntően is azt a közeget választottad életteredül, 
amelyben közvetlenül meg áttételesen a legtöbbet tehetsz tehetséged-
del. Ezt a döntésed életműved a legteljesebben igazolta: sikerült vele 
megmentened énedet, létedet, írói egyéniségedet a humánus alkotás 
számára, amely talán egyedüli értelme az ember társadalmi létének. 
Életedet nem fecsérelted többé kimérák üldözésével, azt csináltad 
eredménnyel és sikeresen, amihez utolérthetetlenül értettél és értesz: 
ábrázolni, bogozgatni környező  és változó világunkat és benne annak 
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emberét, hogy lássuk, milyenek vagyunk, ebb ől pedig hogy milyenek 
legyünk vagy ne legyünk. 

És ezzel neked, János, és a levelemmel ezt akartam hangosan ki-
mondani, sikerült bezárnod azt a kört, ahonnan mi ketten elindul-
tunk: a humánum igenlését. Egy kicsit irígyellek érte. 

Azt hiszem, hogy sokak őszinte kívánságát fejezem ki, amikor 
azt kívánom, hogy körözzel még sokáig ezen a pályán. 

Addig pedig, amíg nem folytatjuk Doroszlón tovább a nyolcvan-
évesek sirámait, szívb ől üdvözöl 

Muxi* 

* E levél írója Hock Rezs ő, Herceg János ifjúkori barátja, akit 
ismerősei Muxinak hívnak. 

Édesapja, He•cog János (1934) 
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CZINE MIHÁLY 

HERCEG JÁNOS ÜNNEPE 

Nem csak a bibliai pásztoroknak adattak nagy alkalmak, mikor 
aklaik előtt -az istenekkel találkoztak, a ma olvasóinak is, ha gon-
dolkodásukat, életvitelüket nagymértékben formáló alkotókkal fog-
hatnak kezet, s azok tekintetét érezhetik magukon. Ilyen nagy pilla-
natokként őrzöm a Kodály Zoltánnal, Németh Lászlóval, Illyés Gyu-
lával, Kós Károllyal, Fábry Zoltánnal és Veres Péterrel történt talál-
kozásokat, s egyre inkább a Herceg Jánossal való ritka együttléteket 
is. Nyolcvanadik születésnapját szinte diákos türelmetlenséggel vár-
tam: jön, itt lesz, ünnepelhetjük. Hallhatjuk él ő  szavait is újra. 

Arra a napra azonban, amelyiken a TIT — a jó másfél évszáza-
dos Tudományos Ismeretterjeszt ő  Társulat — ünnepelni kívánta, nap-
táramba a véletlen rendezéséb ől három más esemény is zsúfolódott. 
S ebb ől kettő  egy nyugat-dunántúli városba szólított; egy Móricz-
emlékezés, .a nagy író születésének 110. évfordulóján, s egy ke-
rekaszal-beszélgetés a nemzeti tudat kérdéseir ől. Halasztani egyiket 
sem lehetett. A két elfoglaltság között azonban most nem a régi 
barátokat és a város nevezetességeit kerestem, hanem a Jugoszláviá-
ból frissen kapott Híd és a 7 Nap Herceg Jánost köszönt ő  írásait 
olvastam. 

Lázban, gyönyörűségben: igen, így kell ünnepelni Herceg Jánost, 
mélyen meghajtva a zászlót el őtte. Ilyen lázban siettünk Vissza Pestre 

a Helikon együttessel voltam —; el ne késsünk a Kossuth Klub 
ünnepi estjér ől. Már csak egy feladatunk volt a Herceg János-est 
előtt: egy előadás . a mai magyar irodolomról, különös tekintettel az 
idei könyvhét termésére. 

Csak hát hiába volt az országúti nagy sebesség; Pesten a diákok 
éppen tüntettek a kínai követség el őtt, így a Postás Művelődési Házat 

az előadás helyét — csak gyalogosan közelíthettük meg. Szakadt 
rólam a víz: mi lesz, ha a Herceg János köszöntésér ől lekések? Ponto-
san fognak kezdeni: az estet közvetíti az újvidéki rádió és á Kossuth 
rádió is. Kényesebb kérdés is feszengett bennem: lesz-e elég nagy 
közönség? Rossz az időpont: nyár van ;  a diákok vizsgáznak és tün-
tetnek; a könyvhétr ől már hazamentek a vendégek; az emberek 
főként a politikával vannak elfoglalva, Nagy Imre közelg ő  újrateme-
tésével, a Duna-vízlépcs ő  felmondásával, a Dub ček-interjúval és a 
kínai forrongás híreivel ... Egyáltalán .kikr.e, milyen közönségre lehet 
számítani? A fiatalok nem ismerhetik eléggé, a kortársak már -majd 
mind elmentek, Németh Lászlóné épp .most. fekszik kiterítve, s Balogh 
Edgár most még „véletlenül" sem .nyithat be Erdélyb ől jövet, mint 
a hetvenedik születésnapon tette. 

A Kossuth Klubba érve végre nagyot lélegezhettem. Minden 
rendben volt. Tele a földszinti terem, az el őtér, még egy másik kisebb 
terem is. Sok-sok ember; nem csak magyarországiak, de jugoszláviaiak 
is nagy számban. S nem csak magyarok, de szerbek, horvátok és 
németek is. írók, olvasók, a művészet és a közélet emberei. Kortársai 
közül kevesebben, de fiatalok örvendetesen sokan. Jöttek Szlovákiá-
ból és Kárpátaljáról is -számosan.- Még. Bécsb ől s a tengerentúlról is 
voltak köszöntői; Monoszlóy Dezs ő  Bécsből, Faludy György Toron 
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tóból érkezve nyitott be az ünneplésre. Jó érzés volt végigtekinteni 
a népes gyülekezeten és érzékelni az id ők változását: íme, mégiscsak 
mozog a, föld. Ha többnyire kés őn is, mégiscsak bekövetkezik a tisz-
telgés az írói nagyság és emberi h űség előtt. Mégiscsak kiléphet —
legalább alkalmakként — a nemzetiségi író is a már életében rázá-
rulni kész „kett ős koporsóból". S őt, kaphat kett ős elismerést, kett ős 
megbecsülést is. S lehet ünnepelni, országhatároktól függetlenül, több 
szomszédos népnek is egyszerre, egy szívvel, ugyanazt az embert. 
Még hivatalosan is. Mert Herceg Jánost — akinek a munkásságát 
Jugoszláviában elég sokszor nézték fenntartással, s Magyarországon 
eddig talán csak két könyve jelent meg — most Újvidéken, Szabad-
kán és Budapesten is ünneplik. Magas magyar kitüntetést is kapott 
— a Magyar Népköztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrend-
jét -- , .hivatalos jugoszláv jóváhagyással,  s a pesti ünneplésen ott 
volt a jugoszláv nagykövet is. Magánemberként, olvasóként, jó isme-
rősként is. A barátság, a testvériség természetes érzésével. 

A köszöntő  műsornak már a hangütése is emelkedetten szép 
volt: Hornyik Miklós, a jugoszláviai magyar irodalom érték őrző  ku-
tatója beszélt a Herceg-életm ű  értékeir ől, az író emberi helytállásá-
ról; abban a sorban láttatva Herceg Jánost, amelyben Pet őfit, Aranyt, 
Móricz Zsigmondot, Adyt és József Attilát tartja számon az emléke-
zet. Akik nem csak szépségeket teremtettek, de népük gondját vál-
lalva járható utakat is kerestek. A magyar íróban a testvériség mun-
kását • és Európa polgárát is méltányolta, az emberi helytállás, az 
írástudói becsületesség példáját. 

Kitűnő  volt a műsor is: a versek, a novellák, a memoár- és 
esszérészletek az egész életútról adtak számot, lírai hangolásban, s 
igazán ért ő  művészek — Béres Ilona, Avar István, Heged űs D. Géza 
s Lukács Sándor — el őadásában. 

Minden szem tágra nyílt, minden arc mosolygott — csók az 
ünnepelt nézett jó ideig fásultnak tetsz ő  fáradtsággal maga, elé. Kar-
távolságnyira szembeülve vele, néztem az arcát. Napsütötte, barna. 
sima, frissen borotvált; galamb ősz, de még eléggé sok és puha haj 
koronázza a nemesen éles arcot. Egyenes derék. széles váll, választé-
kos viselet. Messzebbr ől akár ötvenévesnek is hihetnénk, ilyen közel-
ről azonban olvasható már az arcon a nyolcvan esztend ő : az elvége-
zettség, a befejezettség tudata. A közönség egyre inkább el őredől, 
hogy egyetlen szót és árnyalatot se veszítsen a bevezet őből s a hű-
ségesen közvetített írói üzenetekb ől; a szerző  azonban rezzenéstelenül 
néz maga elé. Mintha szép versének, Az öregség elégiájának volna a 
szobor-illusztrációja, illetve az él ő. modellje. Ha már idehoztatok  
mondia szinte az arc -, hát itt vagyok, itt ülök. Elviselem, de ne 
beszéljetek annyit; tudom én jól, hogy már vége; már minden 
elvégeztetett: „meg őszült már az erd ő .. és megrohadt / az avar, a 
zászlók lobogása pedig ugyancsak / megfáradt az elcsituló szélben ..." 
S mintha zavarná is a sok szöveg. a voltak, a múltak nosztalgikusan• 
szép idézése, kedves lányához fordulva, dörmög ővé sikerült suttogás-
sal mondja: „Unalmas. Sok benne a szociológia." 

Pedig hát jobban — az egész életútról m űvészien számotadón —  
a műsort aligha lehetett volna összeállítani. De éppen a dörmögése 
jelezte: még mindig a régi. Még mindég a jobbat, mindig a szebbet, 
a teljesebbet akaró elégedetlenség él benne. S a m űsor végén már 
így mondja versét, Az öregség elégiá ját; emelkedetten, lázzal, ahogy 
valamikor Illyés is mondta a verseit, perben az elmúlással: 
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,, . , . várnánk 
barna árnyaiba bagyulálva az est nyugalmát, 
s csendes lámpafény, melyet majd elolt fölöttünk 
gyengéd kezével egyszer a lassú elmúlás." 

Míg hallgattam, könnyeimmel küzdve, meger ősödött bennem régi 
hitem, melyet ennek az estnek a megnyitójában is próbáltam már 
eldadogni: Herceg János a magyarság és emberség igaz írója, sors-
vállaló ember; mértéke az emberségnek és magyarságnak, miként 
irodalomalapító idősebb kortársai, Kós Károly, Fábry Zoltán és Szent-. 
eleky Kornél voltak. Szépet, nagyot, történelmit, emberit cselekedett 
lepergett évtizedeiben: irodalmat szervezett, értékeket teremtett, em- 
beri és írói példát adott. Nagy László-verssorokat láttam lebegni á 
feje körül. Neki sikerült átvinni a szerelmet, fogába tartva is — a 
túlsó partra. Ahogy maga is mondta . : átmentette a menthetőt. 

S menti változatlanul. Mert a műsor utáni fogadás alatt a tele-
víziónak és a rádiónak adott interjút, a jelenlegi helyzetr ől és a jövő-
beli feladatokról váltott gondolatokat a gondokkal birkózókkal; még 
a vacsoráról is megfeledkezve. 

S másnap reggel már korán reggel indult Szombathelyre. Hívták, 
szeretettel hívták, s vonzotta az emlék és a feladat: viszontlátni a 
ivének kedves várost és beszélgetni a nyugat-magyarországi író-

csoport fiatal embereivel. 
Ez az út is érdekes vállalkozása volt a nyolcvanéves Herceg 

Jánosnak. Pihenhetett volna akár egész nap, sétálgathatott volna a 
főváros utcáin, ifjúkori lábnyomát keresve. De Szombathelyt válasz-
totta inkább; ott már 48 esztend ő  óta nem járt. Akkor Bárdosi Né-
meth János hívta a nyugati végekre, s többek köžött Pável Ágoston-
nal, a szlovén és magyar kultúra, apostolával találkozott; most a TIT 
vendégeként látogatott Szombathelyre. A városbeliek úgy gondolták: 
ebéddel várják, utána .pihenjen a legjobb szállodában rendelt szobá- 
ban, s majd délután elbeszélget az írócsoport tagjaival. Herceg János 
azonban másként határozott: lemondott inkább az ebédr ől s a déli 
pihenőről, hogy jelen lehessen egy író-olvasó találkozón, a Volán — 
egy közlekedési vállalat — könyvtárában. A Volánban Dobos László, 
a szlovákiai magyar író volt az eredetileg meghívott vendég, Herceg 
János önként, érdekl ődésből és szolgálatból vállalta maga is a m.in-
kás olvasókkal való találkozást. 

A fogadtatás itt is kedves volt — plakátok, fogadóbizottság kell ő  
számban, Dobos László könyveib ől, az előzetes terv szerint még kiál-
lítást is csináltak —, de Herceg János, az egykori könyvtáros hamar 
észrevette: az ő  könyveiből egy sincs a polcokon. Ki sem igen köl-
csönözhették: nem számítottak a jelenlétére. Nem mutatta azért a sér-
tődöttet, tudomásul vette, hogy a jugoszláviai írók még mindig csak 
hiányosan vannak jelen a magyarországi üzemi könyvtárakban. S 
örült annak, hogy Fehér Ferenc és Gion Nándor könyveit — a kata-
lógus szerint is -- már többen forgatták. S úgy beszélt — bár félév 
végi hajrá lévén, elég kevesen voltak —, Dobos Lászlóval együtt, 
mintha sok százan lettek volna. Olyan elmélyültséggel és felel ősséggel, 
ahogy valamikor Veres Péter és Németh László beszélt, akár kisded 
közönségnek is a nagy kérdésekr ől. 

A közönség különben elég tájékozottnak bizonyult, hasonló kérdé-
seket fogalmaztak a nemzetiségi, nemzeti gondokat illet ően, mint 
majd a Napjaink szerkeszt őségében az írók és a művelődési intézmé-
nyek munkatársai. S a fiatalabb szlovákiai magyar író gondolatai is 
erős rokonságot mutattak az idősebb vajdasági író töprengéseivel. 
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Rokonmód beszéltek a nemzetiségi iras, a ,nemzetiségi magyar író 
feladatáról is. Mintha nem is harmadszor találkoztak volna életük-
ben, de egy iskolába jártak volna, már a kezdetekt ől fogva. 

Két ilyen hosszú nap. után 'igazán jól jött volna az idejében való 
nyugovásra térés az összevont ebéd-vacsora után, a TIT által meg-
rendelt szállodában, de Herceg János semmiképpen sem kívánt to-
vább időzni Szombathelyen. Leánya s unokája várja Pesten.' S Más- 

reggel már indulni akar haza, 'Dóroszlóra. Szinte érthetetlen volt 
á' Sietsége; maradhatna, igazán szívesen látnák, otthon se családja 
Már,—sem hivatalős kötelessége, szoros határid ő  sem sürgeti, de ő  men-
ni akárt. Ne - legyen legyen még véletlenül - sem senki terhére. S végül is: 
várja a „műhelye". • Ami egyedül maradt a nagyvilágból. Várja a 
Munka. A toll. Az írás. Már nincs is más vigasztalása, míg el nem 
öltja lámpaját az este. 

iAz út Szombathelytpl Pestig sem volt rövidebb, mint • Pestt ől 
Szombathelyig; jövet is, menet is 240 kilométer. De mintha mégis 
gyórsabban telt volna. Jövet megállás nélkül folyt a beszjélgetés, még 
a `gyönyörű  nyár eleji tájra, még a kéken hullámzó Balatonra s a 
zölden integető  Badacsony—Tátika—Somlyó ormaira is alig-alig vetet-
tünk pillantást; mindig csak Herceg Jánost kérdeztük és hallgattuk. 
S - János .bácsi készséggel beszélt színesebbnél színesebb történeteket. 
Idézett rég porladó embereket, monarchiabelieket, régi zomboriakat, 
'írókat, politikusokat, .mesterembereket; találkozásokat; Szenteleky 
Kornélról, Szirmai Károlyról, Margalits Edér ől, Sinkó Ervinről beszélt, 
s -  az egykori szerb hadügyminiszterr ől vagy vezérkari' f őnökről, aki 
`éppen Karlsbadban gyógyitgatta a gyomrát, mikor kitört az els ő  
világháború. Szalonkocsit bocsátottak rendelkezésére, hogy mehessen 
háza; mozgósítani... 
. 	Iiazáfelé indulva a szombathelyi tapasztalatokról kezdtük vetni a 
šžót,• majd újra őt kérdežgetük. S mondta .is tovább; jó kedvvel, der ű-
sen, különös történeteit .és alakjait. De mikor már er ősen sürvedett, 
majd elnyelte a sötét az útszéli fákat, s fáradtabban kedtek jönni a 
šžavak, áz ébrenmara•dás, meg az emlékezés kedvéért is, az éneklésre 
gondoltam. Sokszor tapasztaltam, író-olvásó találkozókról Nagy László-
val,' Simon Istvánnal, Kiss Ferivel és másokkal az éjszakai órákban 
hazatérőben, hogy a kísértő  álommal szemben segíthet az ének. A 
körös emlékek, a személyes sors olyan mozzanatait mondhattuk eT 
a . dalokban, amelyekről szóban amúgy sem lehetne beszélni. Emlék- 
szem, egyszer Váci Mihállyal és Palotai Erzsivel éjfél körül indultunk 
Kaposvárról hazafelé. A csábító álom ellenében dalos versenybe kezd-
tünk:. csak népdalokat, s kizárva ,az ismétléseket. Jó kétszáz kilo-
méteres volt az út, :. de győžtük. Egészen a házunk kapujáig. 

,Most nézni bbizonytalansággal tapó,gatóztam a dalok irányába. Do-
bős Lászlóban biztos volta-m': bodrogközi, Patakon volt diák. Tudtam, 
hogy a kedves sžervez őmk,. Fogarasšy Ági is szereti a népdalokat, s 
á sofőrünknek igazán nincs ellenére semmiféle zene. Herceg Jánosban 
nem lehettem .ennyiré biztos: Annyit róla is tudtam, hogy ifjúkorá-
ban heged'üln'i is tanult,' s fiatal emberként, jó bárátjával, még a 
pesti utcán is fújták két sžólamban a szerb dalokat. De mikor lehetett 
az? • Már a Kossuth Klub-beli fogadáson is azért tartózkodtam a szo-
kásos közös éneklés pendítését ől. S most onnan is korán elment haza, 
a lányához; nem tartott velünk, mint még pár esztendeje is, Hogy 
Szippantson legalább néhányat a pesti' éjszakából. 

Felesleges volt až óvatoskodás: Herceg János szívesen énekelt 
velünk. S-  mindent tudott. Nem csak a századfordüló újabb kelet ű  
dalait — akozat még gyermekkorából = , de a Bartók—Kodály gy űj- 
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tésekből ismertté váltakat, az erdélyieket, a Zobor-vidékieket és á 
felső-magyarországiakat is. Még el őttünk ismeretlen dalokat és va-
riánsokat is, amelyeket talán az egykor Zomborban dalárdát .  vezető  
Kodály-tanítványtól, Kiss Lajostól hallott, vagy a szlavóniai .magya-
roktól a piceszereken, útjai során. Hazáig énekeltünk. Éjfél után egy-
kor úgy búcsúztunk, mintha együtt lettünk volna valamikor már 
legények is. Mintha együtt jártunk volna a fonóba is. 

Most már persze magam is elértem a hatvanat, de majd ilyen 
közelinek éreztem igazában Herceg Jánost már els ő  találkozásunkkor, 
s azóta mindig, már jó húsz esztendeje. Pedig én nem csak a : nálam 
húsz esztend ővel idősebbeket magázom legtöbbször, de mindazokat 
paraszti hagyomány szerint —, akik nekem kenyeret kerestek vágy 
kereshettek volna éveik szerint; még a testvérbátyáimat 'is. Mi a 
titka, hogy Herceg Jánost már els ő  találkozásunkkor annyira rokon- 
nak éreztem? Mi a titka, hogy valaki beépül az életünkbe, . bár maga 
semmit sem tesz, mások meg — bármennyi is a találkozás s a szorgal-
mazás — mégis közömbösek, vagy éppen idegenek maradnak? 

Mikor először foghattam Herceg Jánossal kezet, az újvidéki rádió 
valamelyik irodalmi estjén, már mozdíthatatlanul benne volt á gon-
dolkodásomban. Ismertem minden írását, amit az "Eötvös" könyvtárban 
megtalálhattam, ismertem a Kalangyát, tudtam felszólalásáról a lil-
lafüredi találkozón, lapozgattam az általa szerkesztett Hidat, s hallot-
tam róla Csuka Zoltántól és Németh Lászlótól. Írásai és hallomásaim 
alapján már akkor a jugoszláviai magyar irodalom meghatározó egyé- 
niségének gondoltam. S nem is tudom, miért — hiszen tudtam a 
születési évét —, az irodalomalapítók nemzedékéhez tartozónak vél- ,  
tam róla Csuka Zoltántól és Németh Lászlótól. írásai és hallomásaim 
nak. Annál nagyobb volt az örömem, mikor egy szálfatermet ű , a lehe- 
tő  legtermészetesebben viselked ő  emberre tekintettem fel. Nem tu-
dom, kinek jutott eszébe s miért, hogy Újvidékre hívjon, de attól 
kezdve magam is kerestem az alkalmat, hogy mehessek. S míg Her-
ceg János volt a rádió irodalmi műsorának szerkeszt ője, mentem: is; 
máig hálás vagyok a sorsnak, hogy az újvidéki rádió Ady-, Németh 
László-, Nagy László-, Csuka Zoltán- és Majtényi Mihály-estjein 
részt vehettem. 

Ünnepek voltak ezek az irodalmi estek, s a hozzájuk kapcsolódó 
fogadások; valóban a hídépítést szolgálták. A barátságot építették 
nem csak a magyarok .és a délszlávok, de a jugoszláviai magyarok és 
a magyarországi 'magyarok között is. A vajdasági magyar irodalom 
legtöbb munkásával magam is ott ismerkedtem. Gondolkodásban, 
ízlésben a vajdaságiak közül Herceg Jánost éreztem a legközelebbi - 
nek; szinte teljesen egyez őn vélekedtünk a Monarchia, a Szerb—tHor- 
vát—Szlovén Királyság, a Horthy-Magyarország dolgairól, a történe-
lem alakulásáról és az irodalom jelenségeir ől. A fiatalabbak jó része 
az avantgárd igézetében élt, Herceg János avangárd múltja örökségét 
megtartva ugyan, a valóságra figyelmeztetett; a fiatalok többsége —  
s nem csak a, fiatalok — a nemzetiség dolgát nemigen tartotta fon-
tosnak, Herceg János európaiságát természetesen őrizve, népe gond-
jaira is fokozottan figyelt; nem csak Párizst, nem csak Leningrádot 
látogatta, de a horgosi és a csúzai d űlőutakat is járta. Többen a vaj-
dasági magyar irodalom hármas meghatározottságából — világiroda-
lom, délszláv irodalmak, magyar irodalom — a magyar irodalmat 
szinte elhanyagolhatónak vélték, Her čeg János a délszláv irodalmat 
közvetítve, a világirodalmat szemmel tartva a magyar hagyomány 
szükségét, értékét és nélkülözhetetlenstégét következetesen hangsú- 
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lyozta. S túl a művészi. formális kérdésein, 'az' írást' 'szolgálatnak is 
tekintette. Tudta, vallotta: az írónak a maga -  népéről kell írni, s annak 
az útját keresni. A kétely nélküli igenlések idején is volt ereje — 
elismervé a változások forradalmi eredményeit — szembenézni a ked-
vezőtlen jelenségekkel és tendenciákkal; mindig vállalva a vajdasági 
emberrel a sorsközösséget.'• 

Szomorú, hogy oly sokan és oly sokáig figyelték enyhe bizal-
matlansággal Herceg János hangsúlyait; magyarságát, olykor „botlasz-
tó kőnek vélve még, a nacionalizmus, a defetizmus gyanúját is 
meg-meglebegtették körüle. Már-már igazolódott: minden lényeges 
kérdésben igaza volt. Elgondolásainak, óvásainak figyelembevételével 
a vajdasági magyar irodalom járhatóbb, eredményesebb útra talál-

. hatott' volna. 
Szerencsére Herceg János következetesen járta a maga útját; 

hűséggel és szívósan kereste a jugoszláviai magyar irodalom legjobb 
lehetőségeit. Úgy igaz, ahogy Dér Zoltán már régebben fogalmazta: 
a vajdasági világ legteljesebben benne s űrűsödött és érett szellemmé 
és magatartássá.. 

:1Olvasói tálán kezdett ől így érzik. A Hídból az ő  novelláit, a 
1 Napból az ő  tárcáit, a Dolgozókból az ő  riportjait, az Üzenetb ől 
áz ő  irodalmi kitekintéseit olvassák legtöbben el őször, s az öreg pa-
rasztok — a vajdasági Dudás Károlytól tudjuk — még kedvesen Zsi-
bongó unokáiknak is csendet intenek a. vasárnapi ebédnél, ha a 
rádióban megszólal Herceg János, nehogy egyetlen szava is hallatlan 
maradjon. Amit ő  mond: igaz. A jugoszláviai magyar irodalom a ma-
gyarországi olvasó tudatában is az ő  nevéhez kapcsolódik leger őseb-
ben. A Bácskából Pestre származott Illés Sándor vallomása sok-sok 
olvasó véleményét tükrözi: ha bácskai ízekre vágyakozik, Herceg 
János valamelyik könyvét veszi a kezébe: Elég csak belelapozni, 
máris ismerős tájon érzi magát, látja „a távoli kis tanyákat körül-
ölelő  göcsörtös akácokat, az ámbitus kapukat, a barokkos paraszthá-
zak előtt ülő  asszonyokat, a falusi sarkon »bandázó« embereket subá-
šan, kucsmásan; a bolt ajtajába kiálló keresked őket ..." S felvillan 
előtte a táj, „akár egy Konj owi ć-festmény : haragos kukoricatáblák, 
viharos tengerként, szilja felh ők, roggyant tanyák, ég felé markolászó 
fák, mintha segítségért kiáltozna a Mindenség". 

• 	nyolcvanéves` Herceg János' igazán nyugodt lelkiismerettel te- 
. kinthet vissza elpergetett évtizedeire; a maga. mögött hagyott örvé-

nyekre és köves kaptatókra.. 'Mindent megtett, amit megtehetett. Ér-
demelten lett példaember: az emberség, az emberi 'magatartás és a 
,nemzetiségi magyar író • példája.' Folytassa csak tovább 'küldetéses 
munkáját; ott, Doroszlón, a Mosztonga 'partján: S várjuk még sok 
születésnapra, s újabb vidéki utakra. Változatlanul a régi, régi sze- 
retettel. 

Herceg János doroszlói háza 
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NÉMETH ISTVÁN .  

ALOMVÁROS 
herceg Jánosnak  

Álmomban is gyakran utazom.. Természetesen -álomtájakon járok ;  
álomvárosokban barangolok. Vannak álomvárosok,. ahol annyit jár-
tam már, hogy olyan otthonosan mozgok bennük; mint mondjuk  

Dubrovnikban. Ez az álomváros hasonlít is egy kicsit Dubrovnikra.  

Persze csak annyira s csak úgy, ahogy egy álombéli város hasonlíthat  

valóságosra. Ez a város is valahol a tenger partján van, az annyira  

ismerős s számomra annyira kedves kőházaival, kőutcáival, sikátorai-
val,_ kőlépcsőivel, kötereivel. Ott is' mindig süt a nap,' mint a való - 

Ságosban, de nem 'ez a mi alföldi napunk.nyári, porszagú sugaraival,  

hanem  ~áz a másik, a kék sugárú nap, a ragyogó fény ű , á fénnyel  
telített, nem ez a. tompa fény ű , amilyen á .mi vakmeleg nyaraink napja.  
Ez az álomváros a valódinak tulajdonképpen az égi mása. Ha álom-
ból ébredek, mindig sajnálom, hogy fölébredtem, szeretnék nyomban  

újra elaludni, hátha ott folytatódik az álom, ahol félbeszakadt. Nyitott  

szemmel is sokáig betege vagyok az álmomnak: mindent megadnék,  

ha akár egy órácskára is visszatérhetnék abba a városba.  

Annyira valóságos ez a város, amennyire az evilági városok.  
Ha álmomban visszatérek falai közé, mindent régi ismer ősként üdvö-
zölhetek benne. Ha elindulok egy utcáján, el őre tudom, melyik térre  
torkollik ez az utca, milyen szobor áll a tér közepén és a térr ől  
melyik sikátor vezet a kiköt őbe, ahonnan hatalmas ívben elébem  
tárul a tenger, mindig ugyanaz a tenger és mégis mindig olyan  

frissen, lenyűgözően, mintha akkor látnám el őször.  

Már ismerem az álomváros minden kövét, de akárhányszor vissza-
térek roppant kupolája alá — mert egy csodálatos kék kupola borul  

fölébe, akár a felh őtlen, pattanásig tiszta kék ég —, mindannyiszor,  

újra meg újra átélem a felfedezés gyönyör űségét.  

Van ennek a városnak egy emlékm űve, egy emlékoszlopa, amelyet  
minden alkalommal újra fölkeresek, pedig nehezen megközelíthet ő ,  
a város fölé emelked ő  sziklacsúcson áll, vagy inkább kősüveg tetején,  
mint a riói Krisztus. Mégis fölkapaszkodok oda minduntalan, vigaszt  

és erőt gyűjteni. Pontosan ezerhétszáznyolc lépcs őfok vezet az em-
lékoszlop talapzatáig. Számtalanszor megszámoltam már, s akárhány-
szor újraszámolom, akárhányszor álmodom újra ezt a csodálatos  

álmot, mindig ennyi „jön ki", se több, se kevesebb. A lépcs őfokok  
számát annál könnyebb megjegyezni, mert az emlékoszlopra is az  

ezerhétszáznyolcas évszámot vésték, a lépcs őfokok száma és az osz-
lopba vésett évszám között tehát egyenes összefüggés van. S őt ez az  
ezerhétszáznyolcas szám még egyszer el őfordul az emlékoszlopon is,  
az emlékoszlopba vésett .szövegbén: -Arinyišzor elolvastam ezt a szö-
veget, hogy már betéve tudom. Mégis mindannyiszor újra és újra  

elolvasom. Hiszen ezért kapaszkodok föl a sziklacsúcsra. Mert annyi  

újraolvasás után se tudok hinni a szememnek. A k őbe vésett szöveg  
így hangzik:  
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1708 MARCI,US 11 -ÉN ERRŐL A HELYRŐL 1708 BENNSZÜLÖT-
TET, ÁRTATLAN EMBERT — NŐT, FÉRF.IT, AGGOKAT, CSECS-
SZOPÓS GYERMEKEKET — TASZfTOTTAK LE 'GY ĆSZELMI MÁ-
MORBAN TOMBOLÓ, .RÉSZEG KATONÁINK A CÁPÁKTÓL HABZÓ 
TENGERBE. MI, F. VÁROS POLGÁRAI BONIFACCAL VALLJUK: 
AKI HALLGAT, BELEEGYEZIK. AZ  ITT ELKÖVETETT ÉGBEKIÁL-
TÓ GONOSZTETTEKET A MI .SZÍNEINK ALATT KÖVETTÉK EL 
UGYAN, EL NEM HALLGATHATÓ. EZZEL AZ EMLÉKOSZLOPPAL 
'KfVANUNK ÖRÖK EMLÉKET ALLfTANI ELÉVÜLHETETLEN SZÉ-
GYENÜNKNEK. S HOGY ŰJABB GYŐZELMEINKBEN URALKODNI 
TUDJUNK IINI ULATAINKON. 

F. VÁROS POLGARAI, 1858. III. 11. 

Fölébredve minden F.• betűvel kezd ődő  városnevet megkeresek 
könyveimben, lexikonjaimban, de egyik F.. betűvel kezdő  város kap-
csán se említik ezt az emlékművet. A valóságban bizonyára nem is 
létezik. Ezért szeretem ezét a mind gyakrabban visszatér ő  álmomat, 
ezért szeretek visszabújni bele: er őt és hitet gyűjtök ahhoz, hogy 
egyszer a valóságban is rátalálok. 

A Hűvösvölgyben (1926) 
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BORI IMRE 

WHITMAN .£S RAMUZ NEVÉVEL :. . 

Herceg János és a világirodalom — ha nem idegenkednénk a nagy 
szavaktól és az erőnket meghaladó feladatok vállalásától, egy ilyen 
vagy ehhez hasonló címet írtunk volna tisztelg ő  írásunk fölé. így 
azonban megelégszünk, hogy mintegy kedvcsináló szándékkal Walt 
Whitman és • C. F. Ramuz nevét f űzzük a Herceg Jánoséba — keres-
sük, mennyire termékeny volt írónk találkozása a nagy amerikai 
költővel és az ugyancsak nagy francia nyelvű  regényíróval. Whitmant 
általában az első  világháború végén és a béke els ő  éveiben ünnepel-
ték és olvasták, hogy hatása még a harmincas években is érz ődjék, 
Ramuz-t a második világháború el őestéjén fedezik fel mifelénk, és 
hatásá majd az ötvenes években lesz termékenyít ő  gondolkodásunk-
ban, s válik Herceg János szemléletének alibijévé .is ugyanakkor. Más 
tiszteletre méltó nevet Herceg János nem is nagyon emleget rajtuk 
kívül a világirodalomból, őt eredendően a magyar írók és könyveik 
érdekelték egykoron is már, hiszen például a Kalangyában alig ír 
másról, csak magyar írók m űveit recenzeálja. Ám Whitinanhoz is 
igencsak messzir ől érkezett. 1929-ben még Albert Hotopp, Alfred Pabst, 
Heinz Luedeck neve bukkan fel folyóiratában, az IKSZ-ben (róluk a 
világirodalmi lexikon semmit sem tud manapság már!), de 1933-ban 
á Viharban című  novelláskönyvének a mottóját már Walt Whitman 
verséből kölcsönözte. 

A fiatal Herceg János egyik ihlet ője vitathatatlanul a nagy ame-
rikai költő , akinek 1921-ben jelenik meg Gáspár. Endre fordításában 
az Ének magamról című  nagy verse, 1923-ban pedig Pásztor Árpád 
kötete Walt Whitman címmel. Herceg János ebben találta az Isten 
veled című  verset, amelynek alábbi részletét írta fel kötete mottójá-
ba is:.. . 

Camerado! amit olvasol, 'nem könyv, 
Aki hozzáér, emberhez ér! 
(Éjszaka van? ... Meghitt kettesben vagyunk?) 
Te engem tartasz s én téged tartalak," 
A könyv lapjaiból — a halálból idézve! — karodba sietek; 
Ő, ahogy ujjaid megérintenek, • 
Ahogy lehelleted simogat, 	mintha harmat érne! — ütőered 

elringatja fülemben a zsivajt, 
Fejemt ől talpamig hozzád hanyatlom — 
Gyönyörteli! ... Elég! .. . 

Elég! ... Oly váratlan volt ... oly titokzatos! . . 
Elég! ... ó, elmerülő  jelen! ... ó, felmerül ő  múlt! 
Édes barátom, akárki is vagy, fogadd -  ím csókomat, 
Neked, csak néked adom! ... El ne fele jts! 

A Herceg-irodalom nem szokott erre a Whitman-idézetre hivat-
kozni, általában is ismeretlen abban a patinás formájában, amelyben 
Herceg János föllelte Pásztor Árpád tolmácsolásában. 

A fiatal író els ő  kötete szerkesztése közben a lehet ő  legtermésze-
tesebb_ módon nyúlt Whitman szövegéhež, nem is nehéz tehát ma-
gyarázni ezt, hiszen Szerb Antal szerint az európai úgynevezett izmu-
sokat, főképpen pedig az expresszionizmust, Whitman nélkül „nem 
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lehet elképzelni". A Viharban pedig, tudjuk, szürrealizmusba játszó 
expresszionista novellákat tartalmazott, amelyek közül az egyik az 
oly nevezetes Kekez Tunáról szól. 

Fogódzónk ez a novella, mert rajta keresztül látjuk az utat ve-
zetni a XIX. század harsány hangú amerikai poétájának érzésvilágá-
hoz, amelyben az ember- és természetélmény a lét misztikus teljessé-
gében volt meg. Az : is nyilvánvaló, hogy Herceg János nem volt 
egyedül ebben a Whitman iránti vonzódásban: el őtte egy évtizeddel 
például a fiatal Ivo Andri ć  ünnepelte és dicsérte Whitmant, éppen 
akkor, amikor Alija Đerđelezről írta novellatriptichonját. Es Boszniá-
nak ez a legendásan valószer ű  hőse valójában édes , testvére a szelen-
csei nevezetes cserepez őnek, Kekez Tunának! Mind a ketten — Andri ć  
is, Herceg is — vallják novelláikban, miként Andri ć  írta 1919-es 
Whitman-tanulmányában, hogy „nagy az élet, igaz és misztikus, bár-
hol és bármilyen formában van is". A Herceg-novellák élettel telt 
voltára különösképpen figyelnünk kell tehát a Whitman-mottó fé-
nyében, és ha a fiatal író nem is nagy kezd őbetűvel írta le az élet 
szót, mint írta Manhattan fia, Whitman, h ősei az első  elbeszéléskö-
tetben nagy kezd őbetűsen élik azt! A szabad írói megnyilvánulások 
prófétáját tisztelték ezek szerint Whitmanban erre mifelénk a fiatal 
prózaírók, és az önfeledt alkotás hímpora valóban ott csillog mind 
Ivo Andri ć , mind Herceg János korai : elbeszéléscin, és jól látható, 
teremtő  kedvük milyen bátran formálja novellahőssé Alija Đ erđelezt 
És Kekez Tunát egyaránt! 

Whitman versei Herceg Jánossal vannak a kés őbbi években, évti-
z-dekben is. Thurzó Lajosra 1954-ben emlékez ő  írásában idézi ismét 
a szívéhez n őtt két Whitman-sort: 

— Camerado! amit olvasol, nem könyv, 
Aki hozzá ér, emberhez ér! 

Thurzó Lajos már nagybetegen Zomborban vendégeskedik, „csak 
lassú léptekkel sétálgattak a zombori utcák őszi fái alatt", s otthon ;  
Herceg János szobájában Walt Whitman verseit lapozgatták, és a 
.,demokrácia száz év el őtti prófétájának kísérteties prológusát olvas-
gatta eltűnődve, - hangosan, többször is" Thurz ő  Lajos. ,Nem tudom, 
mit érzett — folytatja az emlékezést Herceg János —, de mongolos 
vágású szeme újra meg újra a halálból üzen ő  költő  sorait kereste. 
Talán .arra gondolt titokban, hogy az ő  könyvét érintve, ugyancsak 
emberhez ér az olvasó." Ekkor is még kovásza Whitman Herceg János 
művészetének; s gyönyörködik még a költ ő  . élétörömének „himnikus 
áradásában". De 1984 és 1989 . között, amikor új; Kitekint ő  című  
könyvében megjelent írásait veti papírra, már .  más oldaláról közelíti 
meg,amikor róla szól. A költő  hatását • émlegeti, 'Mondván, hogy a 
„magyar irodalomban fekete. lovon érkezett az els ő, világháború után", 
a „halál lován ő; 'aki annyira szerétte az életet"! Most 'a 'szabad vers 
atyját ünnepli benne, és Kosztolányi Dezs őre hivatkožik, ,aki éppen 
Whitman hatására váltott át a szabad versre. Herceg .egyik-másik 
írásában a demokrácia kérdésében merül fel Whitman neve, de a 
köteté , első  - írásában 'idézi ismét • fiatalkora • versét, és ‚ bár most sem 
említi a maga' vonzódását hozzá, • amikor azonban jéllemži; és amikor 
azt állítja, hogy az. amerikai poéta -  •„szinte a misztikumig bens őséges 
tudott lenni"; akkor-valójában önmaga ifjúi novellaírášát is jellemezte. 
Hogy pedig egy • Borges és egy Neruda, • -egy Májakovszkij és egy 
Lorca neve bukkan fel ebben -  az írásbán; až Whitman" hátásának vi-
lágirodalmi méreteit hivatott érzékeltetni. • • . 
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És Ramuz? Róla ott van a Papírhajó című  1953-as kötetében 
a tanulmány — a legjellemz őbb és legsokatmondóbb Herceg-tanulmá-
nyok egyike. Akkor még aránylag friss volt a magyar Ramuz-recepció, 
,amelyből az 1940-es 'Ottlik Géza megnyilatkozását kell említeni, ab-
ból az alkalomból, hogy Az üldözött vad magyar nyelven megjelent. 
„Eretnek értelem" és „pogány indulat" a summája a magyar irodalmi 
tapasztalatnak Ramuz-vel kapcsolatban, s a Gionóval rokon élményt 
jelentett a svájci francia író hozta. Nem csoda tehát, ha Herceg 
Janos két kézzel kap mindaz után, amit Ramuz egy jugoszláviai ma-
gyar írónak felkínálhatott. Amikor Herceg János a maga Ramuz-em-
lékezését írja, az irodalmi közgondolkodás napirendjén a kérdés volt: 
`ehet-e, s ha lehet, hogyan lehet valaki regionalizmusában egyetemes 
értékű  és érvényű  alkotó, író vagy fest őművész, mit tartson magáról 
az, aki jugoszláviai magyar író. Példára volt szükség, és a példát 
Herceg . János éppen C. F. Kamuz-ben találta meg, aki — mint írta — 
Párizsból hazatérve felfedezte szül őhazáját, a svájci Vaud-t, azt mon-
dotta boldogan, hogy „megtaláltam magamat". Herceg János eszmé-
nyét fogalmazta meg róla szólva: „S mintha az írónak, a m űvésznek 
valóban nem volna nagyobb gondja s nagyobb küzdelme, mint hogy 
megtalálja önmagát: a hangját, a helyét, a hitét, szemléletét és azt 
a nyugalmát, melyb ől oly természetesen és magától ért ődően szület-
nek az alkotások, mint a földb ől a gabona, a paraszt egyesztendei 
'-rmény munkája után ..." És Ramuz „csakugyan megtalálta magát 
és népét és hazáját s nem tett igazán egyebet, mint híven leírta 
mindazt, amit maga körül látott és hallott: Megadta magát a ter-
mészetnek és környezetének, akárcsak öreg barátja, Cezanne". Az 
1950-es évek elején nyilván még nem volt egyértelm ű , amire csak 
évtizedek múltán ismerünk, hogy -  akkoriban a Szemünk el őtt nálunk 
is a paraszti életforma bomlása játszódott le, s hogy Ramuz, mint 
írták róla, tulajdonképpen a ,paraszti élétforma hattyúdalát" szólal-
tatta meg regényeiben, már ott, a század els ő  éveiben. 

Ha Wh'itmant ől Kekez Tunáig vezetett az írói. út. Kekez Tunától. 
íme, Ramuz-ig vitt tovább, de lélekben és felfogásban az amerikai 
költő  és svájci francia író nem állt messze egymástól, együtt is le-
hetett őket olvasni és igazolást találni eszmei-esztétikai ..üzenetük-
ben" az írói gyakorlathoz nálunk, a jugoszláviai magyar iródalomban 

- 33-ban éppen úgy, mint 1953-ban! 

Szüleivel (1927) 
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VAJDA 'GÁBOR 

INDULAT ÉS ERKÖLCS 
A REND.HAGYÓ ÉLETFORMA ÉS .VISELKEDÉS FUNK-CIdJA HER-
CEG JÁNOS 1945 ELŐTTI NOVELLÁIBAN 

Herceg János prózáját olvasva könnyen megfigyelhetjük, hogy nagy, 
szinte túlnyomó szerepet játszik benne 'az életformájában kötetlen em-
ber: a vándor, a csavargó, a bolond, a cirkuszos vagy - a művész. Nem-
csak a regényekben, hanem a novellákban is. Miért van ez így? S mi 
a jelentése ezeknek .a jámbor vagy groteszk, kísértetiesen elvont vagy 
realisztikusan életszer ű  figuráknak? 

• :A Herceg-novellák különceit erkölcsi ' indúlat teremtette. Ez már 
abból is látszik, hogy az els ő , még az izmusok hatására keletkezett 
novellákban majdnem kizárólag rendhagyó szerepl ők állnak előtérben_. 
Olyan emberek, akik elszánt gesztussal, kétségbeesett kísérlettel til-
takoznak a világ embertelensége ellen. A hatalmasok című  novellában 
'egymás mellé kerül a bizonytalan egzisztenciáknak az a két típusa, 
amely a kés őbbi novellákban nem lép fel 'együtt. Ezzel - nem azt akar-
juk mondani, mintha az egyik egyértelm űen pozitív, a' másik pedig 
félreérthetetlenül negatív típus volna. Még akkor sem, ha az idézett 
írásban' az egyik • nagy csoport a munkanélkülieket, • a másik pedig a 
gyárosok embereit képviseli is. (,;Ők' ru.tinoš' ügynökök voltak, az előb- 
biek pedig közönséges szegény emberék.") Herceg olykör világmegváltó 
hajlandóságú „szegény emberei" között ugyánis Munkaképtelen fél-
kegyelműek, erkölcsileg megoldatlan személyek is ..akadnak, míg a ma-
gúk.at feltaláló ügybuzgók sem egyoldalúan, tehát nem :(csak) él ősdiek-
ként, hanem többnyire a viszonyokhoz igazodó -élő  emberekként mu- 
tattatnak be. Herceg alkotói fejl ődése abban van, hogy egyre inkább 
megérti a konkrét embert, s hogy a megértés és á példálózó szándék 
a •szerepl őkkel . váló azonosulásban találkozik egymással. Ezzel nem 
mond le az író az erkölcsi állásfoglalásról, csupán jelzi egy-egy .  szá-
mára nem rokonszenves (alkalmi) foglalkozás vállalásának szükség-
szerűségét. Lassan leszoktak arról, hogy., olyan.. véd ő-, illetve .támadó 
beszédeket írjon, mint ,például a következ ő : „Nem, volt-:életcélja, nem 
voltak vágyai, nem igényei. ,S.a józan okos emberek, ,akik kész életcéllal 
és határozott egyéni érdekkel jöttek a világra, az öntudatos • embe-
rek, ügyes stréberek, ravasz slemilek, becsületes ,családapák,.. akiknek 
keresked ő i számításaik vannak az élethez, ezek lés mind -  a' ; többiek 
megérthetetlen állványokról röhögtek le rá, az eniberi önteltség; a gőg 
és a butaság szentséges piedesztáljáról. Mindazokra, akik nem' olya-
nok, mint ők, akik elvesztették a fortélyos életmegoldás kulcsát. XVieny-
nyivel különb volt ő  náluk, azoknál, akik valami beteges kárörömmel 
és fölénnyel hülyének tartották, mert egy okos, egészséges ember 
nem dolgozik ingyen, nem lehet kihasználni, nem hordja a nagyb őgőt 
a cigányok után, nem jár ilyen rongyos ruhában, és nem jár a vásár-
térre verklizni. Aki ezt csinálja, .az bolond. Csak ő  tudja a baját. 
Emlékezett még messze gyermekkorára a lelencben, a sok szenvedésre, 
a verésekre és arra, hogy egy éjszaka onnan megszökött." Az idézeten 
kívül több novella is jelzi: a fiatal Herceg János nem utolsósorban 
Tersánszky Józsi Jen őnek s még pontosabban:' Kakuk Marci alak-
jának volt. adósa. Herceg csavargói. sem önkést kerülték a társadalom 
pere.méré -hanem saját jóindulatú természetük és a körüln`iényék fog-
tak össze ellenük. 
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Kezdetben azonban magának a létnek az abszurditását ' is megéli 
Herceg vándora. A Vízió pasztellszínekben című  novellában például 
az utazó szorongása fokozódásának olyképpen lehetünk tanúi, hogy 
az az élett ől való távolodást is jelzi. Az utazó el őször a tájat érzi az 
esztétikai igény számára meghódíthatatlannak, azután az ismer ős ide-
gent képtelen azonosítani tudatában, hogy végül szorongása, létidegen-
sége a Halál allegóriájában fejez ődjön ki. Az utazó, vagyis az életben 
folyamatosan haladó, az emberi létezés lényegtelenségét kifejez ő  láto-
mással szembesülve ugrik ki a vonatból, ahelyett, hogy folytatná az 
utat a menyasszonyához. Másutt (Látomás) az Igazság országa felé tart 
az időn éstéren át álomszer ű  szabadsággal haladó vándor. Ez az 
avantgárd határtalanság nagyszer ű  lehetőség az író számára, hogy 
groteszk módon érzékeltesse az emberek szociális megosztottságának 
képtelenségét s annak lehetséges következmiényeit. Más szóval: Herceg 
János szatirikus hajlandósága ad hírt magáról ebben a vízióban. Ám 
a tért ől és időtől való függetlenségnek, a társadalmi létezés nyomora 
megtagadásának az el őbbinél radikálisabb síkja is meglelhet ő  Herceg-
nél: A Meghalt a szeretőmben az élet elemi örömeihez ragaszkodó 
(mímelt) együgyűségé a szó. „Egyik szeret őm Párizsban van, a másik 
Bécsben; aki itt volt, meghalt. (...) Én is egy fáradt lelk ű  csavargó 
vagyok,- szívemb ől lángoló pipacsok -n őnek, de érte nyúlnak hosszú 
karok és letépik. Én nem tudom, mit akarok." Miért halt meg Jasz-
szigendzsa, a fekete n ő ? S miért viselt fekete orosz !inget piros b őr-
övvel, ha csak a bakák ,és cselédek szórakoztatása volt a dolga? 
Mindez felesleges a lényeghez, a (testi) szerelemhez képest. S ebben 
alapvet ően különbözik Herceg fiatalkori írói magatartása attól a 
dadaista széls őségtől, amely a prostituálódott civilizációban -két ember 
intim kapcsolatának sem látja értelmét. Herceg alapvet ő  értékekhez 
való ragaszkodásának szembeötl őbb példája is van. A Nem vagyok 
igaz ember még a romantikus ízt sem mell őzi s előzményét a szá-
zadvég magyar prózájában kellene keresnünk. A történet érzelmesen 
kezd ődik s ugyanígy fejez ődik be. Az is jellemz ő , hogy a világjáró 
úgyszólván a civilizáción kívül, valahol a Duna partján bukkan rá 
a neki megfelelő  nőre, aki azonban idős apja miatt nem lehet az övé. 
A valahol létezik a boldogság gondolatának túlhangsúlyozása, az 
iróniának a. teljes mell őzése némileg giccsessé is teszi ezt ,az egyes 
szám első  személyben tett vallomást. Ezt a megnyilatkozás-formát kü-
lönösen a félkegyelműek és az álmáikban él ők világának megjelení- 
tésekor alkalmazza Herceg. S az eredmény nem mindig csak a nagy-
közönség 'érdekl ődésére tarthat számot. Mint az el őbb érintett novel-
lában vagy az .Álmodozó vándorokban, ahol. a csavargóélet viszont-
ságai az anekdota köntösébe, burkolóznak, vagy a Húsz évvel ezel őtt-
ben, melyben a vendégl ő  tulajdonosn ője és a tengerész hajdani, fan-
tasztikumba hajló lehet őségeik, kalandjaik ecsetelésével ápolgatják 
lankadó önbecslésüket. 

A vándor alakja Herceg János novellisztikájában kezdett ől fogva 
kettős, egymást olykor kiegészít ő  funkcióit tölti be. Az első  — s . ez 
nem független a félkegyelm űeknek már említett gyakori szerepel-
tetését ől — a társadalomba alkati vagy szociális okok miatt be nem 
illeszkedett emberek erkölcsi fölényét nyomatékosítja. A legjellemz őbb 
példája ennek a közvetve társadalomkritikát jelent ő  alkotói magatar-
tásnak a Falu bolondja, amely el őzőleg már két önálló novellaként 
szerepelt (Vándorbotot vett a bolond, Bolond .a nagyvárosban). Már az 
a tény, hogy Herceg két rövid írásából egy terjedelmeset . alkothat 
(illetve egy hosszút két kurtára, oszthat), a • valóságkritika els ődleges-
ségére utal a műalkotás önelvűségével szemben. (Ennek okaival Utasi 

509' 



Csaba már foglalkozott Herceg János kritikai munkássága a Kalan-
gyában c. tanulmányában.) Az egyes epizódok ugyanis lazán kapcso-
lódnak egymáshoz és nem egyformán lényegesek. Egyik-másik kö-
zülük kihagyható vagy akár helyettesíthet ő . Az első  részben mintha 
a modern művészét tragédiájának szatírája is benne lenne. „Hogy 
csúnya vagyok? Bánom is én. De ki tud úgy harmonikázni, mint én? 
Mi? Na ki? Egy se mer szólni, mert tudják, hogy összetörném a csont-
jaikat. Azt mondják, hogy nem lehet megérteni, mert nincs nóta 
benne. Mondták már, játsszam el ezt meg azt meg amazt, de én 
nem játszom, amit ők akarnak." A harmonikával kapcsolatos tragi-
komikus .események, a Rozival, a másik kihasznált ügyefogyottal való 
szövetkezés, a város meghódításának második, ismét sikertelen kísér-
lete — mindez az emberek gonosz önzésének és a hatóság érzéketlensé-
gének szemléltetése céljából kerül a novellába. Herceg tesz bizonyos 
engedményeket a tárcanovellákban szinte csak szórakozást keres ő  kis-
polgárságnak, ám ez az engedmény inkább csak egyes részletekben, az 
olvasmányosság igényének kielégítésében s az indulatosság, a türel-
metlenség leküzdésében nyilvánul meg. Mert a Falu bolondja koránt-
sem az önelégült polgárnak a lekezel ő  gesztusát fejezi ki a társadalmi 
élet törvényeihez alkalmazkodni képtelen kelekótyák iránt, hiszen a 
novella befejezése a jóhiszemű  félkegyelműnek és párjának, az agyon-
dolgozott, .állapotos asszonynak a lecsukásával esik egybe. 

Hercegnél egyszerű  ,szegény ember" is keltheti a csavargó lát-
szatát. De csak a látszatát, mert a Hajnalban kezdődik az élet szegény 
embere csak azért hál bokorban, hogy — hála a jó id őnek — minél 
több pénzt küldhessen a családjának. Azok alázzák meg, akik els ő-
sorban felelősék munkanélküliségéért, ő  viszont, elnyomóit tisztel ő  
együgyűségében, rend őrkézre adja a kis tolvajokat, akik nagy tolva-
jokat, vagyis gazdagokat fosztottak ki. Csak akkor kezd el gondol-
kozni, amikor az egyik tettesben alkalmi jótev őjére ismer. Ekkor azon-
ban már késő : „Mi köze neki ahhoz a naccságához, akinek ellopták a 
gvertyatartóit?. Semmi. Az égvilágon semmi. Ő  legföljebb annak a má-
sik szegény embernek tartozott volna egy jó szóval, egy fél cigarettá-
val meg egy éjjeli szállással. Ahelyett pedig börtönt adott neki." 
Ettől a jámbor szegény embert ől a Kaporka mutatványának h őse 
csak munkára való kéntelenségében és fecsegésre való hajlandóságá-
ban különbözik. Ő  azonban már mártírja a szeretetnek, hiszen any-
nvira szerette a feleségét, hogy vele együtt halt meg. Mikor ugyanis 
a.z asszony megbetegedett, a pénzszerzés érdekében megtanulta a szá-
mára végzetes kötéltáncot. 

A művészettel való foglalkozás az el őítéletekkel terhelt társa-
dalomban csak bajt hozhat az emberre. A maga primitív szintjén ezt 
bizonyította már A falu bolondja hősének esete is, de még inkább 
ez derül ki a Jézus bicskájának példázatából. Az alkotói tehetséggel 
megáldott Jóska, amikor az uraság lányának alakját kifaragja, ke-
gyetlenül megszégyenül. „Nem fájdalom az, amit érzett, hanem a ha-
lál." Ez az élmény alapvet ő  ihlető  számos Herceg-novellában. Az író 
látomásainak gyakran az ilyen görcsbe rándulásokban van a gyökere. 
A halál a cigánylány, a kés őbbi múzsa és szeret ő  halálaként, indulat-
ból elkövetett gyilkosságként valóság lesz. Ezzel Jóska saját m űvészi 
énjét is megöli s a vallást, az etikát választja. Útja annak az írónak 
a fejlődéséből is kifejez valamit, aki az indulatos önkifejezés szerte-
lenségétől az önkéntes szolgálat alázatáig jutott el. 

De vajon szabad-e a novellák esetében közvetlen összefüggést 
látni az alkotás és alkotója között? Különösen azután, hogy Németh 
László a Viharban című  Herceg-kötetben nagy jóindulattal sem érzett 
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rá a ,sűrűbb realitás" oly fontosnak tartott befolyásoló hatására. Igaz, 
a Viharban darabjait nem egy esetben annyira áthatották az izmusok, 
hogy csak az író műveinek behatóbb ismeretében vethetjük el a sze-
mélytelenség és élettelenség benyomását. Szerintünk Szirmai Károly-
nak van igaza, aki azt írta Hercegr ől, hogy „mágikusan kitüzesed ő  
realizmus az ő  szimbolizmusa". Legfeljebb ez utóbbi kifejezés ellen 
lenne kifogásom, ti. Herceg János az indulásától kezdve túlságosan 
tudatos alkotó ahhoz, hogy világa képét a szimbolizmus miszticizmusá-
val, 'irracionális homályával azonosíthatnánk. Így aztán ebben a vo-
natkozásban Bori Imrének kell igazat adnunk, aki A jugoszláviai ma-
gyar irodalom történetében Herceg allegorizáló törekvésér ől beszél, 
arra utalván, hogy az író novellah ősei többször is elvont fogalmakat, 
az életben érvényesül ő  princípiumokat személyesítenek meg. Ez ak-
kor is így van, ha nem érthetünk egyet Bori Véleményének azon 
kitételével, mely szerint írónk allegorizáló alkotásmódja els ősorban a 
létezés démonikus feltételeit hangsúlyozza. Mert a költ ői képeknek 
valóban démonikus ereje nem jelenti azt, mintha a fiatal Herceg láto-
másokban tobzódása csak az idegrezdülések közvetítése lenne, mintha 
tehát az értelme kapitulált volna a küls őségeiben megváltozott élet 
összetettsége el őtt. Herceg novelláinak és a bel őlük áradó misztikum-
nak, valamint a mögöttük felsejl ő  tudatosságnak a kapcsolatáról az 
összegyűjtött Herceg-elbeszélésekhez el őszót író Szeli István nyilatko-
zik hitelesen, no meg Pomogáts Béla az Üzenetben írt kritikájában. 
Eszerint a fiatal Herceg, nem függetlenül lázadó hajlandóságától és a 
marxi indításoktól, nagyon is tisztában volt azoknak az er őknek a 
lényegével, valóságos tulajdonságaival, amelyek prózájában, az idegélet 
sajátos tükreiként és az esztétikai korszer űség, a hatásosság kedvéért, 
démonikus formában mutatkoznak. Pomogáts még perdönt ő  idézetet 
is kiemel az egyik novellából, hogy elutasíthassa ember és m űvész 
furcsa kettősségének általányát. Igaz, ezzel részben ellenpontozza ön-
magát, hiszen aligha lehet ott kizárólag szürrealisztikusságról be-
szélni, ahol az expresszionista kilátásnak, gesztusnak is van szerepe. 

Tagadhatatlan azonban, hogy a víziók az alkotó szellem leg-
nagyobb mélységéből törnek fel, s hogy csupán elemzés hozhatja 
őket összefüggésbe az alkotó tudatos törekvésével. S nincs is mindig 
szükség körmönfont okoskodásra, csupán a képjeleket kell fogalmi 
nyelvre átfordítani. Igy aztán az Űjhold játszott az égen című  novel-
lával még annyit sem kell bajlódnunk, mint a tanácstalan Németh 
László tette. Csupán egy életrajzi és egy kortörténeti mozzanattal 
kell tisztában lennünk. Az els ő  az, hogy az író nevelkedését a ke-
reszténység kora gyermekkorától kezdve befolyásolta. A másik: a 
novella az Antikrisztus uralmának térhódításakor keletkezett. S most 
már csak intuícióra van szükség (ahogy Szirmai Károly állította idé-
zett írásában még annak idején) : a novella Krisztusa gipsztestként 
is megrokkant; egy egyes szám els ő  személyben megnyilatkozó („mez-
telen testű") homályos egzisztenciának kell őt (mint végkimerülésé-
hez közeled őt) a folyóból kimentenie. Összevonva: a jelképes formá-
jában is megcsonkult Krisztust egy magát őrültnek érz ő  embernek kel- 
1(ene) visszahoznia az életbe. Az elmúlt két évezred alatt végzetesen 
felcserélődtek a szerepek. A megváltó szorul megmentésre. Herceg 
szatírája annyira nyilvánvaló, hogy felesleges többet mondani róla. 
Legfeljebb még annyit: Herceg többi novellájának ismeretében nem 
véletlen, hogy éppen egy bolond hajtaná végre a legnagyobb etikai 
tettet. Éppen ezért (Szeli István véleményét némileg módosítva) úgy 
véljük: Herceg bolondjai mögött nem csak a „beilleszkedés zavar"- 
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ának ,érzékelése „rejlik" s nem is mindig „szociális eset"-voltukban 
van a lényegük, hiszen (miként az érintett novella esetében) éppen 
ők lehetnék a nagy erkölcsi értékek hordozói, miég ha az említett 
őrült (szörnyű  egyedüllétében) utólag csak a hold kegyetlen játéka-
ként foghatja is fel azt, ami. történt. 

A funkciónak azt a teljességét, amelyet Herceg János szánt bo-
londjának, Szirmai Károly érthette meg legmélyebben a Kalangyában 
írt kritikájában, különben aligha merte volna azonosítani, vagy leg-
alábbis összehasonlítani az alkotót a teremtményeivel: ,Herceg igazi 
Kekez :Tuna! Nem tagadhatja meg magát. Csak azt teszi, amit bels ő  
parancsa sugall. Különben: d őljön össze a világ. De nagyon sok van 
benne a falusi, bolond legényb ől is. Sokszor úgy látjuk,, hogy aki 
fenn ül a hegy tetején, egészen a nap alatt, ahová birkái kószáltak 
el, s onnan néz szét a nagyvilágban. Nehézkes, lomha legény. Csep-
pet sem siet ős a dolga. Irtózatos ereje álmosan szunnyad, nyújtóz.-
kod'ik. Fűszálat tép, .s azt rágicsálja,. Közben fütyürészik vagy nagyo-
kat kurjant. Érzi, tudja, hogy ő  a legelső  legény. Olykor a hátára 
hemperedik, s a .nefelejcs-kék eget bámulja. Szinte ősemberi ataviz-
mussal. A fű , a fa, a virágok, a nap, a hold, a csillagok: mind édes-
testvérei. Egészen másképp látja őket. Nem úgy, ahogy az iskolában 
tanulják, hanem ahogy egy sajátságos, őserej ű  egyéniség sajátos 
lelki törvényei parancsolják." 

Ezzel Herceg társadalmilag kötetlen emberének másik funkció-
jához érkeztünk. Egyes Herceg-novellákban ugyanis a vándor, a csa-
vargó vagy az ezekhez hasonló deviáns elem nem mindig az erkölcsi 
fölényével, tehát .a megért ő- és segítőkészségével, hanem inkább az 
élčtrevalóságával, találékonyságával múlja fölül az atavisztikus be-
illeszkedés kispolgári áldozatait. Azonban legfeljebb egy-egy novellán 
belül eszményíti Herceg János egyértelm űen ezt az életvitelt, hiszen 
— keresztény neveltetésének és mozgalmi, illetve csoporterkölcsének 
következményeként — ellentmondásosan viszonyul hozzá. A Szirmai 
által kiemelt Kekez Tuna alakja a legjobb példa erre, hiszen az egyik 
róla szóló történetben saját téveszméjének, gyönge jellemiének áldo-
zata lesz. A Szül ő földem című  :novelláról van szó, amelyben Tuna du-
haj részegségével hívja ki maga ellen a végzetet, vagyis Pálinka 
Ördögöt. Ezzel az asszonyokigazsága hitelesít ődik Tunáék szerte-
lenségével szemben. Mondanunk sem kell: e tragédia víziója a fiatal 
Herceg János rettegésének és lelkiismereti válságának kivetülése. Úgy 
is lehet mondani: önmagát figyelmezteti a fiatal író várható végze-
tének látomásával. Annál is inkább, mert a Tunával leszámoló alle-
gorikus;rém az író gyermekkorának mitológiájához tartozik. A Kekez 
Tuna lakodalma már árnyaltabban mutatja be a talányos h őst. Eb-
ből tűnik ki félreérthetetlenül, hogy Hercegnek e h őse a vérb őség-
nek, az élethez való jognak a megtestesít ője. Annál is inkább, mert 
számára az ösztönök diktálják az erkölcsöt. Amíg nem látja értelmét, 
nem dolgozik, ezért akad', aki bolondnak tartja. Mikor viszont n ősü-
lésre szánja magát,' az er őszaktól sem riad vissza, hogy a nagy lako-
dalomhoz pénzt szerezzen. Az öreg boltos megzsarolása azonban azért 
bűnnel határos cselekedet, mert az olyan szegényeknek, mint ami-
lyenek Tunáék, nem lenne szükségük kölcsönb ől rendezett dínom-
dánomra: ,Tunát azonban fiatalos kivagyiság fűti. Ennek következmé-
nyeként árnyékolja be a boltos halála az ünnepi mulatozást. Az író 
erkölcsiségére valló mozzanat, hogy a féktelen természet ű  Kekez 
Tuna ravasz is tud lenni, tehát oly módon szerez pénzt, hogy nem 
hívja ki maga ellen az olvasó ellenszenvét. Még akkór sem, ha nagy- ., 

 hóbortját csak fejcsóválással vehetjük is tudomásul, hisze az 
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író sem tarthatja teljesen bűntelennek Tuna vállalkozását, különben 
nem hozta volna borzongatóan közel egymáshoz a nászt s annak árát, 
a halált. Ez azonban nem jelenti azt, mintha Herceg h ősének egyál-
talán nem lenne valóságérzéke. „Kekez Tuna nem volt álmodozó. 
Tudta, hogy két keze munkájával kell majd megkeresni kenyerét, 
görnyedni, izzadni kell érte." A kölcsönb ől rendezett lakodalommal, 
amellett hogy a falusi szokásoknak is áldozott, dionüszoszi mámor-
igényét is kielégíthette ez a vidéki, barbár félisten. 

:Kékez Tunának testvérei is vannak, Az ördög kovácsának hőse 
csak nagyotmondó hajlandóságában különbözik t őle. Igaz, ez a fickó 
nem csupán a falu széléig csavarog el, hanem világjáró, aki egy durva 
kovács alkalmazottjaként talál magára, miközben annak lányával is 
jóban lesz. Egyben-másban a népmese hegygörget ő  óriásaira emlékez-
tető  erő  üli diadalát a kovácsmester játékában: „Felkapta az egyik 
hatalmas kalapácsot, és felém dobta. Igazán csak az utolsó pillanat-
ban tudtam félreugrani. -A kalapács akkora lyukat hagyott a falban, 
hogy fejem egész kényelmesen elfért volna benne. Röhögött, és do-
bálta felém a többi kalapácsot és mindent, amí a keze ügyébe akadt. 
Én is nevettem és ugráltam szaporán, mint egy fiatal kecske. Csur-
gott rólam a verejték a folytonos ugrálástól és talán a félelemt ől is, 
mert ha egy dobás talál, holtan terülök el. Aztán végre mégis min-
den elfogyott a keze alatt. Leültünk ő  is, én is, nevettünk egymásra, 
mint a cinkosok, akik most alaposan kijátszották magukat. Ereztem, 
hogy megtaláltam az emberemet, és láttam, hogy ő  is hasonlót érez 
irántam." Az er ős emberek szövetsége azonban nem tart soká, mert a 
kovács fellázad a gróf, a birtok tulajdonosa ellen s lelövik. Ez egy-
ben a „boldog emberállat"-lét halálát Fis jelenti a f őhős számára. Ez-
zel szemben a Vándor a nyárban című  novella nem a testi er őnek, 
hanem egy életformának a fölényét hirdeti. A szállási asszony meg-
rémül, amikor meglátja az idegent, ám fokozatosan felenged iránta. 
Ahogy a félelme elpárolog, úgy n ő  az érdeklődése. Mikor a vándor 
a nagyvilágról beszél, ahol sokféle munkát végzett és számos él-
ményben volt része, az asszonyt teljesen elb űvöli. Végül szerelmes-
kednek is, s .a férfi elemózsiával megpakolva indul útjára. 

Ha itt nem történhetett baj a férj távolléte miatt, annál nagyobb 
felfordulást okoz a fiatal vándorfest ő  a Botrány a családban című  
novellában. A fest ő  ugyanis felszínre hozza az addig lefojtott szen-
vedélyeket. Kiderül, hogy a gazda impotens zsarnok, akinek közelé-
ben a feleség és a szolgálólány egyaránt boldogtalan. A fiatal férfi 
megjelenésével tudatosodik mindaz, amivel. végül is szembe kell néz-
niük. Mikor botrányos jelenetre kerül sor, a fest ő  háborgó lelkiis-
merettel megfutamodik. Ő  sem tud tehát maradéktalanul örülni ifjú-
ságából adódó fölényének. S öregedésével még inkább növekszik lel-
kiismeret-furdalása. S tulajdonképpen ez a Herceg János-i igazság-
szolgáltatás. Mint ahogy a boltos éppen Kekez Tuna . esküv őjén hal 
meg, s ezzel felsejlenek azok az erkölcsi terhek, amelyek valószín űleg 
egyre nagyobb súllyal terhelik a házaspárt, hasonlóképpen a család-
ban enyomottak fellázítása sem töltheti el a jótett érzésével a 
festőt. Mondanunk sem kell: egy Csáth Géza vitalista törekvése egy 
ezzel ellentétes befejezés ű  történetet eredményezett volna. Herceg 
azonban ingadozott aközött, amit beléneveltek, s aközött, amit tud. 
A keresztény tanítás szerint a család kívülr ől akkor . is sérthetetlen, 
ha legbelül elkorhadt. A felvilágosult szemlélet értelmében viszont 
még az elnyomó is jól jár, ha, akár a megszégyenülése árán is, egy 
szabad ember ráeszmélteti helyzeté lényegére; arra, hogy az élet-
ösztönt nem nyomoríthatja meg a vagyon és a patriarkalizmus ha- 
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talmá. A ,nóvella festője úgy. érzi, hogy jótett gyakorlása helyett 
bűnt követett el az ösztönök ,felszabadításával s ezért b űnhődnie kell. 
Ez az egyensúlyteremt ő  igazságszolgáltatás másutt is jelen van. Az 
Örök szerelmem című  novellában ugyanis a h ősnő  számára a szom-
széd kisfiú pótolja azt, amit háborúban megsérült férjét ől nem kaphat 
meg: a gyermeket, s talán valamennyire a férfit is, no meg az 
önfeledt. játékosságot. Nemcsak az író már jelzett erkölcsével, hanem 
az emberi sors egyetemes szemléletével is összefügghet, hogy ezt a 
barátságot nem csupán a tartamában mutatja be (amikor egyébként 
a körülményektől megalázott férj öngyilkos lesz), hanem akkor, ami-
kor már hordózói nem vállalhatják, mert egymástól távol n őttek fel, 
illetve öregedték meg, .s már csak az emlékeikben élhet. Ha a férj 
az életével tartozott a sorsnak, akkor nekik a barátságukat kellett 
feláldozniuk az id őnek. Kései találkozásuk veszteségükkel terheli 
lelküket: „Néztünk még egyrri .ásra egy ideig, majdnem kísértés f o-
gott el, hogy leleplezzem magam, hogy leboruljak megsárgult öreg 
kezére, s megcsókoljam, hogy bevalljam neki, hogy mindig őt sze-
rettem, őt álmodtam vissza mindig, mert az els ő  szerelem örök. De 
erőt vettem magamon., Mi értelme volna, játszhatnék-e vele még, 
amikor ily öreg, megőszült, didergő  asszony lett, .s én nem vagyok 
olyan ártatlan, mint akkor voltam ... (...) Az utcán meg kellett f o-
gódznom, hogy el ne essem." ,A hajdani önfeledt boldogságért, késve 
ugyan, de 'mégis benyújtatott a számla. A nyereség csak látszólag 
ingyenes, a törlesztésre el őbb vagy utóbb sor kerül — sugallják e 
Herceg-novellák. 

A társadalmilag kötetlen személy, aki a megjelenésével zavart 
kelt, nő  is lehet Herceg János háború el őtti novelláiban. Kett őben nem 
a nő  áll .á történés középpontjában, hanem az a személy, illetve 
személyek, akik életének lényegét a váratlanul megjelen ő  éles meg-
világításba helyezi. A Forró falusi nyárban a pesté grófn őnek a gaz-
dag vidéki rokonhoz való betoppanása arra jó, hogy a gazda fellán-
goló s csalatkozó szerelme által minél érzékletesebben mutatkozzon 
meg a bácskai parasztmentalitás lényege, a természettel, a földdel 
való együttélés els őbbsége, a lelki-érzelmi, illetve szexuális életnek 
az .anyagi briztonsághoz viszonyított másodlagossága. A Farsangi ven-
dég viszont a kispolgári életformából meríti témáját, ezért arról szól-
hat: hogyan villanyoz fel a betoppanó lányrokon egy, az anyagiakért 
való küzdelemben már-már válságba került házasságot. A férj (mi-
ként az el őbb érintett novellában is) ellenszenvvel várja a látogatót, 
de miután megismerte, elragadtatás vesz er őt rajta. .A fiatalság von-
záskörében ugyanis háttérbe szorul a mindennapi élet kicsinyessége, 
a kötelez ő  józanság gyötrelme. 

Az élet elgépiesedését - a vándor és a n ő  mellett — a kamasz 
és az aggastyán is mérheti Herceg Jánosnak a novelláiban. Az új 
vadászban azoknak a tüneteknek a leírásával találkozunk, amelyek a 
fiú férfivá válását mutatják, s amelyek következtében erotikus kap-
csolat halvány jelei érezhet ők anya és fia között. Annál is inkább, 
mert az anya udvarlója langyos, érdektelen ember, aki akaratlanul is 
az idő  múlását, az öregedést , juttatja az asszony eszébe. Az aggastyán 
viszont olyképpen juthat kulcsszerephez egy másik novellában (Ünne-
pi este), hogy vásott kölyökként viselkedik:.meggondolatlanul cse-
lekszik és tapintatlanul kimondja az igazat. Ezzel kellemétien hely-
zetbe hozza családja tagjait, akik kispolgári szemérmességgel takar-
gatják természetes igényeiket. Az öregúr szókimondása segíthetne 
felszaba.dulásukban, ám ők felkészületlenek, gyávák ahhoz, hogy a 
helyzetet kihasználva megoldják sorsukat. 
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Ebben a gyerekességben öntudatlan bölcsesség volt. A túlokosság 
azonban öntudatosan is megjelenhet Herceg novellájában. A Vásárra 
gondolok, amelyben a vándor garabonciásként t űnik fel az ösztönem-
berek között. Titokzatosságával olyan benyomást is kelthet, mintha 
ő  lenne az előidézője a tragikus kimenetelű  eseményeknek. Kijelen-
tése szerint ugyanis ő  tetszése szerint befolyásolja a mindenütt ha-
sonló embereket. A novellának az utolsó mondata is rá vonatkozik: 
„ravasz öreg vándor"-ként említi. Valójában természetszer űleg vezet-
nek tragédiához az események, hiszen a szentesked ő  embernek na-
gyon csinos a felesége, ő  pedig a furcsa szobrocskáival kirí a környe-
zetéből. Hogy a vándorból a bölcsesség beszél (hogy tehát egészen 
közel áll az íróhoz) s nem a misztifikálás eszköze, az a szentesked őhöz 
intézett szavából derül ki: „Nem bántalak én sem téged, sem a 
szentjeidet. Túlságosan öreg vagyok már a gazemberségre." Legfel-
jebb a következ ő , a manipuláció lehet őségére való utalásával, embe-
reket befolyásoló képességével válhat gyanússá: „...én úgy bánok 
velük, mint a szelídített állatokkal. Ha akarom, szelídek, a kezemet 
nyalják, ha meg úgy akarom, egymást is felfalják." Nos, a történet 
tragédiába torkollik, s éppen a vándor beszélget őpartnere lesz az 
áldozat. Az idézetet azért nem foghatjuk fel a szomorú esemény 
előrejelzéseként, mert a vándor az „akaratá"-ról beszél s arról, ho-
gyan találja fel magát a nagyvilágban, s mivel magatartásából nem 
érződik ki rosszindulat, az embereknek az egymással való felfalatása 
aligha utalhat támadó szándékra. Inkább bánni tanult meg a vándor 
až emberállatokkal, nehogy azok falják fel őt kiszolgáltatott hely- , 
zetében. 

• Mindazonáltal nem csupán a Vásárban t űnnek fel az emberálla-
tok, hanem Herceg más történeteiben is. Nem .utolsósorban a gyere-
kek között. A írónk szemlélete abban alkalmasint eltér a kor tipikus 
alkotói tapasztalatától, vagyis abban múlt századi (dosztojevszkiji) 
hagyományokat követ, hogy neki olyan h őse is van, akinek megadatott 
a jóság kegyelme. Igaz,. Herceg nem a transzcendencia fel ől motivál, 
hiszen Dromi (A körhintás fia) betegesen kövér, úgyhogy túlzottan 
engedékeny és tűrő  magatartása mögött patológiai ok sejlik fel. A 
tanulság magától értet ődő : az együgyűség és a teljes jóság egymás-
sal rokonítható fogalmak. Drominaik ugyanis azért kell elpusztulnia, 
mert csak adni és megbocsátani tud. Azoknak, akiknek emberré vá-
lását tragikus áldozatként gyorsítja meg. Hasonló a helyzet a Ha-
lálos 'tréfában is. Noha a narrátor már nem gyermek, gyerekes köny-
nyelműséggel vicceli meg a papagája - beszédének, vagyis az emlékei-
nek 'élő  Mezneritset, aki hasonlóan jámbor, élettelen ember, mint 
amilyen Dromi volt. Az els ő  személyben megnyilatkozó narrátor 
gonoszkodva megfosztja a szomszédját pótélvezetét ől, s az képtelen 
túlélni a veszteséget. A gyöngék akkor is az er ősök áldozatai lehet-
nek, ha ezek nein akarják feltétlenül megsemmisíteni őket — hir-
deti Hercegnek e két története. Az áruló viszont már az azonos vagy 
hasonló érdekek összeütközéséb ől eredő  tragikumot érzékelteti. Marci 
abban különbözik Drontitól, hogy ő  tudatosan vészit vesz a küzde-
lemben: „Győző  szeretett volna lenni, s mindig őt győzték le." Ő  
azonban nem túlzott jóságából, hanem belátásból nem tartja aláva-
lóknak azokat,. akikkel szemben mindig alulmarad : „... ő  maga sem 
tartotta rosszaknák társait. -Hiszen' ő  is olyan szeretett volna lenni." 
Más kérdés, hogy mit diktál folyamatos >  levertségéb ől eredő  üldözési 
mániája (az a kényszerképzet, amely a fiatal Herceg nem egy no-
vellájában sajátos korhangulatként, „démonikus" képként van je- 
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.len): ;,Tgy érezte, mindenki° ellensége, és ennek így kell lennie; mert 
ezt valami sötét és értelmetlen hatalom így kívánja." 

Az erőnek, az akaratnak egyszerre leny űgöző  és felemelő  lát-
ványáról, élményéről s ennek . a váratlan megsemmisülésér ől szól a 
Kirándulás a nagyapámmal című  novella. Ebben az els ő  személyben 
írt lírai . vallomásban a fuvaros nagyapa, a rendkívüli erej ű, de ré-
szeges, a vonzó hatalom. s az igazi élet megtestesít ője az unoka 
szemében mindaddig, míg a mindennapi élet törvénye nem bizonyul 
.hatalma •sabbnak nála; míg nem fújja el látszatként isteni szuvere-
nitását. A nagyapa duhajsága olyan végzetszer ű, mint a Kekez Tunáé, 
csakhogy a nagyapa a végén nem hal meg, hanem megszégyenül. Az 
emberek egymás iránti értetlensége, s őt kíméletlensége ennél még 

:naturalisztikusabban is kifejez ődik Herceg novelláiban. Azt a régi 
..tapasztalatot variálja az író meggy őző  erővel, hogy a háború sza-
badon engedi' az emberben megkötözött állatot. Ezzel viaskodva éli 

: túl a Maláriában a ,szimuláns a szadista káplárt. Az adott körülmé-
nyek— között - h önég meg sem . döbbenhet, pedig a káplár már nem 
olvashatja el a felesége, a családja meleg sorait. A viszonyok ostoba-
ágán túllátó okosok önzése gondoltátja a f őhőssel, miközben a 

• káplár részére érkezett mákos kalácsot fogyasztják: „Mégis szeren-
.Osénk van,:  hogy meghalt." A befejezés szóki:mondása már animális 
-természetességre - utal: „Zabáltunk. Jólesett a hazai.. Annyit ettem, 
hogy ,szinte fel se • tudtam állni." Ha emellett azt sem feledjük el, 
.hogy a főhős fizikailag is : bosszút áll beteg kinzójukon, akkor teljes 
a °képünk 'e küzdelem kíméletlenségér ől. A bosszú mögötti bölcsesség 
annak szellemében fogalmazódik meg, amit korábban az író erkölcsi 
,egyensúlyérzékeként emeltünk ki: „Látod, mindent ,visszakap az em- 
. .ber: :Mindent,, amit ad az életben, jót, rosszat egyaránt. Az isten 
:Mindent visszafizet." Az őrült című  novella a tanúbizonyság arra, 
hogy ezek a háború idején kiütköz ő  ellentétek békeid őben is jelen 
lehetnek. Zámiban, a tanítóban az orosz fogságban • szerzett . őrület 
lappang, :amely . végül kitör rajta. A diákjai, . akikkel szemben ő  maga 
is értetlen, durva, mert az általa átélt nehézségekhez akarja hozzá- 
edzeni őket, gonoszkodók vele szemben. Nemcsak a háború ember-
nyomorító hatását érzékelteti Herceg, hanem a nemzedékek eltér ő  
érdekeit ;  egymás meg nem iértését is. Ugyanezt juttatja kifejezésre 
az író. az Egyedül című  novellájában, a megöregedés, a. feleslegessé 
válás, a halálra készülés problémájára összpontosítva figyelmét. Az 
,apa és- férjezett lánya nem értik meg egymást, s két világban élnek. 
Herceg . , beleéléssel tárja fel az öregember bels ő  drámáját, azt a 
folyamatot, amely az embert a munkájától és a gyermekét ől egyaránt 
eltávolítja; Az öreget ..hagyományos erkölcsi felfogása megbotránkoz-
tatja a fiatalok felszabadult viselkedése miatt, s az ifjú pár . sem 
sejtheti, mit rejthet apjuk. ingerültsége. . 

A felsorolt példákban az önzés rendkívüli körülmények között 
(gyermekkorban, háborúban, az öregedés hatására) öltött torz formát. 
Herceget azonban azok az . esetek.. is érdekelték, amelyekben erkölcsi 
belátás dönthette_- el, hogyan fog viszonyulni az  ember másokhoz. 
Más szóval: a, múlt, ,század realistái által már felfedezett és a maguk 
módján ,megválaszolt . társadalompatológiai kérdésköréhez ,érkeztünk. 
Milyen atavisztikus közönnyel szemléli . az anyagi javakat kisajátító 
á köželébeli élők nélkülözését? Milyen: természetességgel válhat' a 
kizsákmányolás, , a birtoklás a jó közérzet" feltételévé? - Több Her - 

cég-novella ás ezekre a kérdésekre adja" még a -maga módján a vá-
laszt. Közülük legelőször A nyugdíj címűt említjük meg. Ebb ől ti. 
gaz is ;_kitűnik, -hogy . volt olyan időszaka Herceg Jánosnak, . amikor 
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fölülről várta az éget ő  társadalmi igazságtalanságok, kijavítását.. 
Míg ugyanis a nyugdíjbiztosító altisztjei önzők, irigyek s csak a 
saját gondjaikkal törődnek, addig a főnök, a „méltóságos" ember-
séges és igazságot tesz. Egy szegény öregasszonyról van - szó, -  aki' 
nem kaphat nyugdíjat, mert hiába gondozta odaadással az élettár 
sát, nem volt megesküdve vele. Miután ,až altisztek legorombítot-
ták és elutasították a nénit, a f őnökük jelenik meg; aki szegény- 
házbeli ellátást biztosít neki. Szeiler, a könyvköt ő  viszont már nem 
jobb az alkalmazottainál s ez akkor derül ki egyértelm űen, ..amikor 
együtt berúgnak. (Hat óra után) A munkaadó egyre inkább: az -alatt-
valói kizsákmányolása által szerzett kincseivel dicsekszik, míg azok .  
lázadoznak, követel őznek. A tragédia elmarad, mert mindhárman a' 
padlón kötnek ki. Ugyanilyen elviselhetetlen annak a - családnak a 
helyzete, amely (leendő  örökösként) a gazdag, de fösvény rokon ár- 
nyékában vegetál. (Sándor bácsi) A kontraszt _ nagyom -éles: egyfelől 
az önző  érzéketlenség, másfelől az anyagi és az erkölcsi nyomor. A 
Pusztító - idő  alapszituációja ett ől abban különbözik, hogy itta fiatal 
alkalmazottak élete rendezett, munkaerkölcsük pedig -magas: -  színvo- 
nalú, — szemben az alkalmazó úri hölgy aggályoskodásával éš- - gyanú- 
sítgatásával. 

• .A legnagyobb , önzés látszata mögött azonban a :péidamutátás 
szándéka is megbújhat,. — s ezt a polgári erkölcs ellenében jelzi 
Herceg János. •Az Idegen lány - című  novella hősnője ugyanis egészen 
másként viselkedik, mint -ahogy azt az •előítélettel terheltek._ elvárnák 
tőle. A szülőfalujából elszármazott táncosn ő  hazalátogat, de .  :senki 
sem ismeri meg. 'Már-már botrány pattan ki körülötte; mert minden 
férfi udvarolni akar neki, holott. azt sem tudják; kiscsoda, đ  angyal 
ként viselkedik, pénzt ad a plébániának és a falunak, hogy gondoz-, 
zák nevelői sírját 'és -  őrizzék meg az ő  emlékét. Hasonlóképpen. rend-
hagyó A fekete angyal nőszereplőjének magatartása • is. A karácsony 
estén idegen városrészben hagyott kisfiú igencsak csodálkozik; • amikor 
egy ájtatoskodó n ő  • veszi pártfogásba. Kés őbb megsejti • róla; hogy 
prostituált, aki munkaadója elvárásai szerint viselkedik. Az ünnep 
estjén a bűneiért szeretne vezekelni, noha err ől nem beszél. Azon- 
ban az üzleti érdek ekkor is közbelép. A kisfiú elhunyt lánytestvérét 
látja benne s angyalnak nézi. Csak másnap reggel t űnik előtte „küsz-
ködő  ember"-nek. Innen érthet ő  meg, hogy miért hagyja a Gyászoló 
k őművesek Ágnesét balladai homályban Herceg János. E h ősnőjének 
ugyanis nincs erkölcsi jelent ősége vagy belső  vívódása.. Más kérdés : 
az előbb érintett két novellában is mell őzi a belső  emberi ábrázolást 
az író. Az ok kifejtése azonban meghaladja feladatkörünket; mások 
már különben is szóltak róla. A n ő  erkölcsi lényéről a Herceg-nóvellák 
kapcsán még csak annyit mondunk el, hogy hagyományos. formában 
is kifejezésre juthat. -Az Íme az asszony - című  novellában • a városban 
munkát keres ő  Mária, aki a gyermekét is örökbe adná, inkább a 
nyomort választja, de nem adja el testét a „zsíros vigyorgású" ko ćs-
márosnak. S a Rőzseszed ő  asszonyok Ágnese is inkább a Dunának 
megy, semhogy jelentéktelen b űnéért az erd őkerülő  karjaiban kelljen 
vezekelnie. 

Attekintésünkben Herceg János 1945 el őtt írt novelláinak több-
ségét érintve az erkölcsi ihletettség jelenlétét igyekeztünk bizonyí-
tani. Mert a látomások gesztusai mögött és a realisztikusan bemu-'  
tatott példamutató cselekedetek hátterében ugyanaz az erkölcsiség' 
munkál. Még akkor is, s őt annak ellenére, hogy az ellenfél, az em-
berben lappangó szörnyeteg sem hiányzik írónk világképéb ől, s ha 
a riasztó magatartás is szerepel példái között. 



RÓZSA' ÉVA  

LÁTTATOK MÁR TÜCSKÖT HAJNALBAN 
HEGEDÜLNI? 
HERCEG JÁNOS: HÁROM SCHERZO* 

Szinte bennünk lüktetnek Goethe Vándordalának sorai: „ ... hogy 
magunkat belevessük, / varra jó a nagyvilág." És Herceg János els ő  
scherzójában újra felbukkan a jellegzetes irodalmi toposz: a vándor-
motívum. ,Gyöngyvirágillatú reggelek harmatával" 'érkezett szerz őnk 
vándora .a „hajnalpírral takarózó hazai határra". Vándorrokonok so-
kasága vonul el el őttünk: a világirodalom vándor Odüsszeuszai, 
Eschenbach iParzivalja, Goethe utazói, a csavargó Kassák, vagy éppen 
Déry Tibor hősei. Maga Déry arról vall naplójegyzetében, hogy if-
júságában két jelkép szerint képzelte el életét, az Országút és a Kert 
kettős szimbóluma alapján. A távlatot a nyugtalansággal és vándor-
lással összefügg ő  iOrszágút nyújtotta, ,a Kert viszont a megnyugvás, 
a belső  béke színhelye. Utalhatunk Hofmannsthal m űvére, A balga és  
a halál című  kis drámájára, amelyben Clandio így t űnődik: „Értelmet, 
áldást csak .a messzeségben / látok, csa arra bámulok meredten." Joyce 
Stephen .Dedalusa sem áll távol a világirodalmi vándoroktól, hiszen 
az Önarckép hőse nevét is az emberi repülés mitológiai alakjától kap-
ta, szándéka tehát a felfelé törés, a tág horizontok meghódítása, a 
messzi titkok felkutatása. 

Herceg János vándora messzir ől, „világjáró útjáról" érkezett ha-
ža.:Fontos tehát annak tudatosítása, hogy írónk az érkezés, az otthon 
teremtés szándékának pillanatát ragadja meg. Az id őt kiiktathatjuk, 
csak a hajnali érkezés ténye érdemel említést, hiszen Herceg most is 
sajátos technikájával, a tudatos kinagyítás módszerével dolgozik. Ván-
dorunk kék ingben érkezik, mint Nina Afinova; írónk Tél című  no-
vellájának utash őse. Világjáró hősünk fiatal, fehér fogú, „jókedv ű  
szép erős legény", tehát a szépség megtestesít ője. Ki is ő  tulajdon-
képpen? Magányos, mint olvasmányainkból ismert társai, kutat, ke-
res ő  is, de már a letelepedés szándékával. Korunk h őse más, mint a 
többiek, hiszen célja, létértelmezése ezt bizonyítja: „körüljártam ki-
csit a világot, s mivel munkámmal / jól kerestem mondom hazamegyek 
házat építek és feleséget / keresek ..." 

'Tekinthetjük-e vándorunkat modellnek? Igen, korunk célt és 
otthont kereső  emberének modellje ő , .az . Akárki, a hofmannsthali 
Jedermann mai utódja. De modell az id ős, „jámbor" mezőőr is, a 
„hajlott hátú .... csípás szem ű  és lapátfülű  Öreg", aki. 'puskát tart a 
kezében, így fogadja a legényt. Az ifjúság távlatlehet ősége az öreg-
kor távlattalanságával, a kezdet a véggel, 'a vándorlás a „ne továb-
bal", a szép a rúttal .csap itt össze egy „kinagyított képben". Majd 
egyszeriben felvillan a távlat, amelyet egy újabb Irodalmi toposz, a 
sötéten áttör ő  napfény jelez, és az Öreg felfüggeszti cs őszködésének 
szolgálatát. 

Vándorunka népmesék hőseinek Is rokoni, nemhiábá jelenik 
meg a hétfej ű  sárkány motívuma a szövegben, amellyel azonban most 
a csősz, riem pedig a vándor venné fel a harcot. A legény egy kér-
désre keres választ, de ezt a népmesék h őseivel ellentétben nem ta- 

* Híd, 1981. á ~p,rilis 
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lálta meg világjáró útján sem, tehát otthon kutatja a feleletet. Négy-
szer hangzik fel az a kérdés, amely a szöveg struktúrájának szem-
pontjából is fontos szerephez jut: „láttatok már tücsköt hajnalban 
hegedülni?" Először a vándor intézi kérdését a tájhoz, majd a vissz-
hang veri vissza . a legény szavát, de ismétli is a kérdés els ő  részét: 
„láttatok már." Harmadszor úgy t űnik, a lányok már látják is a cso-
dát, amelyre az öreg utal, végül ők maguk kiáltanak a couleur locale 
írói gyakorlatából jól ismert muskátlis ablakokból, „de hát ilyesmit 
soha sehol senki sem / látott még a legény sem aki világjáró útjáról 
végre hazaérkezett". Az alliteráció szinte nyomatékosítja a végérvé-
nyes tagadást, a hiábavaló kérdésfelvetést. A vers kérdése, habár 
írásjel itt sem szerepel, nyitott struktúrát eredményez. Nyitottságá-
nál fogva tehát minden kérdés a m ű  későbbi részére utal, ahol a 
felelet rejlik. Felelet helyett azonban tagadással zárul a vers. A prob-
léma tehát részben megoldatlan marad, hiszen a kommunikatív aktus 
másik fele, az „igazi" válasz hiányzik. Négy eldöntend ő  kérdés hang-
zik el, a többes szám második személy alkalmazása személytelennek 
tűnik. Kiefer Ferenc foglalkozott a kérd ő  mondatok szemantikájával. 
Megállapítása szerint a kérd ő  mondatok kijelentéstartalma logikai-
lag nyitott struktúrának tekinthet ő , ez a struktúra pedig eldöntendő  
kérdések vonatkozásában egy kijelentésfüggvény. Scherzónk eseté-
ben is ezt tapasztaljuk. A költemény ismétl ődő  alapkérdése a követ-
kezőképpen tagolja a szerkezetet: 

a vándor , kinyílott 	a vándor 	(a lányok) 
és az öreg 	a világ 	otthont keres 	kiáltanak 

K2 	 K3 	K4 	válasz 

(a vándor) 	(visszhang) 	,(az öreg a :(a lányok) 
lányokhoz) 

Háromszor nevetés kapcsolódik a kérdéshez, amely mögött azon-
ban ott rejlik a sírás, a zokogás. 

A vers összetett, szimbolikus közlés. Összetev ő  elemeit figu-
ratív, illetve metaforikus jelentésben kell értelmeznünk. Ilyen meta-
forikus jelentést hordoz a költemény alapkérdése is. 

A tücsökhegedű  megszólalása újabb irodalmi toposz, amely a 
mesevilághoz, Szabó Lőrinc vagy Nagy László költészetéhez kapcso-
lódik. Ismét megállapíthatjuk, hogy Herceg János a reálisból az irre-
álisba átbillentő  apró mozzanatok mestere, rés olyan élethelyzetet ra-
gad meg, amely létélmény is egyúttal. A létezés ismeretlen terei, soha 
fel nem kutatható övezetei jelennek meg előttünk. Méltán állapította 
meg Bányai János szerz őnk novelláiról, hogy a tapasztalt író fölé-
nyével egyetlen mondatában feldereng „az egész világ látványa és 
értelme". Ilyen „egyetlen mondat" a verset tagoló kérdés is, és egy 
kicsit benne rejlik az a shakespeare-i sugallat, amelyre Herceg János 
utalt Kitekint őjében a bécsi kiállítás kapcsán: ,;minden álom, ami 
emberi." 

Görömbei András Nagy László versének elemzése során a tü-
csökzene mótívumára részletesebben is kitér. - Fejtegetései alapján le-
szögezi, hogy a tücsökzene a létezés legelemibb szimbólumává vált. 
Az élet legparányibb értékeinek megbecsülését jelzi, és Arany Csa-
ládi kör című  költeménye vagy Szabó L őrinc Tücsökzenéje bizonyítja, 
hogy a tücsökheged ű  csak teljes nyugalom esetén szólal meg. Idéz- 
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zük példaként . Szabó Lőrinc • nyitóversét, aki a „butuska tücsök" ze-
néjére így reagál: 

„ ... mégis jólesik azt képzelni, hogy 
mikor, így este, ablakot nyitok, 
nekem üzentek, sok h ű  kis barát, 
lelkendezve, hogy csak szép a világ . ." 

Később a lét mámorát is felfedezi ,Szabó L őrinc, az ott lappangó 
óriási szívet. 

tDe Herceg János hajnalban hazatér ő  fiatal _vándora hajnalban 
.hegedülő  tücsköket kutat, a toposzt tehát átértékeli. Ezeket h ősünk 
hiába kereste. Talán ő  lehetne a tücsök-kezdeményez ő ? Egy pillanat-
ra úgy rémlik, de csak egy pillanatra. A „muskátlis házaknak" pedig 
beleszólásuk lesz a legény további életébe. 'Szerz őnk Távlatok című  
kötetében utal Munch Szerelem című  képének hátterére, a piros há-
zak és a zöld mezők „beleszólási lehetőségeire". Ezt sugallja most a 
vers háttere is, szinte kínálkozik a párhuzam. 

Felfigyelhetünk a mű  képzőművészeti vonatkozásaira, a színek, 
az apró •zürmalisztikus képek jelent őségére, a „cirmosan mosakodó", 
elvonulni sem tudó nyúl alakjára. Az ellentétek kifejezésére viszont 
a „de" ellentétes köt őszó szolgál, amely a mű  elején és végén jut fon-
tos szerephez. Előbb csak az érkezést megzavaró mez őőr puskájára utal, 
a mű  végén pedig kiábrándít, amikor a már világjáró vándor kap-
csán a lemondás attitűdjét 'érezzük. 

x: 

A hajnalpír után a r őt alkonyi fény „következik, amely a pers-
pektíva alkonyát is jelzi. A második „tétel" újabb kérdést vet fel 
egy kisfiú részéről: „hát akkor az egész mire jó tanár úr kérem." 
A sűrített kérdés ismét a lét alapvet ő  problémáját kutatja. Miért 
versengünk, miért gy őzünk, ha csendben is ülhetünk? Győzők és 
legyőzöttek ülnek most egy asztalnál, és a tanár úr megfogalmazza 
válaszát: „mert verseny / nélkül nincsen haladás semmiben ... s a cél 
mégiscsak az hogy különbek legyünk a többinél / enélkül az életnek 
semmi értelme se lenne". 

a két tábor most újabb er őösszemérésre készül: a tálakat 
rohamozzák meg. 'Mindkét csoport mohón habzsolja azéletet, ők meg-
találták a „Grált", amely terülj asztalkámat varázsol eléjük. Úgy 
tűnt, „semmi különbség győzők fés legyőzöttek között csak néha san-
dítottak egymásra de hogy ebben bosszú lett volna vagy ragadozás 
vágya / senki se látta senki se látta ..." 

A szerkezet tehát ismét nyitott, erre a befejezetlenségre utal a 
végső  és egyben egyetlen írásjel is, amely további gondolkodásra sar-
kall. A tagadás az előző  „scherzóhoz" hasonlóan ismétl ődik. 

A mű  a kafkai parabolákra emlékeztet. A verseny a történelem 
metaforája is, erre a tanár úr utal beszédében, és csupán „az ideges 
hangú kisfiú" nem érti a beszédet, azonban annak oka is ismert, in-
dokolja a költ ői reflexió: „de rosszul állt történelemb ől." 

Az első  versben lappangó irónia most nyíltan tombol, majd el-
halkul, és tagadó, lemondó gesztussal zárul, pedig a „kiegyenlít ődés" 
bekövetkezett.i 
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Végül tágul a tér, egy messzi városba jutunk, Rilke „kellékei", 
a kapu és a torony jelennek meg el őttünk, járművek sokaságát lát-
juk, a napfény helyett „ezernyi lámpa fényét". Ebben a környezetben 
szokatlan látvány az elszabadult „zebracsíkos" kiscsikó, a vándor kis-
csikó, amelynek útját puska helyett járm űvek torlaszolják el. 

A kiscsikó szabad, a múló szépséget és természetességet képvi-
seli az üvegtornyok világában, ahol nevetség és gúny tárgyává válik,  

ahol csupán forgalmi akadályt képez. A nyereg nélküli cirkuszi kis-
csikó fél, szinte a poe-i félelem árad a sorokból, de az emberek csak  

a „ronda kis gebét" látják benne, mint Majakovszkij versében. A sza-
badságában megriadó csikó további sorsát a mélabús zenebohóc, Mr.  

Smith oldja meg. A kiscsikó ebben a pillanatban társává vált, és a  
közönség megnevettetése közben a szokásos „holi-hopplá" kiáltással  

visszatereli őt helyére, a város széli sátor felé. A néz ők mutatvány-
ként élvezik, amint a kiscsikót újra „idomítják", és elveszik szabad-
ságát, amelyt ő l ő  maga is megriad.  

Fontos szereplője scherzónknak a bohóc, Max .Beckmann és  

Picasso alakjainak, vagy éppen Hans :Schniernek, Böll bohócának ro-
kona, „aki muzsikálni szokott / ... egyéni bánata ellenére vidám és  

vadul pattogó nótákat".  
A művészetekből jól ismert bohóc figurája elevenedik meg el őt-

tünk, akiről már Herceg János is írt az És és föld című  regényében.  
Gerard alakja a művész bohócsorsát villantja fel. A vers szomorú  

zenebohóca a kiscsikó lelki társa, de ő  tartja az „ostort" a kezében,  
átveszi a rend őr szerepét is, „holott se trópusi sisakja se fehér kesz-
tyűje még gumibotja s őt / palacsintasüt ője se volt csak a szájával  
adott utasítást ..." Rilke Nyolcadik elégiájának sorai jutnak eszünkbe:  

„Tárt szemmel szemlélik az állatok  
a Nyitottat. Csupán a mi szemünk  

fordult visszára, s áll létünk szabad  
kijárata körül, mint egy kelepce".  

(Rónay György fordítása)  

Herceg János „cirkuszi triója", ugyanis Ria kisasszony, a part-
nernő  is velük van, nem tartozik ebbe a világba, ők a „város széli"  
sátor foglyai, azé a világé, amely Hangya András kékesszürke képein  

elevenedik meg. Az „elszabadult" kiscsikó végül ,kiszabadult" a ve-
szélyes szabad világból. 

A vers legmaradandóbb képei az útveszt őbe került csikó ria-
dalmát ragadják meg: 

„ ... betört a járművek sokaságába ahol aztán igazán meg- / ré-
mült nyeríteni is elfelejtett mert rádudáltak szemébe / világítottak 
hogy csaknem megvakult a fényt ől elfutni / meg nem tudott mert 
minden utat elzártak előle s így / csak remegett a sz őre a félelemtől 
és még jobban / kidülledt gyönyör ű  barna lószeme így talált rá / ugyan-
csak félholtan a. rémülett ől Ria kisasszony ..." 

Nem nehéz kapcsolatot találnunk a szép kékinges vándor és 
gyönyörű  barna „lószemű" társa között, akik korlátokba ütköznek. 
A Három scherzo tehát egységes alkotásként is felfogható, amely 
megfelel a zenei műfaj ABA képletének. 

~ 

Herceg János műve, a Három scherzo Látszólag különálló alko-
tásokból .áll, mégis a zeneművek szerkezete jellemzi. Epikus mozzana- 
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tok jelennek meg bennük, az id ő  elhanyagolható, csupán a „kortüne-
teket" fedezhetjük fel. A képz őművészet bűvkörében élő  szerző  most 
is ügyel a 'színekre, ezek kontrasztjára és a jellegzetes képekre. A 
„h ősök", illetve +antih ősök modellek. Akárkik vagy Mindenkik, akik 
bizonyos értelemben a lét értelmét keresik. Megnyílnak a szenvedé-
lyek és az álmok terei, ezek szárnyaló lüktetését az interpunkció csak 
akadályozná. Valamiféle irodalmi Gesamtkunst igénye valósul meg 
ezekben a művekben, szinte a kifejezhetetlen kifejezésre való törek-
véssel találkozunk. Létünk paradoxonai vonulnak el el őttünk, emberi 
kérdések, amelyekre mindannyian választ keresünk az „érkezést ől" 
.az „elvonulásig". Szinte Hofmannsthal Claudiójával hebeghetjük: „s 
csak kusza vágyuk látszanék öröknek." 

De vajon miért scherzók ezek a m űvek, amikor a zenei műszó 
tréfát jelent? A zenei m űfaj pedig már a XVIII. században elnyerte 
mai, formáját. Ismertet őjelei az élénk tempó, a dinamikus és ritmikus 
kontrasztok sokasága, a rövid motívumok alkalmazása. Néha azonban 
a hangszeres darab vagy tétel sem humoros jelleg ű . Herceg János 
scherzóiban legfeljebb a groteszk jelenik meg. A kontrasztok és apró 
motívumok változatos skálája, s őt a dinamizmus is kifejezésre jut. 
Írónk leleplező  vagy éppen távolságtartó iróniával nyúl témájához, 
de ,az igazi derű , a tréfa ezúttal elmarad. Korunk scherzói ezek, „mo-
dern" alkotások, amelyekre a homály helyett a fény jellemz ő , és az 
örkényi értelemben egy sugarat hoz a sötétbe, behatol világunk tit-
kaiba. 

Barátjával, Székely Istvánnal egy 
tengerparti gyalogtornán (1929) 
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JUHÁSZ GÉZA 

BÁCSKAI TIPUS ... IGENIS VAN! 

Igaz ugyan — írja Herceg János a Visszanéz őben —, hogy az orosz 
muzsikhoz hasonló 'jellegzetes típust nem tudott ez az irodalom te-
remteni, „ez azonban nem jelenti, hogy bácskai típus nincsen... 
a bácskai ember régen is, ma is az itt él ő  népek egymásra tett hatásá-
ból alakult olyanná, amilyen". Ennek magyarázata pedig, hogy „ilyen 
szűk területre szorítva talán sehol a világon nem élt ennyiféle nép, 
mint itt a telecskai sz őlődombok és az akáccal szegélyezett csatorna 
között". 

Ez !az irodalom tehát még nem teremtette meg a maga komplexi-
tásában, ,a maga teljességében ezt a bácskai típust, s nyilván maga 
Herceg sem csak a saját opusából hiányolja azt a „hatkötetes meg-
íratlan regényt", amelynek ez a h őse lehetett volna. Szenteleky locale 
couleur-álmában a típus létrehozása kétségkívül benne foglaltatott, de 
ő  ezt érthet ően másoktól, talán mindenekelőtt éppen Hercegt ől várta. 
És Herceget illetően nem is kellett csalatkoznia elvárásában. Mert bár 
Majtényi Bige Jóskája és számos novellah őse csakúgy, mint a Németh 
István zsebtükrében rögzített megannyi bácskai arcél s a tájék és nép 
Brasnyó •megrajzolta figurái sok-sok jellegzetes vonását mutatták fel 
e' típusnak, a legtöbbet és a leginkább relevánsat Herceg mutatta meg 
belőle. 

Csakhogy ez a jellegzetes típus nem az orosz muzsikhoz hasonló. 
S nem is okvetlenül paraszt, noha a bácskai típust többnyire ilyennek 
képzeljük és akarjuk látni. Ne feledjük azonban, hogy amint a mez ő-
városok polgárai félig-meddig parasztok, a mi nagy falvaink, közsé-
geink — mivel nagyobb részük a török hódoltság után települt újjá — 
parasztjai félig-meddig polgárok. Nem tartom tehát véletlennek, hogy 
a Herceg teremtette bácskai típust — vagy e típus fontosabb vonásait 
— nem a parászth ősök, halászok, molnárok és hajógyári munkások 
között kell keresni, hanem az urak között, pontosabban a századfor-
dulón és századel őn (egészen 1944-ig) magukat uraknak tartó és a nép 
által is annak tartott polgárok között. !Legalábbis azt a típust, amely 
az itt-élő  népek'egymásra tett hatásából alakult ki. Mert ugyan a fal-
vakban is éltek vegyesen különböz ő  nemzetiségűek, de legtöbb helyen 
külön falurészben, jócskán el is különülve egymástól. Ha volt is kö-
zöttük kölcsönhatás, az inkább közvetett volt. Az urak viszont ... „A 
magyar úr és szerb ,úr között életvitel, felfogás és divat dolgában nem 
volt különbség ... pártálláson és valláskülönbségen túl volt valami, 
ami kiegyenlítette az ellentéteket ... egy bizonyos úri magatartás, me-
lyet magára nézve kötelez őnek érzett mindenki, aki ehhez a rendhez, 
a társadalom felső  rétegéhez, az úri osztályhoz kívánt tartozni". (Nagy 
általánosságban. Visszanéző) 

' Mielőtt e hercegi figurák nyomába szeg ődnénk, emlékeztessünk 
arra ,a. vallomására, hogy ő  sohasem tudott csak szépíró lenni, mindig 
szenvedélyesen érdeklődött a közéleti kérdések iránt is. Nemcsak ér-
deklődött, de állást is foglalt (nemzetiségi) kulturális és társadalmi kér-
désekben, ostromolva az el- és kimondhatóság határait. (Ezekbe olykor 
bele is ütközött.) A fentiekb ől következik éleművének műfaji sok-
oldalúsága is: az esszéírás, az irodalmi igény ű  és rangú publicisztika 
egész munkásságában párhuzamosan kíséri szépirodalmi tevékenysé-
gét. Ez azt jelenti, hogy a szóban forgó bácskai típust vagy annak 
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vonásait sem csak novelláiban és regényeiben, hanem esszéiben, pub-
licisztikájában, emlékezéseiben is kell keresni, az ő  „álkalandozásai-
ban", melyek számára csupán ürügy a merengésre. Annál is inkább, 
mert az ún. egyéb műfajú alkotásai mind igényben, mind megvalósu-
lásban egyenrangúak szépirodalmi munkáival. 

Az általa „alkati hibának" is nevezett álkalandozás egyik jelleg-
zetes példája egy becsei látogatásának leírása a Visszanéz ő  Keresz-
tül-kasul című  írásában. Beszélgetésre hívták ide egy iskolába, este 
érkezett, és idegennek, ismeretlennek találta a várost. Aztán nyomban 
emlékezni kezd a régi Őbecsére, ahol Than Mór és Fülöp László fest ők 
alkottak, ahonnan Hiador küldözte verseit a Honder űnek; itt fordí-
totta a szerb költ őket Szulik József és Szászy István; itt tehát „már 
a múlt század utolsó harmadában egy kis szellemi elit ver ődött össze"; 
ezt folytatta a két háború között Draskóczy Ede, aki erdélyi mintára 
Helikont szervezett itt, s „ezüstkoszorúval még az írói lovaggá ütés 
jogát" is meg akarta tartani a városnak. E fejezet a következ ő  vallo-
mással zárul: „'Most látom, hogy az új Becsér ől, a mairól, amely bi-
zónyára lázas ütemben fejl ődik, nem beszéltem. De meglesz annak is 
a szószólója. S a régi városról is szólni kellett, miel őtt irodalmi emlé-
keivel és legendáival végleg el nem merül a feledésben." 

Herceg János tehát e múlt szószólójául szeg ődött, de maga is fi-
gyelmeztet rá: „Amit művelek, nem faktográfia, még kevésbé törté-
nelem", s az ;iménti példához hozzátehetjük, nem is irodalomtörténet 
a szó megszokott értelmében. Hanem — idézzük tovább az írót — „én 
ezekben az írásokban kissé messzebbre nézek és többet próbálok mon-
dani, mint amiről pillanatnyilag éppen szó van". 'Próbáljunk a fenti 
utalás ujjmutatása szerint ismét az író nyomába szeg ődni, s felmutatni, 
milyen irányban próbál messzebre nézni, s mi az .a több, amit el akar 
mondani azon túl, amiről pillanatnyilag éppen szó van. 

Nyilvánvaló, hogy minden álkalandozása és merengése a múltról 
a mához, a kortársaihoz szól. Nemcsak legújabb regényében — amely-
nek ezt a címet is ,adta: Módosulások —, hanem még számos alkotá-
sában az itt végbement módosulásokról szól. Ahogy kimondta, hogy 
egyfajta kuriózum a mi vidékünk, ahol ennyif éle nép szorult össze 
egy szűk területre, olyan kivételt képez abban a tekintetben is, hogy 
az elmúlt egy-másfél "évszázad során megannyi mödosulást, rezsim-
változást élt át. S mégis — a hatóságilag kitelepített németség kivé-
telével — megmaradhatott itt magyar, szerb, bunyevác, szlovák, ruszin 
és román nemzet, nemzetiség, csak azért, mert „minden egyes válto-
zásban volt valaki, aki meggondoltságra intett és türelemre". 

Közülük való többek közt „Őrnagy von Nemegyei", aki ugyan 
nem érezte magát alkalmasnak a katonai pályára, kérte is felmen-
tését Kis Ernőtől, hasztalan, meg sírig tartó bánat is érte, mert a 
román felkelők egész családját kiirtották, de nem ezért tért ki 1848-ban 
a harc elől, hanem mert a magyar urak arra kérték, hogy ha „Stejin 
és .Nenadovi ć  pap támadást intézne", ne fejtsen ki ellenállást. Zombor 
ugyanis mindig a béke városa volt. Ugyanerre kérték a német polgárok 
is. Stejin viszont, a kemény szerb katona, aki mélyen megalázta a bé-
két keres ő  Atanacković  püspököt ,(nem fogadta, mert „éppen borotvál-
kozott"), Schweidel bárón ő  háza elé őrséget rendelt, miután megtudta, 
hogy nem követte férjét és fiát a táborba. Es Platon Atanackovi ć  püs-
pök? Ő  Kossuthtal folytatott tárgyalásai után azért utazott 'Budáról 
Zomborba, hogy „mindent elkövessen a békéért népeink között". De 
„nem 9.  polgárokra, nem a szerbekre s nem a magyarokra" kellett 
befolyast gyakorolnia, hanem a politikusokra, akik" nemigen ismerték 
az idevalósi népet, az itteni sajátos viszonyokat. E 'politikusokkal széni 
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ben vállalták a zomboriak a „gyávaság bélyegét, mint akik tudják, 
hogy. »gyávának« lenni sokszor bátorságot jelent". Nem az író jóste-
hetségét dicséri, hanem írói intuícióját, valóságismeretét és valóság-
tiszteletét, hogy a meggondoltságra és türelemre int ő  példái — sajnos 
— kezdenek ismét id őszerűvé válni. 

Ilyen előremutató példája többek közt Putnik Béla polgármester, 
aki 1848-4g-ben „szinte leltárszer űen adta át a várost a szerb opsti-
nároknak. Simán, 'azzal a természetesnek t űnő  egyszerűséggel, ahogy 
csak polgárok tudnak a változó hadiszerencséhez igazodni". (Aláhúzta: 
J. G.) A hatalom birtokába jutott szerb vezet őség viszont jegyz őkönyv-
be foglalta, hogy „a város szerbjei régi id ők óta testvéri szeretetben 
élnek a »katolikusokkal«, éppen ezért azok soraiból is meghívott né-
hányat a bizottságba". Laz.ar, a kovácsmester is bátran kijelenti, hogy 
Zombor szerb lakossága nem gyávaságból, hánem a népek egymás 
iránti tiszteletéből kifolyólag kereste a békét. „Ha meg mostan az a 
vád ellenünk — vallja önérzetesen —, hogy túl akartuk élni a nehéz 
időket, anélkül, hogy szembeszálltunk volna a szomszédainkkal, hát 
vállalnunk. kell ezt a vádat. Mert ők is kitértek az összecsapás el ől." 
Szintén Herceg írja le részletesen (az Embersorban) Doroszló magyar 
és ,Sztapár szerb lakosságának testvéri összetartását, amely nagysze-
rűen vizšgázott a történelem viharos napjaiban. 

Még az olyan, els ő  pillantásra utópisztikusnak tetsz ő , minden-
esetre parabolisztikus regényében is, mint a Iketánia, valójában a mi 
vidékünk sajátságait, 'a bácskai típus vonásait állítja elénk. Vajon hol 
lenne az az Iketánia, „az urbanizmus nemzetközi fellegvára", ahol a 
„reakciósok" körömszakadtáig ragaszkodnak „az akácfás utcákhoz, 
a földszintes ' házakhoz, melyek szobái előtt hosszú oszlopos folyosó 
futott végig, muskátlival a könyökl őjükön" vagy ahol, miközben el ő-
írászerűen Chopin- és Bach-művet játszottak, „egyszerre bejöttek 
pántlikás kalapban, gatyában, borjúszájú ingben a citerások és rázen-
dítettek a »Kisangyalom, de büdöset fingottál« kezdet ű  népdalra"; ahol 
„a régi romlott rendszer hívei i(ki)lopakodtak az éj leple alatt vala-
melyik faluba, ahol kolbászos bablevest lehetett kapni vagy malac-
pörköltet párolt káposztával meg bécsi szeletet zellersalátával. Arany-
sárga bort tettek az ember elé, és a sarokban cigánybanda muzsikált". 
Még a forradalom vezérének egykori rabtársa, most a rezsim egyik 
oszlopa is úgy vélekedik, hogy „valamit meg kell hagyni a régi, meg-
szokott világból". Mit is? „Mondjuk, a hónap második péntekjén le-
gyen minden házban halászlé, jó ropogósra gyúrt metélttel, utána túrós 
csusza pörccel. És minden második vasárnap húsleves májgombóccal, 
a puhára főtt. húshoz tejfeles tormamártás borsodóval." Iketánia forra-
dalmi kormánya is jórészt vajdasági nemzetek, nemzetiségek képvise-
lő iből áll, s amellett, hogy kudarcba fulladt az ,urbánus mozgalom", 
a „várospártiak forradalma", a „faluellenes mozgalom", az is kudar-
cai közé tartozik, hogy még nem sikerült „kiküszöbölni a megkülön-
böztetésnek ezt az átkozott eszközét, az anyanyelvet, amely elkerülhe-
tetlenül nemzeti forrásból táplálkozik". 

Érthető , hogy a Módosulásokban se szeri, se száma: a csak erre a 
vidékre és az itt egymás mellett él ő  népekre jellémz ő  példáknak, át-
változásoknak. Édesanyjáról például leírja, hogy ,Szlavóniában szü-
letett, Berakban, ahol nagyapám malomgépész volt, s jóllehet magyar 
iskolába járt ..,., a horvát nyelvnek azt a táji változatát beszélte, amely 
semmiben sem különbözött a szerbt ől ... .S iIsten tudja, mit csináltak 
vele, hogy az otthoni'és a falu horvát nyelvének kett ősségét megtartva, 
mégis a magyart válassza mindhalálig. Mint egyébként iKarle Ádám és 
Kopf Mária mind a hat gyereke ...." 
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Az első  világháború végén bekövetkezett módosulás során ilyen 
példákat sorakoztat fel: „A megyéi hivatalnokok nagy része már el-
ment, még az alispán 'Saboljevi ć  ,Dušan iš, nem szólva a 23. gyalog-
ezred tisztikaráról, élén bizonyos Petrovi ć  ezredessel. Az új alispán 
pedig, aki eddig főszolgabíró volt valamelyik járásban, szóval kis-
isten a maga birodalmában, persze tökéletesen beszélt magyarul, in-
kább a szerbben bizonytalankodott, ha közben át-átváltott, »re ćemo"-t 
mondott »recimo« helyett." Egy szerb barátja, aki képvisel ő  is volt 
Baranyában, „választási beszédét azzal kezdte: »Talpra magyar, itt az 
idő, hogy a • radikális pártra szavazva felvirágozzék ez a vidék me-
gint ...«" Ugyanakkor olyan iSzentgyörgyi nev ű  kefekötőről is tud, aki 
„olyan vad horvát lett, hogy felgyújtotta lenn az alsóvárosban a ma-
gyar iskolát ... mert hát mit akarnak azok a magyarok itt a ,Sze-
rémség fővárosában" (Vukováron). „És 'Önkel József? Horvát szár-
mazása ellenére elnémetesedett a mesterségében ..., a felesége meg, 
a gyapjúfonoda »gazdaricá«-ja elhorvátosodott a környék népével való 
állandó érintkezésben." 

Vajon hol, mely részén a világnak történhetnének ilyen dolgok 
szinte . sorozatban, jellemző  módon, mint a Bácskában, azaz Vajda-
ságban? 

Amilyen állhatatosan s a pozitív, s őt felemelő  példák egész során 
keresztül hirdeti Herceg János a vajdasági népek egymásra utaltságát, 
sorsközösségét, kölcsönös megbecsülésének szükségességét, olyan áll-
hatatosan és kitartóan keresi, kutatja a bácskaii, vajdasági . ember 
sajátos vonásait, a történelem folyamán kialakult s napjainkban is 
formálódó típusát is. Nála azonban e típust nem egyetlen regényben, 
novellában kell keresni, az csak életm űvének egészében ismerhető  fel. 

A pilótaiskolában (1930) 
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DÉR ZOLTAN 

A „MINDENES" JUTALMA 

„A költő  csak verset volt hajlandó írni, az elbeszél ő  novellát vagy 
regényt, míg rajtam egész életre érvényes átokként maradt a literáras 
mindenesség készsége, ahogy az újságírás mesterségében megszoktam." 
Két világ című  könyvében írta az el őbbieket magáról Herceg János. 
S most, hogy az Levek és könyvek címen 1971-ben kiadott cikkgy űj-
teményét születésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából ismét el-
olvastam, első  gondolatom az volt, hogy rosszabb ,átok" sose sújtson 
bennünket. Mert lehet, hogy Herceg János idejét és erejét értékes 
szépírói alkótásoktól vonta el a közírói munka, de amit nyert vele, 
s amit mi nyertünk ezzel, az feledteti a föltételezhet ő  veszteségeket. 
Hadd mondjuk meg egyenesen: a „mindenesség" szerepe nem csupán 
szándék dolga, hanem tehetség, készültség és sors olyan adottságaiból 
ered, amelyek elég ritkán találkoznak össze egy-egy írástudóban. Szak-
tudós, recenzens, gazdasági szakért ő  egész biztosan jobb is akad Her-
ceg Jánosnál, de olyan, aki irodalomról, kultúráról, hagyományról 
egyaránt fontosat tud mondani, s méghozzá úgy, hogy a szakmabeli 
és az egyszerű  olvasó számára is érdekes, rajta kívül nemigen akad 
irodalmunkban. Említett kötete, amellyel a kritika — ha emlékezetünk 
nem csal — annak idején nem foglalkozott kimerítőbben, ahogyan azt 
megérdemelte volna, nyomatékkal igazolja mindenesi szerepének ér-
telmét. Azért nyomatékkal, mert a közíró munkái így, összegy űjtve, 
túl az egyes cikkeket életre hívó aktualitás ingerén, általában vesz-
tenek súlyukból, érdekességükb ől. Ha fordítva történik, mint az ő  
gyűjteménye esetében is, annak okát kutatni mindig érdemes. 

Témáinak sokféleségét a sajátos 'érzékenység látja el kohéziós 
erővel. Mindig s mindenben az együttélés érveit keresi. Eszményképe 
Vasa Stajić , aki a nemzeti egyenjogúság földjévé szerette volna ala-
kítani Vajdaságot. De azért Svetozar IPribi čevićre is emlékszik, aki 
kultuszminiszterként a Szerb—Horvát—Szlovén Királyságban á név-
elemzést a szerbesítés eszközévé avatta, iám róla sem ír gy űlölködve, 
csak rezignáltan, s azt is abból az alkalomból, hogy hamvait Cseh-
szlovákiából hazahozták. Lehet, hogy van ok s őt ünnepelni egyéb érde-
mei miatt, a demokrácia nevében kegyelettel őrizni emlékét egy szé-
lesebb közösségben — tűnődik —, „így aztán mi is csak annyit mond-
hatunk, most már magunk is megnyugodva: nyugodjék békében". 
S ez ,a keserűséget békévé oldó, a sérelmet a ma érdekeihez hangoló 
tapintat és felel ősség a legkényesebb témában is segíti őt; hogy be-
széde emelkedett és tiszta. legyen. Petar Ko č ić  nyelvvédő  munkáját és 
Vuk Karadžiič  nyelvteremtő  küzdelmét csak a nyelv ügyét a létezés 
ügyével összekapcsoló problémaérzék révén idézheti olyan friss figye-
lemmel, mint Nyelv és állásfoglalás című  írásában teszi. Jakov Ignja-
tović  érzelmi kett őssége, sorsának tragikus momentumai iránt ugyanez 
a fogékonyság teszi figyelmessé. A sajátos jogérzet különparancsa 
készteti, hogy a magyarországi szerb költ ők antológiáját a teljesebb 
kibontakozás igényével olvassa, hogy Laza Kosti ć  zombori hányatta-
tásában .a méltatlanságot így megérezze: „a lépten-nyomon éreztetett 
másodrendűség, a gyanakvás és megkülönböztetés szinte természetes 
társadalmi' állapota. Szánalmasan szürke magyar dilettánsok vere-
gették a vállát, s amikor különcködésbe kergették, röhög ő  suhancok 
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szaladtak utána az utcán." Kapcsolatot azokkal létesít, legszívesebben 
azokról ír,. akik tisztelték a testvériség törvényeit. 

Figyelmének körét ez .a rokon példákat, rokon sorsokat keres ő  
érzékenység szabja meg, központját azonban Vajdaság alkotja. Vaj-
daság ezzel a történelmi vonatkozásrendszerrel együtt, mely a század-
f ordulótól napjainkig ér. Margalits Ede, iPapp Dániel, !Gozsdu Elek is 
els ősorban ezért érdekli, a sajátos vajdasági színek fölfedezésének 
példáit látja bennük, illúziók, divatok és a különjelleg igényének ösz-
szefüggéseire figyel. Ez a sajátos érzékenység akár gépiessé is tehet-
né, de ett ől mogóvja őt az egymástól messze es ő  jelenségek vallatá-
sában' mindig termékeny távlat, . a szépíró emberlátó és sorsérzékel ő  
képessége. A jelek szerint sokkal több kutatómunka rejlik tájékozott= 
sága mögött, mint amennyit látnunk enged, de emberek és események 
fölidézésében mégsem ez avatja őt szuverén íróvá, írásait élvezetes 
olvasmánnyá, hanem az a folyamatosság-tudat, amely a történelmi 
láncolat máig rezdülő  elevenségét biztosítja. Lehetnek, s bizonyára 
varinak is, akik filológiailag aprólékosabban, tüzetesebben ismerik a 
jugoszláviai magyar irodalom múltját és jelenét, de aki ilyen össze-
függő  és életszerű  folyamatként érzékelné, nincs, s már nem is lesz. 
Herceg János az utolsó itteni magyar írástudó, aki Szenteleky Kornél, 
Szirmai Károly, Veljko Petrovi ć  személyes közvetítése révén őrzi jó 
hetven esztend ő  irodalmiélménykincsét, aki ott volt a sok irányba 
szétágazó Bartha Miklós Társaság ifjai között, aki cselekv ő  részese 
lett kibontakozó irodalmunknak, s aki e nagy id ők során érlelődött 
ízlését és mértékét következetesen érvényesítheti. Érdemes tehát fi-
gyelnünk arra, amit irodalmi múltunkból emlékezete kiment. 

E nagy út legfontosabb, talán elhatározóélményének a Szent-
elekyvel való kapcsolatot és a Kalangya szolgálatában képz ődött prog-
ramot, ars poeticát véljük. Herceg nem állítja ezt ilyen tételesen, de 
könyve egésze erre vall. Nem másolja gépiesen iSzentelekyt, de vele 
összhangban hangsúlyozza az itt és a most jegyeinek fontosságát. Azt, 
hogy az író a maga világáról írjon, mert akkor teremthet igazán ele-
ven és érdemes művet. Művet, melyben az olvasó önmagára, saját 
problémáira ismerhet. A couleur locale igénye — szerinte — jelbe-
széd, ' .amelyet jól kellene végre érteni: „Nem színekr ől volt szó, azzal 
ő  ESzenteleky] nem érte volna be, hanem a vidék rés a nép reális 
állapotáról." Erre a problémára gyakran visszatér, mert úgy érzi, hogy 
az etnológiai hitelesség és az egyetemes érvény sokak képzeletében 
egymást kizáró adottságok. Látható örömmel hivatkozik egy fiatal 
sztapári író, Miroslav Josi ć-Višnjić  példájára, aki hitelesen bácskai 
—  azzal, ahogyan „a faluját, szűkebb hazáját, a mocsarasban elt űnő , 
majd mindent elárasztó hullámokkal újra megjelen ő  Mosztonga kör-
nyékét" költ ői világába emelte —, ugyanakkor új lélektani fölfede-
zésekkel is szolgál. Hűség önmagunkhoz, érzékenység a ma gondjai, 
a vajdasági valóság iránt — ez az eszménye. 

Kit ne érdekelne, hogy ezzel az - igénnyel milyennek találta ak-
kori, húsz év előtti irodalmunkat? Némely jel szerint elégedett volt. 
A pályadíjas regényekben sok aktuális érdek ű  problémát érzékelt, 
Gion Nándor művét, a Testvérem, Joábot pedig a „hazaérkezés" pél-
dájaként méltatta: „S őt, ekkor kapnak a díszletek is tisztább fényt, 
s ami mostanáig mer ő  literatúra volt, az egyszerre megtelik az élet 
örömével és drámai erejével." Ladik Katalin verseib ől is mély és meleg 
kicsengéseket vélt hallani, š néhol „szinte a sors szelét" érezte és 
megértette a trivialitást is. Megelégedéssel állapította meg, hogy azók 
a fiatal írók, akik .mélységesen lenézték ,a vidéket; amelyén` születtek, 
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a nyelvet nem becsülték, amelyen írtak, most — miután messzire ju-
tottak, többre, mint előttük bárki — a tér és id ő  konkrét képeihez 
térnek vissza: ,Kisvárosról, faluról írni nem szégyen többé." 

„Es mégis az az érzésem néha, mondom — írja ugyenebben a 
cikkben —, hogy ez csak program és nem világkép." Egyszer űen szól-
va: a szándék még nem érett a m ű  lényegét meghatározó szemléletté. 
Ez a fönntartás igen jellemz ő  Herceg bírálataira. Elismeréseinek szom-
szédságában mindig jelezni tudja, hogy valami azért nincsen rendjén. 
Taplóízű  próza — mondja például a Testvérem, Joábról, de aztán 
megmagyarázza, hogy a monotóniának m űvészi funkciója van. Major 
Nándor Hullámok című  könyvéről megírja, hogy „nem is az ember a 
fontos, akit meg kellene eleveníteni, hanem sokszor csak la díszlet, 
amely körülveszi, az indulat, amely élővé ugyan nem varázsolja, de 
légkört teremt körülötte". De aztán elismeréssel szól a részletek szép-
ségéről, az anyag nemességér ől, a kreáció bátorságáról. S végül így 
zárja bírálatát: „A szívekhez szólni, reményt kelteni, megért ő  emberi 
viszonyokat teremteni már alighanem mások dolga lesz." S ugyanígy 
dicséri meg Bányai János Súrlódás című  művében azt, hogy mélyre 
nyúl és alaposan áll hozzá a társadalmi helyzet és a jelen taglalásá-
hoz. Tolnai Ottó Rovarház cím ű  regényének költ őiségét méltatja, de 
aztán megírja, hogy Bányainál sok az üres jelenet, „gyakran nem tud-
ja hihetővé tenni, amit mond", s hogy Tolnai avatag és küls őséges 
attrakciókkal őrzi az avantgárdság látszatát. 

Megírja — mondtam többször is, és ha annak, hogy érveire oda-
figyeljenek, hogy magát megóvja a vaskalaposság és földhözragadtság 
vádjától, az az ára, hogy megért őkészségét a határokig kényszerítse, 
akkor — mint ő  Ladik Katalin trivialitását — mi is megértjük s tisz-
teljük eljárását. Annál inkább, mert ma ő  az egyetlen, aki erre képes, 
aki úgy tudja megírni a kifogásait, s őt viszolygásait is, hogy az elfo-
gultság is tudomásul vehesse. S bizonyára azért veszi tudomásul, mert 
Herceg János az új, a merész jelenségek iránt önmagát fölülmúló 
megértést tanúsít, de azért ott, ahol nem egy-egy m űről beszél, hanem 
az új törekvésekr ől általában, egyenesen megmondja, hogy íróink 
egyelőre — s mintha ez még manapság is részben igaz volna — egy-
másnak írnak, a közönség nem érti s nem olvassa könyveiket. Máshol 
a pályázatok dömpingjét bírálva mondja el, hogy a tíz új regényben 
számára csak az id őszerű  kérdések iránti érzékenység, a helyi ügyek 
ábrázolása volt meglepetés, noha ebben is észleli a mesterségesen föl-
hajtott várnyomás szándékoltságát. 

„Nem lehetett volna csendesebben kezdeni, kevesebb hetykeség-
gel és köteked ő  szándékkal?" Ezt is a díjnyertes regényekr ől szólva 
kérdi, de egész kötetére ez jellemz ő : a tényleges eredmény, a való-
ságos vívmány szolgálata. És természetesen azokra a reflexióira, jegy-
zeteire, kritikáira is, amelyeket az Évek és könyvek megjelenése óta 
írt. Ezért is lesznek fontos darabjai irodalomtörténetünknek, ha majd 
egyszer valaki összegyűjti őket. Olyanok, amelyek mind szerz őjükről, 
mind azokról, akikr ől szólnak, fontos fölismerésekkel szolgálnak. Hi-
szen megbízható értéktudata még olyankor is tisztán érvényesül ben-
nük, amikor a direkt min ősítésektől tartózkodik. 
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'VARGA ISTVÁN 

A MOSZTONGA EURŐPÁBAN VAN 

Először 1984-ben figyeltem fel Herceg János egy olyan íré 
sára, amelyet sajnálatos módon, jogtalanul hanyagolunk, 
szemünk láttára, ugyanakkor szinte észrevétlenül válik min 
sabbá. Tudniillik akkor olvastam 1983-ban megjelent Távl 
kötetét, amely izgalmas intellektuális barangolás volt Eurí 
Amennyire emlékszem, a könyv nem keltett korántsem ol 
hangot, mint amilyent érdemelt volna. Rám nagy hatással i 

ben az ,értelmiségi" írásokban mintegy hidat véltem felfec 
tunk és jelenünk között, kétségbeesett hídverést, a provinciK 
lincselnek lerázását. Érthet ő  hát, hogy utána még fokozottat 
déssel olvastam (és olvasom még most is) Herceg János Kite: 
rovatát, amely megszakítás nélkül minden hónapban megjele 
jegyzetek alcímmel az Üzenetben. Most a 88. jelentkezésén 
számításba vesszük, hogy minden alkalommal írása öt 
vagy kommentárt tartalmaz, akkor kiderül, hogy a szerz 
együtt az érdekl ődő  és hű  olvasó, immár vagy négyszáz u 
meg az európai kultúra legkülönböz őbb tájain. Nemcsak ná: 
dülálló teljesítmény! 

A fenti számadathoz hozzá kell tenni azt is, hogy el ő  
életkora ellenére Herceg János még mindig legtermékenyebl 
egyike. Azon túl a hetilapokban is rendszeresen jelentkezik 
időszerű  tárcáival, tudósításaival, mintegy szemléltetve az 
életünk tarkaságát, bonyolultságát és ellentmondásait. Az a 
hogy minden élményét, közvetlent és közvetettet, azonnal í: 
tássá formálja át. Valójában csodálatra méltó alkotói kedv 
alkotói szorgalomhoz társul az olvasás szorgalma. Herceg Já 
pai" írásainak java részéhez valamilyen olvasmány szolgál 
Igaz, néha megteszi egy hír is, s a szerz őben, egy vegyi 
hasonlóan, megindul a gondolatok gomolygása, az emlékei 
kozása, az összefüggések sajátos elrendezése és a következ .  
vonása..Ezek az írásai egyértelm űen szubjektívek, csak a tér 
lyeket idéz, tárgyilagosak. Mindig önmagából indul el, es ,  
készi be röviden, hogy aztán elrugaszkodjék és valahol ] 
állapodjék meg. Az európai szellemi élet sokszínűségének i 

ceg János, kitekintésekor mindig utal erre. Számomra ő  
annak az alkotónak, aki a modern kor eszményképe is le 
aki megtartotta szellemi "és nemzeti identitását, de ugyan 
ismerte, és ezt ezekben az írásaiban hirdeti, hogy a szelt 
rálódás előfeltétele minden egyéb integrálódásnak Európáb 
donképpen ő° nem is szakadt el soha Európától, mindig s 
szének érezte magát, tájunkat és örökölt kultúránkat, hanE 
rűen tudatosan és becsületesen kitartott mellette, hol halkar 
gosabban hirdette azt. Már ahogyan azt bízvást a napi pol 
engedte. Két véglet között bontakozott ki sajátos állásfogla 
részt elutasította a konok nemzeti és nyelvi bezárkózást, de 
a provinciális szűklátókörűséget is. Másrészt nem vált ide] 
tette és hazátlan kozmopolitává sem. Mindkét habitusnak 
tulajdonságait igyekezett magáévá tenni. A volt Közép-Eur 
miségének egyik utolsó igazi képvisel ője, aki még valójábar. 
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hordozza annak emlékeit. Csak örülhetünk annak, hogy immár 
néhány fiatalabb író is, aki visszatér ehhez az örökséghez és felisr 
hogy a politikusok által meghúzott, népeket mesterségesen elvár 

L- határok csak akadályozták a kontinens e részének kibontakozást 
utóbbi fél évszázad folyamán. Ezek azok az írók, akik határsál 
élve gyötrelmesen bújnak ki a történelem által rájuk kényszer 

a 	 burokból és egyszeriben büszkének érzik magukat, hogy több ki 
y 	 rának letéteményesei és ápolói. Herceg János fiatalabb szellemi 
,r 	 vére a horvátul is érző  és gondolkodó, de olaszul író Fulvio Tom 

vagy a szlovénul is érz ő  és gondolkodó, de németül író Peter Har. 
Szeretném, ha a Kitekint ő  még jó néhány éven át ilyen renc 

rességgel megjelenne. Alaphangja, szerzőjének világképe termék( 
t 	 tőleg hat a fiatalabb olvasókra, segít nekik megtalálni helyüket 

' 	 inkon és Európában. Ugyanakkor teljes mértékben indokolt a I 
kintőben megjelent írásoknak válogatását könyv formájában kik 
Hogy az utánunk jövők is meggyőződhessenek arról, hogy a 11! 

n 

	

	 tonga partján élt egy igazi européer. S ha valaha, reméljük, felér 
közép-európai egyetem, mely az itt él ő  népek fiait arra fogja nev 

a hogy még jobban megismerjék egymást és hogy a tolerancia fog, 
végérvényesen a hétköznapi élet alkotóelemévé váljék, akkor 
könyv feltétlenül ott lenne és olvasnák. Akkor fognak igazán r 
szűnni a földrajzi határok, mert erre szükség van, hogy, ahogy 
Herceg János mondja, „az ember lépést tudjon tartani korával". 

Y 

e 
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e 
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Huszonkét évesen (1931) 



PENAVIN OLGA 

A HAGYOMÁNYŐRZŐ  ÉS -ÁTADÓ 

Herceg János igen gazdag, színes, változatos opusából mindig nagy 
érdeklődéssel vártam és olvastam „visszanéz ő" írásait. A Magyar 
Szóban megjelent remek kis írások megszabott terjedelmüknél fogva 
sűrítve -  tartalmazták a táj, közelebbr ől a város, Zombor és környéke 
múltbeli eseményeit, egyszer ű  vagy a város életében résztvev ő, a vá-
ros felemelkedésén munkáló embereinek, a művészetek, a tudomá-
nyok elkötelezettjeinek, a dzsentri világ gavallérjainak portréját, sor-
sát, viselkedését. Herceg János oly természetesen, olyan közvetlenül 
tette« ezt, hogy magunk el őtt látjuk őket, az eseményeknek pedig 
mintha magunk is szemtanúi, s őt részesei lennénk. A vidék, a táj, 
a. többnemzetiség ű  város hagyományait, az itt lakók mindennapjait 
és ünnepnapjait követhetjük nyomon ezekben a két-három flekknyi 
írásokban, majd a szerz ő  70. születésnapjára 1979-ben megjelent 
Visszanéz ő, Helytörténeti emlékek c. kötetben vagy a tavaly az Üze-
netben folytatásokban közölt Módosulások c. önéletrajzban. 

Ünnepeltünk gazdag és változatos opusából nekem a Visszanéz ő  
a legkedvesebb. Talán szakmai elferdülés jele - ez. A hagyománygyűjtő  
és -átadó hitelessége, valóságszeretete és• tisztelete „süt ki" a kötet 
minden lapjáról.. Valóban úgy igaz, ahogyan a könyv köntösén a rö-
vidke beharangozó mondja: „tájunk szinte ismeretlen arcát fedezzük 
fel, történelrriünk sokszor rejtélyes mozzanatait ismerjük meg Herceg 
János könyvének lapjain. Múltunknak, egykor itt élt embereknek 
állít emléket a szerz ő, hogy ne feledkezzünk el a régiekről, ne fje-
ledjük, ami a mienk ..." A régvolt világ nem a könyvbe szorított 
történelem, hanem az él ő , a megélt történelem, a valóságos élet. A 
régi Bácska élete és emberei elevenednek meg a táj ihletése, a város 
és környéke iránti ragaszkodás, szeretet hatására. Emlékekb ől, sze-
mélyes élményekb ől, tapasztalatokból, a múlt iránti érdekl ődésből, 
lírai hozzáállásból, nem ki`s megjelenít ő  erőből,. olvasva, másokra fi-
gyelve, hallomásból .szerzett tudásból, adatokból szövi azt a színes, 
mozgalmas, élő  `Matériát, : amelyet -  olvasva az olvasó, különösen az 
idősebbje, nérn.csak ga zdag adattárnak, hasznos adatoknak vél a vi-
dék, a várás történelmi múltjáról, embereir ől, :sokrétű  művelődési 
kapcsolatairól ,.::ha em saját emlékei így-úg y'=szerzett tudása alapján 
otthonosan él, mozog, tájékozódik -  ebben a világban. Annak ellenére, 
hogy tudja , ež a,' „régvolt világ" -már a -múlté; sok-sok eleme már a 
történelem lombtáráb a került; de e vidék . r •eletünk' színhelye, s mint 
olyan mindnyájunknak kedves:.' 

A - vis sžanéző  c kőtét `minden írását kedvelem, élvezem, hiteles-
ségét méltányolom.,. mégis engem, a földrajzi nevek gy űjtőjét, Vaj-
laság helységei földrajzi nevei 13 kötetének közreadóját legjobban 
érdekel a ZomborTól.. - szólni.... c. fejezet, melyben A város, Parkok, 
fák, virágok, Utak, és éé đok, Pata libelli c. alfejezetek gyűjtik össze, 
fogják csokorba a régi Zombor kül- és belterületeinek sajátos, iZom-
bor-ízű  -út- és utcaneveit, az ott található házak, •udvarházak, villák, 
üzletek, vendéglők, kocsmák és tulajdonosaik nevét, megemlítve köz-
ben a tulajdonosok életét, szokásait, jellemz ő  tulajdonságait. A vár-
megyei és városi középületek, a bennük dolgozó, irányító köztiszt-
viselőket is felidézve, szintén helyet kaptak éppen úgy, mint a par-
kok, ligetek és más földrajzi fogalmak neve mint az embernek a táj- 
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ban, a helységben való tájékozódását szolgáló elnevezések. A zombori 
földrajzi neveket olvasva itt is bebizonyítva látjuk azt az általánosan 
elfogadott tételt, hogy „A helynevek felvilágosítást nyújtanak arról 
a hosszú fejlődésről, mely a letelepült ember munkája. nyomán vala-
melyik falu vagy város bel- és külterületén végbement". Ugyanakkor 
a névanyag elárulja, elénk vetíti a táj képét, vizeit, mocsarait, jelle-
gét, változásait, a talaj min őségét, a határ tagolódását, .a birtoklás 
módját, a földesúri, a községi birtokok helyét, nagyságát. De a vidéket 
birtokló emberr ől is sok mindent elárulnak a nevek. Megtudjuk pl. a 
valamikori lakosok nevét, foglalkozását, életmódját, társadalmi-gaz-
dasági viszonyait, nemzetiségi hovatartozását. A nemzetiségek együtt-
éléséről, a kétnyelvűségről is vallanak a nevek, s őt még a politikai 
történet is kiolvasható a földrajzi nevekb ől. 

A zombori földrajzi nevekben is kifejezésre jut az embernek a 
környezetével, gazdasági és társadalmi viszonyaival való kapcsolata, 
viszonyulása hozzájuk, a változtatás, a javítás, felemelkedés igénye. 

Tekintve, hogy a földrajzi nevek általábán konzerváló erej űek, 
sokszor már nem ható jelenségeket konzerváltak. Nemcsak gazdasági, 
művelődési, topográfiai, közlekedési és még számtalan más viszonyt 
őriztek meg, hanem nyelvi, néprajzi, szociológiai, m űvelődéstörténeti 
viszonyokat, vonatkozásokat is. Az adatokból olvasni tudó felépítheti 
belőlük az illető  hely-, vidék életét, szokásvilágát. Ezt teszi Herceg 
János is nem kis sikerrel, még bizonyos érzelmi ráhatás eszközéül is 
felhasználva a neveket. 

A Vajdaság helységeinek földrajzi nevei c. sorozat egy tervezett 
füzete lesz Zombor földrajzi neveinek adattára. A gy űjtés főleg a 
most használatos nevekre irányul, de szerepelnek majd az adattárban 
a közelmúltban használatosak is, azok, amelyek még továbbélnek, és 
azok is, melyek már csak az id ősebbek használatában vagy már csak 
az emlékezetben élnek. Helyt kapnak a Pesty Frigyes Magyarország 
helynevei 1864-68 között készült kéziratos anyagának . jegyz őktől, 
szolgabíráktól, bíróktól Pesty kérd őívére beküldött elég gyér és sok-
szor pontatlan adatai is. 

Herceg János műveit, különösen a Visszanéz őt mint egy lehet-
séges, el nem hanyagolható, fontos, megbízható forrást kicéduláztam, 
az adatokat alkalomadtán beépítem az adattárba. Ezzel is gazdagítva 
és szélesebb perspektívát adva a névanyagnak. 

Köszönet ünnepeltünknek, hogy megőrizte, megmentette, felje-
gyezte a gazdag névanyagot. Bárcsak lenne még egypár ilyen írónk, 
aki a táj iránti szeretett ől, érzelmi kapcsolattól vezérelve hasonló-
képpen megörökítené szül őhelye, munkahelye névanyagát, felfedezné 
őket az irodalom és mindnyájunk számára. A sók fiktív, kitalált tör-
ténet valóságízt kapna, a nevek a környezetrajz eszközeiként szere-
pelhetnének. 

Nekem mindenesetre a Visszanéz ő  igen kedves könyvem, olyan 
könyv, melyről Herceg János mondja a 7 Nap 11989. július 14-i szá-
mában megjelent Fača libelli c. elmélkedésében: „Olyan könyvre gon-
dolok, amelyhez az embernek vissza kell térnie, mint a régi kedves 
ismerőshöz." 

Igy térek én vissza a Visszanéz őhöz, ha Zombor hangulatát, tá-
jait, növényi és állati nevű  utcáit vagy házait, embereit akarom fel-
idézni, vagy a szárnyvonalak egyikén ki akarok ruccanni a környékre, 
Bácska más távolabbi tájaira, Doroszlóra, Bezdánba, a Telecskai. dom-
bokra, Szivácra, Becsére, Szilágyiba, Nemesmiliticsre vagy éppenség-
gel valamelyik bácskai szállásra, esetleg gyönyörködni a „holdat für-
dető  Krivaja" partján a bácskai esti táj szépségeiben. - 
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ING ISTVÁN 

DELEMNYOMOK ÉS FOLKLÓR JELLEGŰ  
EPIKAI 

 
PRÖZAMŰFAJOK 

,CEG JÁNOS ELBESZÉLÉSEIBEN 

I. Hiedelemnyomok 

Az emberi tudat, a világ dolgainak ismerete meghatározhatatlan 
hiedelemből tevődik össze. Hiedelem mindaz, amit a természet- 
társadalomról mindennapi 'életünk során elsajátítottunk, tehát 

más, mint köznapi tudatunk. Egyéni tudatunk, társadalmi tu-
ik is ilyen hiedelmek halmazából áll, amelyeket attól a közös-

kaptunk, amelynek tagjai vagyunk. A közösség ismeretanyaga, 
rája, hiedelemrendszere szabja meg, határolja körül a mi köz-
tudatunkat. 
, ;A hiedelem fogalmát igen széles értelemben használjuk. Jelen-
rébe tartozónak tekintjük a tudás, vélekedés, hit, babona, tu-
ny, tudákosság szavak jelentését" — írja Hoppál Mihály. Jelen 
nkben a hiedelem jelentését leszűkítve vizsgáljuk, jelentése alatt 
gondolunk az összes felsorolt fogalom jelentésére, csupán azokra, 
rek a népi kultúrából átvándoroltak Herceg János m űveibe. 
A népi tudatban használatos hiedelmek közé Rokeach, Milton 
ik;ai kutató szerint: „— autoritási hiedelmek ....(pl. a szül őktől 
t hiedelmek), — átvett hiedelmek ... ,(vallási vagy politikai in-
.nyektől származnak), — lényegtelen hiedelmek: a hiedelem-
zeren belül az ízléssel összefügg ő , inkonzekvens, következetlen 
edések tartoznak". 
Amikor egy író műveiben keressük ezeket a hiedelmeket, akkor 
Fontosabb, hogy ismerjük azt a nyelvet és azt a kultúrát, amely-
; író beletartozik. így most könnyebb a helyzetünk, mert kortárs 
zláviai magyar íróval foglalkozunk, akinek népi kulturális örök-
valamennyire a magunk öröksége is. 
A népi hitvilággal foglalkozó szakirodalom a hiedelmek soka-
ismeri, dolgozta fel. Herceg János m űvészetében e hiedelmek 
igen keveset találunk a vizsgálódásra kiszemelt elbeszéléskötet-

,'Herceg János: Összegy űjtött elbeszélések. ZI. kötet, 1945 `1965, 
n Könyvkiadó, Űjvidék, 1986). A földművelésre, állattartásra, né-
rógyításra vonatkozó hiedelmek valószínűleg azért „hiányoznak" 
beszélésekb ől, mert témájuk leginkább kisvárosi környezethez 
,olódik, a Lakatosok, köször űsök, szabók, asztalosok, péklegények, 
dyok, mészárosok, fiákerosok, suszterok, csaposlegények, pincé-
ereskedők, vasutasok, • bakterok, zsákolók, öreg könyvel ők, jegy-
nők, elcsapott színészek, cselédek világához, s csak ritkábban a 
;ztokéhoz, akik életének sokkal inkább velejárója a hiedelem-
ismerete. 
Hogy honnan mégis e néhány hiedelem, amelyr ől szó lesz, Her-
János elbeszéléseiben, arra az író életében kell keresnünk a 
zt. Herceg János, a vidéki származású író, alkotásaiban a vidék, 
ben főleg a Bácska, a bácskai kisvárosok, s őt bátran kimond-
k: Zombor embereinek életét ábrázolja. M űvészetében a szülő-
iránti elkötelezettség, s a mester, ISzenteleky Kornél által meg-
;elt, elvárt helyi színek nemegyszer a legfontosabb helyen sze- 
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:ába élt Herceg János kétszer is huzamosabb ideig Buda-
asem szakadt el attól a közegt ől, amelybe beleszületett, s 
yira jól ismeri, hogy egész életművét tekintve, akár az 
cs-Bodrog vármegye teljes leírását is kiolvashatjuk bel őle. 
i hitvilág számos tényez ő  egymásra épült rendszeréb ől áll. 
ndszerben vannak olyan hiedelmek, amelyekhez más véle-
pcsolódnak. Ezek a központi hiedelmek. Léteznek azonban 
amelyek csak egymagukban, máshoz sosem kapcsolódva 

valamit. Ezek a periferikus hiedelmek. 
rceg János elbeszéléseiben ritka hiedelemnyomok mind a 
phit központi hiedelmeihez: a halálhoz, az álomhoz, az 
z, a jeles napokhoz kapcsolódnak. 
állal kapcsolatos hiedelemnyomok közül a vészmadár, a 
ütő  madár, a kuvik a sz őlősgazda köznapi tudatának része-

jelentkezik: 
;tenit a szokásodnak — dühöngök —, te olyan vagy, mint 
dár. Jég lesz! Neked muszáj bejósolni." (206.) Vagyis e 
jelenésekor, hangjának hallatán jósolni szoktak az emberek, 
osszat, általában halált. Esetünkben nem emberhalált, ha-
16. halálát okozta a megjósolt jég, azonban a jósoló asszony 
a kuvikmadár, amely a rosszat biztosan jelzi. Tehát mind-

ák, ismerik a hiedelmet: 
kuvik halált jelez 

!n halállal kapcsolatos a következő  részlet: 
i se hallotta bejönni, mert az mindig halkan jár, a Csend őr 
ugatta meg, hiszen még tegnap elbujdosott, mivel a ku-

,odnak a haláltól." 1(121.) Ebben az esetben az állatok ama 
)1 van szó, hogy megérzik a rossz id ő , elemi csapás, halál 
,Hasonló transzformációt vonhatunk le, mint az el őző  

kutya érzi a halált, 
3. kutya jelzi a halált, 

minőségjelzői bővítménnyel szükséges a hiedelemnyomot 
tnk: elbujdosott (kutya). Elterjedt hiedelem egész Bács-
y a kutyák megérzik s ny.üszítéssel, vonítással, Krúdy sza-
ilással jelzik a tűzvészt, a rablást, a halált. Herceg János 
k is része tehát e tudat. • 
!ál utáni élet teljesen elfogadott ténye a nép tudatának, 
ágának, vallás,? világnézetének. A lélek dolgairól van ilyen-
ibb szó, mely a halál után az őt megillető  helyre kerül, s 
1, de akkor nyomós okkal nem leli, keresi helyét vagy 
jár. 'Közismert a hazajáró lélek fogalma, központi hiede-

yar népi hitvilágban. Herceg János elbeszéléseiben nem a 
lek nyomára bukkantunk, hanem a b űnös lélek nyughatat-
nely bűnétől halálában sem tud szabadulni: 
nok vagytok itten, mint az Orbán lelke: hol lent, hol fönt." 
ta.gyar szólások szerint Orbánnak b űnös lelke volt, ezért 
indóan bolyongania {Bolyong, mint az elátkozott léiek. 
mint Urbán lelke a pokolban. Jön-megy, mint a b űnös 
holtában sem nyugvó, bűneiért még a síron túl is gyöt-

r képe jelenik meg, didaktikai szándékkal, az erkölcsi 
tés hangsúlyozásával. 
iös, gonosz, kegyetlen embernek nemcsak a lelke, de még 
bűnhődhet holta után. Az ilyen embert kiveti a föld, a 
zerint, mert még az sem tud megbocsátani neki:. 

535 



„De a ,Pérsza elátkozta, hogy vesse ki a föld, ha eccer meghal, 
mert ilyen kegyetlen vót az anyjához.” (111.) iItt a kegyetlensége 
miatt különben is bűnhődésre kényszerült gonoszt még meg is átkoz-
zák, tehát kétszeresen sújtja a sors b űneiért. A nép tudatában nem 
történhet csúfondárosabb dolog valakivel, minthogy a föld kiveti 
magából iszonyú bűnei miatt. A megundorodott, egyszer már elte-
metett halott ember látványától irtózva menekül mindenki, hiszen 
a túlvilággal, magával a csúfos halállal való találkozást látja benne. 

Az utóbbi hiedelemnyom jelentkezésében még egy népi hiedelmi 
jelenség meglétét bizonyíthatjuk Herceg János m űveiben: a kimon-
dott szavak erejébe vetett hit, a szómágia létezését. Ez a mágikus 
célra használt szöveg a ráolvasások (nálunk átok) csoportjába tarto-
zik. Igen régi, s mint látni, még napjainkan is él ő  jelensége a népi 
hitvilágnak. S itt a ritkább, a rontó szómágia érthet ő  tetten. Bár 
gyakoribb a gyógyító hatású szómágia, s ilyet is, igaz, csak nyomai-
ban, de találunk Herceg iJánosnál: 

„Hogy jó órában mondjam, egy ujjal sem nyúltak hozzám" (420.) 
— ahol is a kimondott szó ereje, a „jó órában mondom" dicséret ál-
tal nem tud visszájára fordulni a dolog, s nem is akarom megváltoz-
tatni a dolgot. Bizonyos közléseket bevezet ő  babonás eredetű  (pozi-
tív előjelű) mondásként tartja számon a szakirodalom e hiedelmet. 

Jeles napok sokasága jellemzi a magyar népi hitvilágot, de a 
legtöbb a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik. S most nem a két 
karácsony (december 25. és január 1.) közti napokra, hanem a szé-
lesebben értelmezett karácsonyi id őszakra gondolunk. Ilyen napok-
hoz megannyi egészséggel, gyarapodással, szerelemmel, halállal, id ő-
jólással, gonosz szellemekkel kapcsolatos hiedelem f űződik. Herceg 
János elbeszélésében a Luca nappal kapcsolatos népi hiedelemre buk-
kantunk 

„Ha Luca-napkor esik, akkor nem kell félni, akkor nem sokáig 
tart már a tél." x(59.) E nap id őjósló szerepe közismert, gondoljunk 
csak a Lucától karácsonyig terjed ő  12 napra, melyek a hiedelmek 
szerint az elkövetkez ő  év hónapjainak időjárását mutatják, jelzik 
előre. Luca különben is december 13-án, tehát ezen a különleges erej ű  
napon van, s így a hiedelmek meger ősítve kapcsolódnak hozzá. A 
zombori hivatalnok is, lám, ismeri a népi id őjóslás eme fajtáját. 

Az egészségóvásnak szintén több módozatát tartja számon a 
népi hitvilág. Ilyen többek között a Szent János áldása, az egészségre 
kihörpintett utolsó pohár ital: 

„Hanem még egy Szent János áldást megiszunk !" (192.) 
Az égitestek nagyságából, színéb ől, a csillagok állásából ősidők 

óta jósol az ember, s bizonyos megfigyeléseket f űz hozzájuk. Herceg 
János elbeszélésében nem a várható id őt, termést, bajt olvashatjuk 
ki a holddal kapcsolatban, hanem az általános elterjedt hiedelmet, 
hogy kik a lakói e hozzánk legközelebb lév ő  égitestnek: 

„De mivel ekkor már fényesebben ragyogott a hold, mintha 
Dávid hegedűs hajolt volna ki az ablakán, hogy belekontrázzon a 
békák zenéjébe és a csendesebben zeng ő  tárogatószóba" (230.) — 
ahol is a hiedelem Dávid királyra utal, aki a Holdban muzsikál, csak 
éppen a muzsikájára táncoló Cicelle maradt ki, Herceg elbeszéléséb ől, 
hiszen a szövegkörnyezet így követelte: 

.A nép köznapi tudatában nagy jelent őségű  az álom. Hiedelmek 
sokasága, álomfejt ő  kiadványok tömkelege bódítja még ma is az em-
bereket, hogy az álom igenis jelent s jelez valamit. A magyar írók 
közül Krúdy Gyula művei hemzsegnek a hiedelemvilág jelenségeit ől, 
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s így nem csoda, hogy ő  még Álmoskonyvet is írt. Herceg János álta-
lunk vizsgált elbeszéléseiben egyszer t űnik fel az álom különleges je-
lentést hordozó motívumként: 

„— Az éjszaka gyerek voltam, a szomszéd fájáról szedtem a 
szép piros almát, nem tudom ez mit jelent. 

— Szerelmet!" (384.) Ezen álombéli fogalomnak szemiotikai je-
lentését vizsgálva a keresztény tudatformához, a Biblia világához 
vezet az út, ahol is a tilos piros almát a szerelemre csábító kígyó (!) 
,alakú Lucifer lopatja el Évával. Itt viszont már a pszichoanalízis ha-
tárait súrolja a népi tudat, mely lám, nem is olyan primitív, és mély-
séges gyökereivel vetette meg lábát a világ dolgainak tolmácsolásá-
ban, az összefüggések felfedezésében és e tudás hagyományozásában. 

II. Káromkodások 

A folklórjelenségek között a kisepikai prózam űfajok igencsak 
elhanyagoltak .a szaktudomány művelői körében, s bár vannak e for-
mának is felkutatottabb, értelmezettebb részei (pl. a közmondások, 
szólások), azonban igencsak mostohagyermek például a káromkodá-
sok alcsoportja, de ilyen a felkiáltások, példabeszédek, rigmusok vi-
lága is. 

„A káromkodások egy része állandósult szókapcsolat, más része 
a nyelvalakító fantázia pillanatnyi improvizációja; alakilag a szólások-
hoz áll közel. A hirtelen felindulás váltja ki, ,a köznyelvbenélnek 
vele, funkciója az indulatszavakéhoz hasonlít. A káromkodásban ál-
talában egymást, egymás nemzetségét, az Isten és a szentek nevét 
emlegetik durva, trágár jelz ők kíséretében. Formailag néha az átok-
hoz hasonlóak." 

Ha až író műveiben ezek alkalmazásához nyúl, teszi ezt minden 
bizonnyal annak érdekében, hogy mind tökéletesebb jellemzést ad-
hasson hőseiről: műveltségükről,életkörülményeikről, temperamen-
tumuk milyenségéről. ,S Herceg János elbeszéléseiben nagyon sokféle 
embertípust ismerünk meg, akik gyakran hagyják magukat elragad-
tatni, s indulatos beszédükben gyakoriak a káromkodások. A vizsgált 
kötet 81 elbeszélésében majdnem száz káromkodást figyeltünk meg, 
melyek között megtalálhatók az úgynevezett súlyosabb, ocsmányabb 
trágárságok, meg az enyhébb szitkok is, túlsúlyban ez utóbbiak. 

A földöntúli, túlvilági fogalmak közül' Herceg János h ősei az 
istent szidták a legtöbbször x(15 el őfordulás), a szenteket .(2), Krisztust 

a szentséget (1), a Megváltót .(1), a poklot (4); a fenét <1). 
Sorra kerültek a világmindenség dolgai. is: a teremtés <2), a világ 

az ég (3), a csillag (1). 
Az ember személye, foglalkozása, családban betöltött szerepe a 

következő  formákban fordul elő  a káromkodásokban: anya <6), asz-
szony (1), gazda 1(1), kölök <1), paraszt (1), szabó <1), cafat (rossz asz-
szony 1), a dolog (2) és a szokás (1) alkalommal. 

A betegségek közül a guta (1), a rosseb <2) és a frász '(1) van 
jelen a szitkokban. 

Az ember testrészeinek is kijár néhány szitok: a fejnek (1), a 
pofának <2), a szájnak (2), a májnak '(1), a hasnak (1), -a hajnak (1) 
és a bögynek (1). 

S hogy a káromkodásokban milyen jelz ők illetik az embert, ar-
ról a következők tanúskodnak: ,marha ,(6), bitang (5), gazember (3), 
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1), betyár (1), csirkefogó .(1), sehonnai <1), taknyos (1), csibész (1), 	 rE 
Ig (1), gané {1), disznó i(1), pogány <1) és barom (1)., 	 p~ 

Az enyhébb szitkok közé sorolható például a következ ő : 	 a~ 

„A teremtésit ennek a keserves világnak!" (403.), mely csupán 	 e€  
.evezhet ő  enyhének, ugyanis a múltban ezt szigorúan büntették,  
ri Isten mindenhatóságát hallották szidalmazni benne: 	 El  
S e káromkodások a társadalom minden rétegéb ől származó hős 	 kE  
aző i, s nem csupán az alacsonyabb műveltségű , primitív embe- 	 ol  
alaj donságai. 	 je  
Több káromkodás igencsak rokonítható az átokkal:  
„Az isten rogyassza rá az eget 'arra a csonoplyai betyárra, ha 	 m  
igaz, hogy odavaló." (298.) 	 ég 

„ ... hogy szakadt volna rám az ég, amikor megismertelek ..."  
h~ 

„Na, az isten verje meg!" (90.) 	 kt 
„A rókák egyék meg a májadat!" (68.)  
„Rosseb egye le a pofádat." (54.), 	 a  
Az átok pedig „eredetileg a mágia eszköze; a kimondott szó 	 m  
be vetett hiten alapul; kimondása magában hordja teljesülését". 	 m  
a szómágiáról pedig már szóltunk a fentiekben. Lehet gyógyító 	 n(  

tú, de rontó szándékú is. Herceg János elbeszéléseiben az utóbbi- 	 el  
)rdulnak elő . Azonban mindezek az átkok inkább szitkozódásnak 	 kE  
zhetők, s bár formailag és tartalmilag az átok jegyeit viselik,  
jából viszont csak sztereotip szövegformulák, indulatos beszéd- 
etben használt dühkitörések.  

k.  
ty  

III. Proverbiumok 	 . ac  
k 

A már említett szitkok, átkok, káromkodások mellett, igaz, nem  e4  
agy számban, de nem is elhanyagolható terjedelemben fordulnak  
íerceg János elbeszéléseiben a proverbiumok, korábbi megneve- 
1 közmondások és szólások, melyek a fogalmak, szituációk szem- 	 c: 
sségét, nyomatékát hivatottak hangsúlyozni, és stilisztikai je-  
ségük vitathatatlan. Eredetileg a szóképek, képes kifejezések 	 k;  

	

didaktikai célokat segítettek s már az őskori munkamegosztás 	 v;  
ben is használták őket. Manapság a proverbiumokat akkor hasz- 	 is  
k, „amikor az ékesszólásra és a tömörségre egyaránt szükség  

	

De vannak új proverbiumok is, melyek spontán keletkezés űek, 	 hi  emberek, akik a régebbieket ismerik, könnyedén hozzák létre a 	 k4  
ik szólásait, melyek vagy megmaradnak egyéninek, vagy pedig 	

i€  klóralkotások terjedési folyamatainak megfelel ően hagyományo- 	 vi  .k, majd általánosan használttá válnak el őbb csak a kisebb kö- 	 le  gben, majd egyre szélesebb körben, területen.  
Herceg János gyermekkorában a maga környezetében is bizo- 	 h` la .. hallhatta az általa kés őbb felhasznált proverbiumokat, de élete 
mán annyi emberrel találkozott, beszélgetett, hogy az ő  beszé- 
ő l, 

	
( 3  

	

 szóhasználatukból is szintén meríthetett, bár nem szabad 	
k2  lmen kívül hagyni magának az írónak effajta különleges tehet- 

	

nyelvbéli jártasságából, a különleges fordulatok alkalmazásé_ 	 Ji 
redően. Sígy alakjainak jellemzésekor élt is ezekkel afrazeoló- 	 lé 
jelenségekkel, ahogyan anyelvj .árások ismerete is segítette az 	 rc  
►k tökéletesebb megformálásában, bár h ősei inkább ,a regionális 	 fis 

yelvet beszélik, s a népnyelv sajátosságai közül csupán a leg- 
óbb eseteket használta fel: f őleg a hangtani eltéréseket mutató- 	 a 
míg tulajdonképpeni tájszók szinte el ő  sem fordulnak szövegei- 	 hi  



beszélve a nyelvjárások mondattanának különböz ő  vari- 

;ünk az állandó szókapcsolatokra szorítkozik, ide értve az 
elterjedt közmondásokat, s főleg szólásokat, szóláshason-
az egyéni ilyen megnyilvánulásoktól sem tekintettünk el. 

iód O. Nagy Gábor hatalmas gyűjteményének gyakorlatát 
jelben az oldalszám. 

Egy anyának tíz gyerek nem sok, de tíz gyereknek 
egy anyát :nehezére esik eltartani. 0111.) 
Arra mifelénk így hívták azokat a legényeket, akik 
nem ijedtek meg a saját árnyékuktól. (381.) 
Mikor egy lány már elmúlt harminc éves, akkor 
olyan árva lesz, akár a pendelyes gyerek, ha se apja, 
se anyja nincsen. (353.) 
Ügy néztünk mi arra az asszonyra, akár a szenkép-
re. (236.) 
Már nevettek rajtam, hogy így járom a bolondját. 
(294.) Már azt kell hinnem, El Antara a holdban van, 
és a bolondját járatod velünk. (418.) 
Talajfy Gyökér hiába fenyegette, s hiába tartottak 
az álla alá egy füstös cigányheged űt, karjait szoro-
san összefonta, s mereven állt, mint a cövek. (55.) 
A kereskedő  megigazította fején a kalapot, aztán 
félre akarta lökni a vénasszonyt, hogy hazamenjen a 
házába, melyet a maga várának, biztos fedezékének 
hitt, de a virágos asszony úgy állt el őtte, mint a 
cövek. (72.) 
Mármint ilyen szegény, aki maga hurcolja rossz hol-
miját, mint a csiga a házát. (75.) 
A csomó a legpuhább fában is kemény, de én meg-
szoktam, hogy kiverem. (414.) 
Mert olyan a szegény, hogy ha összehoz egy kis 
pénzt, valamivel többet, mint amennyi a rendes ke-
resete, akkor azt hiszi, övé a Dárius kincse. (300.) 
Aztán eccerre fölvitte az isten a dggát. (103.) 
Te, Jani bacsi, csak nem ment el a jó dolgod? ,(249.) 
Erkölcs, társadalmi törvény, világnézet ... hiszen 
egészen egyre megy, de valamihez ragaszkodtak. 
(184.) 
Ha pityóka lesz még málé, meg is élünk talán — 
tette hozzá .a másik sóhajtva, és keze fejével meg-
törölte lógó bajuszát. (57.) 
Hallottam, hallottam, engem nem adtok el! x(370.) 

Neki mán jó — mondta Szemes sógor a halottra 
és az emberek bólintottuk a bölcsességre, mert hát 
tudnivaló, hogy nem a halál nehéz, hanem az élet. 
(121.) 

Hé, gyerek! Tudd meg: azé az eper, aki leszedi. 
(105.) 

Magának vetette meg a feje alját, nem igaz? (204.) 

Egy fészekbe egy család, ez a heles! (243.) 
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gépfegyver 	De akkor már pergett is az égb ől kopogva, sebesen és 
sűrűn, mintha gépfegyverb ől lőtték volna. (206.) 

gólya 	 De engem se a gólya költött, keményen tartom ma- 
gam. (296.) 

gomba. 	Itt van, kérem, Kákonyi, három kisfia van, olyan 
hirtelen születtek és nőttek meg, mint .a gomba. (77.) 

gödény 	Tiszttársai majdnem kivétel nélkül szerették, ... 
mert úgy tudott inni, mint a gödény. !(51.) 

hát 	 Könnyű  az ilyennek — mondta Kázmér úr, mert 
a lakó vidáman ,.énekelt a másik szobában, miköz-
ben a bútorokat taszigálta, és néha a felesége .is 
vele dalolt —, hátán háza, kebelén kenyere. (22-23.) 

hír 

	

	 És a jó hír meg a szép mese gyorsabban száll, mint 
a száguldó szél a prériken. (419.) 

jótét 	 De jótét helyébe jót ne várj — mondotta rabbi Akki- 
ba igen találóan. <40.) 

kenyér. 	Szoba-konyha sárból tapasztva, náddal födve, ez is 
az apjáról maradt rá, de földje egy göröngy sem volt, 
az uraságnál szolgált az apja után, suttyó legény 
korától, amíg csak ki nem tellett a kenyere. (32.) 
Lefittyedt ajakkal, felakadt szemhéjjal bámult, mint 
akinek már elfogyott az életében a kenyere. (145.) 
Együtt ettük valamikor az uraság kenyerét; bör-
tönbe is együtt vittek bennünket. x(362.) 

kéz 	 Mert ez olyan kincs a mai világban, hogy két kézzel 
kapnak utána. x(70.) 

keze-lába 	— Majd tavaszra elmegyünk innen lakni — legény- 
kedett tovább —, nem hagyom, hogy másnak legyél 
a keze-lába. (355.). 

kígyó 	 Akit egyszer a kígyó megmart, az a békától is fél! 
(62.) 

kívánság 	De azért az én kisfiam még álmában se tudott olyat 
kívánni, hogy meg ne vették volna neki. (242.) 

korhely 

	

	Vencel úr mosolyogva nézte, s közben gyengéden 
szidta, mint a korhely embert a jó feleség. (76.) 

Krisztus 

	

	És a Krisztus kínszenvedéséért se jutott volna más 
szó a nyelvére. x(249.) 

kutya 	A kollégák sem emlegették irigykedve Jolánkát, az 
angyalt, aki oly hűséges, mint a házőrző  kutya. (284.) 
Se kutyája, se macskája, magának nem lesz nehéz 
összeszedni magát. (349.) 
Bánom mán, mint a kutya, aki kilencet kölkezett, 
hogy erre á munkára vállalkoztam. (236.) 
... az őrök konyhája fel ől kegyetlenül szállt a leve- 
gőben valódi zsírral f őzött rántott leves szaga, hogy 
ők is a fogukat csikorgatták, mint a kutyák ... (462.) 
Öregem, ez úgy rázza le magáról a gavallérokat, 
mint kutya a bolháit. (402.) 
A feje fölé tartott Lándzsák íve alatt oly fáradtan 
.és öregesen vonszolta magát, mint egy megvert ku-
lya. (416.) 
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láb 	 Csak arra kérném, legyen szíves egy kicsit vigyázni, 
nehogy lába keljen valaminek, amíg kijözök. (75.) 

ló — Azt mondod, pajtás, szereted a lovakat — mondta 
szinte ellágyulva Vida Feri —, hát én meg azt mon-
dom, aki a lovakat szereti, rossz ember nem lehet. 
( 191..) 

majomkirály 	ríosszú, divatos télikabátomban, széles karimájú, ga- 
lambszürke kalapomban úgy festhettem azzal a kis-
borjúval az út közepén, mint a majomkirály. (298.) 

nagy 	 Goridólt egy nagyot. (63.) 
nap 	 Pláne, aki hétfőn kicsit álmosan ébredt, mert tánc- 

ban volt a babájával, vagy a kugligolyót görgette 
.éjfélig, megfeledkezve róla, hogy több nap, mint 
kolbász. (25.) 

nyak 	 — Nézd, Feri — mondta aztán, és olyasvalamit akart 
mondani, hogy ő  sose volt huligán, ő  nem akarta 
senkinek a nyakát törni, hát a nyavalya tudja, mi 
történt vele, hogy most éppen ő  fordult ellene. (249.) 

nyelv Hiszen annak a Rózsinak, a doktor feleségének olyan 
a szeme, mint a sólyomé, a nyelve pedig akár a 
kígyó fullánkja. (343.) 

nyúl 	 ... a gyerekek úgy füleltek, mint a nyúl... (43.) 
aztán úgy meglapult mereven, mint a nyúl, a 

fejét se merte megvakarni ... '.(309.) 
okos 	 Ha Csúzát elhagytuk, akkor ott is vagyunk már — 

felelte a kocsis, hátra se nézve, s a választól az asz-
szony nem lett okosabb. (239.) 

óra 	 Hogy jó órában mondjam, egy ujjal nem nyúltak 
hozzám. (420.). 

orr 	 Ez csak parancsolt, szaladgált, néha még lármázott 
is, mert ő  volt az igazgató, és az embernek néha úgy 
tűnt, hogy nagyon is fönn hordja az orrát. (248.) 

ökör Komolyan 'mondom, nem is olyan rossz ez a bor — 
reccsent ránk ,Bede, megvakarta sz őrös mellkasát, és 
kénytelen volt magában inni, mint az ökör a köz-
mondásban. 1(401.) 

öreg 	 Olyan öreg, mint a világ. (401.) 
öregség 	De az öregség nem bottal jár, hanem lassú vagy 

gyors halállal, ahogy az ember a sorsától kiérdemel-
te. (486.) 

pénz 	 ... pénz nélkül, ugyebár, nem megy messzire az 
ember. (61.) 

Pilátus 	Hisz elinná a Pilátus palástját is, egyébre sincs gond- 
ja. {35.) 

pohár 	Hisz tudod jól, sose voltam barátja a pohárnak. (363.) 
puská 	A hivatalnoknak eszébe sem jutott letorkolni közön- 

séges viselkedése miatt a feleségét, mert ez most 
úgysem számított, hanem felugrott, mintha puská-
ból lőtték volna ki, s az asszonyal együtt elrohant. 
(63.) 

rossz 	 — Kabók bácsi! — kiáltja feléje egy kis barnapiros 
lány —, tán rossz lábbal kelt föl,máma? (131.) 
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rossznyavalya Tudta a rossznyavalya! <45.)  
skatulya 	Elnézlek, hogy milyen szép vagy és re]  

tiszta, mintha skatulyából vettek volna I  
nap ... I(459.)  

sült galamb 	Sült galamb nerri száll sehol. (378.)  

száj 	 Betömi az ember Száját, és már fordul is  
tovább azt a lábost, s néki még örülni  
nem említi azt a húsz százalékot, ami e:  
jó ideje benn marad .a kasszában. {248.)  

szakács 	— Olyan vagy te is — mondta Kabók  —, 
rály szakácsa, hogy megél a nyalakodásbul  

szárny 	Az angyalokra sem az isten csatolja  a ; 
hanem a hiedelem ...:(350.)  

szegényes 	Szegényesen, de kényesen! (190.)  
szem 	 Hiszen annak a Rózsinak, a doktor feleség ,  

a szeme, mint a sólyomé ... (343.)  
szent 	 S az asszony cirkuszt csinált otthon, és  

szenteket az égből. (68.)  
szó 	 Egy büdös szót se szóltak! '(45.)  
szög 	 De csak pár év kell még, akkor én is sz E 

tom a kalapomat. {366.)  
szú 	 Sakáig úgy tett, mintha észre sem venné  

változást az életében, pedig belülr ől úgy  
nat, mint szú a fát ... (67.)  

szűr 	 .. nem tudtalak elfelejteni, s amint kite  
szos szűrét, látod, újra itt vagyok. {458.)  

tánc 	 Kicsit gyorsabban, ne csak úgy, mint .aho € 
táncolnak. {296.)  

tromf 	 Inkább azon mérgelődött Jani bácsi, hog  
leségének mindig készenlétben van a troY  

vad 

	

	 Én mindig előbb láttam meg, mint ahogy  
volna, és úgy menekültem, mint a vad. (16  

vadszamár 

	

	A gyerekek bukfencet hánytak a porban,  ~ 

lét cibálták, és ordítottak, mint a vadszarm'  

vékony ... egy összecsukható vaságy, benne a k  
zatú szalmazsákkal, amely olyan vékony  
a laposguta ...1(74.)  

vén 	 Úgy megöregedett, meghülyült, mint vén  
ember. (16.)  

verés 	 — A jó kutyának .is jót tesz néha a verés  
az asszony ...,(146.)  

víz 	 — Menjen a víz alá! {49.)  
Majd elmén a víz a híd alatt. (125.)  
Méghozzá nekem köllött ,őtet a víz alá nyc  
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KÉT LEGÚJABB KÖNYVÉRŐL  

HERCEG JÁNOS: Módosulások; Kitekint ő .  

Forum, Újvidék, 1989. 

7 	 A TANÚV•ALLOIMÁS MEGGYŐZŐ  ER.EJÉV•EL  

Herceg János Módosulások című  könyve több irányból megközelíti  
Ezek közül egyike a legizgalmasabbnak talán az, amely a mi  
hovatartozást feszegeti. A kiadó a fülszövegben regényt említ, cl(  
a meghatározást nem tartom a legszerencsésebbnek, mert a m  
hiányoznak a regény, legyen az hagyományos vagy modern, kell ,  
Ezzel szemben, tekintettel arra, hogy a szerz ő  személye, korabeli  
,ó néhányszor felbukkan, azt mondhatnám, hogy a Módosulások  
lamilyenfajta . memoárirodalom. Ha még alaposabb vizsgálat tárg;  
tesszük a könyvet, akkor rájöhetünk, hogy különös és specil  
műfajú alkotással állunk szemben, amely er ősen magán viseli  
zőjének kézjegyét, valóságmegközelít ő, műépítést végz ő  alkotási  
jának jellemzőit.  

A felidézett kor minden kétséget kizáróan sorsdönt ő  jelentő  
volt nemcsak a Zomborban él ő  népek számára, hanem a város  
ténetét is nagymértékben befolyásolta. Mint ahogyan arra a ki  
címe utal, elkövetkezett a módosulások ideje: a „birodalom" szél  
lása után új határvonal alakult ki egy olyan tájon, ahol ilyen  
volt, és ez kiszámíthatatlan hatással volt az ott él ő  emberek szán  
Eljött tehát a módosulások korszaka az els ő  világháború után, am  
is újrarendeződtek a nemzetek és egyének közötti kapcsolatok. Ú  
népmozgás indult meg, ez az évszázados „hagyomány", az igazi „1 -]  
keresése feltámadt, kitöltötte a korszellemet és sók esetben trag  
emberi sorsok kibontakozásához vezetett.  

Herceg János ebben a könyvében arra a nehéz feladatra váll  
zott, hogy a maga módján felidézze ezt a szellemi légkört, hi  
ő  tulajdonképpen az utolsó értelmiségi alkotó tanú, aki ezt hitel ,  
teheti. A megidézett :Zombor ezzel a m űvel búcsúzik a jövőtől. S ]  
ceg Jánosnak köszönheti a jövendő, hogy fennmaradt ez az im  
örökre letűnt világ. A szerz ő  tudatosan kiiktatta művéből a didh  
kusság legelemibb nyomait is. Nem, könyvét nem azért írta, 1  
az utókor tanulságot vonjon le bel őle. Tudniillik ő  meg van győzi  
arról, hogy hamis az állítás, miszerint az új világ a régi hibáin c  
Helyette azt vallja, hogy az új világ tulajdonképpen ismétli az E  
korok melléfogásait, a történelem az ismétl ődések sorozata. A r  
megjelent másik könyvében, a Kitekint őben, egy helyen „személyt  
történelmi végzet"-et emleget. Az egyéni sorsok tragikumát e:  
értelmetlen ismétl ődés szüli.  

Herceg János mesélő  kedvében írta ezt a könyvet. Egyébkér  
számára a valóság nem más, mint emberi sorsok sokaságának ös  
sége, mindegyik egyedi sors darabja a valóságnak. A Módosulá  
ban számtalan emberi sors alakulását követhetjük. Épp ezek  r 
száma és a könyv jellege miatt a szerz ő  nem mélyed el megelever  
sükbe. Helyette arra törekszik, hogy tömören, a lényegre  ut ~ 

felvázolja egy-egy ember életének alakulását. Egyes „h ősök" m  
össze egyszer bukkannak fel, mindössze néhány mondat erejéig,  



sok többször, de nem azért, mert valamilyen összefügg ő  cselekmény-
sor hordozói lennének. Mert a könyvnek nincs a hagyományos érte-
lemben vett cselekménysora, amelyre ráépülne az emberi sorsok 
tömege, az egyedüli igazi „hős" a történelem, amely láthatatlanul 
alakul és alakítja az egyedek életét. 

Igen, a Módosulások a történelem könyve, jóval több, mint Zom-
boré. Zombor csak példa, mert a történelem alakulása itt érte a vi-
lágot befogadni készül ő  ifjú Herceg Jánost. „Ez a népi konglomerá-
tum, amelyben felnőttem, később nosztalgikusan éreztette velem 
hatását. Mintha Zombor ebben a topográfiai összetételben s a min-
den etnikai jelleget összemosó, polgáriasult belvárossal az egész vi-
dékre, a vármegyére is jellemz ő  lett volna, mint valami miniat ű r 
Európa" — írja egy helyen. Épp a széles körkép kibontakoztatása 
által igyekezett megidézni a korszellemet. A mai olvasó meglepetés-
sel állapíthatja meg, hogy milyen bonyolult és gazdag volt a válto-
zások világának-  légköre. A szerző  értelmezésében Zombor valóságos 
kis Európa volt nemcsak nemzeti összetétele, hanem az új iránti 
nyitottsága miatt is. A széthullott impérium értékeket is termelt, 
amelyek az új körülmények között fel- vagy leértékel ődtek. Herceg 
János ezeket az értékeket hozza a felszínre, utal az ellentmondásokra 
is, egyszóval ő  az, aki látja: a „magas" politika mellett e tájon 
akkor kialakult a nemzetek egymás mellett élésének egy specifikus 
formája, amely a tolerancia jegyét viselte magán. A szerz ő  szerint 
ez a tolerancia az új körülmények között veszélybe került. A könyv 
második felében számos kivonulásról számol be. Egyének vagy egész 
családok kerekednek fel és hagyják el e . tájat. Az okok különböz őek 
voltak: egyesek egyszer űen képtelenek voltak múltból származó el ő-
jogaikról lemondani, mások — joggal vagy jogtalanul — veszélyez-
tetve érezték identitásukat a már említett tolerancia halványulása 
miatt. Mert a számtalan emberi történet mögött a Módosulásokban 
nemzetek története is meghúzódik a háttérben. A zombori magyarság 
félelmét, helykeresését és reménykedését jeleníti meg e könyvében 
Herceg János. A mű  befejező  szakaszában az iskolarendszerben beállt 
változásokról van szó. Valami fura véletlen folytán ez a téma a 
könyv megjelenésékor id őszerű  értelmezést nyert. Ez is mintha iga-
zolna a szerz ő  elméletét a törtértelem ismétl ődéséről. 

A Módosulások nagy empátiával megírt könyv. És az empátia 
mindig a tolerancia szülöttje. Csak az tud megérteni mást, aki tole-
ráns. Herceg János mindegyik h őséről, függetlenül annak nemzeti 
hovatartozásától, egyforma megértéssel emlékezik meg. Számára azok 
emberi magatartása a dönt ő . Ez nem jelenti azt, hogy nosztalgikus-
érzelg ős hangon ír, bár néha ez a. hang uralkodik el, nem: igyekszik 
tárgyilagosan megjeleníteni magatartást, tettet, eseményt. A zom-
bori világot elfogadja olyannak, amilyen. Távol áll t őle bármilyen 
„világmegváltó" gondolat, a „világmegváltó" tett pedig mer őben ide-
gen számára. Érezhet ő  módon jut kifejezésre az, hogy nem kerekedett 
felül benne semmilyen dogmatikus eszmerendszer, ma is vallja . : a 
gondolat szabad. Ugyanakkor tudatában van a gondolati szabadság 
veszélyeinek. Ezekt ől a veszélyekt ől humanista európai szellemi alapál-
lása óvja meg. Az alapjában véve anekdotikus hangvétel a magyar 
próza legnemesebb hagyományaihoz köt ődik. A szerző  gazdag szó-
kincse, mondatainak könnyed egybefonódása, néha érzelg ős, máskor 
ironikus hangszíne nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Módosulások 
súlyos tartalmi mondanivalója ellenére olvasmányos alkotássá váljék. 
Megejtő  az író emlékez őképessége: a könyvben leírt élmények köz-
vetlenek, aránylag fiatalkorban érték, de ett ől függetlenül élesek, 
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árnyaltak és hitelesek. Mintha tudta volna, hogy egyszer majd be 
kell számolnia, nagy befogadó szándékkal járta be Zombor utcáit, 
tereit, figyelte meg sokszínű  lakóit. 

;Ismerve Herceg János írás iránti elkötelezettségét, amely nem-
csak tájainkon egyedülálló, hanem egyáltalában a kortárs magyar 
nyelvű  irodalomban, csak halálával tartozunk neki, hogy erejéb ől és 
idejéből e könyv megírására is futotta. Ugyanakkor meg vagyok gy ő-
ződve arról is, hogy megírása nem jelentett nagy er őpróbát számára. 
Az anyagot, a múlt szelektív sz űrőjén gyérítve, vagy hatvanöt éve 
magában hordozta és szépirodalmi alkotásaiban már fel is elevení- . 

tette. Ez alkalommal azonban egyszer űen átadta magát a mesélés 
örömének és szellemesen cseveg. A Módosulások olyan, mint; egy már 
lassanként mondaszerű  világról szóló bensőséges és meleg hangú 
jelentéstétel. Egy olyan író tollából, aki immár megbékélt azzal, hogy 
a felidézett világ — volt olyan, amilyen — végérvényesen elsüllyedt. 
A korabeli ellentétek és feszültségek felidézése, újbóli feszegetése nem 
váltana ki a mai olvasókból erőteljes visszajelzést. Épp ezért . a Módo-
sulásokban .a felidézett évek ma szebbnek t űnnek, mint amilyenek 
valójában lehettek. Az id ő  múlása enyhített a tragédiákon, amelyekre 
a szerz ő  legtöbbször szemérmes tömörséggel céloz. A Módosulások szu-
verén szépirodalmi mű , amely komoly értékeket hordoz magában, de 
— úgy érzem — még csodálatosabb lett volna regényt írni err ől a té-
máról, ezekkel a szerepl őkkel. A dokumentum ekkor valójában ön-
álló életet kezdett volna élni, amelynek reakciókiváltó ereje jóval 
erőteljesebb lett volna, mint e könyvnek. De akkor már egészen 
más technikát kellett volna alkalmazni, a cselekményesség más formá-
jának kellett volna kibontakoznia, az anekdotikus mesélés nem lenne 
alkalmas erre. Zomborr regénye nem született meg Herceg János 
tollából. Helyette urai emlékeit tette asztalunkra. Ezek is lényegesen 
gazdagítják irodalmunkat. 

AZ fRÓ BEGY iLEHEiZ1SÉGEIS ARCKÉPE 

(Részben képzelt el őjáték) 
Most tudod mit csinálok? — Nem. — Kirakom az őserdei képet. Ahol 
a kislányok a nagy fűben táncolnak. És te a sok cédulával mit csi- 
nálsz? — Én is majd kirakok valamit. — Mit? — Egy bácsi arcát. 

Herceg János Kitekint ő  című  kötete folytatása el őző  ilyen felépí-
tésű  könyvének. Az alcímben az áll: Napló helyett 1984-1987. A 
kötet tulajdonképpen az Üzenetben megjelent írásokból állt össze és 
műfaji meghatározásáról szólva talán azt mondanám, hogy egysze-
mélyes kulturális világmagazin. Tartalmazza a szerz ő  reflexióit külön-
böző  kulturális élményeivel kapcsolatban. Szinte mindegyik írásnak 
azonos a szerkezeti 'felépítése és terjedelme. Valamilyen jelenség 
(olvasott vagy hallott hír, esetleg utazási élmény) a könyv írójában 
gondolatok sorát váltja ki. Ezeket logikus sorrendben bontakoztatja 
ki és tudatosan igyekszik valamilyen végső  következtetés irányába. 
Ezek az írások mindig valamit bizonyítani igyekeznek és ékesen tanúš-
kodnak szerzőjük táj ékozottságáról, élményeinek gazdagságáról és 
elmélkedő , gyakran moralizáló hajlamáról, talán azt mondanám: gaz-
dag élettapasztalatából fakadó bölcsességér ől. Épp ezért az írások 
tételszerű  megállapításokban oldódnak fel. Ezeket a megállapításokat 
az olvasó elfogadhatja vagy kétségbe vonhatja igaz mivoltukat. Egy- 
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ben azonban nem kételkedhet: a szerz őőszinteségében. Írásom célja 
nem Herceg János írásmódjának elemzése, sem megállapításai helyes-
ségének feszegetése. Vizsgálódásom célja az, hogy felvázoljam a könyv 
szerzőjének arcképét annak alapján, hogy ő  másokat milyennek lát. 
Mintha a festő  művei alapján kutatnánk a fest ő  után. 

Az ötlet természetesen nem eredeti és újszer ű , már - számtalan 
ilyen kísérlet volt. Utaljak egy frissre. Most jelent meg John Updike 
E gyönyörű  zöld planétán című  kötete, amely esszéket és hagyomá-
nyos könyvismertet őket tartalmaz. Jellemz ő , hogy a kötet ismertető i 
nem azzal foglalkoznak, hogy mennyiben járult hozzá John Updike 
a tárgyalt író vagy mű  „megfejtéséhez", hanem hogy milyen John 
Updike, a kritikus arca. Jómagam is ezt tettem a könyvet ismertetve, 
és a munka sugallta az ötletet: próbálkozzam meg Herceg János köny-
vét tanulmányozva szintén e feladattal megbirkózni, azaz igyekezzem 
kideríteni, hogyan bontakozik ki az alkotó arca másokról szólva. Az 
eljárás a következ ő  volt. Tüzetes vizsgálódás alá vettem az írásokat 
és kis cédulákra kijegyeztem a szerz ő  megállapításait, a cédulákat 
igyekeztem tematikusan csoportosítani. A portré „megfestéséhez" öt-
venkét cédulát <mondjuk „ecsetvonást") használtam fel. Az eljárás 
helyessége természetesen vitatható, de magában foglalja a teremtés 
játékos izgalmát. Olyan szellemi aktivitás, amelynek terméke szemünk 
láttára bontakozik ki és a végén jómagunk is csodálkozva szögezhet-
jük le: ez lenne valójában az író arcképe? 

Teljes mértékben érthet ő, hogy Herceg Jánost mint írót els ősorban 
az irodalom és a vele kapcsolatos megnyilatkozások érdeklik. Legtöbb 
észrevétele épp ezért irodalmi indíttatású és vonatkozású. Soraiból 
azt vettem ki, hogy meg van győződve az irodalom ember- és társa-
dalomformáló erejéről. „A gyors világsiker mindig gyanús. A best-
seller tömeghatása csak nagyon ritkán szabadul meg a szellemi deval-
válódás kritériumától", állítja, de ugyanakkor leszögezi: „Az iro-
dalom nagy kerít ő  tud lenni", s ennek a gondolatnak logikus folyta-
tása van: „Mi mindenbe vitte bele a tömeget az irodalom, amikor 
lemondott az egyes emberek sorsának ismertetésér ől, s ehelyett az 
éppen időszerű  társadalmi szenvedélyek hirdet ője és terjeszt ője lett." 
Tehát ellenzi mind a siker-, mind az irányított irodalmat. Az utób-
bival kapcsolatban állapítja meg: „Nem lehet határozottan megálla-
pítani, mi a rosszabb: az író utólagos felel ősségre vonása, vagy az, 
ha megakadályozzák, hogy műve napvilágot lásson." Valósághoz és 
cenzúrához való viszonyulását így jellemzi: „Engem személy szerint 
egész fiatal korom óta mindig izgatott a valóság anyagának a tár-
sadalmi tükörképe, s magát a műfajt is szerettem: a riportot ... a 
lázítástól se visszariadva a cenzúra által megengedett határok kö-
zött." Ugyanakkor tisztában van az irodalom hatásának korlátjaival 
is: „Az irodalmi alkotás nem olyan szabad és független médium, 
mint a képzőművészet és a zene, amely mindenkihez egyformán szól." 
A kétség hangja érződik ki egy másik idézetből is: „Az irodalmi 
igazság nem mindig egyértelmű . Vannak benne ellentmondásos árnya-
latok, mintha abszolút igazság nem is létezne, s a középút nem len-
ne messze a kényszer ű  megalkuvástól." Tehát Herceg János értelme-
zésében az irodalom hatásos kinyilatkozási forma, de igazsága több-
értelmű . Ami az irodalmi témákat illeti, véleménye szerint állandó 
visszatérésnek lehetünk tanúi. „Nincs új téma, csak új alkotók van-
nak", mondja, majd hozzáteszi: „Új eredeti téma úgyszolván nincs is. 
Mindent megírtak és megfestettek azóta, hogy az írásbeliség elter-
jedt. A formanyelv változott." Ennek a gondolatnak még tömörebb 
megfogalmazása a következ ő  mondat: „A költészetben nem mindig 

546 



az a fontos, amit a költ ő  mond, hanem az, ahogyan mondja." Számára 
a világirodalom írók sokasága, akik mindig ugyanarról írnak, de 
mindegyik a maga módján. ,Az én vissza-visszatérésemet egyes köny-
vekhez nem az úgynevezett örök igazságok, nem a világrenget ő  gon-
dolatok váltják ki, hanem annak a külön világnak a vonzása, amelyet 
minden költő , ha igazán az, kifejezett." Utal ez az olvasás igazi örö-
mére. A fentiekben idézett gondolatcsoportot egy helyen humorosan 
Igy foglalja össze: „Nem létezik új meg régi irodalom, nincsenek 
régi könyvek, csak öreg emberek vannak." Beismeri, hogy néha a 
szórakoztató irodalom is leköti, mert szerinte „az úgynevezett irodal-
mi krimi, amely nemcsak izgalmas, de szórakoztat, s őt szép is lehet". 
A kiábrándulást is ki lehet fejezni az irodalom nyelvén, mert „sza-
tíra nélkül nem is lehet kifejezni a csalódás keser űségét". Herceg 
Jánost érdekli a provinciális irodalom és annak velejárója, a fordítás 
is. Kiemeli: „A műfordítás pedig a világ művelődéstörténetének leg-
fontosabb fejezete. Erre épült a világirodalom." Épp a m űfordítás 
erejében bízva jelenti ki, hogy „nem hiábavaló a remény, hogy egyszer 
majd otthonosan mutatkozhat be új környezetében a magyar iro-
dalom Jugoszláviában". Tudatában van annak, mit jelent vidéki író-
nak lenni. „Isztriainak vagy vajdaságinak lenni annyi, mint egy külön 
világba, mint egy szigetbe zárkózni." A helyi és nagyvilági kett ős 
szorításában nehéz élni. Erre céloz, írótársáról szólva: „Szenteleky min-
dig is inkább a világirodalom honpolgára volt, mint azé a szellemi 
élete s azé a népé, amelyhez anyanyelvénél fogva tartozott." 

Herceg Jánost vonzásában tartják a m űvészet más ágai is, nem-
csak az irodalom: a festészet, építészet, zene. Érdekes, hogy e terü-
leteken is a megnyilatkozási formák keltik fel figyelmét. Megállapítja, 
hogy ma „az egész képz őművészet szakított a forma általános tör-
vényeivel, mert minden művész önmagának lett a törvényhozója. 
Anélkül, hogy tekintettel lett volna rá, mit várnak t őle". Ugyanak-
kor józanságra utal következ ő  megállapítása: „A formabontás csak 
a költészetben és a képz őművészetben élvezhet polgárjogot. Tisztelet-
ben kell tartani a dolgok rendeltetését", vagy: ,,Az 'igazi m űvész a 
mindennapi munkáról sem képes lemondani." A m űvész és közön-
sége bonyolult összefüggésére is kitér néhány alkalommal: „Közön-
ségigény és művészi magatartás nem mindig összetartozó tényez ő ." 
Ezt a gondolatot tovább fejleszti: „A m űvész, illetve költő  annyira 
tartozik válaszolni a saját kérdéseire, mint arra, amit a világ elvár 
tőle." Tehát ,olykor a legállhatatosabb művész is kénytelen megal-
kudni". A másik veszély az utólagos értelmezés gyakran torzító ki-
hatása: „A nagy szellemeknek mindig is az volt a sorsuk, hogy kisa-
játították őket. Mert mindenki megtalálta bennük, amit várt t őlük." 
Tehát híve valamilyenfajta elkerülhetetlen megalkuvásnak, de máskor 
romantikus hevességgel hirdeti a titáni alkotás elvét: „A m űvészet, ha 
igazán az, semmiben sem ismer korlátokat." Mert „az igazi nagy és 
halhatatlan művésznek nincs körülhatárolható hazája, mert a hazája a 
végtelen nagyvilág" és „elnémítani a m űvészt nem lehet. Csak elzárni 
legfeljebb a nyilvánosság elől". Néha még a természettudományok vív-
mányaira is kitér, de a művészet számára mindig a primátus hordo-
zója. Erre utal következ ő  megállapítása: „A természettudomány ál-
landóan változó, a humánum igazsága és a m űvészet szépsége viszont 
változatlanul örök kísér ője az embernek." 

A művészetek mellett a történelem is gyakran szerepel Herceg 
János kulturális magazinjában. Meglehet ősen szkeptikusan viszonyul 
hozzá. Élettapasztalata tanította erre bízvást. „Az utókor ítélete sem 
egyhangú ... De hát a történelmet nemcsak csinálják, írják is. !Min- 
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den kor, 'illetve minden osztály a saját ízlése szerint." A különböz ő  
rendszerek magatartásával kapcsolatban megjegyzi, hogy „egy bizo-
nyos határig minden rendszer kibírja a bírálatot". .Kifakadásaiban 
érezhető  mély ellenszenve a diktátorokkal szemben, fél, hogy „a diktá-
torok halálával korántsem hal meg a tanításuk, a maguk után hagyott 
szellemiség, .a dogma, s őt a gyakorlatuk sem". Felesleges hangsúlyozni 
a tétel helyességét. Hogy ő  történelmileg-társadalmilag hova tartozik, 
arra utal kijelentése, miszerint „én a munkásosztálynak egy másik, 
kiterjedtebb és harcosabb világához tartozom" (a szabadk őművesség-
ről szólva). S hogy egyszerre él benne európaiság és nemzeti tudat, 
azt kendőzetlenül így fogalmazza meg: „Az európai nemzetr ől: csak 
titokban hiszünk benne mégis, mint a nem létez ő  dolgok igaz szépsé-
gében", illetve: „Igy kell megmaradnunk az anyanyelv ligézetében, 
mondom magamban és akkor megmarad a nép és talán az írott 
szó is megmarad." 

A kijegyzetelt gondolatok negyedik csoportját talán azok képe-
zik, amelyek általános jellegűek, de ugyanakkor a legtöbbet árulnak 
el kimondójuk magatartásáról, jellemér ől. Lehet őket intim vallomá-
soknak tekinteni? Sok szempontból igen. A történelmiség jegyében 
írta le a következ ő  megállapítást: „Az ember ne higgyen el feltétle-
nül mindent a visszaemlékezéseknek. Az id ő  nagy hamisító, hol retu-
sál, hol pedig feketére fest." Közhelyként hat a „semmi sem örök, 
mindenki ki van téve a megállíthatatlan mulandóságnak", akárcsak 
„az idő  nem tart meg mindent, felejteni is tanít", vagy „mert csak 
az igaz, ami elmúlt, és nem az, ami jönni fog." Feltétlenül igazat kell 
adnunk neki viszont, amikor megállapítja, hogy ,bele kell nyugodni, 
hogy vannak nézetek, amelyek makacsul és visszavonhatatlanul ott 
maradnak a köztudatban". Milyen intim a vallomás, hogy ,,.bele kell 
törődnünk, hogy az embernek vannak behozhatatlan mulasztásai. A 
nagy és végzetes, egész sorsomra kiható, pótolhatatlan hiányokat igyek-
szem elfelejteni". Pedig igyekezett mindenr ől első  kézből értesülni: 
.,Nem  bízhatom magam az id ő  változékony, önmagának szemérmet-
lenül ellentmondó véleményére." Véleményem szerint fontos, szinte 
kulcsjelent őségű  következ ő  észrevétele: „És mert az ember észre sem 
veszi, hogy jómaga egyéniségének fejlődése során mennyi buktatón 
ment át önmagát is nemegyszer megtagadva, és dezavuálva", mert „aki 
szeretné, ha mindig igaza lenne, gyakran kénytelen változtatni állás-
pontját". Politikai mellékzöngéje van a következ ő  két kijelentésnek: 
„Külön művészet úgy beszélni, hogy mindenki meg legyen elégedve 
azzal, amit hall", illetve „Aki hiszi, ' hogy mindenben igaza van, 
annak talán semmiben sincs igaza". Ezzel ellentmond az .a megálla-
pítása, hogy „nem azon múlik, mit mondunk, hanem hogyan mond-
juk". Különösen megragadott a következ ő  mindásának bölcsessége: 
„A megalkuvás azonban erkölcsi kategóriába tartozik, míg az alkotó-
munka szenvedély." S még két intim vallomás: „A szép 'öregség hazug-
ság. Egyetlen ellenszere van: a függetlenség", valamint: „A magány 
nem szerep, hanem állapot." Milyen csodálatos a következ ő  megállapí-
tás tömörsége és igazsága: ,;Minden gondolat egyben az állítás taga-
dását is magában hordja, s csak így szép és igaz." És most következzék 
az utolsó ecsetvonás, amely talán magát Herceg Jánost is meglepi. 
,,,Cselekvő  emberek nem írnak naplót". Ő  ír, tehát nem lenne cse-
lekvő ? 

Ha összegezni akarnám dolgozatom, akkor azt mondhatnám, hogy 
szigorú értelemben véve a kapott kép csak portrévázlat. Nem apró-
lékosan kidolgozott, minden arcvonást megfelel ően megjelenít ő  fest-
mény. De gondolom, így is sok minden kiderül modelljér ől. Herceg 
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János tapasztalt, azon tul bölcs, fejlett erkölcsi •érzékkel rendelkez ő , 
becsületes, toleráns, egyszerre provinciális és európai alkotó. A világ 
szellemi mozgalmasságát kész befogadni. Hisz az irodalom erejében, 
hiszi azt, hogy örök értékeket és igazságokat, humánumot hordoz 
magában. Felismeri a napi politika káros hatását épp az irodalomra 
és történelemre. Beismeri, hogy idegenek számára a dogmatikus 
eszmerendszerek, tudatában van annak, hogy jelenlegi énje egy 
emberöltőnyi fejlődés eredménye, amely ellentmondásokban is gazdag. 
Egyáltalában sokszor találhatunk ambivalens gondolatokat e könyv-
ben, más-más irányból érkezve ellentmondó következtetésekhez jut. 
Számomra ennek az ambivalenciának felismerése és vállalása a könyv-
nek és szerzőjének talán legvonzóbb és legemberibb vonása. Mert 
Herceg János igazi, becsületes, önmagát sem kímél ő  alkotóember. Mint 
minden művész, mélyen szkeptikus. A görög szkepszis szó pedig ere-
detileg meggondolást jelent. Ilyen értelemben Herceg János irodal-
munk egyszerre kételked ő  és haladó nézeteket hirdet ő  gondolkodója. 

Az elkészült portrénak van néhány fogyatékossága. Az els ő  talán 
az volna, hogy a csupasz megállapítások az őket megelőző  konkrét 
bizonyító eljárások nélkül gyakran nem hatnak meggy őzően, de tegyem 
hozzá, Herceg János a tények ismeretében és azokat felvonultatva jut 
el megállapításaihoz. Mindenesetre 'bizonyítási eljárása érthet ően a 
legtöbbször vitatható. L: második fogyatékosság az volna, hogy más 
valaki más megállapításokra jutna és azokat tarthatná valóban jel-
lemzőknek a szerz őt illetően. S természetesen ezeket az új megállapí-
tásokat másképpen elrendezve más képet lehet kapni. Ezzel kapcso-
latos az általam megrajzolt kép harmadik fogyatékossága. Ez pedig 
a 'kiragadott megállapítások 'önkényes elrendezéséb ől fakad: más 
valaki az általam kiemelt megállapításokat felhasználva, de más mó-
don elrendezve, más arcképhez jutott volna. Célom az volt, hogy az 
alkalmazott eljárással megrajzoljam a magam Herceg János-képét. 
Úgy vélem, a kép milyenségét mindenekel őtt magának a modellnek 
kell megítélnie. 'S ha a kép nem sikerült, elnézését kérem. Bízom 
megértő  bölcsességében: ha nem másképpen, akkor megbocsátó mo-
sollyal fogja fáradozásomat méltányolni. 

(Részben képzelt utójáték) 
Én kész vagyok. — .Én is. — Látod, milyen szép? — Valójában. — 
És a tied hogyan sikerült? — Nem tudom. 
Aranyszeplőkkel körülhintett tengerszem tisztaságú szemét meleget 
árasztva játékosan rajtam felejti. 

VARGA ISTVÁN 

MEGTARTÓ EMLÉ:KEZIS 

Az emlékek és az emlékezet legszínesebb világával vet számot Her-
ceg János, amikor a Két világ, az Élő  múlt, valamint a Visszanéz ő  
című  „emlékez ő  számvetései" után megírta a legtávolabbi múltba, az
éppen csak széjjeltekintő  kamaszkorba megtérő  Módosulások című  
könyvét. Kett ős oka van annak, hogy visszaemlékezéseinek id őben e 
legkorábbi kötete minden előzőnél színesebb és pazarabb, szépséget, 
fényt .és ragyogást pazarló lett. Az emlékezet századunk els ő  évtize-
deinek Bácskájáról hoz hírt, azokról az esztend őkről, amikor a táj és 
soknemzetiségű  lakóinak olykor csillogó, máskor fakó, de mindenképp 
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sokszínű  valósága még azonos volt hajdani, eredeti önmagával, még 
belső  törvényei szerint alakult e „tejjel-mézzel folyó Kánaán" élete, 
s a leghétköznapibb gesztusokban is ott élt egy ősi világ öröksége, 
mely áizután mindennapi megpróbáltatásaiban és ünnepi áhítatában is 
meghitté avatta a táj és az ember .  együttes látezését. A századel őn 
még eredetiek a színek, eredetiek a hangok, sértetlen a szokások 
rendje, s ami a legfontosabb, megbonthatatlan a küls ő  és a bels ő  
világ békéje. Ez a béke teszi színessé az emlékez ő  belső  látomásainak 
világát is. Nem az ifjúkor hajdani der űje szépíti meg az emlékezésre 
méltó világot; hihető  módon, maga a megidézett világ egyszeri és 
utolérhetetlen, század eleji, de az elmúlt századra visszatekint ő  bé-
kéje volt oly áradó, oly magával ragadó, hogy sok évtized múltával 
is békévé oldja a visszanéz ő  pillantás réveteg izgalmát. És így már 
nem az 'emlékezés szépít, hanem a lélekben őrzött egykori világ békés 
rendjének szépsége szólít az emlékezésre. Ez az a forrás, mely a meg-
idézés nemes indulata nyomán fölfakadt. Fölfakadt, mint akkor, ami-
kor a szemlél ő  először fedezte fel az életté szervez ődött világ tartalmi 
lényegét. „(Nem volt távlatom a világhoz, amelyben éltem — írja 
Herceg János kora ifjúságáról. — Még Pesten is alighanem a nosztal-
gia néma parancsára mentem például a nagykörúton barátommal és 
két szólamban énekeltem vele: »Devoj čica ruže brala pa je zaspala ...« 
Még az utcalányok is idegenkedve néztek ránk, hogy mi van velünk, 
s megszólítani se mertek. Id ő  kellett, amíg a konglomerátum tarka-
ságából megjelent előttem egy homogén szellemi ,Zombor, s ilyen kis 
halál felé baktató öregek, mint .Margalits Ede, figyelmeztessenek a 
múltra, amelyből mindez ered. Az Évkönyv harminchárom évfolya-
mával s a múzeum néprajzi gy űjteményének tárgyi bizonyítékaival, 
hogy miből is lett ez a világ olyan, amilyen lett." Az a Margalits Ede 
szólítja meg, aki tudósi és tanári elhivatottságával oly sajátos alakja 
volt ,Zombor szellemi életének, s akihez Požarevacról és Čačakról 
jöttek tanulni a fiatalok, s akinek „jóindulata segítette oklevélhez 
juttatni őket, miközben a pesti parlamentben medd ő  viták folytak a 
nemzetiségi jogokról". Mert már akkor is olyan volt a világ, hogy 
az emberi jóindulat mindent el tudott intézni, amíg a politika nem 
avatkozott bele a mindennapok békés menetébe. 

Az emlékező  azután rátalál a költ ő  és lapkiadó Pataj Sándor 
alakjára is, aki maga írta tele tizenhat oldalas folyóiratát, az Igaz-
ságot, makacsul hirdetve engesztelhetetlen függetlenségi és negyven-
nyolcas programját, s tette közzé Gering Micihez írt szerelmi költemé-
nyeit. S milyen csodálatos tud lenni egy régi találkozás emléke, Pataj 
Sándor csendes elvonulása, aki akkor, utoljára, is „érzelmes pillan-
tást vetett Gering Micire, s elt űnt a korzó őszi ködének fái alatt, 
hogy majd húsz évvel kés őbb lássam viszont Pesten Lazarevics cse-
megeüzletében a Rákóczi úton, amíg kimérték neki vajpapírban a 
negyed kiló zombori túrót". De rátalál az emlékezet Juhász Árpád 
alakjára is, aki koszt-kvártély ellenében lefestette a vidék jeles ura-
ságait, a népélet színes zsánerképeit, de még a „lipicai cs ődört is, 
igaz, hogy azt azután a déli ver őfény párájának szinte látható reme-
gésében, sejtelmesen bólogató jegenyékkel a háttérben, úgyhogy az 
már nem is ló volt, az a csődör, hanem megismételhetetlen remek-
mű". S a művész dolga végeztével továbbállt, új múzsát keresve a 
tikkadt alföldi tájban. Majd megjelenik az emlékezet láthatárán Dudás 
Gyula, Gubicza Kálmán, Radics György, és a messze földön ismert 
gavallér, Szemz ő  Gyuszi alakja is, minden, személyük köré fonódó 
legendával, mítoszba hajló történeteikkel együtt. 
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Nem kevésbé színes a Zombor környéki népélet sem. Egy hatal-
mas európai birodalom belső  élete sodorta a magyarokat, a bunyevá-
cokat, a szerbeket, a sokácokat, a németeket és a zsidókat egymás 
mellé, hogy megteremtse számukra az élethez elengedhetetlenül szük-
séges békét is. Doroszló, .Bácskertes :és Bezdán jellegzetesen magyar 
falu volt, a bunyevácok, sokácok elszórtan éltek a környez ő  falvak-
ban és a tanyavilágban. Gombos tarka világa — írja Herceg János 
— „mind ott volt az én gyermekkoromban színesen és mesébe ill őn, 
a .Zomborba szegődő  cselédlányokkal, ahogy megjelentek a piacon a 
nagyságák után, kosárral a karjukon, de kikeményített slingelt prusz-
likban, amelynek két ujja fönn, a vállakon kicsit felemelkedett, mintha 
angyalszárny akart volna lenni, s a szélesen suhogó, alul csipkésen és 
fodrosan kikandikáló alsószoknyák szinte muzsikáltak utánuk, s így 
mentek kényesen, a piaci sokadalom) an (...)". Csak a kés őbbi tra-
gikus sorsú németek nem tudtak föloldódni a színes népi kavalkád-
ban. Az emlékezet mégis számon tartja, hogy a kiszolgáltatottságuk 
és súlyos megpróbáltatásaik idején a jószomszédi együttérzés fogta 
egyedül.  a pártjukat. 

Piacok és vásárok, keresked ői üzletek és iparosműhelyek világa 
elevenedik meg a visszaemlékezés során, s a büszke, ám akkor még 
derűs emberek szakmai elhivatottsága vetekedett a gimnáziumi taná-
rok és a Bács,Bodrog Vármegye Történelmi Társulata tudósainak 
ügyszeretetével, egyszersmind a tudományok iránti mérhetetlen alá-
zattal. Közben e színes világ talpa alól kicsúszik a talaj, s már csak 
az emberi tisztesség tartja meg békében a népek közösségét. Egyéni 
és közösségi legendák születnek és halványodnak el, lesznek szám-
űzöttjei és kifosztottjai is a tájnak, olyan azonban egy sem akad kö-
zöttük, aki ne emlékezett volna békés szívvel a múltjára. Békés szív-
vel emlékezett az elmúlt id őkre Szemző  Gyuszi is, a nábobi hajlamú 
„megkésett rablólovag". Valamikor „ ő  bérelte a görögkeleti patriárka 
tízezer holdját a vajsžka-zsivai réten, s cinkelt kártyával játszotta 
a makaót a Körben, mint kés őbb, a második világháború után maga 
mesélte, amikor öregen és megrokkanva bolgár cigarettát árult a 
pécsi pályaudvaron, de azért még mindig méltóságos úrnak szólították 
a pincérek, egykori kurta bajai f őispánságára emlékezve". 

Az emlékező  Herceg János betöltötte nyolcvanadik életévét. Bol-
dog öregkor, mely békére, nyugalomra, csendre emlékezhet! Boldog 
öregkor, mely megért ő  szeretettel idézheti vissza az elmúlt id őket! 
A Módosulások című  kötet erkölcsi példamutatás lesz az élet méltó-
ságának megőrzésekor. Ehhez azonban a múlt erkölcsi tartalmára is 
szükség van, ez az, ami megszólítja magát az emlékez őt is. Egyszeri, 
megismételhetetlen pillanata ez irodalmunknak, megismételhetetlen, 
hisz a kés őbbi idők megkésett emlékezői számára már korántsem lesz 
ünnep a visszatekintés. A világ már nem azonos lényegi önmagá-
val, törvényeit rég föladta, erkölcsi rendjét réges-rég elárulta. Ebb ől 
eredően az emberi felelősség sem a régi már. Herceg János nemzedéke 
még úgy élt, hogy ma is nyílt tekintettel készíthet számvetést. Az 
utánuk jövő  két emberöltőnyi idő  szeméb ől eltűnt az öszinteség, mert 
világ és ember kölcsönösen árulták el egymást. A Módosulások azon-
ban belső  rendjét tekintve még klasszikus id őket idéz. Szellemében 
pedig sokkal közelebb áll a magyar reformok „emlékíróihoz", mert 
korunk zaklatott számvetéseihez. 
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E'VRÓP'AI  NAPLÓ  

Nincs e tájnak olyan írástudója, akit munkája, az írás szolgálata so-
rán ne kísértett volna meg a vidékiségt ől való félelem nyomán ke-
letkezett önvizsgálat kényszere. Az önvizsgálat nyomán született 
befelé tekintő , szemlélődő  magatartás mindig azt fürkészi, van-e az 
írói cselekedetnek egyetemes emberi értéke, s mert az egyetemes 
értékek mindig kulturális üzenetekben fogalmazódnak meg, hát azt 
is mérlegelni kell, hogy a megfogalmazott és a m űvek által kimon-
dott gondolatoknak van-e hitelük, emberi sorsokhoz kötött humánus 
tartalmuk, az élet mellett hitet tev ő , őszinte szándékuk. Minden va-
lamire való írói-költői életmű  alapvető  kérdései ezek, melyekre ön-
ámító, csalóka, hamis ragyogású választ bármikor adhat az értékel ő  
szándék, az őszintétlenség azonban az els ő  leírt mondatból, az els ő  
kerekké formált műből kiderül, mert hamisan fog zúgni a lélekben 
megkondult harangszó. A lélek mélyén kiteljesed ő  élmények nyomán 
kelt harangzúgás igazán csak az őszinteség nyomán csendülhet fel 
katedrálisokhoz méltó hangszerelésben. Megnyugtató lehet minden 
írástudó számára, ha szellemi katedrálisának harangzúgása visszhang-
ra kel a lelkében. 'Olyan visszhang ez, melyet m űvei révén minden 
olvasója meghall, ami után többé nem kísért a vidékiség félelme. A 
vidékiség azonban ma már jobbára csak a szellemiekben létezik, s 
éppúgy előfordulhat gazdaz kultúrájú közösségekben, mint a látszó-
lag elhagyatott vidéken; a televény kifejezetten a lélek és a szellem, 
s ebből eredően .a magatartás kérdésévé vált. 

Herceg János életművében talán a szokottnál is nagyobb súlyt 
kap az önvizsgálat. Ifjú éveiben a mostohának hitt Bácska, a vidék 
félszenderg ő  valósága látszólag taszítja magától, útjára bocsátja an-
nak reményében, hogy Budapest, a magyar glóbuszt magában rejt ő  
nagyváros szélesnek hitt horizontja meghozza az ifjúi becsvággyal 
megálmodott tágasságot, megnyitja a távlatokat. Nem biztos azon-
ban, hogy a léleknek imm,agináris táviatokra van szüksége, a tágas-
ság élményét meghozhatja a mélység, az elmélyültség is. Minden bi-
zonnyal ezt sejthette meg Herceg János, amikor néhány pesti év után 
visszatér a Bácskába, itt keresve a továbbiakban a megálmodott szol-
gálat értelmét. Ett ől a pillanattól kezdve világosan látja, tudja, érzi, 
hogyan lehet röghözkötöttségben is elérni a messzeséget. Megleli a 
remélt egyensúlyi állapotot, s ett ől fogva a messzeség naponta a várt 
harangzúgással tér meg megalkotott bölcseleti világába. Herceg János 
katedrálissá 'építette életm űvét, annak mindenáhítatával és határo-
zottságával, minden fegyelmével és méltóságot sejtet ő  rendjével, hogy 
legyen honnan kitekinteni emberi messzeségek felé. 

A kitekintés .a bölcs öregkor m űfaja, hiszen a távolságok meg-
leléséhez feltétlenül szükség van a magasságok és a mélységek él-
ményére is. Csak az élmény nyomán tekinthet túl mindenkor sz űkös 
világa határain az író, emlékezzen akár gyermekkori élményeire, akár 
utazásaira, szellemi kalandozásaira, akár őrizni érdemes, nagy álmo-
dásokra. Nem véletlen hát, hogy 'Herceg 'János életm űvében fontos 
helyet foglal el ia napló helyett írt, szellemi számvetésnek szánt, az 
élet és a kultúra csodáit sorra számba vev ő , lírai jegyzetek és töpren-
gések sorát hozó vallomás. A vallomás, mely hitelét és őszinteségét — 
és egyben teljességigényét is — Szent Ágostontól kölcsönözte, de van 
benne valami az öreg Rousseau önmagával szembeni könyörtelensé-
géből is, amennyiben a szerz ő  önmagát sem tartja a világ kegyelt-
jének, s tudja, önmaga esendő  csonkasága a mindenség csonkaságá- 
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ból ered. „Az általános emberi ,és európai gondok" írója, Herceg 
János Távlatok című  kötete folytatásaként, ha lehet, a gondok háló-
jának még líraibb szövésével Kitekint ő  címmel tette közzé európai-
ságunk olykor áhítatos, máskor mítosztalan élményeinek emlékeit, 
hogy a leírt gondokkal egyszerre .történelmünket a maga tragikumá-
ban idézze meg. 

Szemléletének, kultúraértelmezésének és m űvészetfelfogásának 
rendszerteremtő  alapját sötét századunk történelmi tényei képezik, 
ezen belül is a művészi sors kérdései vezetik el Herceg Jánost a meg-
alázott élet tragikumának a felismeréséhez. Ennyiben lesz egyszerre 
rákérdező  is a vallomás. „A diktátorok — írja a szerz ő , a hamis hit-
leri naplók felett töprengve —, akik gátlás nélkül gázolnak át millió-
kon, rendszerint félnek. És félelmükben pusztítanak. Nerótól, a leg-
újabb korig kivétel nélkül rettegtek a legy őzött ellenségt ől, amely 
lehetett fegyveres sereg és lehetett a másképpen gondolkodók, más 
rendszert kívánók gyakran alig néhány emberb ől álló mozgalma. Igy 
került sor tisztogatási akciókra, inkvizícióra, haláltáborokra." A tör-
ténelemben állandósult terror kultúrapusztító erejének tragikus él-
ménye vonul végig a Kitekint ő  lapjain, szóljon az író .a nagyvárosok 
militáns világáról, a bauhausi örökség léleksanyargató betonépüle-
teiről, sivár bútorairól, elszegényedett lélekre valló térmegoldásairól, 
a modern művészetek formakísérleteiről, vagy azokról az életművek-
ről, amelyeknek lényege e sivárság elleni küzdelem. Aki háborút vív 
századunk megnyomorított világával, az mind magányos. A tragikus 
sorsú orosz írónőről szólva jegyzi meg a szerző : „A magány csak 
annak nem jó társaság, aki hazához és néphez való tartozását nem 
érzi annyira intenzíven, mint Ana Ahmatova. A kis népek és országok 
megosztottságában, a mindenre süket vidék közönyében, és annak 
tudatában, hogy semmi sem marad utána, szinte elviselhetetlen." 
Kétségtelenül saját írói sorsáról is szól, amikor hozzáteszi: „A magány 
nem szerep, hanem állapot. És a költ ő  tulajdonképpen akkor is egye-
dül van, ha egy nemzedék vagy egy irány Sturm und Drangj ának 
része." 'Hiába megy vissza az emlékezet elmúlt századok ködbe vesz ő  
alakjaihoz, hiába fordul bátorító tanácsért Michelangelo, Goethe, Saint 
Simon herceg bölcs gondolataihoz, Herceg János európai széttekin-
tései során mindig a hiányról, a félben maradt lendületr ől, a ki nem 
teljesedett 'életr ől kénytelen szólni, miközben a klasszikus értékek 
ismeretében mindvégig tudja, mivé lehetett volna ez a kultúra, mivé 
lehetett volna megannyi jóindulatú emberi szándék. ,Cs. Szabó László 
halálakor meghatóan szép vallomás keretében emlékezik a szám űzött 
magyar íróra, aki egyszer, tragikus id őkben átkiáltott hozzá: , ;Ne 
szégyelld, hogy sírnod kell! 'Látod, mi is sírunk !" Sokan sírtak azóta 
is a világ kegyetlensége s önmaguk tehetetlensége felett. Mindez ott 
él, ott munkál az emlékezet mélyén, s a szívünket követeli — aho-
gyan Pilinszky János vallott err ől ugyanazon tragikus évek emlékei-
nek terhétől gyötörten. 

A Kitekint ő  című  kötetben szereplő  írásai közül külön fejezetbe 
lehetne gyűjteni azokat, amelyek a sztálinizmus borzalmaival, a sztá-
linizmus íróáldozataival, diktatorikus parancsaival, halálos elképze-
léseivel, irodalmat-művészetet megszégyenít ő  követeléseivel foglalkoz-
nak. ,Ana Ahmatova mellett, esszében idézi meg Bulgakov, Makszim 
Gorkij, Katajev, Nagyezsda Mandelstam alakját, láttatva egyszersmind 
sorstragédiájukat is, de nem feledkezik meg ,arról sem, hogy felidézze 
Zsdanov nyomorúságos alakját is, némi elégtételt véve a tengernyi 
gyötrelemért. A fényképr ől visszatekintő  hitványságról írja: „Éles, 
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szenvedélyes profilt képzeltem a szerepéhez, s ehelyett egy apró sze-
mű , tömzsi, ritka bajuszú, rövidlátó, katonaruhás alak nézett vissza 
rám. Nem az igazgságot keres ők lángoló arcával, hanem a diadalmas 
középszer böfögő  megelégedettségével." A jellemzés olyan találó, hogy 
a történelem bármely hitvány diktátorára ráillene. Err ől persze Her-
ceg Jánosnak — mások megaláztatása mellett — saját sorsa is eszébe 
jut, a hallgatás éveinek a keser ű  emléke: „jó id őnek kellett eltelnie 
megint, amíg visszakaptuk a megjelenés lehet őségét, illetve hangot és 
hozzáállást változtatva mindenki magára találhatott". Írja mindezt 
azért, hogy rámutasson: Michelangelo és Johann Sebastian Bach, 
Baudelaire és iGustav Doré, Kafka és Móricz Zsigmond Európájának 
történelméhez .a tragikus elsötétedések éppúgy hozzátartoznak, mint 
a Léda a hattyúval, vagy a H-moll mise örökbecsű  ragyogása. Herceg 
János bölcs belátással már felmérte: a m űvészetek története soha, 
egyetlen percig sem volt független a történelmi er ők démoni küzdel-
métől, ezek befolyása magukon a műveken s a mögöttük rejlő  és 
sejthető  művészi erőfeszítéseken is érezhet ő . Mégsem ez az igazi ta-
nulsága a törénelem ,és a művészetek felbonthatatlan kapcsolatának, 
hanem az, amit az egykori vesztfáliai pap, Martin 1Niemöller élete 
alkonyán így foglalt össze: „az emberiségnek egyetlen szép és magasz-
tos eszméje van: a szeretet." És a megbocsátás — teheti hozzá az ol-
vasó a Kitekint ő  végső  rés legmélyebb tanulságaként. Nemcsak vallási, 
de mindenekfelett erkölcsi értelemben. Erre tanítanak a már említett 
nagy európai művészek hattyúi és Lédái, szépen zeng ő  miséi is. 

Megkapó az a szelídség, az indulatnélküliség, mellyel Herceg Já-
nos századunk Európájának m űvészi sorstragédiáit láttatja. Még csak 
az sem állítható, hogy az elmondottakat figyelmeztetésnek szánta, hi-
szen e tragédiák megmutatásában nincs semmi szándékosság, még 
kevésbé tendenciózus példálózás. Magatartása a békét keres ő  tanúé. 
Személyes jóbarátjáról, jóakarój áról, Benedek Marcellr ől írja könyve 
legszebb lapjain:, nála „én tisztább és szabadabb szellem ű  embert, 
nemesebb jellemet azóta sem ismertem". 'Benedek 'Marcell hajdani 
példamutatása akkori fiatal követ ője lelkében termékeny talajra lelt, 
melynek következtében hosszú évek során lassan beért az a bölcses-
ség, amely számon kérő  és számon tartó ugyan, de megbocsátó és fel-
oldó is, egy magasabb — a legmagasabb — parancsolat, a szeretet 
bölcseleti tanítása szellemének megfelel ően. Századok messzeségébe 
kellett ehhez elvándorolni, hogy a térdmagasságnyi világban is meg-
lelje a bölcselet érvényes vonatkozásait. 

Ifjú házasként feleségével és barátjával, 
,Hack Rezs ővel (1935) 

MAX FERENC 
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„ÁTMENTETTEM A MENTHETŐT” 
DOROSZLÖI BESZELGETJS HERCEG JÁNOSSAL 

A d'oroszló'i házban vagyunk, a Szentkút utca 62-ben. Búcsú idején 
autóbuszok, személygépkocsik százai dübörögnek végig ezen az utcán 
Szentkút felé. Most embernyugtató jó falusi csönd van, pedig ezekben 
a napokban búcsújáró hely lett a hatvankettes számot visel ő  szép 
fehér ház is, Herceg János otthona. Irodalmunk legnagyobb alkotó-
jához jönnek el tisztelegni az írótársak, a közéleti emberek, az új-
ságírók, s még az olvasók is nyolcvanadik születésnapja alkalmából. 
Napjában többször is kopogtat a postás, hozza a leveleket, az üdvöz-
lőlapokat és dísztáviratokat az ország és a világ minden tájáról, ahol 
magyarok élnek. Széphalom lett számunkra Doroszló, mióta Herceg 
János itt él, vagy ami Szenteleky idejében volt Őszivác. Megnyugodni, 
erőt meríteni zarándokolunk el ide hozzá, biztató szaváért, hogy akár-
milyen nehéz, írjunk, csináljuk tovább, hiszen mindenek ellenére 
van remény ... Mert Herceg János nemcsak a jugoszláviéi magyar 
irodalom legjelentősebb írója, hanem az egyetemes magyar irodalom 
legnagyobbjai közül való immár. Akár írásban nyilatkozik meg, akár 
élőszóban, csodálatosan zeng ő  mondatai mélyén ott a múltunk, ott a 
jelenünk, s ha jobban figyelünk, ott a jöv őnk is. 

• Gyermekkoráról novelláiból, visszaemlékezéseib ől, a Forum 
Könyvkiadónál nemrég megjelent regényéb ől, a Módosulásokból meg-
lehetősen sokat tudunk. A legels ő  írás megjelenéséről, az irodalmi 
élettel való találkozásáról azonban már jóval kevesebbet. 

— Nagyon szép gyerekkorom volt, a háború ellenére szép: sze-
gények voltunk, apám katona volt, egyetlen gyerek voltam, anyám-
mal házbérben végiglaktuk egész Zombort, úgyhogy Zombor minden 
részét ismerem, mert ott n őttem föl. Nagyon szép volt, szívesen 
emlékszem rá vissza. A Kulcs utca 7. szám alatt születtem, apai 
öregapám házában — ez volt az utolsó ház a Kulcs utcában, aztán 
már a komlóskertek következtek —, csak egv évig éltünk ott, mert 
anyámat apai nagyapám mélyen lenézte, nekik ugyanis volt két hold 
földjük. Anyám apja malomgépész volt Szlavóniában és hát nem volt 
semmije: hat gyereke volt; mit akarsz, te koldus szlavón — így 
hívta anyámat. Ennek ellenére nagyon szép volt a gyerekkorom, 
három nyelven kommunikáltam; öregapám, a malomgépész ugyanis 
Zomborba került, a Nagymalomban lett gépápoló, a hengermalomban. 
Cservenkának hívták azt a részt. ahol lakott. szerb negyed volt, közel 
a vasúthoz, szerb gyerekekkel játszottam. s hát legtöbbet persze szer-
bül beszéltünk. Tisztességesen máig nem tanultam meg szerbül, de 
már gyerekkoromban szénen meg tudtam értetni magam. Aztán hát 
laktunk Szelencsében, laktunk a Bánátnak nevezett részben, Fels ő-
város minden zugában: az egész egykori Zombort bejártam. Zombor 
most csakugyan nem az, ami volt: én egy háromnyelv ű  és még 
többféle nép közösségében n őttem fel, nekem nem voltak idegenek 
sem a szerbek, sem a zsidók, sem a németek: gyönyör ű  konglomerá-
tum volt az a régi Zombor; népek békéje: Zombor. Természetes volt 
az utcán is, s mindenütt a három nyelv használata. Megértettük 
egymást, s ez volt a legfontosabb. Hogy ez a kavargás, ez a sokféle-
ség jó alapot adott-e egy irodalmi munkásság elindításához, nem 
tudom, de hát ez volt, én ilyen nevelést kaptam. 
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Az első  írásom egy vallomás volt: szerelmi vallomás. A táncisko-
lábaxi beleszerettem egy kislányba, id ősebb volt, mint én, fejlettebb, 
már minden megvolt rajta, már kész n ő  volt, és hát nem mertem 
neki megmondani, hogy ő  énnekem tetszik, kénytelen voltam íráshoz 
folyamodni. Ahogy Karinthy írta: nem mondhatom el senkinek, el-
mondom hát mindenkinek. Írtam Egy bohóc szerelme címen egy va-
lomásszerű  dolgot egy bohócról, aki én voltam — aztán harminc 
évvel később Ég és föld című  regényemben bohócközelbe kerültem 
megint, nyilván mert úgy gondoltam, egyszer már bevált a bohócfi-
gura. Ezt az els ő  írást elvittem a Zombori Újság című  hetilap szer-
kesztőségébe, Bosnyák Ern ő  szerkesztette, a filmes Bosnyák Ern ő , 
azt kérdi: ki küldi ezt? Nem küldi senki, én írtam. Igen? Föltette 
erre a szemüvegét, hogy belenézzen. .Jó, hát majd odaadjuk a szer-
kesztőnek. Eszem ágában sem volt, hogy ezt a kis hetilapot majd egy 
ilyen fiatal kislány elolvassa, azonkívül választékos nevet kanyarí-
tottam az írás alá: Höndy János; csak lesz annyi esze, hogy kitalálja: 
ez én vagyok, meg hogy neki szól. Nem volt folytatása a dolognak: 
a következő  évben diplomált, s kihelyezték valahova tanítani. Soha 
többé nem láttam. Az írás azonban megjelent a Zombori Újságban, 
1927-ben. Hát ezzel kezd ődött ... Előtte ugyan a Bácsmegyei Napló-
ban huszonhat karácsonyára közöltek egy verset t őlem, nem is tu-
dom már, mi volt a címe: fákról szólt. Ezt is Höndy néven írtam; 
Haraszti Sándor volt a Bácsmegyei Napló irodalmi szerkeszt ője, azt 
mondja: maga Höndy? Micsoda név ez? Mondom: írói álnév. Hogy 
hívják magát? Mondom: Hercognak hívnak, de hát ... Akkor már 
Miért nem Herceg? Ha Herczeg Ferencnek jó volt, akkor magának 
nem jó? Mondtam: jó, akkor hát legyek Herceg. S attól kezdve már 
ezen a néven jelentek meg az írásaim. Tulajdonképpen tehát Haraszti 
Sándor volt .a keresztapám .. . 

Később aztán novelláimban meg a regényeimben is föl-fölt űnnek 
a bohócok. Megint a bohóc mögé bújtam, s mondogattam a magamét, 
most már majdnem politikai éllel. Vallomás volt ez is: vallomás 
emberi, írói, politikai viszonyokról. 

• A század első  felének legjelent ősebb alkotóival került igen 
szoros kapcsolatba. Megkérem, beszéljen ezekr ő l a kapcsolatokról: 
Szenteleky Kornélról mindenekel őtt, Németh Lászlóról, Móricz Zsig-
mondról. Veljko Petrovi ćról és a többiekről .. . 

— Pesten diákoskodtam. s 1928-ban felkértek, írjak a Híd cím ű  
folyóiratba, amely az utódállamok magyar nyelv ű  orgánuma volt. 
Két öreg erdélyi költ ő  verseskönyvét ismertettem pimasz fölénnyel, 
ahogyan csak a fiatalok tudnak fölényeskedni, borzasztó szégyelltem 
kés őbb miatta magamat. A vajdasági magyar irodalomról is írtam. 
ugyancsak kedvez őtlenül: provinciálisnak mondtam. S7entPlpkv Kor-
nélt pedig vidéki szépléleknek neveztem. Nem csoda, hiszen Kassák-
tanítvány voltam és avantgardista. Szenteleky egy-két év múlva 
mintha mi sem történt volna, kért t őlem kéziratot. Kés őbb egy este
aztán bezörgetett valaki az ablakomon; kinéztem, hát egy széles 
kalapkarimájú. feltűrt kabátgallérú férfi állt ott: Szenteleky Kornél 
volt. Mellettünk működött ugyanis a zombori szabadk őműves-páholy, 
s ő  szabadkőműves volt. Igy ismerkedtem meg vele. Amikor aztán a 
Kalangyába és A Mi Irodalmunkba már rendszeresen írtam, ki-ki-
látogattam hozzá Ószivácra, s ha ő  szombatonként bejött Zombo.rba. 
akkor találkoztunk, elvittem ;Szelencsébe, Kekez Tuna hazájába, ahol 
ő  azelőtt sohasem járt, mert úrigyerek volt és az alispánékhoz járt 
zsúrra a francia kisasszonyával. Nem tudott betelni azzal a világgal: 
a kiskocsmákkal, a zegzugos utcákkal. 
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Veljko Petrovi ćtyal úgy ismerkedtem össze, hogy az ötvenes 
évek közepe táján írt nekem, valami könyvet kért a zombori könyv-
tárból, ahol én annak idején könyvtáros voltam. Zombori volt, ott 
érettségizett, ismerte a könyvtár egész anyagát. Szegény, regényt 
készült mindig írni, de soha nem írta meg: szétaprózta magát egé-
szen, négy sovány novelláskötetre tellett mindössze erejéb ől. Megin-
dult közöttünk a levelezés... 

Móricz Zsigmonddal soha személyesen nem találkoztam, de negy-
venegyben már tudott rólam Gyöngyi lányától, akivel feleségemmel 
összejártunk. Irt nekem, hogy külajek írást a Kelet Népének. A 
vajdasági irodalmat ismertettem, riportot küldtem Kupuszináról ... 

Megindult közöttünk a levelezés. Az ötvenes évek közepe táján aztán 
megalakult Doroszlón a kultúregyesület, engem is meghívtak erre a 
másodszori megalakulásra. Az itteni m űveltebb, olvasottabb emberek 
azt ajánlották, viselje Gárdonyi Géza nevét. Én azt mondtam: miért 
nem Móricz Zsigmondét? Igy lett Doroszlón Móricz Zsigmond kul-
túregyesület. Kés őbb aztán, amikor az egyesület kocsmát nyitott, 
megyek én be a kocsmába, hát a bejárat fölött ott a felirat: Ravan-
grad vendéglő. A Ravangrad ugye Veljko Petrovi ć  novelláskötetének 
a címe volt, s egyszerre csak itt találom magam Móricz Zsigmond és 
Veljko Petrović  között a doroszlói kultúregyesületben. Persze a kocs-
ma névadói soha nem hallottak Veljko Petrovi ćról meg a novelláiról, 
Móricz Zsigmondról még kevésbé... 

Németh Lászlóval már családilag összebarátkoztunk, felesége és 
a feleségem jó barátn ők voltak, Niémethné, Ella a lányom kereszt-
anyja. Hát így kerültem én .  össze nagy írókkal... 

• Milan Konjovi ćhoz, vidékünk legjelent ősebb fest őművészéhez 
sok évtizedes szoros barátság f űzi. Mondjon valamit erről a kölcsö-
nösen termékenyít ő  kapcsolatról. 

— Nem is vidékünk legjelent ősebb festőjének mondanám, hanem 
országos jelent őségű  festőművésznek. Konjovićot én sokáig nem is-
mertem, egyrészt, mert tizenkét évvel id ősebb nálam, másrészt tizen-
két évig kinn volt Bécsben, Párizsban, Prágában, de negyvenkett ő  
tavaszán — a zombori Városi Könyvtár igazgatója voltam — beállít 
hozzám Bálint Sándor, a szegedi néprajzkutató, akit én névr ől már 
ismertem, mondom neki, gyere velem a városházára, pofafürd őt kell 
vennem a tanácsnoknál — mert ugye városi hivatalnoknak számítot-
tam —, aztán kimegyünk Doroszlóra, megmutatom a zarándokhelyet: 
a Szentkút-kápolnát. A városházán nyitva hagytam magam mögött 
az ajtót, ő  a folyosón állt, benézett a nyitott ajtón, egyszer csak 
félrelök engem: „Te, ki festette ezt a képet?" Mondom: Konjovi ć  
Milan. ,,Konjović ? Nem lehetne vele megismerkedni?" Mondom: tu-
dom, hol a műterme, elmegyünk hozzá. Elmentünk hozzá, s ett ől 
kezdve lettem én Konjović  barátja. Tudniillik mindketten kilógtunk 
a zombori társadalomból: művész, aki olyan képeket fest, amelyeken 
nem lehet felismerni, hogy mi van, micsoda fest őművész ez! Én is 
egy kétes egzisztencia voltam: újságíró, író, isten ments t őle! Így 
barátkoztunk össze. Még azon az őszön a magyar kormány ötven írót 
hívott meg Lillafüredre — a iKállay-kormány ekkor már a kiugrással 
kacérkodott és szeretett volna egy Hinterlandot, egy hátteret bizto-
sítani magának —, s én ezt azzal kötöttem össze, hogy feljött velem 
Milan Pestre, volt ott néhány barátja még Párizsból: Czóbel, Kmetty 
János, s a belvárosi Tamás-galériában kiállítást rendeztek neki, én 
írtam a katalógus el őszavát. Bemutattam, ki s micsoda. Még ma is 
emlegetik egyesek ezt a kiállítást -- negatív el őjellel persze. Hogy a 
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„háború alatt, amíg mi harcoltunk, ő  elment a babérokat learatni!” 
Hát ha babérok voltak, akkor olyan babérok, amelyekre büszke 
lehetett a szerb nép az akkori megszállt Vajdaságban. Sokat jelen-
tett, nagyon nagy siker volt ez a pesti kiállítás. Eljött Bethlen István, 
a magyar ellenzék vezére, s kifejezte részvétét az újvidéki tragédia 
miatt... 

Ez a barátság aztán folytatódott a háború után, össze-összefonód-
tunk, amerre ő  ment, oda mentem én is és fordítva; ez a barátság 
tart a mai napig. 

Nemrégiben mondta, írótársai köszönt ő  szavaira válaszolva itt 
Doroszlón, hogy alkotói alapállását mindig a politikai és minden 
egyéb árral szembeni úszás határozta meg. Hogyan sikerült, nehéz 
időkben is ez az árral szembeni úszás? 

-- Negyvenegy tavaszán Deák Leó f őispán, aki a Kalangyának 
volt a mentora, összehívta a vajdasági — akkor ugye délvidéki — 
magyar írókat azzal, hogy felkínálják nekünk a folyóiratokat. ügy, 
ahogy voltunk — jobb- és baloldal kivétel nélkül —, egy emberként 
azt mondtuk: nem. Nekünk volt egy folyóiratunk, a Kalangya, mi 
ahhoz ragaszkodtunk. Az egy nagyon szép kiállás volt. Igy indult 
meg a Kalangya, s engem választottak meg szerkeszt őjének. Ha most 
visszalapoz valaki a folyóiratban, láthatja, hogy ugyan meg kellett 
alkudnom bizonyos mértékig, de ugyanakkor szembeszálltam azzal 
a légkörrel — a magyar sovinizmussal —, ami akkor eluralkodott 
Bácskában. Első  dolgom volt szerb írókat is megszólaltatni. Veljko 
Petrovi ć  novelláit közöltem, aztán Krleža-novellákat ... Igyekeztem 
hű  maradni a vidék hagyományaihoz. Lévay Bandi járta az itteni 
falvakat, írt szerbekr ől is, bunyevácokról is a magyarok mellett. Így 
mentettem én át a menthet őt, amit legalább irodalmi téren át lehetett 
menteni. 

Ez az árral szembeni úszás a kés őbbiek során is folytatódott: 
óvatos duhaj voltam, de ugyanúgy árral szemben úsztam és úszom 
most is, akárcsak a korábbi viszonyok között. Elmondhatom, hogy 
igazán viharos időket éltem meg. 

A legutóbbi Alkotók Gy űlésén például arról beszélt: 1955-tő l 
1957-ig parancsszóra lett Híd-szerkesztő . Mit jelent ez pontosan? 

— Negyvenkilenc áprilisában ott kellett hagynom a zombori Vá-
rosi Könyvtárat, a Tartományi Végrehajtó Tanács utasítására az 
újvidéki Bratstvo-Jedinstvo Könyvkiadó Vállalatnál lettem szerkeszt ő  
és fordító. Nem akartam elmenni Zomborból. 

.Itt dolgoztam a könyvkiadónak, amikor egy napon megjelent ná-
lam Rehák László, hogy vállaljam el a Híd szerkesztését. Dehogy 
vállalom: van nekem elég bajom. Akkor még nagyban szidtak engem 
mindenfelé, hogy a háború alatt a Kalangya szerkeszt ője voltam. 
Jött aztán egy nagyon er őszakos ember, Nagy József, nem szerettem, 
isten nyugosztalja. „Hát ha nem vállalod, akkor majd intézkedünk 
másképpen!", kiabált rám. „Az okkupátornak szerkesztetted a, folyóira-
tát, a szocialista Jugoszláviában nem vagy hajlandó szerkeszteni!?" 
Hajlandó voltam, vállaltam. Borzasztó volt. Rettenetesen ellen őriztek, 
nemcsak engem: a lapot is. Éjjel csöng a telefon, hallom Farkas 
Nándor hangját: „Te János, teneked nem volt gyanús az a vers a 
tengerről meg a sziklákról?" Mondom: „Milyen vers?" „Hát nem 
látod, hogy az csak olyan bujtogató? A Goli otokról szól ez a vers!" 
A Híd akkor még nem jelent meg, a nyomdában volt, éppen hogy 
csak betördeltem. De ők már tudták, mi lesz majd benne. Énnekem 
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ezt a verset ki kellett hagynom. Onnan bentr ől a nyomdából jelen-
tette nekik valaki, hogy rnii van a következ ő  számban. Mindenhol 
akadt, aki „referált". ,Szóval borzasztó viszonyok voltak: aludni nem 
bírtam a két év alatt. Hát ilyen bajaim voltak nekem a Híddal. 

• Itt és most cím ű  írásában pontosan fogalmazta meg a kisebb-
ségi írósorsot, irodalmunk sorsát:.  „Árva kis hajtás a nagy öreg fák 
között. Mindig árnyékban van és soha nem kap napot." Van-e ehhez 
hozzátennivalója? 

— Mindannyian tudjuk, hogy kisebbségi írónak lenni nem egy 
kéjgyönyör. ,Be vagyunk zárva egy nyelv börtönébe, s ez az irodalom 
a szocialista Jugoszláviában bennünket még külön is kötelez: a né-
pünkkel kell törődnünk. Ha nem törődünk vele, hát mi lesz; elveszít-
jük az olvasókat. Magyar írók vagyunk, nem nézhetjük közömbösen 
népünk sorsának alakulását. Szolgálat volt itt az íróság, ma is az, 
és az is marad. Szolgálat. Természetes, hogy err ől a népről nekünk 
kell írnunk, ennek a népnek az életét nekünk kell ismertetnünk. 
A hovatartozásunkat és a magatartásunkat is ez a szerep határozza 
meg. Én fiatalon az avantgárd híve voltam, de Budapestr ől a népi 
szemléletet is magammal hoztam, s ezt szerettem volna itthon diadal-
ra vinni. Ezt tartottam programnak, ahelyett, hogy azt mondtam 
volna: fütyülök rá, én avantgardista vagyok. mit nekem Vajdaság 
és Bácska és magyar. Amit például Sinkó Ervin mondott a többnyire 
faluról felkerült új nemzedéknek: Európa!, nem pedig templomto-
rony-romantika meg falu! Sinkónak rossz emlékei voltak gyerekkorá-
ban: egy nagy sváb faluban, Apatinban élt, teljesen kiközösítve: ő  
volt az úrigyerek, a zsidó, a magyar, minden rossz ő  volt. Világpolgár 
lett belőle. Bejárta. Európát, Bécsben élt évekig, Párizsban, Moszkvá-
ban; európéer lett, imponáló európai attit űddel. Mi meg itt marad-
tunk a poros, piszkos, boros Bácskában, nyakig sárba merülve: nagy 
különbség van közöttünk. 2n itthon lettem realista. Láttam, hogy 
itt nem lehet, nem szabad az avantgárdot er őltetni. Ez erkölcsi kérdés 
volt, s ez az erkölcsi kérdés a világnézeti kérdésnél is többet jelentett. 

Mi, jugoszláviai magyar írók ugyan az egyetemes magyar iroda-
lomhoz tartoznánk papírforma szerint, az illyési fogalmazásban az 
ötágú síp egyik ága vagyunk, de ez inkább csak egy költ ői metafora 
minden reális alap nélkül. Mégiscsak az volna a természetes, hogy 
bennünket Belgrádban és Budapesten egyaránt kiadjanak, de alig-
alig jelenik meg könyvünk az utóbbi id őben. Kettős koporsóba va-
gyunk bezárva. Engem még ki-kiadogattak tíz meg húsz évvel ezel őtt 
fordításban is, de azóta ... Majdnem azt mondanám, hogy valamikor 
jobban törődtek velünk és jobban számon akartak tartani, mint ma. 
Az egész Krleža-életm ű  megvan magyarul, Crnjanski, Ivo Andri ć  ..., 
ezzel szemben a másik oldalon alig valami. Az utóbbi id őben szinte 
semmi. Talán ha szerbül is tudnánk írni, előbbre juthattunk volna. 
Sinkó nem azzal lett ismert, mert akkora tehetség volt, hanem azzal, 
hogy megvolt az állandó fordítója, a művei megjelentek szerbhorvá-
tul is. Egy nagyobb közösség vett tudomást róla. Ki olvas téged 
vagy engem, ki olvas itten, ki? Megjelennek pár száz példányban a 
könyveink, ez minden. Van itt egy igényes olvasótábor? Kialakulha-
tott? Szervezetileg sem: volt egy Kultúrszövetségünk, megsz űnt; öt-
venkettőben a palicsi Magyar Ünnepi Játékokon még lehetett remélni, 
hogy valami kialakul. Fölvonultunk mi írók, fest ők, színészek, tudo-
mást vettek rólunk. Most ki vesz rólunk tudomást? Nem el őrefelé 
mozdultak a dolgok, nem ám. 
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Voltak id őszakok — a legutóbbi nem is olyan régen ért vé-
get —, amikor Herceg Jánost a hivatalos irodalompolitika közel sem 
jelentőségéhez mérten értékelte. Mi lehetett ennek a mell őzésnek a 
valóságos oka? 

Felnőtt egy avantgárd nemzedék, csinált magának egy saját 
folyóiratot, az Új Symposiont: a maga gazdája akart lenni. Azóta 
azonban sok minden történt. Ezek az egykori avantgárd symposionis-
ták szinte kivétel nélkül beépültek bizonyos polgári pozíciókba, š 
bizony azóta másképpen néznek a világra, énrám is, többek között. 
Ugyanazok az emberek. Ez egy természetes folyamat volt. Azok, 
akik bennünket öregeket lenéztek, betokosodott, provinciális szemlé-
letű  literátoroknak tekintettek, azok szép lassan belátták, hogy itt 
nincs más: ez van. Fenn itt a szekrény tetején négy dobozban a 
leveleim vannak. Ezek a levelek, ha egyszer nyilvánosságra kerülnek, 
nagyon érdekes vetületét mutatják meg a jugoszláviai magyar szel-
lemi élet kibontakozásának, emberek átalakulásának egyik napról a 
másikra. 

Annak ellenére, hogy most egyszerre két könyvem is elhagyta 
a nyomdát, itt .a fiókomban évek óta kiadásra vár néhány kötetem. 
Novelláskönyvem várakozik türelmesen, regényem, az Eg és föld 
folytatása, amelynél bizonyos párhuzamot véltek észrevenni a min-
denáron óvatosságra törekv ő  recenzensek, utalást és célzást bizonyos 
rendszerek hasonlóságáról. A Magyar Szóból annak idején szintén 
kiszorultam: ott valóban érvényesült a korábbi vajdasági rendszer 
konkrét emberek munkája által. Engem ott valamiféle defetistának 
tekintettek. Írtam például egy Kelet népe című  írást, a szerkeszt ő  
nem közölte, azt mondta: ez meg ez az elvtárs akarja el őbb elolvasni. 
Kelet népe — magyarokról lévén szó, •orrantott megint valami na-
cionalizmust, holott csupán Móricz Zsigmond lapjáról volt szó. Jel-
lemzően ugyanakkor, amikor a Nyugat megindult, Ady és Babits 
folyóirata, akkor a bevezet ő  írás a Kelet népe volt — a Nyugatban. 
Nagyobb távlatokban nézve a világra, engem is igézete alatt tart a 
nyugat, s bízom benne, hogy politikai téren is ' elkövetkezik majd 
egy olyan nyitottság — már gazdasági okokból is — a világ felé, 
amely megszünteti .a különbségeket, a határokat, egy egyesült Euró-
pát hoz létre. Talán ez a jöv ő , szeretném hinni mindenesetre, hogy ez. 

A múltat és a jelent aprólékosan ismeri, műveiben újrate-
remti őket, de milyennek képzeli el e zt a jöv őt, a huszonegyedik 
századot? Mi aggasztja leginkább a századvég íróját? 

Engem a technika diadalmas el őretörése aggaszt, s azt hi-
szem, nem vagyok egyedül ebben. Megmérgeztük a talajt, a vizet, 
atomreaktorokat építünk ott, ahol ezt jóváhagyják. Az ember ki 
akar fogni a természeten, de nem hiszem, hogy ez sikerül, s attól 
félek, hogy ez végül csúnyán megbosszulja magát. Nyolcvanéves 
koromban a zöldekr ől beszélek tisztelettel, akik ugyanúgy néznek a 
világra, a technika korára, mint én. 

Nyolcvanévesen is legtermékenyebb alkotónk. Nehéz volna 
felsorolni, mennyi mindent csinál, hány lapban és folyóiratban van 
állandóan jelen. Hogyan győzi erővel? 

Az írás nálam tulajdonképpen meneküliés . a magányból. Na-
gyon egyedül vagyok. Sokszor fölöslegesnek érzem magam ezen a 
világon. Ilyenkor hamar kiszaladok valahova, összecsapok valami ri-
portot, emberekkel beszélgetek, aztán pedig csak írok, írok. 
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„Magyar írók vagyunk, nem nézhetjük közömbösen népünk 
sorsának alakulását", mondotta az előbb. Megítélése szerint hogyan 
alakul népünk sorsa, s mi lehet az író feladata ebben a sorshely-
zetben? 

Sok mindent hagytunk elhanyagolni. A magyar színházat, 
az iskolákat — nem titok, hogy az el őbbi rendszer az autónom tarto-
mányban egymás után hagyta becsukni a magyar iskolákat, vagy 
mert nem volt elég jelentkez ő , vagy mert a tanügyi kérdéseket 
helytelenül rendezték. Nekünk nincs egy csúcsszervezetünk, ahol 
beleszólásunk volna a saját kultúránk fejlesztésébe. M űkedvelő  egye-
sületeink sorra elsorvadtak, többé nem is írunk róluk ... Az író fela-
data, hogy minderre figyelmeztessen. Az író nem egy légüres térben 
él, s ha mégis légüres térben, az elég nagy hiba a saját életm űve 
szempontjából is. Az elefántcsonttorony-irodalom nem tud megma-
radni a huszadik század végén. S f őleg kisebbségi-nemzetiségi relá-
cióban nem. A kisebbségi írónak az irodalmi gondokon túl bizony a 
közösségi gondokat is elkerülhetetlenül fel kell vállalnia. Hát kinek 
írsz te? Magyarul írsz? Nem magyar olvasónak írsz? Akkor pedig 
nem lehet közömbös neked, hogy az a magyar olvasó, akinek írsz, 
hol él, hogyan él, miképpen alakul a sorsa. Az író mást nem nagyon 
tehet, mint hogy mindezt észreveszi és megírja. 

„Szóval nehéz kenyér volt akkor is", vallja az írásról a 7 Nap 
egyik idei számában, jellegzetes cím ű  Feleselőjében. „De ha elölrő l 
kellene kezdeni, megint csak itt kötnénk ki, a fene egye meg." 

Igen, mert lehet, hogy meg kell öregedni ahhoz, hogy az 
ember így visszanézve mégis szépnek lássa ezt a küzdelmes hiva-
tást, amit az írás jelent. Mégiscsak az önkifejezésnek egy olyan szol-
gálata volt a, részünkr ől, amely néha-néha felemelte az embert — 
érzés dolgában legalább — a realitások fölé. Ezért kezdeném újra 
ugyanezt. Hozzáteszem: jobb körülmények között, mint valaha. Itt 
.a Vajdaságban is jobb körülmények között. Mindennek ellenére, min-
den bezárkózottságunk és bezártságunk ellenére is. Ahogy írtam: 
ha elölről kellene kezdeni, megint csak itt kötnénk ki, a fene egye 
meg. 

DUDÁS Károly 

Feleségével Salzburgban, a Mirabel-gartenban (1967) 
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HERCEG JÁNOS 

A NARANCSHÁZ 

1985. május 26-án kezdték el építeni ezt a házat magas földszinttel 
és négy emelettel, de csak most lett kész április elsejére. Ferenc 
egyszer meg is jegyezte nevetve, tekintettel a tréfás dátumra, pedig 
még csak nem is volt babonás 

— Nem lesz ez majd bolondokháza? 
— Hallgass, mert még majd valaki meghallja! — torkolta le 

rögtön a felesége, s a lelkére kötötte, nehogy eszébe jusson valahol is 
megismételni ezt a megjegyzést. Kemény kis asszony volt, az urát 
is kemény kézzel tartotta, s ugyancsak szigorúan nevelte a két gye-
reket, a negyedikes kislányt és a nyolcadikus fiút. 

Mert a ház, ahova vasárnap délutánonként kilátogattak, attól 
fogva, hogy a munkástanács megszavazott egy lakást nekik benne, 
egyszerűen gyönyörű  volt. Nem is tudták mindig elhinni, hogy ebben 
a négyemeletes házban, ahol minden lakáshoz erkély tartozott, egy-
szer majd ők is lakni fognak. És most itt volt egyszerre írásban a 
felszólítás, hogy Szakáll Ferenc és felesége jelenjék meg 1988. április 
elsején, vasárnap délel őtt tíz órakor az új ház el őtt a lakáskulcsok 
ünnepélyes átvételére. 

Hogy miért csak most, amikor pedig talán már egy évvel azel őtt 
úgy tűnt, legalább kívülről, hogy készen van, arra Ferenc szerint 
csak a magasságos Úristen tudott volna választ adni. Felesége hiába 
szidta: 

Hát nem vagy képes felfogni, hogy odabenn is van munka 
elég? A csempézők, a villanyszerelők, a parkettázók, a vízvezeték-sze-
relők, a szobafestők .. . 

Az ura azonban ennek ellenére kitartott azon véleménye mellett, 
hogy huncut legyen a neve, ha ő  egy év alatt meg nem ette volna ezt 
a házat belülr ől mind a negyvennyolc lakásával. Es ha azok ott benn 
csakugyan dolgoztak, akkor miért üvegezték be az ablakokat, s fes-
tették be kívülr ől szép narancssárgára az egész épületet, hogy úgy 
állt a magasra n őtt gazban, törmelékhegyek között a város szélén, 
mögötte egy végtelenbe nyúló kukoricatáblával, fölötte a magas ég-
gel, mintha  máris laknának benne... 

Sőt, amikor arra sétáltak vasárnap délutánonként, Ferenc magá-
ban, persze, néha azt várta, hogy egyszer csak kinyílik valamelyik 
erkélyre egy ajtó és megjelenik égszínkék pongyolában és sz őke haj-
jal egy szép fiatalasszony. És a révülete oly intenzív volt, hogy az 
erkélyt is kinézte magának, ahol majd az a sz őke szépség megjelenik, 
s ő  felköszön neki ismer ősen, mintha máris lakótársa lenne: „Kezét 
csókolom, aranyos nagysád!" 

De hát nem jött ki senki, hogy szétnézzen a városszéli tájon, ahol 
egymás után épültek a házak, mert már péntek délután elt űntek a 
munkások, s a törmelékrakások körül most is csak egy nagy, bozon-
tos szőrű , gazdátlan kutya szaglászott, behúzott farokkal, menekülésre 
készen, pedig senki se bántotta, úgyhogy Ferenc még füttyentett is 
neki egyet, mikor másodszor látta horpadt vékonyával ólálkodni: 

-- !Psziú, gyere ide! 
Erre azonban a kutya riadtan hátra hátrasandítva elügetett, mint 

akit egyszer valahol nagyon megvertek talán, s azóta többé már 
nem tud hinni az emberséges szónak. 
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Megmondták még múltkor a kónferencián — így ejtette ki az 
idegen szót, hosszú ó-val Ferenc, mert szerette a maga öblös beszé-
déhez igazítani a szavakat —, Aleksa és Dušan is megmondta, hogy 
büdös tolvajbanda ez az épít ővállalat. Hogy ezek csak az árakat tud-
ják emelni, most már a duplájára minden évben. De hát mib ől fizes-
sen a mi gyárunk? Hiába bütyköl százhúsz ember, nem számítva a ta-
karítónőket veled együtt, mégiscsak egy kis kóceráj ez és még szép, 
hogy tizenkét lakást vett a népnek abban a házban. És ha ők ennyiért 
vállalták, ott van papíron, nem lehet letagadni, akkor tartsanak is ki 
mellette! 

Szóval időnként azérthetetlenség s űrű  homályában tűnt el a 
mesebeli négyemeletes ház. Mert sem Ferenc, sem a felesége nem 
volt jelen annál a nem kevésbé ünnepélyes aktusnál, amikor az 
igazgató irodájában, töpörtyűs pogácsák, szendvicsek, sörök és egyéb 
italok bőséges fogyasztása el őtt aláírták a szerz ődést az említett vál-
lalattal. Hogy ekkorra meg ekkorra fölépítik a szóban forgó lakóhá-
zat, ennyiért meg ennyiért a tizenkét lakást benne. A ház akkor még 
a holdban volt, mint az a kékpongyolás, bögyös sz őkeség, csupán a 
telek volt meg hozzá, ahol majd id ővel kiépül az új lakótelep, fölé-
nyesen és fiatalosan fölébe nő  az öreg város roskatag házainak a ka-
nyargós kis utcákban, ahol éjféltájt sírva szólítják meg egymást a 
korhelyek más és más kocsmákból jövet, mert részegségükben nem 
találnak haza. 

Te csak hallgass — csitította Ferencet a felesége, amikor az 
említett konferencián felszólalók szavaitól jómaga is bátorságot ka-
pott, s ha csak otthon is, négy fal között, de szintén alaposan elragad-
tatta magát az épít ővállalat eljárásáról szólva, fel a, kisistenekig. 

Te csak hallgass — mondta az asszony újra, mereven és szi- 
gorúan lóbálva fekete lakkretiküljét, amikor a legközelebbi vasár-
nap délután, ünneplőbe öltözve megint kilátogattak a narancssárga 
házhoz, s most már hátulról is szemügyre vették, ahol ugyanolyan 
erkélyek sorakoztak egymás mellett, mint elöl, s kerek ablakok, akár 
a hajókon, a széles, redőnyös ablakok között, míg messzir ől láthatók 
lettek a város tornyai. — Ha kibírtuk tizennyolc évig, ezt a kis id őt 
is kibírjuk még. Már nem tarthat sokáig. 

Erre Szakáll Ferenc tényleg elhallgatott. Nemcsak a gyárban, az 
asszonnyal szemben is tartózkodóbb lett. 

A tizennyolc év volt a varázsige, amely elnémította. Tizennyolc 
év előtt keltek egybe, miután Ferenc els ő  felesége odahaza a falujuk-
ban fiatalon hirtelen meghalt. Ferenc akkor harmincéves volt, s már 
hat éve járt kerékpáron nap mint nap a városi gyárba, csupán no-
vember végén támasztva kerékpárját otthon a fészer falához, hogy 
tavaszig sínbuszon kocogjon be, de arra meg ráment az egész délután-
ja, s már hajnalban kellett kelnie. Akkor ajánlotta sógorn ője a koma-
asszonya lányát, ezt a Bözsit. Hogy szorgalmas, komoly lány, s benn 
szolgál bizonyos Grünfeld nagyságánál, aki ágyhoz kötött, béna asz-
szony, úgyhogy nemcsak f őzni kell rá, meg takarítani, meg odaadni 
neki minduntalan az ágytálat, hanem az egész háztartást vezetni és 
bevásárolni, szombaton és vasárnap finom ebédeket f őzni, mert akkor 
hazajön rJjvidékről a fiatalúr, aki ott valami nagyvalaki, mert hát nem 
is olyan fiatal már, de egy ujjal nem nyúlt Bözsihez. Egyszer meg-
próbálta, hanem az szembeszállt vele, s azt mondta: 

— Fiatalúr, meg ne próbáljon még egyszer fogdosni, mert enge-
met nem az utcán találtak! Mert ha nem viselkedik rendesen, fogom 
a batyumat és már itt se vagyok többé! 
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Attól fogva lesütötte a fiatalúr a tekintetét, Bözsi meg tovább 
dolgozott, hogy csak úgy ragyogott minden a házban. Még énekelt is 
a munkájához, ha jókedve volt. — Szóval nagyon rendes feleség 
lesz belőle — mondta a sógorn ő  —, ha valaki, hozzáillő , igazán meg-
becsüli: 

Hát így kerültek össze. 
— Nézze, Ferenc — mondta Bözsi, amikor megkérte —, én még 

bejárnék a nagyságos asszonyhoz. Nemcsak azért, mert nem hagyha-
tom ott, mert sajnálnám, de a fizetés is kell. Valahol majd keresünk 
egy kis lakást és maga is beköltözik. Legalább nem töri annyit a 
bicikli. Délutánra, mikor már mindent bekészítettem, én is otthon 
leszek. 

Egy hosszú köves udvar végén kaptak lakást az öreg bérházban, 
lépcsőn kellett lelépni a konyhába, az udvaron meg egy óriási ecet-
fa állt, amelynek lombjai között vadgalambok turbékoltak, s jóllehet 
sokat kellett fizetni a szabadon kiadott lakásért, Streicher úr ház-
gondnoki minőségében szigorúan megtiltotta a legcsekélyebb lármát 
is a lakóknak. Két poros levelű  öreg leánder állt a kapu két oldalán, 
s míniummal pirosra festett es ővizes csatorna futotta körül a tet őt. 
Igy múlt el tizennyolc év. 

— Te csak hallgass — mondta most az asszony még egyszer, 
miután elébe kerültek megint a háznak és már türelmetlenül várták 
az április elsejét, amikor majd megkapják lakásuk kulcsait. 

S Szakáll Ferenc hallgatott. 
Csak lopva pillantott vissza a gyönyörű  házra, mintha azt a csö-

csös-faros sz őkeséget kereste volna vattapuha pongyolájának kék 
felhőjébe burkolózva, miközben az enyhe tavaszi széllel hallani lehe-
tett a hétórai harangszót a barátok templomából, mert lassan beeste-
ledett, s egyetlen ablakon se nézett ki senki abból a házból. 

Április elsején, egy szép, napsütéses vasárnap reggelén kiöltözve, 
útra készen állt Szakáll Ferenc és a családja. Persze, a dolog ezúttal 
se ment simán és izgalom nélkül. A gyerekeket sürgetni kellett, Kis-
bözsi sziszegett, hogy nyomja az új, spánglis lakkcip ő, amelyet erre 
az alkalomra kapott, pedig már tavaly szédületesen felszökött a cip ő  
ára. Zolti kiment a ház végébe fejelést gyakorolni, ámbár nagyon 
jól tudta, hogy a házgondnok bácsi nem szereti ezt a fejelést, mert 
megrongálódik a fal, másrészt ott a vásártér az iskola mögött, s kü-
lönben is a vasárnap délelőttökből még marad épp elég őszig, s így 
nem kell pont ezt a napot a fej es gyakorlatokra kihasználni. 

Hova sietsz, Ferenc? — szólt az asszony az urára. — Csak 
kilenc óra és a meghívó tízre szól! És ne félj, nem kezdik a kulcsok 
átadását olyan pontosan. Sok mindent ígértek eddig is, mégse lett 
belőle semmi! 

Mért ne lennének pontosak? — feleselt vele az ura a kulcsok 
átadásának időpontjára vonatkozóan. És 'hogy „sok mindent ígértek", 
még külön bosszantotta. Mintha legalábbis ő  tehetne róla, hogy az 
ígéretből oly sokáig nem lett semmi. Nem úgy, mint most, amikor 
már mégiscsak biztosak lehetnek a dologban. 

Utálok elkésni! Lesülne képemr ől a bőr, ha már mindannyian 
együtt lennének az új ház lakói, s mi utolsónak vonulnánk be szé-
gyenszemre. Megkérdezhetné valaki Miloradot: „Nem nálatok dolgo-
zik?" Mire az dühösen rávágná: „;Dehogynem, odalenn a kilences 
stancizónál vágja a rezet!" 
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Fél tíz volt, amikor a buszmegállóhoz értek. Még látták a kocsi-
nak a végét, amikor a saroknál, úgyszólván az orruk el őtt befordult. 
S hogy lemaradtak róla, megint egy halk, de annál dühösebb szóvál-
tásra ingerelte őket. Mert a busz minden fél órában indult a vasút-
állomásról, s csak néhány perc hiányzott ebb ől a fél órából, hogy 
végcéljához érkezzék, ahonnan pár lépésre az új negyed volt épül őben. 
És a négyemeletes narancssárga ház, amelyet Ferenc már csak úgy 
emlegetett: „a mi házunk", s ez a ház most, mint egy harsány nyi-
tány, úgy köszöntötte az embert. 

A következő  kocsival aztán negyed tízkor megérkeztek. Akkor 
már csak fürtökben lógva lehetett elférni benne. Mert közben befu-
tott egymással egy id őben három vicinális és senki sem akart gya-
log kocogni a városba, mint régen, amikor még nem volt busz. És 
ha Szakáll Ferenc majd megpukkadt mérgében a késés miatt, mert 
hátha máris osztják a kulcsokat, felesége annál kárörvend őbben dia-
dalmaskodott, hogy lám, neki volt igaza. 

Mert az építők kerekes montázsháza el őtt, ahol az új lakóknak 
kellett gyülekezniük, hogy majd ki-ki átvegye a maga kulcsát, még 
nem volt senki. Kisbözsi hiába húzta ki magát h ősiesen, bármennyire 
fájt is a lába, nem volt, aki egy barátságos pillantásra méltatta volna 
őket. Csak a bejárat körül őgyelgett, s a montázsházból hallatszott 
üvegcsörömpölés meg pohárcsengés kíséretével halk zeneszó. 

Mert enélkül nem lehet! Igaz? — jegyezte meg rosszmájúan 
Bözsi, s még hozzátette: — Vigan megyünk tönkre! 

Hallgass, az istenit a szádnak! — sziszegte a foga között 
Ferenc, mert most már nem illett hangosan idegeskedni. Most már 
mégiscsak biztos volt, hogy beköltöznek a narancsház új lakásába, 
amelynek ugyan csak egy szobája volt, de akkora konyhája, hogy 
kényelmesen elfért benne egy dívány is, s ha függönnyel megfelezték, 
akkor a kisebbik részt nem is mondta volna senki konyhának. S őt 
az előszobában is maradt annyi helyi a két ajtó között, hogy egy 
nyugágyat állítsanak fel este, nyáron meg ott az erkély! 

S ha hirtelen elered az es ő ? — akadékoskodott Bözsi. 
Akkor majd fogja a betyárbútort és bejön a fiatalúr! 
A spájzban is elférek! — vetett véget Zolti a vitának, mert az 

is szokatlanul nagy volt, az éléskamra, s olyan kerek hajóablaka volt, 
mint a fürd őszobának, így hát hamar rájöttek, hogy a h űtőszekrény 
korában nincs is többé szükség éléskamrára, hiszen disznót se vágtak. 

A kis lakások nagy konyhája nem ötletszer űen épült. Társada-
lomkutatási eredmények, s őt lélektani ismeretek érlelték a tervet a 
csöppnyi szobával, ahol majd Kisbözsi és Nagybözsi alszik, s az 
óriási konyhával, amelynek egyik zugában apus hajthatja álomra a 
fejét. Bizonyítottnak látszott a vizsgálatok során, hogy ez az ésszer ű  
építkezés a lakótelepeken a mai takarékos világban, úgyhogy ez a 
gyakorlat általános lett a narancsház körül. Mert még évekkel el őbb 
hangzott el az építésvezet ők értekezletén, ahol a típuslakások tervét 
alakították ki végtelenbe nyúló tárgyalások után: 

Elvtársak, én ismerem a prolit! — kiáltotta egy vastag bajszú, 
dörgő  hangú férfi kék zakóban, galambszürke nadrágban s tiszteletet 
keltő  hófehér ingben a nyakkend ője alatt, úgyhogy állításában nem 
is mert kételkedni senki. — A prolinak, kérem, a tágas konyha a 
fontos. Ott érzi ő  igazán otthon magát! Az ő  orrát nem bántja az 
ételszag, sőt egyenesen szereti el őre érezni, hogy mit tesz majd a 
mama az asztalra. Ott ő, kérem, ingujjra vetkőzik, a bakancsot is 
lerúgja a lábáról, mivel a papucs komótosabb, s ha kedve van, elhe- 
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veredik azon a sezlonon, onnan élvezi fél szemmel gusztálva az 
asszony mozdulatait. Vagy az asztalhoz ül könyökölve és lehajt egy 
pofa sört, illetve valamilyen rövid italt, amíg a mama be nem szól 
a gyerekeknek, hogy tessék ebédelni. És ha nálunk tényleg a dolgozó 
ember a fontos, vagyis a proletár, akkor ne akarjunk holmiféle 
finomkodó szempontokat követni a térkihasználás tekintetében, ha-
nem hagyjuk meg a munkásosztálynak a konyhát, ahogy a gyerek-
korában megszokta. 

Valaki nem túl bátran, de mégis közbeszólt: 
Nem volna jobb mégis inkább egy kis szobácskát kihasíta-

ni, s beérni egy kevésbé tágas konyhával? A szoba mégiscsak szoba! 
Nem értek egyet veled, kedves elvtársam! Én ismerem a 

prolit. Az ő  világa a konyha! És nézzük csak meg, mi a helyzet a 
nyugati világban? A típuslakásban a Wohnküche az, amit manapság 
kultiválnak. Pedig hát életszínvonal tekintetében, csak legyünk őszin-
ték, ugyebár ... Hát nem? 

Nem vagyunk négerek! — kiáltotta közbe valaki, nyilván egy 
részeg, ezt azonban a bajszos, aki azt állította, hogy ismeri a prole-
tárt, már meg se hallotta, így aztán Szakáll Ferencet se kérdezte 
senki, mi a kívánsága. Még Bözsi volt az, aki vigasztalni próbálta: 

Eddig is csak egy szobánk volt, édes istenem! És se el őszoba, 
se fürdőszoba, vagy pláne erkély, ahova ki lehet ülni nyáron napozni, 
és a vállalat is veszteséges .. . 

Az ura ugyanis minden öröme ellenére, hogy központi f űtéses, 
összkomfortos lakást kap, egy kicsit, egy csöppet azért elégedetlen-
kedett. Hogy miért nem adtak kétszobás lakást neki, mint egyesek-
nek, tekintettel a két gyerekre. És arra a körülményre, hogy a fele-
sége is a vállalat dolgozója, ha nem is huszonnégy éve, mint ő ! 

Mert Grünfeldné nagyságos asszonyon, akihez Bözsi bejárt, végül 
megkönyörült a gondviselés, úgyhogy amikor Bözsi egy reggel kizárta 
az előszoba ajtaját, s miután a konyhában letette a tejet és a két 
kiflit az asztalra, hogy beszóljon az ő  barátságos, kissé éneklő  hang-
ján, kezit csókolom, nem kapott választ. Mikor lábujjhegyen bement 
hozzá az ágyhoz, hogy felébressze, rémülten h őkölt vissza, majd 
megfordult, kiszaladt a lakásból, még sírni is elfelejtett, pedig hozzá 
igazán rendes volt a nagyságos asszony, ehelyett fellármázta az egész 
házat. 

;Dušan mondta akkor az urának, a másik stancoló: 
Szerencsés pasas vagy, hallod! Sorsjegyen kellene játszanod, 

mert Zorka épp tegnap mondott föl, Németbe megy az ura után. 
Majd a reggeli szünetben eredj föl az irodába, talán lehet valamit 
csinálni. Ami engem illet, ne félj, akkora lármát csapok, hogy ledül 
a gyárkémény, ha Bözsit nem akarják felvenni a helyébe. Azt sze-
retném én látni! 

Zorka takarítón ő  volt. Az asszonyoknak ahhoz a csapatához tarto-
zott, akik hajnalban megjelentek itt, s mire megkezd ődött a munka, 
addigra ők már rendbe tették az egész üzemet, hogy csak úgy ragyo-
gott minden. Aztán már csak postára ment az egyik, bankba a 
másik, a harmadik meg kávét f őzött, mert az igazgató elvtárs sze-
rette, ha ott füstöl a kávé az íróasztalán, amikor ő  megérkezik, hogy 
ne kelljen külön szólnia. Szóval príma hely volt, s így került oda, 
hála istennek, Bözsi, alig pár héttel Grünfeldné nagyságos asszony 
halála után. Őriási szerencse kellett hozzá, hogy minden ilyen reme-
kül összejöjjön körülöttük. 
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Reggel befagyott a víz a lavórban — folytatta Bözsi a régi 
lakást ócsárolva —, nyáron meg berepültek a szobába a büdös k őris-
bogarak! — S vigasztaló szavaira mintha Ferenc is megenyhült volna, 
végleg elnémítva magában azt a szemernyi elégedetlenséget is, ami 
eleinte itt-ott megszólalt benne. 

És akkor valaki tapsolni kezdett, mert megjelent egy szép, kar-
csú, elegánsan öltözőtt lány, aki valami tálcaszerű  lapon vitte a laká-
sok kulcsait, mint ahogy a kitüntetéseket viszik egy-egy kiválóbb elv-
társ koporsója el őtt, ha meghalt. Egy egész halom kulcs feküdt a 
tálcán, s a lány hosszú léptekkel ünnepélyesen vitte fel azokat a 
kulcsokat a lépcs őkön a bejáratig, s Szakáll Ferenc a családjával az 
örömtől kipirulva követte azokat a kulcsokat, amelyek között ott 
feküdt az ő  lakásuk kulcsa is. 

A kétszárnyas üvegezett kapu kinyílt, ugyancsak ünnepélyesen, 
s az új lakók betódulhattak a házba, hogy mindenki kizárja majd a 
saját lakását. . 

Előcsarnokot kellett volna mondani a bejáratról szólva, vagy 
lépcsőházat legalább. Ám az el őtér oly szűk volt, mert már a telek-
kel is spóroltak, hogy szélességében éppen csak a felfelé futó és a 
pincébe vivő  lépcsők elágazása fért el. Pedig akkor még nem is 
sejtette senki, hogy pár nap múlva mit kínlódnak majd a kismamák, 
amíg a gyerekkocsit a pincéből felhozzák, s aztán cirkuszi mutat-
ványnak beillő  mozdulattal kievickélnek vele az utcára, ha ugyan 
a gazzal ben őtt, járda nélküli terét ennek a külvilágnak egyáltalán 
utcának lehetett volna nevezni. 

Szakáll Ferencéknek szerencsére már nem voltak ilyen gondjaik. 
A kerékpárt könnyebb volt levinni meg felhozni, mint egy gyerek-
kocsit, így hát zavartalanul adhatták át magukat a gyönyörködésnek 
az új lakásban. Már a világkoskékre festett ajtók is megnyerték a 
tetszésüket, úgyhogy Bözsi külön örülni tudott a dolog praktikus ré-
szének is, mert a kék, mint mondta,, nem olyan kényes, mint a 
fehér, nincsen annyi munka vele. 

Kicsit húz! — állapította meg Ferenc az ajtóról, de mindjárt 
hozzátette megnyugtatásként: — Á, semmi az egész! Fogom az én 
kis rókafarkú fűrészemet, leveszek vele egy csöppet a sarkából, s 
akkor úgy megy majd, meglátod, mint a vajban! 

Egyelőre ugyanis nem úgy ment. Az alsó sarka beakadt, a fels őn 
meg ujjnyi szélesen esett be a fény, s ahogy próbálta ki- meg be-
csukni, a sarokvasak csikorogva játszottak el egy-egy rövid, de pa-
naszos melódiát. 

A kád! — kiáltotta el magát Kisbözsi odabenn a fürd őszoba 
ajtajában, s összecsapta a kezét, mintha a kád lett volna mindennek 
a fénypontja, amiért már igazán meg kell bocsátani a nyikorogva 
akadozó ajtót. Erre a kiáltásra aztán mind a hárman odarohantak 
és benéztek Kisbözsi feje fölött a fürd őszobába és el voltak bűvölve. 
De valahogy ők is úgy voltak, mint a kislány, hogy nem az egészért 
lelkesedtek. Ehelyett mindegyikük kisajátított magának egy-egy rész-
letet az embermagasságban ugyancsak narancssárgára kicsempézett 
fürdőszobából, amelyet egy sor világoskék csempe szegélyezett. Anya 
megmutatta a helyet a falon, amelyen majd egy szép, fehér nejlon-
táskát fog felakasztani, tele zsebekkel a fés űknek, kölnivíznek, fog-
krémnek és apa zsilettpengéinek, míg szemben derékig megnézheti 
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magát az ember a tükörben. Zoltit eközben élénken érdekelte, ki le-
het-e nézni azon a hajóablakon az utcára, amelyhez hasonlók odakinn 
végigfutottak a rendes ablakok között az egész házon a fürd őszobákat 
jelezve. 

Közben észre se vették, hogy anya elt űnt. 
iOlt állt egyedül a hatalmas konyha kell ős közepén lehajtott 

fejjel, háttal az ajtónak és csendesen sírdogált. 
Na, mi az most? — kiáltotta el magát Ferenc nyersen, s ki-

csit már rekedtes hangon ő  is és átfogta a derekát. — Ne sírj! Ne 
sírjál, Bözsikém, hisz most már megkaptuk ezt a lakást, nem kell 
rá várakozni többé. Ne sírj! A bogaistenit, ne sírj, mert tudod jól, 
hogy nem bírom látni, ha sírsz! Ezt az egyet nem bírom, érted már? 

£s eközben ő  maga is kinézett a konyha széles ablakán a búza-
földekre, melyeknek selymesen pelyhedz ő  zöld hajában látható volt 
a többi ház szétszórva, mint azok a hatalmas hajók a tengeri kikö-
tőkben, messziről meg a város nézett feléjük kéményeivel és tornyai-
val, töményen összeállt zajával, mintha egy láthatatlan zenekar 
halkan szóló muzsikáját hallotta volna. Ott már nem is maradt hely 
az új házaknak, ide kellett kihozni őket a város peremére. És amíg 
ezt nézte, a várost a messzeség ködében, rajta is átremegtek a régi 
emlékek és a régi évek, amikor ő  még novemberben is a pedált 
nyomta és a lehelete hosszú csíkban füstölgött, míg a deres határ 
egészen a városszéli gyárig jött utána. Most legalább ahhoz is köze-
lebb került! 

— Majd mégis idetesszük a nagyságos asszony díványát! — 
mondta Bözsi a rendes hangján, amelyben mintha a nevetése bujkált 
volna már, mivel a n ők oly könnyen magukhoz tudnak térni a sírás-
ból. Az ablak alá mutatott és az a „mégis" az elképzelések végtelen 
sorából tért ide a konyhába, hogy itt most már végérvényesen megál-
lapodj ék. 

Különös bútordarab volt ez a zöldhuzatos fekhely, amelyet a 
nagyságos asszony hagyott rá. „Ha meghalok, Bözsikém — mondta, 
s szerencse, hogy Drenyákné is éppen ott volt a szomszédból és 
hallotta a végrendeletét —, ez a dívány legyen a magáé !" Nyilván 
hálája jeléül a gondos ápolásért. Alacsony támlája volt a díványnak, 
s két kihajló vége, a támlája sötét, fényesre politúrozott szegélyében. 
pedig fehér virágok futottak végig a fába belevésve, s csak itt-ott 
letöredezve egy darabon, ahogy megviselte a második világháború. 
„Ez az egyetlen darab, amit visszakaptam, amikor hazakerültünk -- 
mondta a nagyságos asszony. — Budapesten rendelte szegény anyám, 
Thék Endre híres műhelyében, amikor férjhez mentem, de hát ez 
magát nem érdekli. Csak mondom." 

Duplán párnázott hever ő  volt, s oly széles és hosszú, hogy Bözsi 
az urával kényelmesen elfért rajta. Ha, jött Jani sógor hazulról vagy 
másvalaki, csak letették azokat a párnákat a padlóra, s az akkor 
úgy aludhatott, mint a tej. Az ő  fejük fölött meg magas hullámban 
vonult végig az a fényesség fehér virágosan. Mme Récamier karcsú 
derekának vonalát követve, mondhatta volna a nagyságos asszony, 
ha föltételezi, hogy ez őt érdekli. Így azonban ő  hírét se hallotta a 
furcsa nevű  hölgynek. 

— Néha azért kijönnék hozzád — súgta most az urának odasi- 
mulva hozzá, míg a gyerekek mással voltak elfoglalva odakinn, s 
Ferenc magához ölelte, mint régen, mikor még igazán fiatalok voltak. 

Mert azt már eldöntötték, hogy apa fog a konyhában aludni. 
Anya Kisbözsivel, ugye, a szobában. Zoltinak meg ott van a kinyit- 
ható nyugágy, amelynek ugyancsak helyet találtak az el őszobában. 
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Ez ugyan, ha este kinyitják, akadályozza majd a közlekedést, de hát 
ki kóborol éjnek évadján a lakásban, hát nem? Zolti azonban máris 
élénken tiltakozott: 

Mondtam már, hogy nekem a spájz lesz a szobám! 
Mindez azonban még csak terv volt és elképzelés, ezerszer meg-

tárgyalva. Az új bútort ugyanis ki se csomagolták még. Ott állt 
dobozokban, ahogy megvették. Egy háromajtós szekrény, egy üveg-
lapos, kinyitható fényes állvány polcokkal, egy téglalap alakú ala-
csony asztal és négy szék alkotóelemei sorakoztak a skatulyákban. 

Most már el is felejtették, hogy ezt is egy kis nézeteltérés el őzte 
meg, mivel Bözsi határozottan kijelentette: 

Evvel a sok régi vacakkal nem megyek, tudd meg, abba az 
új lakásba! Inkábib itt maradok ezekben az udvari egérlyukakban, 
ahova a nap se süt, de engem ne nézzen le senki a szegénységemért! 

Tiszta diófa ez a sifonér! — védte az öreg falusi mester 
munkáját Ferenc értetlenül. — Emlékezz vissza, hárman hoztuk be, 
olyan nehéz volt. És az ágyak is! Ezekben nincsen szú! 

Közben, ugye, ez is tisztázódott, s nem esett róla többé szó. 
Mert Bözsi megkötötte magát, úgyhogy alaposan eladósodva jöt-

tek ki a bútorüzletb ől, mire mindent megvettek. Még két fotelt is, 
meg két lapos hever őt, s otthagyták hűtlenül az öreg sezlont. Csupán 
a frizsidert számították elhozni a régi lakásból, meg a rekamiét, 
amiért — legalább Bözsi úgy érezte — nem kellett szégyenkezniük 
senki előtt a beköltözéskor. 

És ebben is milyen igaza volt! Mert mint kés őbb kiderült, nem 
akármilyen népség szállta meg azt a narancsszín ű  házat. Már a 
kulcsok átvételénél feltűnt egy magas, sz őke katonatiszt, a repül ők 
kék egyenruhájában, négy arany csillaggal a vállán, s Bözsi oldalba 
lökte az urát:  

Ez egy doktor! Ezt én láttam a kórházban, amikor Kisbözsi 
a világra jött! Érdekes, hát ez se kapott el őbb lakást? Vagy most 
házasodott csak? 	 • 

Felizgatva, zaklatott lélekkel jöttek le, a lépcs őház minden fordu-
lójánál visszanézve, pedig igazán gondosan bezárták a, lakást, kétszer 
is megfordítva a kulcsot a kék ajtó zárjában. 

És amikor leértek, Szakáll Ferenc már egészen magáénak érezte 
az új lakást, s őt még mintha a ház is az övé lett volna, az otthon 
biztonságával. Pedig még nem is laktak benne. 

Hogy a költözködés micsoda, csak a szegényember tudja. Mert 
talán csak a darumadár költözik boldog szárnycsapással, vígan krú-
gatva a fenyeget ő  zord idő  elől napfényes déli fájna. Mert ,,nem 
tudja, az új hazában, az új lakásban mi vár rá. Hazát cserél, aki 
házat cserél! Háta mögött ott maradt egy darab élet, s ahova érke-
zik, új világ veszi kezdetét. 

Gyere már, az isten áldjon meg! Feküdi le végre! — szólt ki 
Bözsi jóval éjfél után az urának. A költözködést megel őző  éjszakán 
ő  sem volt képes elaludni, de legalább led őlt és lehunyta a szemét, 
hogy hátha leszáll majd az álom, miután elringatta a megszokás. 

Szakáll Ferenc meg ott ült a konyha közepén, elszívott cigaretta- 
végek körében a domborúra síkált téglákon, mert a hamutartókat 
már elcsomagolták, s csak fújta maga elé a füstöt. A gyerekek el- 
mentek erre az éjszakára Bözsi unokahúgához, akit egy Boszniából 
elszármazott kocsmáros vett feleségül a város másik részén. Kisbözsi 
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ugyan elaludhatott volna anyja mellett azon a rekamién, de ha már 
Zolti elment, ő  sem akart lemaradni a vendégeskedés örömér ől. Igy 
ők egyedül virrasztották át az utolsó éjszakát. 

A régi bútort eladták, mert hogy is nézett volna ki tényleg az 
új, negyedik emeleti lakásban a sok ócskaság. Aleksa ajánlott egy 
belgrádi pasast, aki bagóért vásárolta fel az efféle limlomot. A pad-
lásra se röstellt felmászni érte, s így csakhamar üres lett a régi 
lakás. 

És amíg ők ezen t őnődtek, egyszer csak megverte valaki a küls ő  
ajtót, s akkor látták, hogy hiszen már reggel van, egészen kivilágo-
sodott. 

Talán a pöndölödre feküdt az urad? — kiáltotta el magát 
vidáman Gyuri sógor az ajtó el őtt, amikor Bözsi kinyitotta. — Ma-
gammal hoztam ezt a gyereket is, mert asztalos, éppen csak munkája 
nincsen, hadd segítsen összeállítani a bútort. 

Nagy mafla legényke volt Feri, Gyuri sógor fia, zavartan mosoly-
gott, s ő  éppúgy nem került pénzbe, mint Gyuri sógor, a fuvaros, 
aki már tizedik éve ugyancsak beköltözött a városba,, ahogy mindenki 
befelé törekszik. Először csak két er ős lóval húzatta a stráfkocsit 
szénnel megrakodva a vasútról a házakba, de most már három éve 
egy tíztonnás öreg teherautóval járta a várost, utóbb nem is sze-
mélyesen ült a kormány mögé, hanem egy öreg sof őrt vett fél, akit 

sérve miatt nyugdíjaztak. Ő  csak a rendeléseket vette fel. 
Hát mi itten a vinni való? — nézett körül, s Ferenc már ki 

is ugrott az ágyból és nekigy űrkőzött, hogy Ferivel rakodni kezdjenek. 
Most látom, hogy nem is olyan nehezek ezek a skatulyák! — 

mondta Bözsi vidáman. — Könnyen fölviszitek az emeletre. 
Na, csak gyere, üljél be mellénk — mondta Gyuri sógor, és 

szemébe húzta a sapkája simléderét, mert már feljött a Nap és éles 
fénnyel sütött rájuk. — Ezért nem számítok föl semmit! 

Tréfált, mintha ingyen vállalta volna a fuvart, pedig tavaly is 
ők segítették odahaza letörni a négy hold kukoricáját. 

És amíg ez is eszébe jutott Bözsinek, lassan ki is értek a város-
ból, s a lombos fák között a narancsház is felt űnt messziről, mintha 
mégsem álom lenne már. És ha n őttön nőtt is bennük az izgalom a 
költözés előtti órákban, lassan mégiscsak elcsitult, hiszen az öröm is 
ott repesett mellette, mint a szegények régi félelme az élet új válto-
zásai előtt. 

Pedig ők most már nem a régi emberek voltak, szegények. 

Unakájávail és Milan Konjovi ćtyal (1988) 
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KALAPIS ZOLT Á N 

A FORRÁS 
„'MfJHELYTITKOKRŐL" HERCEG JÁNOS JUBILEUMÁN 

Néha megkérdezik tőlem, hogy táj- és helytörténeti, szociográfiai és 
művelődéstörténeti írásaim adatait honnan bányászom el ő . Egy-két 
író-olvasó találkozó megadott témája is ez volt. Ilyenkor leginkább 
újságírói tapasztalatomra hivatkozom, meg arra az ismert hírlapírói 
aranyszabályra, hogy az ember nem érthet mindenhez, de azt tudnia 
kell, hogy a megbízható információhoz hol s kinél juthat hozzá. Ha 
netán mindjárt az elején „szerencsés kez ű" kutatóként mutatnak be, 
akkor ezt berzenkedve utasítom vissza, mert mintha azt sugallnák, 
hogy megy minden, mint a karikacsapás. A szerencsére persze szüksé-
gem van, de ez — legalábbis eddig így volt — csak hosszú, kemény 
munka közben vagy után pártolt mellém, olykor még akkor sem. 

Már legalább egy évtizede keresem például Büky József megyei 
főorvos Hivatalbéli oktatás a pestis alkalmatosságával című , 1795-ben 
nyomtatott füzetét, amely a Dudás-féle megyei monográfia szerint 

első  önálló magyar mű", amely a Bácskában megjelent. Egy 
könyvtárban sem bukkantam rá, még a Széchényiben sincs kartonja. 
A későbbiek során kiderült, hogy Buky, Baky, Beuky és Bük néven is 
szerepel az elsárgult iratokban, úgyhogy, ennek ismeretében, a könyv-
tárakat újra át kell majd fésülni, lehet őleg azokat is, amelyekbe 
még nem jutottam el. Id őközben fény derült arra is, hogy nem ez 
az első  magyar nyelven megjelent nyomdai termék: Takáts Rafael 
padéi plébános saját kézi nyomdájában három évvel korábban jelen-
tette meg becses Függelékét a Pápai Páriz-féle szótárhoz. E miatt 
azonban a megkezdett bogarászást talán még nem kellene abbahagyni 
— biztatom magam —, hátha bejön valami. 

A további beszélgetés során felsorolom, ahogy éppen eszembe 
jut, azokat a forrásokat, amelyek, illetve akik segítségemre vannak, 
hogy elkészítsem egy-egy nevezetes ember életének vagy életepizód-
jának, egy-egy korszak, táj vagy kisközösség életjelenségeinek re-
konstrukcióját, lehetséges  rajzát. 

Első  helyen szoktam említeni beszélget őtársaimat — bár a sor-
rend a helyzettől függően más is lehet —, az interjúalanyaimat, az 
egyszerű  emberek gyakran nagyon fontos tényközléseit. Az egyszer ű  
emberek fogalma ezúttal is esetleges, hiszen számtalanszor bebizonyo-
sodott róluk, hogy nem is olyan hétköznapiak: az egyik ízes elbeszé-
lőként mutatkozik be, a másik fontos m űvelődéstörténeti emlékek 
őrzőjeként, a harmadik egy híres mesemondó édes húgaként, a 
negyedik egy balladah ős egykori babájaként, az ötödik az őt körül-
vevő  természet kiváló megfigyel őjeként, a hatodik ... Van, aki csak 
egy szóval, egy ötlettel, egy sejtéssel ajándékoz meg, de ezek is 
sokszor felbecsülhetetlenek lehetnek. Itt ejtek egy-két jó szót a sz ű-
kebb szakterületek tudós ismer őiről, akikkel élőszóban, de sokszor 
csak levélben veszem fel a kapcsolatot. Az ő  eligazító tanácsaik, 
közléseik nélkülözhetetlenek, gyakran dönt ő  jellegűek — a művészet-
történészeké, az egyetemi tanároké, az akadémikusoké, a múzeumi 
gyűjtemények őreié, a vízügytörténet vagy a fototörténet m űvelőié, 
az egyházi embereké, a helytörténészeké. 

Ezután a levéltári búvárkodásról szólok, annak öröméit próbálom 
érzékeltetni, de leginkább azt teszem szóvá, hogy a központi, a helyi 
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jellegű  és a szakosított archívumok mennyi fel nem tárt kincset 
tartogatnak, még akkor is, ha a, dobozok tartalma nincs feldolgozva, 
vagy netán erősen hiányos. 

Majd sorba veszem a többi forrásomat is, az anyakönyvek vaskos 
matrikuláit, a családi fénykép- és iratgy űjteményeket, a levéltári és 
a könyvtári hírlaposztályok komplettjeit, vagy a csak néhány meg-
maradt példányt őrző  mappáit, vagyis a régi újságokat és a periodiká-
kat, ezeknek keretében pedig a szaklapokat, a szakosított folyóirato-
kat külön is. Meg hát a bibliotékák sokaságát: a nagy közkönyvtára-
kat, a szakosított egyetemi és intézeti könyvtárakat, a magánkönyv-
tárakat, s talán szerénytelenül, de ide sorolom a sajátomét is, mert 
olyan megnyugtató az a tudat, hogy egy-egy lexikonért, kéziköny-
vért, bibliográfiáért, szótárért csak hátra kell fordulni és leemelni a 
polcról .. . 

Eddig nem tettem szóvá, hogy egy ilyen forrásom Herceg János 
is. Pedig könyvei, a folyóiratokban közzétett tanulmányai, emlékezé-
sei, a lapokban most is, hétr ől hétre megjelen ő  írásai „külön elbírá-
lásban" részesülnek. Az utóbbiak közül némelyiket kivágom, s elte-
szem dossziém egyikében, amelyek élére állítva, vagy éppen felpú-
pozva sorakoznak dolgozószobámban, magukba foglalva egy-egy téma 
összegyűjtött anyagát. Ha több tárgyra, több személyre van valamilyen 
közlés, vagy más hasznosítható adat, akkor a többi irattartóba egy-egy 
cédula kerül, amely figyelmeztet, hogy a témáról Herceg is írt, a cikk 
itt s itt található. Az adatgyűjtés e munkája közben a legnagyobb 
gondom a szerző  termékenysége — ha szabad így mondanom —, 
nagyon résen kell lennem, nehogy valami is elkerülje a figyelmemet. 
Számomra ugyanis nemcsak Herceg János sok helyen publikált tényei 
a fontosak, hanem az is, ahogy azokat értelmezi, az ő  nézőpontja 
és szemlélete, adatainak szövegkörnyezete, az írás egészének hangu-
lata és hangvétele. 

Egy ilyen „kiollózott" írása, az eszéki Magyar Képes Űjságban 
megjelent lapszéli jegyzete bekerült Az eperfa 250 éve Vajdaságban 
jelzetű  irattartómba, onnan pedig egy része, idézet formájában, az 
azonos című , tavaly megjelent írásomba. „Siratom a fákat — írja =, 
az országúti fákat, amelyek egykor s űrű  sorfalat álltak a lakott helyek 
között ... Az ötvenes években irtották ki azzal, hogy a 'kártékony 
medveszövő  lepkéknek adnak hajlékot. A 'levélpusztító lepkék azóta 
is zavartalanul szövik be a gyümölcsfákat, míg az országúti epernek 
már az emléke is kifakult." 

Ez a Herceg-citátum, érzésem szerint, híven kifejezi a vajdasági 
ember sajnálkozását az eperfa kiveszése miatt, egy kicsit nosztalgiáját 
is, hiszen ez a fa valamikor ugyanúgy hozzátartozott síksági tájunk 
természeti képéhez, mint hűséges társáé, az akácé. De tükrözi azt a 
felismerést is, hogy kiirtása meggondolatlan lépés volt, mint annyi 
minden más egy eszményien elképzelt új világ felépítésének kezdetén. 
Magam is Ilyen gondolatokkal kívántam indítani tanulmányomat, így 
aztán „a jó hangzásu cégt ől származó előde gyártott elem" kapóra jött, 
átsegített az indulás nehézségein is. 

Ugyancsak tavaly jelent meg egy másik írásom Az elfelejtett 
Juhász Árpád címmel. Ezúttal, zombori fest őről lévén szó, Herceg 
János megkerülhetetlen volt. Hiszen emlékét ő  'idézte nálunk el őször 
még csaknem fél évszázaddal ezel őtt a Kalangyában megjelent egyik 
cikkében. Ebből két találó mondatára hivatkoztam: „Tipikus kismester 
volt, nem tört magasra, beérte azzal, ha szerény feladatait tökélete-
sen tudta megoldani. Természetéb ől hiányzott az új, a sehol fel nem 
lelhető  eredmények utáni törekvés." 
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Juhász Árpád életútjának f őleg bácskai vonatkozásait boncolgat-
tam aprólékosan, mintegy negyven oldalon át, de a róla, az életm űvé-
ről kialakított kép nem változott lényegében, olyan maradt, ahogy azt 
Herceg idézett két mondatával megrajzolta, ezt csak alátámasztani 
lehetett a részletezéssel, megigazolni, esetleg talán árnyalni is. 

Herceg János még több, általam is „felhasznált" írásában éleszt-
gette a fest ő  emlékét, a „szegény Juhász Árpádét", mintegy cáfolva 
saját szavait, mely szerint őt halála óta „a pesti temet ő  hideg földje 
és a híres bácskai közöny" takarja. Újabban a Módosulások című , 
gyermek- és ifjúkori emlékeit 2!d'ééz ő  regényében írt róla ismét. Csak 
sajnálhatom, hogy ezekre a sorokra, amelyekben a vidéki piktor hét-
köznapjait, részben kiszolgáltatottságát ecsetelte, már nem hivatkoz-
hattam. 'Az egyikben cseveg ő  hangon közli: „ ... azt hallottuk, mint 
az utca egyszerű  lakói, hogy most a Lelbach-féle kastélyban dolgozik, 
máskor Falcione Árpádnál Dubokán vagy Kerényen a Szemz ő-pusz-
tán." A másikban leírja, hogy „ ... leheletfinom őszi tájakat tudott 
festeni tenyérnyi vékony deszkára, vagyis a szivarosdoboz sperlemez 
födelére, amit Gerig Mici tett neki félre, hogy trafikjában több legyen 
a hely, ha megtelik .diskuráló és kurizálgató urakkal ..." 

Irodalmmi alkotás, mint forrásmű ? .Miért ne, ha annyi benne az 
utalás az ismert személyekre, ha a megtörtént, a valóságos szinte 
háttérbe szorítja az elképzeltet, szinte átsüt rajta, mint a Módosulá-
sokban. Az író elrendező  keze az apró események és a létez ő  személyek 
megválogatásával, az emlékek, tárgyak és az „ásatag dolgok" leírá-
sával teremti újjá a századforduló táján let űnt világot. 

Herceg János jelenléte az itteni magyarság szellemi életében az 
utóbbi hatvan év csaknem minden szakában kimutatható. A Magyar 
Szó 1975. december 29-i számában például megírta, hogy 1944-ben 
a négy, ma már legendás „alapító tag" — Gál László, Kék Zsigmond, 
Lévay Endre, Majtényi Mihály — mellett ő  volt az ötödik kiszemelt 
újságíró, akit egy magyar nyelvű  napilap elindításával megbíztak. Her-
ceget Nikola Petrovi ć, az akkori ideiglenes kormány, a Nemzeti Fel-
szabadítási Bizottság tagja éjnek idején hívatta be a zombori kerületi 
katonai parancsnokság szálláshelyére, s közölte vele, hogy az egy-két 
hét múlva induló lap szerkeszt őségének a tagja lesz. Herceg, a mi-
niszter legnagyobb meglepetésére — ehhez nyilván nem szokott hoz-
zá —, nem fogadta el a megbízást. „Kívül a palánkon valahogy biz-
tonságosabbnak éreztem az írást" — magyarázza lépését az idézett 
cikkében. 

Az ötödik jelöltről kevesen tudtak, így aztán közlése nem kis 
meglepetést keltett. Fontos sajtótörténeti részlet lett mindjárt, mert 
a Magyar Szó indításáról nemcsak a papírok hiányoznak, hanem 
még az írott emlékek is. Az „alapítók", Lávay Endre kivételével, addig 
halogatták szerződéses kötelezettségük teljesítését, mígnem kifutot-
tak az időből. 

A Herceg közölte tényre azóta többször is hivatkoztam sajtótör-
téneti írásaimban, így abban is, amelyben az indulás körülményeit 
próbáltam részletezni. Ez, újabb részletekkel b ővülve több alkalom-
mal is megjelent, azzal, hogy a Herceg-féle adat hol megmaradt, hol 
kimaradt a szövegb ől, attól függően, hogy az adott szerkeszt ő  ildo-
mosnak tartotta-e közölni azt a tényt, hogy valaki ellentmond a párt 
akaratának, vagy netán éppen az adatközl ővel volt ismételten vala-
milyen baj. Ha valaki egyszer majd megírja a szerz ő  kapcsolatainak 
történetét a vajdasági magyar redakciókkal, illetve szerkeszt őivel, ak-
kor az kortörténet, szellemtörténet lesz a javából. Lehet, hogy erre 
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Herceg maga is rávilágít emlékiratának harmadik kötetében, amely-
nek megjelenése oly sokat várat magára. 

A két előbbi kötet egyébként 1972-ben és 1975-ben jelent meg. 
Ezekben a maga útját, sok írótársának portréját rajzolta meg a két 
háború közötti időszakban, „ ... talán nem is a megtörtént h űség, 
hanem az annál igazabb valóság megidézésével". 

Sokszor forgattam kezemben ezeket a könyveket, mert már évek 
óta készítem a rádiónak az ismert vajdasági magyar személyiségek 
másfél gépelt oldalas portréit. Ezek egy ideig a reggeli Időgépben 
hangzottak el, jelenleg pedig Életrajzi kalauz címmel önálló, havon-
ként ismétlődő  félórás műsorrá kerekedtek. Legutóbb Margalits Edére 
emlékeztem születésének 140. évfordulója alkalmából. Ó a monarchia 
jellegzetes „úri" értelmiségi rétegét testesítette meg, mégpedig nem-
csak azzal, hogy egyetemi tanulmányainak nagyobb részét Bécsben 
végezte, hanem azzal is, hogy a népek közeledését úgy szolgálta, 
hogy asszimilálódva integrálódott be a szellemi életbe. Az irodalmi 
és egyéb lexikonok b őséges adatokat szolgáltatnak életm űvéről, Her-
ceg viszont azt mondja el róla egy nála tett tisztelgés leírásával, ami 
sehol máshol nem található. „A Ferenc József-i kor aranyfüstje csil-
lámlott fel — ,írja emlékezéseinek második kötetében, az Elő  játékban 
—, ha visszanézek, Ede bácsi szavai nyomán a sötét, bordó plüss-
függönyökkel, súlyos, esztergályozott karnisokról red őkbe lehulló dra-
périákkal elfüggönyözött szobáiban ... ahol ültünk, Ede bácsi dol-
gozószobája volt. Itt is sötétbarnára viaszkolt bútorok, rojtos és boj-
tos karosszékek voltak, karóban levarrott támlákkal, s az ablak mel-
lett egy-két méter hosszú, magas álló íróasztal volt, mint valami régi 
ügyvédi irodában ..." 

Más esetekben is szívesen vettem át ilyen érzékletes sorokat, 
azzal, hogy korábban — mivel a kiadó régi rossz szokás szerint nem 
látta el a könyvet névjegyzékkel — csak a módfelett megbízhatatlan 
emlékezet után tudtam a megfelel ő  részeket sok fölösleges lapozás 
után megtalálni. Most már tudom, hogy a közelg ő  100. születési év-
forduló kapcsán a Gergely Borhskára vonatkozó utalásokat az els ő  
kötetben, a Két világ 207., 214-217., 219. és 229. oldalán találom 
meg, mert időközben elkészítettem saját használatomra a két memoár-
kötet mutatóját. A forrás, ugye, csak akkor forrás, ha hozzáférhet ő , 
ha könnyen használható. A „magad uram, ha szolgád nincs" jegyében 
ugyanezt megtettem Majtényi Mihály és L őrinc Péter emlékiratai-
val is. 

Ha már az aranyszabályoknál tartok, hadd mondjam el még ezt 
is: minden forrást fenntartással kell fogadni, csak a több forrásból 
származó adatok egybecsengése adhat. némi biztonságot, hogy a fel-
használt adat feltehet ően pontos, a levont következtetés pedig többé-
kevésbé hiteles. • 

119;52-ben a Magyar ünnepi Játékok című  alkalmi kiadványban 
Herceg János a magyar kulturális emlékek összegy űjtésének azóta is 
időszerű  kérdéseit feszegette. Ebben olvasható azonban ez a. mondat 
is: „Mit tanulhat a vajdasági magyar fest ő  mondjuk Eisenhuttól, 
Than Mórtól, László Fülöptől, Kálmán Pétert ől és 'a többi magyar 
festőtől, akik itt születtek a mi szűkebb hazánkban?" 

A vajdasági ,honosságúnak" mondott László Fülöp Budapesten 
született, s csak többszöri verbászi és becsei tartózkodása, az itteni 
munkássága révén került a köztudatba, hogy az utóbbiban, a Tisza-
parti városban látta meg el őször a napvilágot. Hogy ez a hiedelem 
milyen mély gyökeret eresztett, az abból is látszik, hogy ugyanabban 
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a könyvben B. Szabó György is megismételte, Fülöp Lászlót azoknak 
a festőknek csoportjába sorolta, akik „csak származásuknál fogva te-
kinthetők vajdaságiaknak". A helytelen adatra még napjainkban is 
hivatkoznak. A hiba forrása visszavezethet ő  egy 80 évvel ezel őtti 
téves közlésre: a Bács-Bodrog vármegye kétkötetes monográfiában 
jelent meg először, hogy László Fülöp Ó 'becsén született 1869-ben. 

Egy pillanatra sem hiszem, hogy ünneprontó vagyok, amikor az 
adatok egybevetését, ellen őrzésiét teszem szóvá. Herceg tekintélyét, 
hitelét, megbízhatóságát sokkal nagyobb botlások sem ásnák alá, 
nemhogy ilyen csekélység, mint egy hibás adat kritikátlan átvétele. 

Én továbbra is a legnagyobb tisztelettel — mondhatnám így is: 
a legnagyobb élvezettel — fogom könyveit forgatni, vagdosni, gyűjtö-
getni cikkeit, jegyezgetni vényeit, megfigyeléseit, hangulatfest ő  leírá-
sait. A vényirodalom — Molter Károly egy helyütt otthon-irodalomról 
beszél — minden művelője bőségesen meríthet a gazdag életm űből. 
S bármelyik oldaláról is közelítik meg, hamarosan ki fog t űnni, hogy 
szellemtörténetünk egyik legjelent ősebb kútfőjét faggatják. 

Szenteleky Kornél sírjánál (1973) 
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MÁK FERENC 

HERCEG JÁNOS PÁLYAKEZDÉSÉNEK ÉS ÍRÓI 
MŰKÖDÉSE ELSŐ  KORSZAKÁNAK 
BIBLIOGRÁFIÁJA 
(1927-1944) 

Herceg János nyolcvanéves — s e ténynek ránk nézve történelmi je-
lentősége van. Ő  az az író, akinek emlékezete őrzi hét évtizedes ki-
sebbségi-nemzetiségi 'életünk minden eseményét, változását és alaku-
lását, töréseit és folyamatait. 'Mindemellett egyre inkább hiszem, Her-
ceg János nemcsak történelmünk egyetlen él ő  tanúja, de az írás 
klasszikus erkölcsi parancsok szellemében történ ő  szolgálatával alakí-
tottá is többé-kevésbé gyámoltalan közösségünk 'életét, azokat a hét-
köznapokat, amelyeket talán a legnehezebb elviselni — ma is. Ala-
kította azzal, hogy példát mutatott helytállás és h űség tekintetében, 
hogy mélységes tisztelettel tudott szólni a tájról és a táj emberér ől, 
kultúráról és szellemi örökségről, de mindenekelőtt a hagyományok 
pironkodás nélküli vállalásáról — végeredményben önmagunk meg-
becsüléséről. Mindehhez a hűségen túl nem csekély bátorságra is 
szükség volt. Bátorság kellett ahhoz, hogy .a bácskai akácligetek he-
lyén a támaszt kereső  önbecsülés ne germán szilfaerd őt fürkésszen, 
s a baranyai dombok szüretre érett lankáin ne avignoni napsütést 
reméljen a menekülésre mindig kész lélek. Mint ahogyan bátorság 
kellett ahhoz is, hogy a fénytelen időkben meghallja távoli ősök 
biztató üzenetét. A nyolcvanéves Herceg János ma maga a reneszánsz 
emlékezés — föloldó, megbocsátó és reményked ő , európai bénult 
szemlélődéseinkben. Mint a bibliai id ők népeket irányító bölcseire 
hajdan, ma úgy kell figyelni az ő  szavára. Mert segít az emberség-
ben, segít a túlélésben. 

Pályakezdésének és írói működése első  korszakának legfőbb jel-
lemzője az első  pillanattól kibomló sokszínűség. Nem egyszerűen mű-
faji sokféleségről van szó, hanem a szellemi cselekvés gazdagságáról, 
az értelmiségi szerep kisebbségi kényszereinek fölismerése nyomán 
megfogalmazott küldetéstudat teljes érvény ű  vállalásáról. Az ifjúkor 
mindent eldöntő, korai éveiben — e bibliográfia a tanúság rá — vég-
érvényesen kialakult a szolgálat egyetemességének igénye, mely az-
után életre szóló érvénnyel tanúvá avatja Herceg Jánost. S aki kicsit 
is ismeri az európai kultúra történetét, csak az tudja, milyen keve-
seknek — csak a legnagyobbaknak — adatott meg a tanúságtev ők 
kiválasztottságának rájuk nézve gyakran keserves, de a közösség szá-
mára szellemi menedéket biztosító szerepe. Ezt a menedéket mi, min-
den kétséget kizáróan 'Herceg János életm űvében leltük meg. 

A bibliográfia, összeállításakor éppen az értelmiségi szerepválla-
lás sokszínűsége okozta a legtöbb „gondot". Nehezen elérhet ő  — 
vagy jelenleg elérhetetlen — kiadványokat, lapokat és folyóiratokat 
kellett (volna.) föllapozni, hogy az író, a költ ő , a műfordító, a kriti-
kus, a tanulmány- és esszéíró, a könyvtáros és nem utolsósorban a 
történetíró Herceg János életm űvének jelzett szakasza a maga meg-
közelítő  teljességében előttünk álljon. Ebből ered a még megoldatlan 
feladat is: az Egyesült Államokban az 1930-as 'években megjelent 
magyar nyelvű  lapok és újságok felkutatása és néhány magyarországi 
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lap — így a Pester Lloyd — tüzetes átnézése is. Az ily módon teljessé 
formált bibliográfia föltétlenül igazolni fogja a pályakezd ő  Herceg 
János írói-gondolkodói elhivatottságának gótikus fölépítettségét. 

A bibliográfus gondja egyben igazi öröme is: számba venni, be-
takarítani mindazt, amit gazdagsága folytán talán nem is lehet számba 
venni és betakarítani. A földeríthet ő  tényszerűség — minőségi tar-
talmával együtt — önbecsülésünk legfontosabb alapköve lesz. 

Regénye, elbeszéléskötetei 

Viharban [novellák] / Herceg János; Szenteleky Kornél el ő-
szavával. — H. n. : k. n., é. n. [1933] (Sombor, Jugoslovenska štampa-
rija, é, n.) — .83 [3] p.; 15 cm. 

Előszó / Szentelegy Kornél. Őszi vízió; Meghalt a szeret őm; 
Szülőföldem; Viharban; Titok a fenyves felett; Kirándulás a nagy-
apámmal; Újhold [sic!] játszott az égen; Bolond legény a faluban. 

A fedőlap felirata: Viharban Herceg János novellái. 
A [2] . p-n Walt Whitm.an-versidézet. 
A [83]. p-n .a tartalomjegyzék alatt megjegyzés: Ebb ől a könyv-

ből a rendes példányszámon kivül [sic!] 50 darab amat őr példány ké-
szült, számozva lés a szerz ő  kezevonásával. 

Papírkötés. 
Tó mellett város [regény] / Herceg János. — Budapest,. Dante 

Könyvkiadó, .é. n. [1937] ((Budapest, Hornyánszky Viktor m. kir. udv. 
könyvnyomda, é. n.). — 206 p.; (19 cm. 

Copyright 1937 by Dante Könyvkiadó Budapest. 
Fűzve, borítóval. 

Tó mellett város [regény] / Herceg János. — Budapest, Az 
Országos Baross Gábor Kör megbízásából kiadta :a „Magyar Irás — 
Magyar Lélek" kiadóhivatala, é. n. — 206 p.; 19 cm. 

Fűzve, borítóval. 
4.. A zombori Városi Könyvtár könyvjegyzéke és a Délvidék 

bibliográfiája / .Összeállította és bevezet ővel ellátta Herceg János 
könyvtáros; 1942. Bosnyák József könyvnyomdája, Zombor; 102. p.; 
20 cm. 

Bevezetés; I. 'Enciklópédia, vegyestartalmu [sic!] m űvek és 
folyóiratok; II. Hittudomány, bölcselet, magyarságtudomány, eszté-
tika, művészet; III. Neveléstudomány, ifjúsági iratok, népkönyvek; 
IV. Politika, jog, társadalom- és államtudomány, hadászat; V. Iroda-
lomtörténet, nyelvtudomány, óklasszikusok, szótárak; VI. Történe-
lem, földrajz, ut- [sic!] és életleírás, néprajz, mithológia; VII. Meny-
nyiség-, természet- és orvostudomány; VIII.Ipar, kereskedelem, gaz-
dászat, kertészet; IX. Szépirodalom; X. Zene, színház és egyéb m ű-
vek; A Délvidék bibliográfiája a könyvtári anyag alapján. 

Fűzve, borítóval. 
5. Gyászoló kőművesek [elbeszélések] / Herceg János; a fed ő-

lapot Jakobtsits János fest őművész tervezte. H. n.: Kalangya, é. n. 
[1943] ,(Zombor, Bosnyák József könyvnyomdája, é. n.). — 151 [1] p.; 
21 cm. 

Új honfoglalás; Az élet álom; Halálos tréfa; Gyászoló k őműve-
sek; Örök szerelem; Fekete rigó; A nyugdíj; Vándor a nyárban; 
Meghasonlottak; Vásár; Galambszív ű  fiatalok; Hajnali tűz; Sándor 
bácsi; Házasság; Két dal között; Szegény emberek; Hajnalban kez-
dődik az élet; Cirkusz az Alma-uccában [sic!] ; Pusztító id ő . 

Fűzve, borítóval. 
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Antológiák 

.6. Akácok alatt; második kötet [novellák] / összeállította Szent-
eleky Kornél; Jugoszláviai Magyar Könyvtár V. kötet - ,Subotica, 
é. n. 168 p.; 19 cm. 

Herceg János / Kekez Tuna lakodalma 5-16 p.; A hatalmasok 
17-19. p.; 

Délvidéki elbeszélők válogatott munkái [novellák] / összeállí-
totta és a bevezetést írta: Csuka Zoltán - Magyar Népm űvelők Tár-
sasága kiadása - Budapest, é. n. 96 p.; 21 cm. 

Herceg János / Vaknak áll a világ 36-41. p. 
A visszatért Délvidék / szerkesztette Csuka Zoltán; Halász 

Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat - Budapest 1941.; 537 p. [25 mel-
léklet] ; 141 p. személyi adattár - 24 cm. 

Herceg János / A délvidéki magyar irodalom kisebbségi évei 
107-123. p. 

Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség / Beszámoló a 
:Szövetség 1941-ben végzett munkájáról; H. n. : é. n. - [Frank Jó-
zsef ; Újvidék] . 

Herceg János / Az irodalmi szakosztály - A „Szenteleky Tár-
saság" jelentése 40-43. p. 

A diófa árnyékában / délvidéki elbeszél ők; szerkesztette Her-
ceg János - Király Magyar Egyetemi Nyomda - Budapest, é. n. - 
275 p.; 19 cm. 

Herceg János / A szerkeszt ő  előszava 5-17.; Örök szerelem 72-
78. p. [novella] ; Hajnali tűz 7,8-84. p. [novella] / Azélet álom 84-90. 
p. [novella]. 

Novellái 

1931 

A hatalmasok - A Mi Irodalmunk; 1931. április 19. II. évf. 
18. p. 

1932 

Nem vagyok igazi ember - A Mi Irodalmunk; 1932. május 
29. III. évf. X13-14. p. 

Minek él a szegény csavargó? - A Mi Irodalmunk; 1932. jú-
nius 12. 'III. évf. 13. p. 

Ime, az asszony - A Mi Irodalmunk; 1932. július 3. III. évf. 
p. 

115. Kirándulás a nagyapámmal - Kalangya; 1932. augusztus, 
I. ,évf. 4 szám, 237-241. p. 

i16. Malária - A Mi Irodalmunk; 1932. augusztus 21. III. évf. 
15. p. 

őszi vízió - Kalangya; 1932. október, iI. évf. 6. szám, 389-
392. p. 

Látomás - A Mi Irodalmunk; 1932, november 13. III. évf. 
18. p. 

Nehéz kisvárosi köd - A Mi Irodalmunk; 1932. november 
27. III. évf. X19. p. 
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Két miniatűr - 11. Titok a fenyves felett; 2. Szül őföldem; 
Kalangya; 1932. december, I. évf. 8. szám, 545-550. p. 

A berni kikötőben - A Mi Irodalmunk; •1932. december 
24-26. III. évf. 17-18. p. 

1933 

Újhold játszott az égen - Kalangya; 1933. január, II. évf. 
1. szám, 45-48. p. 

Viharban - Kalangya; 1933. április, II. •évf. 4. szám, 247-
249. p. 

Bolond lány a faluban - Kalangya.; 1933. augusztus, II. ,évf. 
8. szám, 532-534. p. 

Azördög kovácsa - Jugoszláviai Magyar Újság; 1933. szep-
tember 14. 10-11. p. 

1934 

Virágot tessék ... - Kalangya; 1934. február, III. évf. 2. 
szám, 94-99. p. 

Vándorbotot vett a bolond - Kalangya; 1934. március, III. 
évf. 3. szám, 192-194. p. 

Vízió pasztell színekben - Hétr ől-Hétre; 1934. április 7. I. 
évf. 1. szám. 13-14. p. 

Vásár - Kalangya; 1934. július-augusztus, II. évf. 7-8 
szám, 546-551. p. 

Az áruló - Kalangya; 1934. november, III. évf. .11. szám, 
785-787. p. 

1935 

Jézus bicskája - Kalangya; 1935. április, IV. évf. 4. szám, 
247-254. p. 

A bolond házassága - Kalangya; 1935. december, IV. évf. 
7. szám, 498-501. p. 

1936 . 

Szent őrület - Kalangya; 1936. április, V. •évf. 4. szám, 
248-251. p. 

34. Bolond a nagyvárosban - Magyar írás; 1936. április, V. .évf. 
4. szám, 78-83. p. 

85. Hat óra után - Kalangya; 1936 június-július, V. évf. 6-7. 
szám, 399-403. p. 

Szabina, els ő  szerelmem - Válasz; 1936. szeptember, III. 
évf. 9. szám, 496-500. p. 

Az ördög kovácsa - Ünnep; 1936. III. •évf. ;12. szám, 570-
571. p. 

,Kaporka mutatványa - Ünnep; 1936. III. évf. 17. szám, 
792-793. p. 

(Fej vagy írás - Ünnep; 1936. III. évf. 22. szám, 982-983. p. 
A viszontlátásra kedves ... -Ünnep; 1936. III. ;évf. 25. szám, 

1103-1104. p. 
Forró falusi nyár - Ünnep; 1936. III. évf. 27. szám, 1190-

1191. p. 
Nyugdíj - Ünnep; 1936. III. évf. 28. szám, 1239-1240. p. 
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p. 

Szanatórium - Ünnep; 1936. III. évf. 33. szám, 1437-1439. p. 
Vaknak áll a világ - Ünnep; 1936. III. évf. 34. szám, 1462-

1463. p. 
Vissza a paradicsomba 

1594-1595. p. 
Álmodozó vándorok -

-1918. p. 
Rőzseszedő  asszonyok 

1994-1995. p. 
Történet egy zöld kalapról - Ünnep; 1936. III. ávf. 49. szám, 

2073-2074: p. 
Ünnep este - Ünnep; 1936. III. évf. 51. szám, 2154-2155. p. 

1937 

Örök szerelem - Kalangya; 1937. május, VI. évf. 2. szám, 
58-62. p. 

Álmodozó vándorok - Reggeli Újság; 1937. július 4. XVIII. 
évf. 180. szám, 17-18. p. 

Hajnalban kezdődik az élet - Reggeli Újság; 1937. július 11. 
XVIII. ,évf. 187. szám, 18-19. p. 

,53. Viszontlátásra kedves ... - Reggeli Újság;  1937. július 25. 
XVIII. .évf. 201. szám, 17. p. 

:54. A halál lánya - Kalangya; 1937; augusztus-szeptember, VI. 
évf. 5-6. szám, 241-245. p. 

Nyugdíj - Reggeli Újság; 1937. szeptember 19. XVIII. .évf. 
256. szám, '18-19. p. 

Ünnepi este - Reggeli Újság; 1937. november 21. XVIII. 
évf. 319. szám, 17-18. p: 

A körhintás fia - Ünnep; 1937. IV. évf. 15. szám, 581-582. 

Hat óra után - Ünnep; 1937. IV. évf. 16. szám, 628-629. p. 
Veronál - Ünnep; 11937. IV. évf. 17. szám, 692-693. p. 
;Idegen lány - Ünnep; 1937. IV. évf. 22. szám, 20-21. p. 

61, Majomsziget - Ünnep; 1937. IV. ,évf. 26. szám, 45-46. p. 
62. Kirándulás a nagyapámmal - Ünnep; 1937. IV. évf. 30. 

szám, 25-26. p. 

1938 

+63. Lucifer - Ünnep ;1938. V. évf. 4. szám, 47-48. p. 
,64. Halálos tréfa - Ünnep; 1938. V. évf. 9. szám, 42-43. p. 
65. Legénybúcsú - Ünnep; 1938. V. évf. 12. szám, 23-24. p. 
,66. Halálos tréfa - Kalangya; 1938. március-április, VII. évf. 

3-4. szám, 116-121. p. 
+67. 'Majomsziget 	Reggeli Újság; 1938. április 24. XIX. évf. 

111. szám, 20. p. 
Új honfoglalás - Kalangya; 1938. május, VII. ,évf. 5. szám, 

214-219. p. 
Bolond a nagyvárosban - Kalangya; 1938. június, VII. évf. 

6. szám, 249-253. p. 
Egy óra falunkban - Kalangya; 1938. augusztus-szeptem-

ber, VII. évf. 8-9. szám, 379-383. p. 
17+1. iIdegen leány - Reggeli Újság; 1938. október 1 ,6. XIX. .évf. 

282. szám, 17. p. 

- Ünnep; 1936. III. évf. 37. szám, 

Ünnep; 1936. III. évf. 45. szám. 1917 

- Ünnep; 1936. III. évf. 47. szám, 
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72. Vaknak áll a világ - Kalangya; 1938. december, VII. évf. 
12. szám, 550-555. p. 

1939 

73. Vadászkalap és szerelem - Kalangya; 1939. január, VIII. 
évf. 1. szám, 8-18. p. 

1940 

74. Vándor a nyárban - Kalangya; 1940. június, IX. évf. 6. 
szám, 251-255. p. 

75. Honvágy - Kalangya; 1940. július-augusztus-szeptember, 
IX. évf. 7-8-9. szám, 355-359. p. 

76. Őszi vasárnap délután - Kalangya; 1940. július-augusz-
tus-szeptember. IX. évf. 7-8-9. szám, 329-333. p. 

77. Halálos tréfa - Reggeli Újság; 1940. szeptember 8. XXI. évf. 
248. szám, 17-18. p. 

78. Az élet álom - Reggeli Újság; 1940. szeptember 15. XXI. 
évf. 255. szám, 17-18. p. 

79. Pusztuló idő  - Reggeli Újság; 1940. szeptember 29. XXI. 
évf. 267. szám, .17-18. p. 

80. Új hazában - Reggeli Újság; 1940. október 6. XXI. évf. 
274. szám, X17-18. p. 

81. Rámpás - Reggeli Újság; 1940. október 13. XXI évf. 281. 
szám, 17-18. p. 

82. Meghasonlottak - Reggeli Újság; 1940. október 20. XXI. 
évf. 288. szám, 17-18. p. 

83. Betegek - Reggeli Újság; 1940. október 27. XXI. évf. 295. 
szám, 17-18. p.. 

84. szegény emberek - Reggeli Újság; 1940. november 3. XXI. 
évf. 302. szám, 17-18. p. 

85. Gyászoló kőművesek - Kalangya; 1940. november, IX. évf. 
11. szám, 494-497. pJ 

86. Rózsaszed ő  asszonyok - Reggeli Újság; 1940. november 17. 
XXI. révf. 316. szám, 17. p. 

87. Galambszívű  fiatalok - Reggeli Újság; 1940. november 24. 
XXI. évf. 19-20. p. 

88. Az őrült - Reggeli Újság; 1940. december 1. XXI évf. 330. 
szám, 17-18. p. 
' 	89. Fekete rigó - Reggeli Újság; 1940. december 8. XXI évf. 
337. szám, 17-18. p. 

90. Botrány a családban - Kalangya; 1940. december, IX. évf. 
12. szám, 542-550. p. 

1941 

91. Némajáték - Reggeli Újság; 1941. január 5. XXII. évf. 5. 
szám, 17. p. 

,92. Az új vadász - Reggeli Újság; 1941. január 12. XXII. évf. 
12. szám, 17-18. p. 

Farsangi vendég - Reggeli Újság; 1941. január 19. XXII. 
évf. 19. szám, 17. p. 

Ügyvédnél - Reggeli Újság; 1941. január 26. XXII. évf. 26. 
szám, 17-18. p. 
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Történet egy emberr ől - Reggeli Újság; 1941. február 2. 
XXII. évf. 33. szám, 17-18. p. 

Húsz év előtt - Reggeli Újság; 1941. február 9. XXII. évf. 
40 szám. 17. p. 

Fej vagy írás - Reggeli Újság; 1941. február 16. XXII. évf. 
47. szám, 17-18. p. 

Inas voltam nagyapámnál - Reggeli Újság; 1941. február 23. 
XXII. évf. 54. szám, 17-18. p. 

Két dal között - Kalangya; 1941. január-február, X. évf. 
1-2. szám, 73-77. p. 

Cirkus az Alma-uccában - Kalangya; 1941. március, X. 
évf. 3. szám, 166-171. p. 

,Májpástétom ‚és süllő  - Reggeli Újság; 1941. március 9. 
XXII. évf. 68. szám, 17-18. p. 

X102. Kaporka mutatványa - Reggeli Újság; 1941. március 16. 
XXII. évi 75. szám, 17-18. p. 

103. Kubikusok - Reggeli Újság; 1941. március 30. XXII. évf. 
89. szám, 17-18. p. 

1104. Veronál - Reggeli Újság; 1941. április 6. XXII. évf. 96. 
szám, 17-18. p. 

1943 

Fekete rigó - Forrás; 1943. I. évf. 1. szám, 76-80. p. 

1944 

Földosztás Devityevón - Kalangya; 1944. február 15. XIII. 
évf. 2. szám, 65-75. p. 

Regényrészletek, folytatásban közölt regény 

1929 

Hősi halottak előre! - IKSZ; 1929. november 15. I. évf. 
1. szám, 9-11. p. 

1936 

X108. Tó mellett város, 1. 
évf. 52. szám, 2204-2208. p. 

Tó mellett város, 2. rész 
szám, 29-32. p. 

Tó mellett város, 3. rész 
szám, 73-76. p. 

Tó mellett város, 
szám, 113-116. p. 

Tó mellett város, 
szám, 153-156. p. 

Tó mellett város, 
szám, 193-195. p. 

Tó mellett város, 
szám, 234-236. p. 

Tó mellett város, 
szám, 274-276. p.; 

rész 	Ünnep; 1936. december 23. III. 

Ünnep; 1937. január 1. IV. évf. 1. 

- Ünnep; 1937. január 8. IV. évf. 2. 

4. rész - Ünnep; 1937. január 15. IV. évf. 3. 

5 rész - Ünnep; 1937. január 22. IV. évf. 4. 

rész - Ünnep; 1937. január 29. IV. évf. 3. 

rész - Ünnep; 1937. február 5. IV. .évf. 6. 

8 rész - Ünnep; 1937. február 12. IV. évf. 7. 
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Tó mellett város, 9. rész - Ünnep; .1937. február 19. IV. évf. 8. 
szám, 314-316. p. 

Tó mellett város, 10. rész - Ünnep; 1937. február 26. IV. évf. 9. 
szám, 354-356. p. 

Tó mellett város, 11. rész - Ünnep; 1937. március 5. IV. évf. 10. 
szám, 393-396. p. 

1942 

1109. Árnyak a gesztenyésben [regénytöredék] - Kalangya; 1942. 
január-február, XI. évf. 1-2. szám, 42-48. p. 

1943 

Szelencse - Kalangya; 1943. szeptember 15. XII. évf. 9. 
szám, 401-407. p. 

Költeményei 

1927 

Beszélgettek velem? - Bácsmegyei Napló; 1927. október 16. 
XXVIII. évf. 288. szám, 20. p. 

1938 

Zarathustra Bácskában - Kalangya; 1938. augusztus-szep-
tember, VIII. évf. 8-9. szám, 390. p. 

Esszék, jegyzetek • 

1928 

A jugoszláviai magyar irodalom - Híd; 1928. március-áp-
rilis, II. ,évf. 3-4. szám, 204-206. p. 

1933 

114..Szergej Jeszenyin - A 1Vki Irodalmunk; 1933. január 8. 
IV. évf. 19-20. p. 

Zúgó jegenyék - Szenteleky Kornél emlékének - Kalan-
gya; 1933. október, II. évf. 10, szám, 628-629. p. 

1934 

Huszvéth Lajos képkiállítása - Hétr ől-Hétre; 1934. április 
14. I. évf. 1. szám, 24. p. 

Tizenötéves költ ő  - Leiber Elly bemutatása - Hétr ől-Hét-
re; 1934. november 3. I. évf. 29-30. szám, 18. p. 

1935 

Aranyady György - Kalangya; 1935. február, IV. évf. 2. 
szám, 88-90. p. 

Kassák Lajos és a progresszív m űvészet - Kalangya ; 1935. 
december. IV. ,évf. 7. szám, 540-545. p. 
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1938 

Vuk Karadzsics - Nyugat; 1938. XXIX. évf. I. 89. p. 
Bácska, mint irodalmi .nevelő  - Kalangya; 1938. augusz-

tus-szeptember, VII. .évf. 8-9. szám, 363-367. p. 
Németh László - Kalangya; 1938. augusztus-szeptember, 

VII. •évf. 8-9. szám, 375-'378. p. 
'Ivó Andrics novellái - Kalangya; 1938. augusztus-szep-

tember, VII. ,évf. 8-9. szám, 391-393. p. 
.124. Cél és vallomás - Kalangya; 1938. október, VII. .évf. 

10. szám, 449-456. p. 

1939 

Tragédija csoveka - Az Ember Tragédiája szerb fordítás-
ban - Kalangya; 1939. február, VIII. •évf. 2. szám, 49-51. p. 

A szerb ifjúság mozgalmai - Kalangya; 1939. március-áp-
rilis, VIII. évf. 3-4. szám, 118-122. p. 

Műkedvelők - Kalangya; 1939. július-augusztus, VIII. évf. 
7-8. szám, 346-348. p. 

1940 

Magyar szocializmus - Kalangya; 1940. június, IX. évf. 
6. szám, 276-277. p. 

Kisebbségben - Németh László könyve - Kalangya; 1940. 
június, ,IX. .évf. 6. szám, 257-260. p. 

'130. Emlékezés Jovanovich Leára - Kalangya; 1940. július-au-
gusztus-szeptember, IX. évf. 7-8-9. szám, 373-374. p. 

Dr. Margalits Ede 1849-1940 - Kalangya; 1940. július-
augusztus-szeptember, IX. évf. 7-8-9. szám, 296-298. p. 

Szenteleky szerepe - Kalangya; 1940. július-augusztus-
szeptember, .IX. ,évf. 7-8-9. szám, 303-308. p. 

1941 

1133. Tíz esztend ő  - Kalangya; 1941 január-február, X. évf. 
1-2. szám, 93-95. p. 

;133a. A délvidéki magyar irodalom - Kelet Népe; 1941. július 
15. VII. ,évf. 11. szám. 1-3. p. 

133b. Kupuszinai szabad magyarok - Kelet Népe; 1941. decem-
ber 1. VIII. ,évf. 22. szám, 10. p. 

Múlt és jövő  - Kalangya; 1941. december, X. évf. 4. szám, 
205-206. p. 

1942 

Fiatalok szóljatok! - Kalangya; 1942. január-február, XI. 
évf. !1-2: szám, 19-21. p. 

113 .6. Új Magyar Front - Kalangya; 1942. április, XI. .évf. 4. 
szám, 170-171. p. 

137. Gyász a nemzet ünnepén - Kalangya; 1942. szeptember, XI. 
évf. 9. szám, 383. p. 

.138. Irodalmi társaság a régi Bácskában - Kalangya; 1942. szep-
tember, XI. évf. 9. szám, 383-389. p. 
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Móricz Zsigmond - Kalangya; 1942. szeptember, XI. évf. 
9. szám, 425-426. p. 

Farkas Geiza j' 	:Kalangya; °.11942.: október,. KI. évf. 10. 
szám, 470-471. p.  

Új ;köntösben 	régi - utakon-Kalangya; .1942. november, 
XI: évf. 11. szám, 479. p. 

Bácskai népdalok - Kalangya;1942. november; XI. évf.. 11. 
szám, 495-496. p. 

Hunyady Sándor és a Bácska - Kalangya; 1942. november,' 
XI. :évf. 11. szám, 502- 2504. p. 

Az író és az államférfi 	Kalangya; 11942.' - december 15. 
XI. •évf. 12. szám, 527-529. p: 

A Délvidéki Szépmíves Céh szerepe - Kalangya; 1942. 
december 15. XI. évf. 12. szám, 568-571. p. 

1'943 

A húség jegyében - Kalangya; 1943. január 15. XII. ,évf. 
1. szám, 1. p. 

Egy akol - egy pásztor - Kalangya; 1943. január ..15. XII. 
évf. 1. szám, 22-25. p. 	 • 

Irodalmunk és annak pártfogói - ,Kalangya 1943. április 
15. XII. évf. 4. szám, 173-175. p. 

Szenteleky zombori évei - Kalangya; 1943. május 15. XII. 
évf. 5. szám, 223-226. p. 

Szenteleky levelei.- Kalangya; 1943. július "15. XII. évf. 
7. szám, 322-324. p. 

Herczeg Ferenc -= Kalangya; 1943. október .15. XII ,évf. 10. 
szám, 438-439. p. 	 :.. 

Juhász Gyula - ' ,Kalangya ; 1943. november . 15. XII. . évf. 
11. sžám, 511-512. p. 

Számadás - Kalang ya'; " _1943. december -  15. XII. évf. 12. 

1944 

Ady és :a. délszláv irodalom- Magyar Csillag; 1944. feb-
ruár 15. IV. .évf. 4. szám, 234-237. P. 	 . 

155.. A halhatatlan Ady Endre - Kalangya; , 1944. `február 15. 
XIII. évf: 2. szám, 49-50. p. 

Két város - Kalangya; 1944. március 15:' XIiI: évf. 3. sžám, 
97-100. p. 

Bogolyub Atanackovics - Kalangya; 1944. március 15. XiII:' 
évf. , 3. szám, :118-120. p. 

158. Papp Dániel 	Kalangya; '11944. május 15. XIII: :évf. 5. szám, 
193-195. p. 

Könyvismertet ők 

1928 

-159. Maksay= Albert; A -csénd\ dalai  -- Híd; '1928: május, ,II. ,évf. 
5. szám, 275. p. 
. . • 1.6.0. . Zsögön ..Zoltán: Isten kezében:'`. Híd .,•' `1928: - május, ' I'I. évf. 

5. szám, 275-276. p.  

szám, 563-565. p. 
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1929 

16'1.) Somogyi Pál: A díj - IKS,Z; 1929. november 15. I. évf. 
1. szám, 17. p. 

162. Huszár Sándor: Most én vagyok soron - IKSZ; 1929. no-
vember 15.1. évf. 11. szám, 17. p. 

1931 

.1163. E. E. Kisch: Raj Amerike - A Mi Irodalmunk; 1931. feb-
ruár, ÍV. évf. 27=28. p. 

1932 

Else Feldmann: Der Leib der Mutter - Kalangya; 1932. 
szeptember, !I. ,évf. 5. szám, 344. p. 

1933 

Emil Lulwig: Mussolini vallomásai - Kalangya; 1933. feb-
ruár, ZI. évf. • .2. szám, 143-1144. p. 

1934 

:166. Rachmanova naplója - Kalangya; 1934. február, 'III. évf. 
2. szám, 157-159. p. 

•Paul de iKruif : Akik életünkért harcoltak - Kalangya; 
1934. szeptember, III..évf. 9. szám, '684-686. p. 

Remenyik Zsigmond: Mese habbal - Kalangya; 1934. no-
vember, III. évf. 1.1. szám, 846-847. p. 

Babay József : Menekülj a szerelemhez - Kalangya; :1934. 
november, VIII. évf.11. szám, 847-.848. p. 

1935 

1170. Nagy Karola: Itt voltam - Kalangya; .1935. február, IIV. 
évf. 2. szám, 143=144. p. 

171. iLouis Aragon: A bázeli harangok - Kalangya; 1935. de-
cember, IV. évf. 7. szám, 544-545. p. 

1938 

/172.' Csiráky Imre: 'Mifelénk - Nyugat; .1938. XXXI. lévf. I. 
386. p. • 

1940 

Feketekuty Béla dr.: Jugoszláviai magyar szemle - Ka-
langya; 1940. június, IX. .évf. 6. szám, 266-268. p. 

Móricz Zsigmond: Magvető  - Kalangya ; 1940. október, 
IX. évf. 10. szám, 474. p. 

József Jolán: József .Attila - Kalangya; 1940. október, IX. 
évf. 10. szám, 472-473. p. 

586 



1941 

George Duhamel: A napló - Kalangya; 1941. január-feb-
ruár, X. •évf. 1-2. szám, 129-:130. p. 

Jankovich Marcell: Félszáz névtelen magyar - Kalangya; 
1941. január-február, X. évf. 1-2. szám, 130---131. p. 

Harsányi Lajos: Fejjel nagyobb mindenkinél - Kalangya: 
1941. január-február, X. 'évf. 1-2. szám, 131. p. 

Délszláv írók magyar nyelven - Kalangya; '1941. március, 
X. évf. 3. szám, .178-182. p. 

Németh László: Magyar ritmus - Kalangya ; 1941. március, 
X. évf. 3. szám, 189-190. p. 

Havas Károly: iStiriában Ajk faluban mi történt? - Ka-
langya; 1941. március, X. ,évf. 3. szám, 192-193. p. 

1942 

Dudás Kálmán: Vád helyett - Kalangya; 1942. január-
február, XI. .évf. 1-2. szám, 88-89. p. 

Timár Ferenc: Rongyos madár - Kalangya; 1942. január-
február, XI. évf. 1-2. szám, 89-90. p. 

Német polgárság magyar földön - Pukánszky Béla könyve 
- Kalangya; 1942. április, XI. évf. 4. szám, 183-185. p. 

Erdélyi magyar egyetem - iKalangya; 1942. május, XI. évf. 
5. szám, 235. p. 

Várkonyi Nándor: Az újabb magyar irodalom - Kalangya; 
1942. június, XI. évf. 6. szám, 283-J284. p. 

1943 

,Stadler Aurél: Tiszta szó - Kalangya; 1943. február 15. 
XII. évf. 2. szám, 96. p. 

1944 

Dr. Knézy Lehel: Baja a f őrradalom és a szerb megszállás 
alatt (1918-1921) -= Kalangya; 1944. március 15. XIII. ,évf. 3. szám, 
140. p. 

Fordítások 

1938 

,Svetiszláv ,Sztefánovics: A varadirii bán [vers] - Kalangya; 
1983. augusztus-szeptember, VII. évf. 8-9. szám, .354. p. 

.190. Ráde .Dráinac: Nirvána [vers] - Kalangya; 1938. augusz-
tus-szeptember. VII. 'évf. 8-9. szám, 355. p. 

Írások a szerzőrő l és műveirő l 

1934 

191. Németh László: Herceg János - Viharban - Tanu; 1934. 
III. évf. 7. szám, 95. p.; In: Kiadatlan tanulmányok 1 : 306. p.; In: 
Két nemzedék, 478. p. 
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1937 

192.Szirmai Károly: Látogatás a „Tó mellett város"-ban — 
Herceg János regénye — KKalangya .; 1937. június, . VI. iévf. 3. szám, 
1 . 37-138. p: 

1941 

Szirmai Károly: Herceg János; In. A visszatért Délvidék, 
124. p. 

1943 

Hankiss János: A diófa árriyék.ában — Kalangya; 1943. ja-
nuár 15. XII. évf. 1. szám, 44. p. 

Szőnyi Kálmán: Gyászoló k őművesek — Magyar Csillag; 
1943. III. évf. II. 309-310. p. 

Lányával, Zsófival (1984) 
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AZ ÜZENET PÁLYADÍJAIT ODAÍTÉL Ő  
BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

A Csordás Mihály, Gulyás József és Juhász Géza össze-
tételű  bírálóbizottság — Juhász Géza elnökletével — 1989. 
augusztus 25-én megtartott ülésén áttekintette a folyóirat 
1988. évi közleményeit, s megállapította, hogy igen szép szám-
ban vannak olyanok, amelyek az egyenként 700 000 dináros 
díjak odaítélése szempontjából figyelemre érdemesek. Mind-
ezeket alaposan mérlegelve és elemezve — megengedve ma-
gának gaz egyes műfaji kategóriák szabadabb kezelését —, egy-
hangúlag a következő  döntést hozta: 

A legjobb szépirodalmi alkotásokért járó díjat MAJO-
ROS SÁNDOR-nak ítéli oda a folyóirat tavalyi évfolyamában . 

megjelent novelláiért (Diana. 5. sz.; Gesztenyeillat. 8. sz.; 
Szekrénybe zárt dallamok. 12. sz.). Az Üzenetben indult fiatal 
író immár nemcsak ígérete a jugoszláviai magyar prózairo-
dalomnak, hanem er őteljes alkotó egyénisége. Legfőbb erénye 
a kimunkált stílus, a tájunk közelmúltjának s az itt él ő  em-
berek múltba vezet ő  életformájának, életfelfogásának — gyak-
ran pszichológiai mélységében történ ő  — megragadása s a 
tárgyhoz illő  lírai-elégikus hangszerelésben, valót a valón 
túlival ötvöz ő  ábrázoló módszere. 

A népeink és nemzetiségeink irodalmával, m űvészeté-
vel foglalkozó legjobb írás szerz ője NÉMETH ISTVÁN. A fo-
lyóirat Egy nemzedék köszöntése alcímmel megjelent júliusi 
számában közölt Apostol járt közöttünk című  írásában rövid, 
tömören fogalmazott portréban nagyszer űen sikerült meg-
örökítenie a mindig teljességre törekv ő  Sáfrány Imre alak-
ját: „jó étvágyú prózaíróját", a nyugtalan, minden útjáról 
gazdag zsákmányt hazacipel ő  s minden élményt a maga mű-
vészetébe olvasztó fest őt, aki „bácskai gyökerű , magyar ka-
rakterű , de európai színvonalú" festészetet m űvelt, és Sáf-
rányt, az embert, aki „jókat tudott enni, beszélgetni, a dol-
gokat jóízűen tudta csinálni". 

A munkásmozgalom-történeti, szociográfiai és szocio-
lógiai munkák szerz ő i közül MAGYAR LÁSZLÓ részesült el-
ismerésben az Ínségcsoportok összet űzései a szabadkai pénz-
ügy őrséggel 1863 és 1865 között című , a lap júniusi számában 
publikált írásáért. A Szabadka és tágabb körzete történetét 
állhatatosan kutató tudós történész — korábbi írásaihoz ha-
sonlóan — ebben is jó érzékkel nyúl a még feltáratlan doku-
mentumokhoz — a tudós tiszteletével ,és hozzáértésével fogja 
vallatóra azokat, hogy aztán feltárja összefüggésüket „vidé-
künk egyetemes munkásmozgalmával". 

Szabadka, 1989. augusztus 25. 
Csordás Mihály 
Gulyás József 
Juházs Géza 



Dorosž lói otiiaon,  (1989) 
• 

Dolgozószobájában (1989) 

(Szabó Attila felvéteti) 


