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Búcsú Fehér Ferenct ől
(1928-1989)
FEHÉR FERENC KÜLDETÉSE
Ha elmegyek, utánam nyúlnak majd az utcák
akác-karjaikkal, mint akit megraboltak.
Magammal viszem a fényét egy nép szemének,
a nyári alkonyatban hunyorgó ablakoknak .. .
A kegyetlen, korai halál kapkodó leltárbavevésre kényszeríti az irodalmi szerkeszt őt: nagyszer ű, antologikus versei és naplójegyzetei
mellett mi mindent írt még, mi mindennel tör ődött Fehér Ferenc. A
legvajdaságibb költő nk, ahogyan annak idején ő nevezte barátját, Mirosl.av Anti ć ot. Aki mellett most már ott nyugszik ő is az újvidéki
temet ő ben: szuronyos fenyvesek állnak vigyázzban a sírjuk körül.
Ahogy költészetében, úgy prózai írásaiban is: esszéiben és naplójegyzeteiben következetesen h ű maradt a vállalt világhoz, a vajdasági, a baranyai, muravidéki emberhez •és tájhoz. M űfordításai által
pedig Jugoszlávia minden vidékéhez és népéhez. Sokszor a rá annyira
jellemző szerénységgel a saját ragyogó költészetét tolta a háttérbe
annak érdekében, hogy alkotótársai gondolatait, érzéseit tolmácsolhassa a. jugoszláviai magyar olvasónak.
A nagy író halála mindig pótolhatatlan veszteséget jelent egy
közösség számára, Fehér Ferenc azonban a legrosszabb pillanatban hagyott itt bennünket. Vészes fogyatkozásunk, eler őtlenedésünk idején.
Amikor mind több — egykoron általa is meglátogatott — magyar
nyelvű iskolára kerül rá a lakat. Versei, prózai írásai, jelenléte, okos
szép tervei elodázták volna talán az elkerülhetetlent. Évek óta szorgalmazza már — sajnos, a halk költ ői szó pusztába kiáltott szó maradt — a megszüntetett Könyvbarátok !Híradójának és a nyelvm űvelő rovatnak a visszaállítását a Magyar Szóban vagy másutt, lapjaink
gyermekrovatának kibővítését, a gyermekirodalom hathatósabb támogatását (a '7 Nap dossziéja is őrzi ilyen levelét), hiszen tudta: a
most eszmél ő nemzedéken, a gyerekeinken múlik: van-e esélyünk a
megmaradásra. Ennek érdekében járta fáradhatatlanul az óvodákat,
az iskolákat, a legeldugottabb kis falvakat is. Alig van településünk,
ahol író-olvasó találkozókon meg ne fordult volna. Jelenléte megtiszteltetés volt mindenütt, bizakodással töltötte el a kis közösséget. Alkalmam volt jó néhány ízben együtt lenni vele küldetéses útjain, közvetlen közelr ől meggyőző dni róla, milyen nagy izgalommal • várják
mindenütt a kisdiákok, a jöv ő olvasói. Számukra ő volt a KÖLT Ő , a
legnagyobb ebben a mi irodalmunkban. S persze a feln őtt olvasók
számára is. A Kanizsai Írótábor, a sziváci iSzenteleky-napok, .a kishegyese Csépe-napok rendezvénye elképzelhetetlen volt az ő megtisztel ő
jelenléte nélkül. Fizikai jelenlétér ől, baráti kézszorításáról most már
végérvényesen le kell mondanunk. Vigasztalásunkra itt maradtak a
versei, a műfordításai, a naplójegyzetei. Segítsenek eligazodni bennünket göröngyös ösvényeinken.

DUDÁS KÁROLY
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HERCEG JÁNOS

HŰSÉG ÉS RAGASZKODÁS
A visszaemlékezés hangján kell írnom Róla, s ez nehezebb, mint költészetének elemzése, ami bizonyos mértékig mégiscsak elvonatkoztatható az embert ől. 'Már csak azért is, mert Fehér Ferenc a lírájában
sem volt az a nyitott, feltárulkozó egyéniség, akinek a szubjektív vallomás fontosabb, mint az, amit a világról kell mondania. Nehezen
oldódó, magányos természet volt, a sért ő döttségig érzékeny, aki bizalmas pillanataiban is a panaszát közölte s nem az örömét, a megelégedettségét vagy a sikerét, amelyben pedig b őven volt része. Nem
tudok még egy költ őt, aki úgy magára tudta volna vonni közönsége
figyelmét, mint ő. Nemcsak verseinek szépségével, s azzal a szívhez
szóló hanggal, amelyb ől sosem hiányzott az említett panasz felhangja.
S már az is, ahogy ő megállt, kicsit el őrebukott vállal, oldalra billentett fejjel rés egy csöppet fisztulás hangon olvasni kezdte a versét,
rokonszenvet kelt őn magával ragadó volt. Mert csak egészen kivételes
esetekben mondta el a maga panaszát, s akkor is mintha mindenki
helyett beszélt volna arról az elt űnt világról, amelyb ől nem tudta kiszakítani a maga gyökereit. Változatlanul a „jobbágyok unokája" maradt, amikor már rég a nagyvilág csalóka fényei felé fordult a falu
népe.
Ezt az ő nosztalgiáját, s gyógyíthatatlan panaszát el kellett hinni
neki, mert az ő szinteség tiszta hangján szólt róla, s a népi öntudatnak
azon a jogán, amelyet az el őtte járt magyar költ ői nemzedék egész
mozgalommá tudott tenni, mint egy osztályharc szellemi megnyilatkozását.
iItt nálunk ez a népi öntudat a váltakozó történelmi fordulatok
után sajátságosan külön értelmet kapott. A h űség kifejezése volt, a
ragaszkodásé, s ez volt az a mágikus kisugárzás Fehér Ferenc verseiben, amelyet a legegyszer űbb hallgató is megértett, de nem értett meg
a változó világgal együtt alakuló s kritikai igénnyel kísér ő irodalmi
közvélemény.
Igen, mert id ő közben az említett népi irodalom is felszívódott,
sőt kompromittálódott a szocialista realizmus mikroszkópja alatt, úgyhogy még itt, a mi magányunkban is feleslegesnek látszott h űség és
ragaszkodás efféle megnyilvánulása. Pedig nem volt ez Fehér Ferenc
részér ől se vak és süket bezárkózás! Senki' annyi érdekl ődéssel és
fordítói készséggel nem fordult a velünk együtt él ő népek irodalma
felé, mint ő !
fS amikor bizonyos „megrekedést" véltek látni a költészetében,
az már nemcsak egyetlen kritikus marasztaló véleményének kifejezése volt, de azzal együtt egy új, bátor rés kötetlen nemzedék megj elenésének tudomásulvétele. Ekkor kiáltotta el magát ,S.inkó e f őleg
faluról felkerült „népi értelmiség" fiataljai felé: „Hagyjuk a falut,
a templomtorony-romantikát, forduljunk Európa felé!" Azóta ez a fiatalság feln őtt, rendezte sorait és ifjonti világképét, kibontakozott,
remélt és csalódott az élet rendje szerint. Néhány igazán kit űnő tehetséggel gazdagítva és fényessé téve az egykori vajdasági irodalom „virágos kertjét". Csakugyan európai szemmel és igénnyel nézve szét
maga körül, akikkel a költ ő Fehér Ferenc nem tudott és nem akart
lépést tartani.
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Akkor panaszkodott el őször nekem a meg nem értésre, miközben
végigjárta a baranyai háromszög magyar iskoláit, s karikásan a szeme
alatt, borotválatlanul, gy űrötten ült velem szemben a sz őlőhegy diófája
alatt. Mert nem volt számára vigasztalás az ott tapasztalt siker, ahogy
dédelgették, pinceszeri esték hangulatában a keblükre ölelték, mivel
úgy érezték, helyettük beszélt. Ett ől még inkább megkeseredett a vélt
felismerése, hogy a jugoszláviai magyar irodalom közösségében viszont
magára maradt.
Másnap reggel, mikor megtalálta az ingét kimosva és megszárítva, mert nem hagyhattam úgy hazamenni a földfekete fehér nejloningben, ahogy napokig nem került le róla, meghatódott. Mikor lementem vele a komphoz, megölelt és megcsókolt, s még sokáig mesélte másoknak, ahogy visszamondták, hogy kimostam az ingét. Pár
nap múlvaBaranyai Júlia jött át Vörösmartról, s a keskeny hegyi
úton oly álmatagon mesélt „Ferencr ől", hogy bele kellett karolnom,
nehogy lecsússzon a szurdokba, annyira elb űvölte a költ ő hallgatása
és csendes bólogatása a papszeri kadarka tüzét ől, ahogy még Szabó
Gyurkáról sem áradozott, pedig annak a kedvéért manzárdszobát
épített a padlásán, mert oda mégse hallatszik fel olyan hangosan a
kutyák éjszakai ugatása.
Különben ezekben a hosszú-hosszú hallgatásokban benne volt
Fehér Ferenc néma panasza. Hangosan csak egyszer panaszkodott nekem egy szerkeszt őre, milyen kegyetlenül bánt el vele. Akkor már
itt volt hétvégeken doroszlói házában, amelyet úgy vett, miután engem meglátogatott, hogy addig esze ágában sem volt házat venni,
de fél órán belül megállapodott, mint .aki most majd itt rendezkedik
be az életre és az öregségre.
Képzeld — mondta —, verseket kért t őlem, aztán bevezet őt
írt elébük, amelyben idejétmúltnak, elavultnak, érzelg ősnek mondta
költészetemet.
Én ugyan nem találtam a bevezet ő cikkben ezeket a goromba
jelzőket, de az udvariasság is hiányzott bel őlük, amellyel a szerkeszt ő
tartozott volna, ha már verset kért közlésre a költ őtől.
Az említett h i tvégeken ritkán találkoztunk. Én visszavonultan
éltem, ő t azonnal felkarolta a fiatal falusi intelligencia. Megszerették, büszkélkedtek vele, miközben idevilágított hozzám a fák alatt
udvari lámpájának fénye, s abból tudtam meg, hogy itt van. Ha vendégem volt, s átszóltam neki, meghívtam közénk, azt mondta, jöjjön
hozzá az illet ő, ezt elvárja t őle.
Már azt kellett hinnem, azok közé sorolt, akik rossz hírét keltették. Mert hát változatlanul írtam azoknak a lapoknak, amelyeknek ő többé nem adott verset. Megjelent egy antológia, felvonultattak
benne mindenkit, aki itt verset ír magyarul, csak Fehér Ferenc hiányzott. Szemrehányást tettem a szerkeszt ő knek, azt mondtam, szégyen
és botrány Fehér Ferenc nélkül áttekintést adni a jugoszláviai magyar
költészet állapotáról. Azzal védekeztek, hogy hiába kérlelték, azt
mondta, csak régi verset adhatna, új nincsen.
Ő ugyanakkor méltatást írt rólam, amit siettem doroszlói tisztel ői
előtt egy el őadással viszonozni anélkül, hogy személyes barátságunk
csak kicsit is átmelegedett volna, s közelebb kerültünk volna egymáshoz itt a közelben, egy k őhajításnyira. Közben úgy néztek ránk, mintha
testi-lelki jóbarátok lettünk volna, nemcsak a szomszédság okán, de
még az irodalmi életben is egymás mellett jelölve ki a helyünket.
Még kitüntetést is egyszerre kaptunk!
-
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Utoljára kórházi ágyán láttam reménytelen állapotban, mint
akinek igazán megváltás lett volna már a halál.Szóltam hozzá, pesti
barátaink jókívánságait tolmácsoltam, akik a legnagyobb szeretettel
érdeklődtek utána. Mozdulatlanul feküdt, orrában az infúziós cs ővel,
egyik szeme a fal felé fordult, másik a mennyezetre szegez ődött.
„Feri — mondtam —, tudd meg, mindig szerettelek, s becsültem h űségedet, kikezdhetetlen konok kitartásodat, s ha marad valami utánunk, a te költészeted kiragyog majd bel őle!"
Nem felelt. Néhány napig élt még. Némaságában, jajszó nélkül
végzett vele a halál.

JUNG K Á ROLY

SAJÁT HALOTTAIM
FEHÉR FERENC EMLÉKÉNEK

Németh László, Cs. Szabó László,
Gál László, Nagy László,
Manga János, Kanász János,
Ortutay Gyula, Fuderer Gyula,
Illyés Gyula, Weöres Sándor,
Bálint Sándor, Scheiber Sándor,
Márai Sándor, Vincze Sándor,
Podolszki József, Varga József,
S őtér István, Sótanyi István,
Nagy Imre, Matijevics Lajos,
Sz űcs Jenő, Maléter Pál,
Tárkány Sz űcs Ernő, Diószegi Vilmos,
Szilágyi Domokos, Dömötör Tekla,
Sinkó Ervin, Lévay Endre,
Szabó T. Attila, Fehér Ferenc,
És még vagy negyvenezren,
Ki szavában, nevében; testi valójában,
Hetvenegyest ől nyolcvanegyesig
Araszolva a kurta, lekurvult id ő ben.
Kilencvenegyben már kit sirathatok?
A világvégszagú kénköves ezredfordulóra
Aligha is marad már közülünk
Megboldogulttá lenni alkalmas.
S aligha is lesz már érdemes.
Saját halottjának legfeljebb az évezred
Tekintheti majd bús tenmagát.
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NÉMETH ISTVÁN

TÖPRENGÉS EGY FRISS SÍR FÖLÖTT
Fehér Ferenc halála szomorú alkalom arra, hogy újra eltöprengjünk
sorsunk, írói sorsunk felett. Hogy újra föltegyük magunknak önemésztő kérdésünket: mit ér az író, ha kisebbségi? Mert, rájöttünk már
talán, hogy a nemzetiségi se a megfelel ő szó, hanem igenis a kisebbségi. A nemzetiségi is magán hordja, ha nem is a lenézés, de a megkülönböztetés sokszor inkább kínos, mintsem örömmel, szívesen viselt
pecsétjét. Mit ér hát az író, ha kisebbségi? Pontosabban: ha egy etnikum, egy néptöredék, egy kisebbségben lév ő népcsoport írója. Vagy
ahogyan jómagam próbálom megfogalmazni állapotát: ha kett ős kisebbségben van. Mert általában minden író, minden alkotó m űvész
kisebbségben van: kisebbségben a teremtéssel, az univerzummal, különösen pedig minden földi és égi hatalommal szemben. Az úgynevezett kisebbségi írót viszont kett ős kisebbség tartja rabságban: az
említetteken kívül az a tudat, hogy egy olyan népcsopottal vállal önkéntes vagy kényszer ű közösséget, amely az esetleges látszatok ellenére se úgy ura önmagának, mint a nem kisebbségi vagy nemzetiségi
státusban élők. S ennek a kett ős kisebbségnek a fogalma csak mélyül,
ha azt próbáljuk megvizsgálni, milyen viszonyban áll a kisebbségi író
az anyanemzetével, annak kultúrájával, irodalmával, illetve ama nemzet kultúrájával, amelynek kisebbségi sorsát „köszönheti". Normális
körülmények között tán még örülhet is a kisebbségi író: azonos er ővel
szippanthatja magába két nemzet kultúráját s ezt, különösen ha kétnyelvű íróvá válik, csaknem azonos er ővel sugároztathatja vissza mindkét nemzet kultúrájára. Csakhogy „normális körülmények" nincsenek.
Ha volnának, dulakodnának az ilyen „privilégiumokért" az alkotók.
Viszont általában akaratuk ellenére kerülnek ilyen körülmények közé.
A kisebbségi írónak se önként választott „állapota" ez. A kisebbségi
író egyfajta kényszerhelyzet szüleménye. Ebb ől adódik talán minden
nyavalyája.
A kisebbségi író — még az is, aki kezdetben rajong ezért a különös „státusért", mert hallottam már ennek a rajongásnak a hangját — csakhamar rádöbben saját helyzetének nyomorúságára, s úgy
próbál otthont teremteni, berendezkedni saját kisebbségi odújában,
ahogy lehet. Ez az „ahogy lehet" tölti ki aztán egész munkásságának
lényegét.
Fehér Ferenc egyike volt a legnagyobb kisebbségi íróinknak. Ő
csakugyan az volt, bevallottan az. Vállalta sorsát. Elhivatottnak tudta
magát. De sohasem hivalkodott vele, mert nincs vele mit hivalkodni.
Emberként és íróként is nehéz ezt a sorsot viselni. Fehér Ferenc halála után is viseli azt a sorsot, amit kénytelen volt egész életében
vállalni. A kisebbségi író sorsát. Most már csak az vigasztalhat bennünket, ami munkásságából ránk sugárzik. Képesek vagyunk-e átlényegíteni magunkat eme gyönyör ű sugárzás által? Most kéne ráeszmélnünk, mert egyszer rá kell eszmélnünk: mi maradna bel őlünk, mi
maradna, ha költészetünk se volna? De ebb ől a költészetb ől, Fehér
Ferencéb ől is, mi marad, mit tud megőrizni egy nem csupán lélekszámában, de azonosságtudatában is lavinaként roncsolódó, emlékezetében is széthulló közösség?
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CSORDÁS MIH Á LY

„NEHÉZ LESZ NÉLKÜLE ..."
Régi levelek sárguló papírján feketéll ő sorokat feszít egyenesre a sajgó
emlékezet, hogy szinte zizzenésüket is halljuk, mint pattanni készül ő
húrokét ... S ahogy a gyászzenébe elegyed ő harangszó elrévedésünkből az egyik legnagyobb vajdasági és igen jelent ős jelenkori magyar
költő világába rántott át bennünket, irodalmi estek emlékeként hasított velőnkbe a koporsónál tisztelg ő színész hangja:

Fejetlen nyuszikkal teli a muhar.
Anyám, borzongó irtózat utal
végleg beásni magam.
Szemembe elszabadult felh ők szállnak,
de szívemen bütykös paraszti lábak
dobannak visszhangtalan.
Szoríts hát, sírgödröm, fedezékem!
Bunkózzon ide .a falver ő szégyen,
ha még siratom magam.
Kik itt hagytatok a mezsgyeszélen,
már titeket átkozzon, dicsérjen
földb ől vett, földszín szavam.
(Övig a földbe ásva)
S ha tolulmának el ő is a személyes élmények, amelyek sokunkat
Fehér Ferenchez fű ztek, megszólalni nem merünk. Érezzük: többr ől
van itt szó most, mint rólunk, akik elvesztettük közülünk . gaz egyik
legkiválóbbat, legérzékenyebbet, versben szólni legszebben tudót. Szinte röstellkedünk előhozakodni a magunk fájdalmával, arra gondolva,
hogy azoknak még nehezebb a búcsú, akik hozzá közelebb álltak,
akik vele nálunknál akárcsak egy szóval is többet váltottak ... És
egyáltalán mit számít a mi kínunk a nagy egyetemességben, amelybe
a bácskai Fehér Ferenc költészete kétségtelenül beletartozott!?
Értékerankre utólag ráébred ő szórvány vagyunk „itt a Betyárvölgy hajlatán", ahonnan „még nem jutott senki messze" ... A bátor-.
ságunkból legfőbb akkor futja az igazi nagyság elismerésére, ha arra
előttünk már valaki más kinyújtott karral rámutatott. Most mégis
óvatoskodás nélkül, nyílt és tiszta szavak hangzottak el a koporsónál
Tolnai Ottó, Miro Vuksanovi ć, ,Sumonyi Zoltán, 'Stevan Rai čković ,
Herceg János és mások szájából. E szavak a h űség, tartás és szelídség
költő jét búcsúztatták, akként szólva érte, miként árván maradt önmagunkért. Hiányát Herceg János fogalmazta meg szívbe markoló közvetlenségével: „Nehéz lesz nélküle helytállni, hisz külön helye volt
szellemi életünkben. Népszer ű volt a szó legnemesebb 'értelmében, s
ha vannak barátai, tisztel ői, olvasói ennek a mi kis irodalmunknak,
azokat rendre Fehér Ferenc szerezte, mert senki úgy nem tudta megszólaltatni népünk sorsát, vallatóra fogni az elmúlt és várható id őt."
Irodalmunkban neki volt minden bizonnyal a legtöbb olvasója,
őt ismerték a legtöbben még a kicsiny falvakban is, hiszen nem volt
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rest ellátogatni a legeldugottabb tanyasórok m űvelődési házaiba vagy
iskoláiba, hogy találkozzon tisztel őivel, rajongóival. Kishegyesen például ott volt a Csépe-emléknapok els ő szervezői között:, s nevéhez
fűződik az Aranyes ő vers- és prózamondó verseny elindítása. A munkásságát fémjelző Július 7-e, Vuk-, Híd-, Zmaj- és két Októberi Díj,
valamint a Magyar Népköztársaság magas elismerése mellett olyanok
is fontosak voltak és örömet okoztak számára, mint a neki adományozott Csépe-emlékplakett.
Fiatalon, hatvanegy évesen hagyott itt bennünket örökre Fehér
Ferenc, mégis nagy és teljes költészet az övé, amelyr ől irodalomtörténetünk, a magyar és a délszláv kritika is ezután adhat átfogó és
minden részletére kiterjed ő értékelést. Hiszen az egyik legkiválóbb,
vagy éppen a legjobb és legtermékenyebb fordítónk is volt. Ám els ősorban a költ őnk, aki kicsiny gyermekkorunk óta a poétát testesítette
meg számunkra. S jelenti most már a mértéket, miként Tolnai Ottó
mondotta a koporsójánál: „Más költ ő-elődök opusa is kikerekedhet az
időben, kikerekíthet ő , egésszé szerkeszthet ő még, ám gaz él ő szervezet
zártságával bíró, egyanyagú els ő teljesség költészetünkben, a jugoszláviai magyar költészetben, az övé. Még nem is tudjuk, milyen sokat
jelent az ilyen teljesség egy kis közösség költészete, szellemi élete
számára. Mérték, amelyhez viszonyítani lehet, hagyomány, amelyt ől
el lehet rugaszkodni, amellyel pörölni lehet, amelyhez mindig vissza
lehet térni."

KOPECZKY LASZLÓ

SZAKÁLLAMBA DÜNNYÖGÖM
ügy róttad a tájat,
Mint akit
Vad reménytelenség kerget,
Homokórád sebesen pergett
A szinte lehetetlen terved
Végrehajtani :
Hogy minden istenverte,
Vaksi viskó ablakán
A szellem fénye besüssön ..
„Testvér, tárd ki szíved,
Két kézzel hintem szerte
Aranyam, ezüstöm!"
Örök átok, költ ők,
Amit -örököltök.
Nem lehet tudni semmit.
Persze itt
S az árva táj felett
Most némán húznak el
Bársony verseid.
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VAJDA GÁBOR

AZ UTOLSÓ VAJDASÁGI MAGYAR KÖLT Ő
Ha az elmúlt évtizedekben vajdasági magyar költészetként említettük
irodalmunkat, akkor legel őször Fehér Ferenc neve jutott eszünkbe,
mert senkit sem hatott át ez a táj az övéhez hasonlítható mértékben.
Míg más költők időnként, programszer űen fordultak vissza ahhoz,
amitő l már félig-meddig vagy teljesen elszakadtak, addig Fehér Ferencnek mintegy törekednie kellett ,arra, hogy fölülkerekedjen a lehúzó erő kön s a mai „általános emberi" életérzésnek megfelel ő műformát
harcoljon ki magának. Tehetségének kordivaton túlemelked ő volta
ekkor lett Igazán nyilvánvaló: az a modern vers, amelyet ő alakított
ki, egyfajta példaként szolgált cinikus és közölnivalóban szegény világunkban.
Fehér Ferenc nagy személyi sérelmekkel és vállalt közösségi reményekkel indult a második világháborút követ ő években. Olyan költőknek a munkássága ihlette, akik a nyomorukkal küszködve a hasonló sorsúak szélesebb közösségében kerestek maguknak szövetségest. A
kötelez ő epigonizmus kora volt ez, amely azonban Fehér esetében is
teremthetett hiteles m űveket, mivel az osztályharc akkor elengedhetetlen elve költ őnknek léthelyzetéb ől fakadt. Vallomásokból összeálló világképre érdemes figyelnünk az akkori Fehér Ferenc-versek
olvasásakor. Ám személyes sorsa úgy van benne lírai vallomásaiban,
hogy általa sok mindent feltár vidékünk népének alsó rétegeir ől: a
zsellérségr ő l és a szegény parasztságról. Alkotva tanít az élmény
hőf okán.
Fokozatosan az újságíráshoz elszeg ődött költőnek a hangulatiságába váltott át Fehér Ferenc költészete. A Pet őfitől Kosztolányiig
eljutott fiatalember versr ől versre szemlélteti: van ő olyan jó autodidakta, hogy meghódíthassa a polgári m űvészi örökség pozitívumait.
A társadalom ekkor még jobbnak látszik a réginél. A költ ő már-már
úgy érzi: elegend ő személyes magányából, a révületeib ől kitörnie ahhoz, hogy kortársaival karöltve haladhasson ,a szélesnek és járhatónak
mutatkozó úton.
Ekkor ,(a hatvanas években) még bízik a társadalom magasabb
rendűségében és sokszor gyötri lelkiismeret-furdalás azért, ami tetszik is neki: az áldozathozó 1(ha nem g őgös, akkor legalább büszke)
különállásáért. Egyszerre szeretne különbözni és hasonulni, s mivel
e dialektika nála tudatos, gyönyörteljesebb s kínosabb is egyben. A
szocialista emberegységet igyekszik ekkor megvalósítani Fehér Ferenc,
— méghozzá els ősorban saját lelkének tartományában. S ez olykor
sikerül is neki, mivel a harmónia, a megnyugvás percei is adottak.
A népért vállalt szolgálat, az ;anyanyelv szeretete, a többségiek
kultúrája iránti tisztelet és az emberi vívmányokkal szembeni nyitottság egységet ígért ebben a kivételesen érzékeny költ őiségben. Kitörni
,a fájó gyermekkor és az alkati sajátság okozta magányból, ám úgy,
hogy ebből az élménymagból sarjadjon ki az értelemnek, a humánumnak a tenyészete — ez volt ennek a poétikának a célja már akkor, amikor a költőtől nem drámai vívodást, ellágyuló vallomást, hanem megvívott harcot, végrehajtott feladatot várt az ostoba m űvelődési politika.
Fehér Ferenc azonban másképpen szolgálta a politikát, mint ahogy azt
elvárták t ő le. Emiatt voltak súrlódásai a rövidlátó hatósággal, viszont
magányosságából is ered ő sért ődékenysége állította olykor szembe
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egyes olyan nemzedéktársaival vagy a fiatalabbakkal, akik esetenként
hasonló célokért küzdöttek.
A klasszicizmus b űvöletében alkotott. Ez nem azt jelenti, hogy
csupán a kötött versformát m űvelte, vagy hogy kizárólag +a rímes és
egyéb kötöttségekhez igazodó poézist fordította volna. Az ő klasszicizmusának els ő sorban erkölcsi gyökerei voltak. Kés őbb vállalt modernizmusa csupán tömörséggel és fokozottabb asszociáció-gazdagsággal
volt egyenl ő. Fehér Ferenc nem blöffölhetett, nem játszhatott a szavakkal. Ha gyermekverset írt, úgy engedte szabadjára játékos kedvét,
hogy közben életképet festett vagy családi múltját idézte meg. (Mellesleg: szerintem gyermekköltészetének néhány darabja a magyar gyermekköltészet kontextusában is párját ritkítja.)
A kezdetben reálisnak látszó utópia azonban illuzórikusnak bizonyult. A kultúra ebek harmincadjára jutott, s ezt a tényt költ őnk
nyugdíjasként élte át. Az új társadalom egyik legkiválóbbjának kuporgatnia kellett a pénzét, hogy hétvégi doroszlói házába húzódva
méltóképpen hozzájáruljon a sz űkös családi költségvetéshez. Hasonlóképpen lett az anyanyelv romlásának is tehetetlen tanújává, jóllehet
sokat tett azért, hogy a kényszerhelyzetben lév ő emberek kifejez őkészségét csiszolgassa. Meg kellett érnie azt az állapotot, amelyben a
béke, a nemzetek és nemzetiségek egymás iránti türelme volt az egyetlen megmaradt érték, amelyért, mint utolsó szalmaszálért, ő is kétségbeesetten küzdött. Hogyan? Els ősorban műfordítással. Sokat, túlságosan is sokat fordított — f őleg szerbhorvát nyelvr ől. Ezzel visszafojtott költ őiségét is levezethette. Mert ahhoz már nem volt lelkiereje,
hogy olyan disszonáns m űformát alkosson, mely adekvát módon fejezte volna ki káoszunkat.
'Közvetlenül alig adott hangot kiábrándultságának. A Magyar
Szóban hétr ő l hétre közölt írásai többé vagy kevésbé fontos irodalmi
eseményekkel, m űhelyproblémákkal foglalkoztak, leginkább tárgyilagosan, cikkszer űen, nagy megfontoltsággal foglalva állást. Általában
nem olyan tényekre összpontosítottak, mint amelyekr ől könyvet (irodalmunk egyik nagy könyvét) akart írni. Ugyanis nemegyszer beszélt
nekem arról, hogy meg akarja írni a Szabadkai diákéveim címen megjelent miniat űr könyve folytatását, a költ ői kibontakozás kerettörténetét..Eveken át gy űjtötte az anyagot ehhez , az igazságkeres ő vállalkozáshoz. Nem tudom, meddig jutott az összefoglalásban. Én nagyon sokat vártam ett ől a kötettől, részben azért is, mert nem tudtak igazán
fellelkesíteni Fehér Ferencnek a Kilátóban közölt, de könyv formájában is kiadott írásai.
Boldog voltam, hogy nem haragudott meg, amikor ezt a Dolgozókban annak idején tapintatosan megírtam. Túlzottan lett volna önkritikus? Időnként feltétlenül. Néhány évvel ezel őtt az újvidéki Forum klubjában arról panaszkodott, hogy m űveletlen vidéki poétának
érzi magát. Azt válaszoltam: ha Kázmér Ern ő , a provincialista akarnokságok eltöként ellensége élne, őt biztosan jelent ős költőnek tartaná,
hiszen nála{Fehérnél) a helyi színek mögött :sorsproblémák rejt őznek,
vagyis ihletettsége legy őzi az érzelmességet, mert a mélyb ől tör föl.
Az elhunyt kortársakról szóló megemlékezésekben többnyire túlteng a képmutatás, a rosszul értelmezett illem. Ezt tudva írom le azt,
amit az utóbbi másfél évtizedben tisztáztam le magamnak. 'Számomra
Fehér Ferenc számos versének olvasása nem jelent kisebb élményt,
mintha Baudelaire, uAden, Füst Milán, Kassák Lajos vagy Szabó L őrinc verseit olvasnám. Arról a tudatállapotról beszélek, amelyben a
mélyrétegek üzenetét még nem kategorizálta az összehasonlító, elemz ő
{olykor vagy gyakran kicsinyes?) ráció.
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BRASNY Ő ISTVÁN

MAHOLNAP A 90-ES ÉVEK
ALKALMI VERS F. F. EMLÉKÉRE
Ami gödör volt, mind betemetik.
Kisimítják a Föld hatalmas pofáját.
Elő tte járva mindannak, ami a semmi.
Arra várva, valaki úgyis kisegít.
Új szót mond, ahogy mells ő lábára fekteti fejét a róka.
Kevés lesz itt az igazság.
Aki er őt gy űjtött, bizonyára elveszíti.
Különben sincs lépcs ő, amin föl lehetne menni.
Összetörik a tükröt, senki sem láthatja önmagát.
Megtapogatja tagjait, mint aki magasról zuhant.
Mi maradt épen, mit ér az érzékelés.
Kurta szemhatár csak, nem kerekedik.
Mi sem tart ki eredeti állapota mellett.
Tarság, melybe beletörik a fés ű foga.
A fogaskerék túl sokat fölzabál.
E rövid útra megszámozzák a lapokat.
A vizsgálat különféle szemszögb ől történik.
Mindennek számolatlan oka lehet.
Az összegezhet ő azonos lesz a kivonhatóval.
A fékcsikorgás még külöbözik a fogcsikorgatástól.
Látcs ővel valaha messzire lehetett látni.
A mozdulatlan összkép mára sokkalta képtelenebb.
A díjugratáson egyre magasabb az akadály.
A földobott érme csak a meghatározott felére eshet.
Két kéz mellett nem ártana még egy harmadik.
A szárnyszegettek majd csak ezután repülnek.
Ami a fellegekben tornyosodik, idelenn teher.
Aki ellen őrzi a mérőszalagot, nem biztos, hogy tudja a hosszát.
Kett őződéssel nem lesz élesebb a látás.
A látogató inkább a maga sorsára kíváncsi.
Vannak, akik a holnap helyett a mát érzik magukhoz közelebb.
Sohasem világos egészen, honnan fúj a szél.
Aki sziklát görget, nem kell azt hinni, hogy nincs jobb dolga.
A tanúra is mondható, hogy kivette az egészb ől a részét.
Ha valaki nagyobb léptekkel halad, a visszafordulóknak úgy tetszik,
maguk mögött hagyták.
Van, amit csak elméletben lehet félbevágni.
A tökéletes kudarc lehet ragyogóbb a vak eredménynél.
A cipeked ő is bírhatja hihetetlenül sokáig.
Aligha képzelhet ő, hogy díszsort űzzel eltalálják a verebet.
A megoldás úgyis önmagából ered.
A rókára úgysem lehet két b őrt húzni.
A m ű velet majd nem veti alá magát a tulajdon próbájának.
Ki ne szeretné, ha legalább fal lenne a vakolat alatt.
A hosszú távról kényelmesebb nem beszélni.
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HOLTI MÁRIA

ÖVIG A FÖLD KÖTÉSÉBEN
FEHÉR FERENCNEK
Valamikor 1970 táján Fehér Ferenc Újvidéken .a kezembe nyomta
frissiben-melegében megjelent könyvét „szeretettel és barátsággal" dedikálva, a Szeptemberi útravalót. Megilletődve fogadtam a vékony kis
könyvet: jó és nagy költ ő nek, mestersége tökéletes ismer őjének tartottam Fehér Ferencet, az Arany János-i, illyési vonal leágazásának.
Költőnek, akit nem hagytak ki a játékból? „Várj még, / nem ért véget
a játék! / Jaj annak, / akit a játékból kihagynak ... / A játék nem mindig játék, / s ha az, hát halálszép! / En megbecsülök bárkit, / ha igaz
szívb ől játszik." Igy ír a Játék című versében, ami ha ars poetica, ha
emberi hitvallás, a legszebbek közé tartozik.
Nyugodt, higgadt szavára, megfontoltságára emlékszem leginkább. Úgy beszélt, mintha tollba mondta volna. Talán az örök ámulás
miatt volt? „Ámulás legyen a világ; / Hoztad a kikeletet, hozd meg,
nárcisz, a / Nyárt is ! ..." (Nárcisz)
Mint alkotó tudta-tudhatta (szörny ű ez a múlt idős ragozás), hogy
a világra csak rácsodálkozni lehet. F őképp, ha övig élünk a föld kötésében.

VAJDA GÁBOR

TIZENHÁROM
FEHÉR FERENC EMLÉKÉRE

Ugye nem volt értelme vállalni fájdalmat,
Fölmutatni, mit mások gondosan rejtenek,
Tanúságot tenni azzal, mit a szív feltárhat:
Sárból, agyagból üzennek régi tengerek?
Nehezebbet keresve ott egészen elöl.
Szidják hiúságnak mi belül kínos mérleg!
Napról napra levizsgázni a becsületb ől,
Megvédve önmagad és mindenkit, ki tévelyg.
Mindent a szép szóra tenni, mint a kártyára.
Szorongni s hangosan bevallani a kételyt.
Az aprópénz csörgése mindennek hátránya:
Művet, életet maholnap egyaránt szétvet.
Nincs már előtted nyelvünk rettegett halála!
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SZELI ISTVÁN

KÉSEI MEGKÖVETÉS .. .
Annyi esztend ő után ismét egy középiskolai tankönyv megírásával
bíztak meg. Ez a megtiszteltetés azonban az utóbbi id őkben, az irodalmi „törzsanyag" körüli idült huzavonák, a szüntelen programreformok
és koncepciómódosítások, az eszmei átértékelések, a nemzeti irodalmak patikamérlegre tett részarányainak ekvilibrisztikája meg egyéb
ideológiai bű vészmutatványok közepette sokkal inkább fogható fel a
pedagógiai lelkiismeret komoly próbatételének, mintsem kínálkozó
alkalomnak, hogy a tankönyvszerkeszt ő bizonyíthassa rátermettségét
és felkészültségét erre a feladatra. A szakmára tartozó holmi irodalomelméleti, verstani, poétikai, stilisztikai, esztétikai stb. meggondolások
és értékelési szempontok ugyanis csak jóval az els őül említettek után
következhetnek, ha ugyan egyáltalán, s ha nem ütköznek a plénumtól
plénumig érvényes „elvi" meghagyásokkal. Talán ilyen, talán másféle
megfontolás alapján iktatta be a program Fehér Ferencet is (lírai
versei mellett) az epikai költészet Homérosz és Esterházy Péter között
elterül ő roppant térségébe is, rábízva a tankönyv írójára, hogy a
programhoz csatolt utasítások szellemében, a „történetiség" elvének
megfelelő en kijelölje helyét a fejl ődés e hatalmas ívén. Az is lehet
azonban, hogy a próza és az epika — és önkényes — szócseréjérő l van szó. Úgy vélem ugyanis, hogy a tankönyvnek az a feladata,
hogy ,az irodalom alapvet ő formaelveit, műfaji rendszerét és kategóriáit, stílusképző komponenseit ismertesse , és tudatosítsa, hisz a m ű
konkrét egyedisége is csak az általános keretében fogható fel s válhat
tudatunkban gaz alkotás megkülönböztet ő jegyévé. Fehér Ferenc prózája viszont sem mint modell, sem mint szabályt er ősítő kivétel nem lehet példaérték ű az epikára nézve, annál kevésbé, mert a könyv az
epikai szemelvények Gilgamest ől Kafkán át máig húzódó sorával arra
szeretné rávezetni használóját, hogy az irodalmi m űnemek és műfajok,
típusok és stílformák mibenlétét, legbens őbb meghatározóit nem a
terjedelemben, nem az el őadás létható jegyeiben vagy technikájában,
prózai vagy verses alakjában kell keresnünk, hanem bels ő mértékükben, azaz az epikát a költ ő látásmódja, világképe, alapállása, szemlélete teszi ep.ikává — a min őségi kritériumok.
Nos, ilyen gondokkal küszködve olvastam újra Feri prózai köteteit: meghitt élményeiről beszélő naplójegyzeteit, esszéit, riportjait, emlékezéseit, „noteszlapjait", még gyermekregényét is, amelyben még
leginkább vannak jelen az epika nyomelemei, de hát ez mégsem reprezentálhatná sem őt magát, de az epikát „mint olyant" sem ... S ahogy
könyveinek olvasása során egyre sokasodtak céduláim, úgy szaporodtak
bennem a kételyek is: be lehet-e sorolni ezeket a szövegeket az epika
címszó alá annak az ürügyén, hogy amit költ ő ír, nem elégíti ki a
Lírai közlésforma, a ritmikusan szervezett verses beszéd szokványos
követelményeit és ismérveit? Másfel ől: ölthet-e magára a líra elbeszélői köntöst .(cselekményesség, tárgyszer űség, leíró modor, az objektív valóság képének visszaadása stb.)? Kissé elvontabb fogalmazásban:
van-e, lehetséges-e egyáltalán valamilyen „rendszertana" a költészetnek, olyanféle kristályszerkezete, mint amilyenr ől a fizika, a vegytan
vagy a biológia világáról szólva beszélünk? Érdemes volna — gondol602

tam — meghallgatni err ől az idézett költ őt is: mennyire volt mindez
tudatos a számára az alkotás pillanatában!
Tapasztalataim szerint az írók, a költ ők általában nem szeretik,
ha „leckét" csinálnak bel őlük, legtöbbjük feszeng a ráosztott szerepben. Tišm,a és .Popa például „anyhítette" pozitív min ősítő jelzőimet a
róluk írt szövegben. Illyést ől meg Újvidéken jártában hallottam: élete
legkínosabb pillanapai közt tartotta számon, amikor egy bölcsészhallgató erról beszélt neki, hogy tanára utóvizsgára utalta, mert a Koratavaszban nem látta meg az „objektív történelmi valóság epikai tükröztetését", hanem egyszer űen bels ő történés ű prózának fogta fel, amelyben a valóság csak egyféle természetes közeg, de nem esztétikai értékmeghatározó. Az vél ő írókat bemutató tankönyvbeli fogalmazásokat és
lexikoncikkeket, a „józan, alapos, körültekint ő rés megfontolt" meg• közelítést Herceg János pedig azért hibáztatja, mert „ezt a nemzedéket
még nehéz lenne irodalomtörténeti eszközökkel megközelíteni, [azokban] elkerülhetetlen a kritikai viviszekció". Németh Istvánt az zavarta,
hogy ia tankönyvek jóvoltából egész diáknemzedékek kutatták írásaiban a Móricz 'Zsigmond-i nyomokat. „Mikor hagytok már egyszer
Németh István-i írónak lennem?" — kerdezte egyszer t őlem tréfás
dohogással, de jogosan. Feri úgy vélte, hogy kortárs írót legfeljebb
egy-két markáns szövegével lenne célszer ű bemutatni a tankönyvekben, akkor is a szabad értelmezés lehet őségét kínálva ,a diáknak, s
kerülve ;a méltatást, mert azt a költ ő aztán kénytelen magán viselni,
mint valami ráadott öltönyt, akkor is, ha már rég kin őtte. 'Meg azok
a stílusok, Iskolák, irányok, ahol az író helyét keresik, megállapítják,
rögzítik ... Amikor azonban aktuális tankönyvszerkeszt ői aggályaimmal hozakodtam el ő neki, nem zárkózott el t őle, hogy kellő eligazítással ellátva kiválasszak egy prózai részletet valamelyik kötetéb ől, amely
magán viseli az „epikaiság" bizonyos vonásait vagy legalábbis nem
mond ellent neki, s egyszersmind be is lehet illeszteni az ő alapvet ően
lirikus világába. „Tudod magad is, hogy mi majdnem mindenben afféle
közbüls ő állapotot, átmeneti kategóriát képviselünk, nem egészen tiszta
képletet, amit — ha jól meggondoljuk s élni tudnánk vele — el őnyünkre is fordíthatnánk ..." —Így jött létre köztünk a kompromisszum,
azaz nem is köztünk, hanem a program kívánalma és a tankönyv
fogalmazása között. Mert hogy nekünk már rég nem volt szükségünk
semmiféle kompromisszumra, hisz vagy negyven esztendeje vállaltuk
egymással a cinkosságot az irodalmunkról, kultúránkról, nyelvünkr ől
való gondolkodásban, így abban is: jóllehet igaz, hogy koronkint, egykét szezon tartamára csinálnak ugyan nálunk is költészetet nemcsak
nyelvb ől, hanem mindenféle más anyagból, s őt műanyagból is: zörejekből, amorf beszédelemekb ől, olykor grafikai jelekb ől, de el őállítottak
már puszta nyomdatechnikai eljárással is — végül s mégis mindig
vissza kell térni humánvilágunk ősi eszközéhez, az értelmes emberi
szóhoz, mindaddig, amíg tudatunk az irodalmat „nyelvi m űalkotásnak" fogadja el.
Egy 1969-ben keletkezett prózai darabjára esett a választás, amely
egy januártól decemberig tartó bolyongásának az eseményeit és élményeit mondja el Közép-Európa e szögletében. Naplószer ű följegyzések
fegyelmezett kronológiáj a, másfel ől oldott térbeli képzelet; gondolatok szabad társítása, de a bel őlük készült 'építmény szerkezeti szilárdsága — más szóval epikai anyag lírai letétben.
Abban állapodtunk meg: a kommentárt még majd megbeszéljük,
hogy neki ás alkalma legyen „enyhíteni" rajta, ha netán túlságosan
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magasra csavarnám a lámpát. De enélkül \ ett nyomdába kerülnie.
Most már csak azt tehetmen, hogy utólag s engesztelésül ide ikta
tom, arra várva, hogy valahonnan a végtelen • .1 jóváhagyólag" bólint
szelíd, okos fejével az iskolamester szavara:
„Fehér Ferenc prózájának és versednek párhuzamos elemzésével
arra a következtetésre jutunk, hogy meghatározó vonásait tekintve az
író alapjában véve mindig h ű önmagához bármely műfajban nyilatkozik is meg. Világlátása, gondolati állásfoglalása, érzelmi és értelmi reagálása az élet kérdéseire ugyanis nem függnek a kifejezés formájától,
mert nem a műfaj választja az írót, hanem az író teremti a m űfajt.
Ady írta, hogy novelláskönyvében sok «Ady-dal temet ődött el», s hogy
novellái is tulajdonképpen versek történéskosztümökben«. A személyiség azonosságának jegyeire Fehérnél a következ őkben mutathatunk ra: ahogyan verseiben is mindig kerüli a »költ őiséget«, ugyanígy
prózájában is kerüli azt, ami »prózai«, vagyis másképpen szólva: ahogy
költészete nem a díszes szavak, a bonyolult áttételek, a homályos
mélyértelmű ségek jegyében fogant, úgy prózájában sem egyedül a
megértetés, a »nulla fokú« stílus és t őmondatos egyszer űség, az értelmi közlés szándéka vezeti. A Hazavezérl ő csillagok című, nagyobbára
útijegyzeteket és naplószer ű írásokat tartalmazó kötetében azt olvashatjuk ugyan, hogy ezek a jegyzetek mindenekel őtt szociográfiai és
művelő déstörténeti érdek ű ek, mégis igényes szépírói, esztétikai alkotássá teszi őket az író látásmódja, vallomásos hangja, természetérzékelésének melegsége, a képek feszült izgalmat kelt ő egymásutánja, a
nyelvilag firoman kimunkált stílus."

A topolyai szül ői ház
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DÉR ZOLTÁN

A KÉSZÜLŐDÉS ÉVEI
Akii olvasta az Életjel kis példányszámú miniat űrsorozatának 19.
kötetét (Fehér Ferenc: Szabadkai diákéveim, 1972), az eddig is tudta,
hogy költ őnk versei közül az Egy reggel otthon című jelent meg
először nyomtatásban egy kezdetleges technikával készült, sokszorosított diáklapban, a Munkánkban. A gimnáziumi életet összefoglaló kötet a költemény keletkezésének körülményeir ől is tájékoztat: „1946
decemberének els ő napján, vagyis hajnalán ismét katonafiút búcsúzttat a család. Az épp otthon tartózkodó szabadkai diák otthon öleli
meg azidősebb testvért, mindenki elmegy az állomásra, csak ő marad otthon. ,A sparheltben pattog az akácgally, a falióra vigasztanul
ketyeg a kisgyerekkori nyoszolya fölött ... Az otthoni, hajnali elindulások nirvánája legyinti meg a Bogár Imre historiájával alighogy
elkészült költ ősüvölvényt." (15.) 8 mire a szül ők a vasútállomásról
visszatérnek, elkészült a vers, amely majd évtizedek múlva a harminc
év anyagából válogatott gy űjteményes kötet (Madarak folyója. Forum, Újvidék, 11978) els ő darabja lesz.
Ismerjük tehát megszületésének indítékát és nagy vonalakban
további sorsát, mégis érdemes kissé részletesebben szólnunk róla,
egyrészt azért, mert a költ őnek az Üzenet e számában közölt, publikálatlan följegyzéseib ől újabb részleteket tudunk meg róla, másrészt
pedig mert utóéletének alakulásában nekünk is részünk volt és
talán olyan részletekkel is gazdagíthatjuk a vele, s nem utolsósorban a
gimnazista Fehér Ferenc irodalmi tevékenységével kapcsolatos ismereteket, amelyek esetleg mások érdekl ődésére is számot tarthatnak.
Persze nem a filológiai teljesség igénye vezérel bennünket, nem a
gyarapodás arányainak 'fölmérésére vállalkozunk, csupán annak a
nyereségnek a jelzésére, amelyhez az els ő és a végleges változat elemzése révén juthatunk, noha bizonyára más tanulságok is kínálkoznak
majd.
A vers tehát Topolyán, a Vágóhídsor 1807/:12 szám alatti családi
házban született. Abban a .házban, amelyben a. költ ő életre eszmélése
kezd ődött — ahogyan az jegyzeteiib ől kiderül —, ahonnan óvodába,
majd iskolába, indult, kés őbb pedig utazgató. diákként Szabadkára, a
gimnáziumba, s huszonegy éves koráig, 1949 .nyaráig hajléka maradt.
.,Ebben a házban, illetve udvarán — olvasható ugyanitt —, a szalmakazal tövében meghúzódva írtam els ő versemet 1942. aug. 23-án, egy
vasárnap délután, amikor . a nyugatra vándorló fehér gomolyfelh ők
egy életre szóló elvágyakozás kínjait hintették el bennem apám marasztaló kerti fáinak csöndjében. — .Itt olvastam Arany János Toldiját nyolc- vagy kilencévesen. Itt méláztam a szomszédos utcai akácok lombsuhogásos ünnepi tisztaságában, elérhetetlenségében — titkokról meg sejtelmekr ől; itt éltem át félelmet és mesét, örömet és
gyermeki szenvedéseket, csalódásokat, megbocsátásokat, gyógyulásokat ... — A kiskapuk esti, nyári gyerekközösségének melege itt gazdagított életre szóló tartalmakkal, emlékekkel. Itt írtam az Egy reggel
otthon c. versemet 1946. november 30-án, amikor a család kikísérte
Lajcsit, a regrutát az állomásra, s a hajnali szobában rám súlyosodott a megszólalás, a valamit-elmondás megnevezhetetlen kényszere."
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Ezt a versét küldte be 1947 elején a Munkánk pályázatára több
korábbi kísérletével együtt, amelyek között 'két hosszabb lélegzet ű
mű, a mintegy négyszáz soros Krumpli Karcsi és a csaknem háromszáz soros Bogár Imre szerelme is ott volt. Nem mindennapi termékenységre vallott ez. Erre a szorgalomra, erre a teljesítményre már
akkor is érdemes lett volna fölfigyelni, ha nem párosult volna olyan
tudással és tehetséggel, amelyre támaszkodva ki lehet építeni egy
sajátos, hiteles költ ői világot.
A Munkánki kezdetben csak a szabadkai magyar gimnázium,
csakhamar azonban a tanítóképz ő, majd valamennyi középiskola Népi
Ifjúsági Szervezetének volt kéthetente, rendszerint nyolc, olykor tíz,
egyszer pedig tizenhat oldalon megjelen ő lapja. Els ő száma 1946. november 20-i, az utolsó pedig 1947. május 1-jei dátummal készült Kiss
Józsefnek, az Őrtűz egykori szerkeszt őjének Karadži ć utcai 'sokszorosítóműhelyében eleinte 300, végül pedig1500 példányban. Nyolc száma
közül az utolsó három kett ős szám volt. Mivel az intézeti munka tükre
akart lenni, nemcsak híreket, tudósításokat, beszámolókat közölt, hanem szépirodalmi .műveket is. Több, kés őbb ismert költő, író, publicista próbálkozása itt jelent meg el őször: Ács Károlyé, aki klasszikusok szellemét idézte (Emlékezés Ady Endrére, Emlékezés Pet őfi
Sándorra); Pap Józsefé, akit ől nemcsak verseket (Anyámnak, Palicsi
játék, Téli vetésen), hanem cikkeket (Olvassuk népi íróinkat, A szuboticai magyar középiskolások együttm űködésének szükségessége) és
több műf ordítást (Vladimir ,Nazor : Vezérünk és Aggastyán, Branko
Ć opić : Paraszt levele partizán öccséhez) is olvahattunk; IKapeczky
Lászlóé, aki Ugrai László álnéven verset (Diákhajnal), elbeszélést
(Veron) és történelmi idrámát (Aba Sámuel) írt. Sáfrány Imre karcolattal (Az öregek), Szegedi Jen ő jegyzettel (A vitacsoportról) és
riporttal '(A samac—szarajevói vasútvonalról) jelentkezett, Vukovics
Géza Bartók munkásságának jelent őségét méltatta (Bartók Béla), Gellér Tibor pedig A Népkör és a magyar tanulóifjúság kapcsolatáról
számolt be. És — mint már mondottuk — Fehér 'Ferencnek is a
Munkánkban jelent meg els ő verse iés els ő írása. Tálán 'nem szerénytelenség, ha azt is megemlítjük, hogy a lapot e sorok írója szerkesztette, s rendszerint ,ő írta a bevezet ő írásokat, de verset és tanulmányt is publikált. IS az sem, 'hogy a Munkánkra másutt is fölfigyeltek, s Fehér Ferenc és Pap József munkáit az Ifjúság Szava, a
7 Nap rés a Híd is átvette bel őle. Érdemes volna hát a diáklap történetét b ővebben földolgozni és irodalmi anyagát kötetben megjelentetni.
Mivel az önképz őkörben és az egyes szakcsoportokban 'is sokoldalú, szerteágazó munka folyt, a lap — amelynek munkatársai már
1945-ben azt tervezték, hogy Fáklya címmel irodalmi folyóiratot indítanak; a tetszet ős fed őlapot Sáfrány Imre el iis készítette — 1947.
február 20-i számában jeligés pályázatot sírt ki — egyebek között —
versekre, novellákra, elbeszélésekre, tanulmányokra, karcolatokra, riportokra, színdarabokra. A május elsejei (7—J8.) számban közzétett
eredményhirdetésb ől azonban kiderül, hogy a pályázat iránt nem
nyilvánult meg a várt érdekl ődés, mert a határid ő lejártáig, április
elsejéig mindössze tíz pályam ű , érkezett az 'egyes ,szakcsoportokhoz.
Ennek ellenére mégis eredményes volt. „Els ő helyen kell megemlítenünk — áll a jelentésben — verspályázatunk egyetlen résztvev őjét,
Fehér Ferencet (VI. B o. t., jelige: Gyepsori), akinek írásai mély kifejezőerejükkel, tökéletes csiszoltságukkal,érthet ő és magyaros, élénk,
színes, változatos és hangulatos stílusukkal megérdemelten kerültek
az els ő helyre. A többi önálló írás között nem találtunk egyetlenegy
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hasonló jól sikerült munkát sem. Két hatalmas — közel 700 soros —
eposza '(iKrumpli Karcsi; Bogár Imre szerelme) fejlett íráskésžségr ől
tanúskodik. Többi apróbb írásai is kit űnő tehetségre vallanak. Bemutatkozott minden szempontból: elbeszél ő, leíró versei, népdalutánzata,
szonettje, iszábad verse és tanulmánya mindmegannyi isok Đldalúságát
emeli ki. Érdemes komolyabban foglalkoznia az írással. Érdekl ő déssel
várjuk további fejl ődését."
A szerkeszt ő meggyőz ődését, hogy kivételes képesség ű, ritka íráskészségű szerz őről van szó, csak növelte egy ugyanilyen jeligéj ű dolgozat, amelyr ől ugyanott a következ őket írta: „Merész írás Fehér Ferenc ,(VI. B, jelige: Gyepsori) »Parasztságunk és a politika« cím ű tanulmánya. Nemcsak hogy ;a rendelkezésre álló anyag kevés (ha egyáltalán van!), hanem a dolgok meglátása is alapos ismeretet és el őtanulmányt igényel. Írójának a parasztság között kell élnie, megértenie
megnyilvánulásait, együtt éreznie vágyaival, helyesen fölfogni és
magyarázni gondolatvilágát. Szempontul kell vennie a megváltozott
idő parancsszavát, s mindazt, ami korszakalkotó változást idézett el ő
parasztságunk életében. Nem lehet általánosítani: nálunk, Vajdaságban mások a viszonyok, mint Magyarországon; ennélfogva természetesen más a parasztság helyzete is, ami dönt ő kihatással van minden
irányú megnyilvánulására. Szorgos munka, gy űjtögetés és alapos hozzáállás szükséges ilyen általános érdek ű téma feldolgozásához. Nem
csoda tehát, ha a munka nem öleli fel, s még részletiében sem meríti
ki az anyagot; inkább egy rövidebb ismertetésnek felel meg. Kisebb,
jellemző esetek kiragadásával , színessé, érdekessé, értékesebbé lehetett
volna tenni: helyi vonatkozású adatokkal átfogóbb képet kaphattunk
volna. Igy is eléggé értékes írás; semmi esetre sem szabad elkallódnia."
'Mégis minden jel arra utal, hogy a második díjat kapott pályamű elkallódott ,(az els őt Fehér Ferenc osztálytársának, Suldy Róbertnek ítélte oda a bizottság Móricz Zsigmondról szóló értekezéséért, a
harmadikat pedig az ugyancsak hatodikos Ágoston Mihálynak a n ői
jellem sajátosságaival foglalkozó dolgozatáért), noha a szerz ő emlékezete szerint „A »tanulmányt« az Ifjúság Szava is átvette, Gyepsori
jeligés aláírással". (Szabadkai diákéveim. 20.) Az újvidéki lap azonban
nem a Parasztságunk és a politika című dolgozatát vette át, hanem
egy másik írását '(1947. január 26. 4.), amely A paraszt származású
diák helye és feladata az új életben címmel és (Gy-i) aláírással a Munkánk 1947. január 20-i számában jelent meg. A költ ő önéletrajzi füzetében erről a cikkér ő l azt mondja a 12. oldalon, hogy ezzel vett részt a
tanulmánypályázaton, holott az — mint láthattuk — a pályázat kiírása elő tt egy hónappal már olvasható volt a gimnázium közlönyében. Díjnyertes munkáját viszont már csak azért sem vehette át az
Ifjúság Szava, mert azt a Munkánk nem közölte, s ha már nem hozta,
miért küldte volna be jeligével az újvidéki szerkeszt őségbe? Ugyanis
abban a számában, amelyben a pályázati eredményt közzétette, csupán
az els ő díjas vers, tehát az Egy reggel otthon és .Gellér Tibor ugyancsak első díjas novellája, a Téli napok található, s mivel a lap a közelgő érettségi vizsgák miatt véglegesen megsz űnt, a többinek már
nem adhatott helyet hasábjain. Nagyon valószín ű tehát, hogy a pályázatra egy példányban beküldött, kézírásos tanulmány fogalmazványa, ha egyáltalán volt, id ővel elkallódott, s így arról a költ ő 'évtizedekkel kés ő bb, amikor megírta szabadkai diákéveinek történetét,
megfeledkezett. Bár ennek némileg elletmond, hogy — tudomásunk
szerint — nemcsak a kéziratait, hanem megjelent munkáit is jó gazda
módjára, pedánsan számon tartotta. Ugyanakkor viszont alátámasztja,
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hogy még életértek utolsó éveiben is többször kérte t őlem a Krumpli
Karcsit, mert már régebben elmondtam neki, hogy meg őriztem. S mert
mindeddig nem találtam meg, jóllehet valamelyik szekrény mélyén
biztosan megvan, örök adósának érzem magam. A rejtély magyarázata
talán az, hogy emlékezetében a két írás — némileg hasonló tematikájuk miatt — összemosódott.
A két forrásunk adatai között tapasztalható ellentmondás föloldásánál azonban sokkal fontosabb díjnyertes versér ől szólnunk, ha már
tanulmányáról b ővebben nem beszélhetünk, mert meggy őződésünk,
hogy értékes tanulságokkal szolgál: betekintést enged költ ői műhelyébe. Lássuk tehát a két variánst!
Az els ő :
EGY REGGEL OTTHON
Künn az utcán léptek csoszognak,
Síri hangjai örök robotnak.
Cuppog a krumpla az őszi sárban;
Munkások jönnek ketten vagy hárman.
Egyikük köhög künn a kapuban,
Apámért jöttek s ő kis batyuban
Viszi élelmét, nem oly sokfélét,
Csak kis kenyeret, darab szalonnát,
Aztán vállára veszi fejszéjét.
Hosszú ujjaim puhán fekszenek .. .
6, most is látom, mint szegte meg
Apám az este a friss kenyeret! .. .
— Fiú, puha a két tenyered,
Nem izmos, durva, mint apádé,
Nem kemény, széles, mint a bátyádé! .. .
Fiú, vádolnak véred kezei.
Vádol az anyád sírása, könnye,
Apád és bátyád munkás kezei! .. .
Kábult színekkel közelg a reggel,
S én, a nagydiák, ködös szemekkel
Nézem szobánkból a keleti pírt .. .
Anyám az éjjel fájdalmasan sírt .. .
Lázas álmomban hallottam hangját,
S fájó soraim bár kikacagják,
Érzés nélküli, kemény emberek,
Mégis megvallom: sírtam hangtalan,
Mint verést kapott taknyos kisgyerek .. .
Egyedül, nagyon egyedül vagyok.
Még csak most virrad, a lámpafény ragyog
Lázas álomtól kócos hajamon .. .
Vén falióránk megállt s hallanom
Kell fájó szívem dobbanásait .. .
Jaj, a hű tlen gép orgonása itt,
A régi lakban is csak én vagyok! ..
... November végi köd hull a tájra;
Eltűnök benne, s nyomot nem hagyok .. .
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A második:
EGY REGGEL OTTHON
Kint az utcán léptek csoszognak,
síri hangjai örök robotnak.
Cuppog a klumpa az őszi sárban,
munkások jöttek ketten vagy hárman.
Egyikük köhög kint a kapuban.
Apámért jöttek, s-. ő kis batyuban
veszi élelmét — nem oly sokfélét —,
csak kis kenyeret, darab szalonnát,
eztán vállára veszi fejszéjét.
Kábult színekkel közelg a reggel,
s én, a nagydiák, ködös szemekkel
nézem szobánkból a keleti pírt.
Anyám az éjjel fájdalmasan sírt —
titokban hallottam fojtott hangját,
s fájó soraim bár kikacagják
érzés nélküli, kemény emberek,
mégis megvallom: sírtam hangtalan,
mint verést kapott, taknyos kisgyerek.
.

Most, hogy elmentek, egyedül vagyok.
Még alig virrad, s lámpafény vacog
a meztelen, rideg kis asztalon.
Vén falióránk megállt, s hallanom
kell szegénységünk holt koppanásait.
Jaj, e tétlen csönd hallgatója, itt,
a régi házban ülve, én vagyok?
November végi köd hull a tájra,
s ebként apámék után kullogok.
'Mindenekelőtt az tűnik föl, hogy az utóbbiból hiányzik az els ő
változat teljes második versszaka. Amit a hatodikos gimnazista még
nem érzett. azt az Arany János, Pet őfii és József Attila versein iskolázott érett költ ő észrevette: az 'otthontalanság, a tehetetlenség egzisztenciális számvetésként értelmezett érzésének dirékt megnevezése —
ha mégoly meghatározó élmény táplálja is — kissé didaktikusan és
deklaratívan hat; bár nem hiányzik bel őle a bels ő individuális er ő , s
életszerű tárgyiasság érzékelhet ő mögötte. Verselési és nyelvi ösztönének biztosságára vall, hogy a következ ő versszakban egy, az utolsóban pedig a kilencb ől hét sort átdolgozott, közülük négyet .teljesen
átírt, hogy kiküszöbölje a megoldás gyöngeségeit. hogy a képek, képsorok minél él ő bbek, minél intenzívebbek legyenek.
Igy vált az Egy reggel otthon egyszerre dermeszt ővé és lélekemel ő vé; egy magából nagy poétikai érzékenységet sugárzó gazdag életm ű
értékes darabi ává. Egy olyan életm ű szerves részévé. amelyről a gyász
napjaiban többen .is elmondták, hogy amint azt L őkös István fogalmazta meg az Alföld szeptemberi számában — „ott a helye a század
legnagyobb lírai teliesítm.ényeinek sorában. Nagy László, Weöres Sándor és 'Simon István életm űve lehet a mérték ['Fehér !Ferenc] sokszínű . biztos és töretlen ívelés ű noéTisének megmérettetésekor".
Ennek a' költészetnek a forrásvidékét próbáltuk meg körüljárni
és a költ őnek a hivatásra való fölkészülésével kapcsolatos ismereteket
igyekeztünk néhány adattal kiegészíteni.
609

JUHÁSZ GÉZA

„AZ ÍRÁS: LEHELT HIT, H ŰSÉG, ÉLETRE HÍVÁS"
TALÁLKOZÁSAINK FEHÉR FERENCCEL

Ismét lezárult, sajnálatosan korán, egy költ ői életmű, s az irodalomtörténész hamarosan — a várható posztumusz kötetek megjelenése, illető leg a hagyaték feltárása után — kiteheti a pontot a Fehér Ferenc
című fejezet végére. Ennek azonban még nincs itt az !ideje. Hogy
pedig elkerüljem a róla szóló írásaimban elszórt megállapításaim ismételgetését -- még mindig a halála utáni döbbenet hatása alatt —,
inkább azokat a találkozásainkat elevenítem fel, reá emlékezve, amelyek igazán egymáshoz közelítettek bennünket, annál is magától értetődőbben, mert ha más-más „m űfajban" is, gyakran együtt küzdöttünk az azonos célkit űzésekért.
Először a verseivel 'találkoztam az úgynevezett ifjúsági Hídban
1950-ben. B. Szabó György volt f őiskolai professzorom, a folyóiratszám szerkeszt ője hívta fel rá a figyelmem: „igazi költ ő, jó lesz rá
odafigyelni!" iS odafigyeltem, meg is jegyeztem magamnak az Utam
című versét, benne a népe melletti hitvallást, .amihez mindvégig h ű
maradt:
Az estékbe súgtam: népem,
Szavadat ki sem érti, —
Csak nagy szerelmed, én, a
Gyereknyi férfi.
Igen, gyereknyi férfi meghallgatta a mindig búsat énekl ő marokszedő lányokat, s az ő titkuknak tartja, hogy benne a költ őt felidézték. Természetes, hogy közelinek éreztem magamhoz az ilyen hitvallást, hisz amint kés őbb a róla készült tévéfilmben elmondta — ő is
a népi írók művein nevelkedett, többé-kevésbé példának is tekintette
ő ket, kiváltképp a nép, a parasztság iránti feltétlen h űségben. Talán
még csak sejtettem, éreztem, hogy ez a költészet azért mégis más,
mint +a Sinkáé, Erdélyié s mint rIllyésé. O a mi népi költ őnk: a nagyfényi tanyavilág, Topolya, Bácska, a vajdasági, a jugoszláviai magyarság új népi költője.
Három évvel ezután, mint ismeretes, megjelent els ő önálló verseskönyve, a Jobbágyok unokái, s mivel a sors átmenetileg az újságírói pályára sodort, ahol más téren nem vehették hasznomat, irodalomkritika, illetőleg könyvismertet ő írására ösztökéltek. Írtam a Jobbágyok unokáiról is i(7 Nap), s nem sokkal az írás megjelenése után
személyesen is megismerkedtünk a költ ővel. Vonaton találkoztunk,
egyórányit utazhattunk együtt; emlékezetem szerint itt valahol kezdő dött a barátságunk. Dehogyis akarom utólag kitalálni, mint vélekedett Feri a kritikámról, csak annyi bizonyos, hogy egy dologban
nagy egyetértésre jutottunk, ez pedig a faluról városba szakadt gyermek, ifjú életérzése: elesettsége, visszavágyása és — önérzete. Könny ű
volt ebben egyetértenünk, hisz jómagam még tizenegy évesen szakadtam ki a falusi-családi környezetb ől, s akkoriban +(,a harmincas
években) legfeljebb évente háromszor-négyszer utaztunk haza az iskolaév folyamán. Ezért is tudtam oly mélyen átérezni a Nálam járt
anyám vers következ ő sorait:
,
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A város ma reggel összerezzent,
a fák megdideregtek,
a harangnyelvek fenn a toronyban
összecsókolóztak .. .
Az iskola mellett
papucsban, kosárral
várt rám az édesanyám.
Találkozásaink azonban sohasem voltak rendszeresek. Talán
ezután lettek volna az elmúlt téli fogadkozások után ... Nem voltam
tanúja első költői sikereinek a szabadkai gimnáziumban, mert akkor
Újvidéken tanultam a f őiskolán, mikorra pedig ő Űjvidékre jött, én
Szabadkára kerültem Ezért esett csak 1953-ra személyes megismerkedésünk is.
Újvidéken azonban nem sokkal ezután ismét találkoztunk. Sárosi
Károllyal és Tornán Lászlóval (1955-56-ban?) létrehoztunk egy él ő
irodalmi folyóiratot, melynek a címét József ,Atilláéktól kölcsönöztük:
Szép Szó. Élő ben igyekeztünk eljuttatni közönséghez, a hallgatósághoz az irodalom szép szavát. Nem tudom már, hány száma „jelent
meg" e folyóiratnak, s azt sem, miért sz űnt meg oly hamar, holott az
érdeklődés meglep ő en élénk volt iránta. Talán mert megsz űnt a József
iAttilla Művelő dési Egyesület is, amelynek égisze és neve alatt m űködtünk. E folyóirat egyik számát — emlékezetem szerint Fehér Ferenc egyenes kérésére — 'az Ifjúság (akkor még nem volt „Képes" és
már nem volt ,Szava") — irodalmi rovatában induló fiatal íróknak,
költőknek, kritikusoknak engedtük át. A rovat vezet őjeként Fehér
Ferenc mutatta be a fiatalokat. Vállalta tehát az íródajka mindig
hálátlan szerepét, s a hálátlanságnak olyan goromba megnyilvánulását kellett tapasztalnia, ami az 'íródajka és 'a pelenkából épp kin őtt
írópalánták közötti meghasonlás iskolapéldája volt. Akik szerettük és
tiszteltük, szinte megrendülten szemléltük fájó kudarcát. Az történt,
ami hasonló esetekben szokott: ő kissé túlbecsülte mentori szerepét
(a fiatalok szerint-mindenképpen), a fiatalok pedig tényleges érdemeit
is kétségbe vonták:
►Ekkoriban s ilyenformán kezd ődött az „átmeneti, rosszul értelmezett, provinciálisan siralmas avantgárd mozgalom" támadássorozata
Fehér Ferenc ellen, amely „maradiríak bélyegezte az ő mélységesen
emberi és költő i világképét" .(Herceg János). .Š tegyem hozzá, egyenesen ki .akarták tessékelni az irodalomból.
Egy ilyen kísérlettel függ össze a következ ő találkozásunk. 1963at írtunk, amikor két és fél évi távollét (tanulmányi szabadság) után
visszatértem a Forum kiadói szerkeszt őségébe. Németh P. István f őszerkeszt ő , minthogy vissza akart helyezni a Jugoszláviai magyar irodalom sorozatszerkeszt ői munkakörébe, mindjárt egy verseskönyv kéziratát adta át „megmunkálásra". Ha jól emlékszem, Akác és márvány
volt a címe; Fehér Ferenc könyve volt. Egyik rangos, tekintélyes irodalomkritikusunk kategorikusan elutasító lektori véleményét, azaz recenzióját is mellékelte hozzá a f őszerkeszt ő . Az indoklás alapvet ően a
Herceg definiálta mozgalom, irányzat szellemében fogant. Németh P.
István azonban az irányzatok egyenrangúságát, a tolerancia elvét tartva szem el őtt, úgy vélte, hogy egy Fehér iFerencnek hat sikeres verseskönyve után ia hetediket nem lehet csak úgy „kiadhatatlan", „közölhetetlen" megjelöléssel visszaadni. Felkért hát, hogy nézzem meg közelebbről, mit lehet itt tenni. Természetesen magam is megüt ődtem:
lehetséges volna, hogy a Jobbágyok unokái, az Alom a dűlőutak szélén, az Ovig a földbe ásva, a Színek és szavak, Az én nyuszim és a
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Bízó szerelemmel kötetek költ ője olyan verseskönyv kéziratát kínálja
fel kiadásra a Forumnak, amely a kiadó — természetesen viszonylagos — közölhető ségi kritériumának nem tesz eleget? De nem kívánom
áltatni az olvasót. Aldilemma volt ez, hisz jól tudtuk, s ez a recenzióból is egyértelmű volt, az új irányzatnak arról a törekvésér ől van
szó, hogy mindent felégessen, kiirtson a jugoszláviai magyar irodalomból, ami el őtte született, hisz az provincializmüs volt. Ez pedig
megítélésük szerint akadálya volt a párbeszédnek, a kommunikációnak
a korszer ű jugoszláv és európai irodalmakkal. Mindez természetesen
korántsem csak Fehér Ferenc ellen irányult, hisz tekintélyes listát
lehetne összeállítani azokról az írókról, akiknek a megjelentetése a
hatvanas években egyet jelentett az ár elleni úszással.
Többszöri találkozás, Feri látogatásai, baráti beszélgetések (a
szerkeszt őségen kívül) eredményeként újraválogattuk, rostáltuk az
Akác és márvány versanyagát, s végül teljes, igazán baráti egyetértésben összeállítottuk az Esővárók című verseskönyvet. Meggy őződésem,
hogy az elkészült kötetben olvasható dedikáció „igaz baráti szeretettel" kifejezése többet jelent szokványos dedikációs szólamnál. Utána
lehetne (kellene is) járni a kötet akkori fogadtatásának, de annyi bizonyos, hogy a kritika nem vette fejét sem a költ őnek, sem a szerkeszt őnek. S őt, a Delel őt (Válogatott versek 1946-1965) anyagát válogató debreceni Kovács Kálmán ezt írta róla a kötet bevezet őjében:
„A legegyenletesebb versgy űjtemény az Esővárók, csupa jó vers, jelentős színvonal, mégpedig nemcsak a jugoszláviai magyar irodalom,
hanem a mai magyar líra viszonylatában is." Nem mint dönt őbírót
idéztem őt Fehér Ferenc „perében" és az Esővárók értékelésében. Nála
is többet mond, hogy e 'kötetben jelentek meg el őször Fehér Ferenc
olyan fontos költem ényeti, mint az Aranykacsa, a Daruballada, az
Esővárók, az Akác és márvány, a Topolya stb., melyek aztán méltó
helyet kaptak a Madarak folyójában is.
A továbbiakban többször vettünk részt együtt irodalmi esteken,
s nem ritkán esett rám a választás, hogy a résztvev ő írókat, költ őket,
köztük a legnépszer űbb, a legközkedveltebb Fehér Ferencet is bemutassam, méltassam. Együtt vettünk részt a Csépe-emlékbizottság megalakításában, az els ő Csépe-napok szervezésében és m űsoraiban, majd
az Aranyes ő vers- és prózamondó verseny életre hívásában. E rendezvénynek — nem véletlenül — ö volt a névadó keresztapja is, mert
egyformán szívügye volt Csépe Imre „bátyja" emlékének ápolása és
a szép magyar beszéd fejlesztése, kiváltképp a gyermekek körében.
1984-ben az a megtiszteltetés ért, hogy a Magyar 'Rádió és az
Újvidéki Rádió Fehér Ferenc költészetének szentelt közös irodalmi
műsorát én vezethettem be a Kossuth Klubban, ahol a nyilvános felvétel készült, 1987-ben pedig az Újvidéki Színház Vendégeim című
műsorában iSoltis Lajos színm űvész felkérésére beszélgetést folytattam
a költővel költészetér ől, prózaírói és publicisztikai munkásságáról,
Illet őleg műfordítói tevékenységér ő l.
Közös vállalkozásaink és szerepléseink e hiányos felsorolását a
közöttünk meglev ő és eléggé köztudott szellemi rokonság bizonyságának tekintem. 'Nyilvánvaló, hogy ez a szerkeszt ők, szervez ők előtt
is ismeretes volt, de nem kétséges, hogy e felkérések mindig a költ ő
hozzájárulásával történtek.
Találkozásaink, merem hinni, nem a véletlenen múltak, hanem
nyilván a költ ő is tudta, hogy azt az „új népi írót" tisztelem és szeretem benne, aki ,a népéhez, szül őföldjéhez való hűségében soha, egyetlen pillanatra sem ingott meg, s e h űségével tudott jugoszláviai magyar, jugoszláv és magyar költ ővé n őni, aki számára „Nem langy
pepecselés az írás: i lehelt hit, h űség, életre hívás".
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KONTRA FERENC

A SÖTÉTBE VEZETŐ ÜTON
TALÁLKOZÁSOK FEHÉR FERENCCEL

Azon gondolkodom, láttam-e felh őtlenül boldognak, önfeledt vidámnak. Pedig szeretett nevetni, mint bármelyikünk. Leginkább a gondjainkról beszélgettünk. Arról, hogy a könyv sorsa mindannyiunk sorsa.
Arról, hogy a Madarak folyója az infláció áldásos hatására annyiba
kerül, mint egy doboz cigaretta, az egyik író-olvasó találkozó után
mégsem vettek bel őle egyet sem. Észrevett mindent. Aligha van Jugoszláviában olyan település, ahol ne járt volna. Töpreng ő, tépelődő
ember volt, aki nem a hivatalos statisztikai adatokból értesült népe
permanens fogyatkozásáról, hanem költ őként élte át nap mint nap,
miközben ismer őseit, barátait látta vég nélküli sorban elmenni.
„Ahányszor hozzátok jövök, mindig hiányzik valaki", mondta egyszer,
és nemcsak a sz űkebb családi körre gondolt, hanem az egész Drávaszögre, ahol szintén otthon érezte magát. Sohasem mulasztotta el, hogy
fel ne keresse csúzai nagybátyámat, aki iskolatársa volt. Imbolygó
gyertyafénynél kóstolgatták az olajszín ű hegyaljai borokat a pince
hű vösében. Gyerekkoromtól úgy emlékszem rá, mint egy kedves távoli rokonra, aki gyakran betér hozzánk, és mindig hoz valamit. A
betűket tanultam éppen, amikor elém tette verseskönyvét, az Esővárókat, majd azt mondta: „ Őrizd meg!" Mennyire aggódott nagybátyámért, amikor rosszindulatú daganattal kórházba szállították, személyesen intézkedett, hogy újvidéki orvos barátja vizsgálja meg. De ugyanúgy felkereste Vörösmarton a Vízbe vesz ő nyomokon íróját, Baranyai
Júliát és Kiss Benjámint Laskón, akik már nincsenek közöttünk.
Eltűnődött azon, hogy leomlottak sorban a darázsi pincesor vert falú
házai, beszakadtak a gádorok. Amikor legutóbb ott jártunk, rá sem
lehetett ismerni a hegyhátra, a bellyei birtok egyszer űen letarolta a
vidéket. Nem véletlenül kötötték meg a talajt eleink gyümölcsfákkal,
nem véletlenül pásztázták a sz őlősorokat megfelel ő irányban. Az újmódi gazdálkodás eredménye az lett, hogy néhány éve Karancsot mosta el a hegyről lezúduló es őár, az idén nyáron pedig 'Sepsét temette
méteres iszap. Fehér Ferenc magáénak érezte ezt a tájat, verseiben
és prózai munkáiban sorra életre keltek a drávaszögi emberek.
„Ments meg engem, Uram, az örök haláltól", énekelték az asszonyok, szűnni nem akart a fekete sereg az ablak alatt. Fehér Ferenc
döbbenten kísérte tekintetével a lehajtott fejjel menetel őket. Nálunk
az a szokás, hogy mindenkit kikísérnek, magyaráztuk neki, még akkor
is, ha nincstelen agglegény volt laz illet ő , aki elitta mindenét: Aznap
az általános iskolában az író-olvasó találkozón els ő versét az elhunyt
-tiszteletére olvasta fel. Több volt ez egyszer ű költői gesztusnál, ő
együtt tudott lélegezni és érezni az emberekkel, ezért szerették. Még
a kisdiákok közül is megjegyzett arcokat, neveket. Nagyra n őttél,
mondta gyakran ő szinte örömmel. Vajon mit szólna most, ha látná a
drávaszögi magyar nyelv ű általános iskolák ,összevonását", azaz közelgő elsorvasztását? Burkolt formája ez a megtorlásnak a tavalyi pedagógussztrájk miatt.
Kanizsán az írótáborban mindenkivel jóban volt, azokat azonban
inkább elkerülte, akik félvállról vették a hivatást, egyfajta mellékes613

ként műveltek. A versírás nem hobbi, mondta egy alkalommal a
Tiszán. đ komolyan vett minden szereplést, minden nyilvános megnyilatkozást, és elítélte azokat a táborlakókat, 'akik ezt szánalmas engedménynek tartották, vonakodtak felolvasást vállalni. Becsülni tudta
azokat, akik meghallgatták, akár az agyagkorongozókról, akár a határőrökről volt szó. Feleannyi idős sem voltam, mint ő , amikor el őször
hívtak meg a táborba, épp csak egy karcsú verseskötet állt még mögöttem, ő mégis olyan lelkesedéssel mutatott be, mintha legalábbis
egyenrangú társak lennénk az irodalomban. Sohasem tett különbséget
közönség és közönség között, ugyanolyan hittel ment a söpr űgyárba,
mint mondjuk Újvidéken az M-stúdióba. A rákövetkező évben éppen a
söprűgyárban történt egy aprócska incidens, amely jól érzékelteti
Fehér Ferenc érzékenységét. A fiatal montenegrói író nyomatékosan
az órájára nézett, miközben Fehér Ferenc beszélt. 'Ezen annyira megsért ődött, hogy összecsomagolt és hazautazott. Fehér Ferenc ugyanis
türelmesen végighallgatott mindenkit, bármilyen nyelven beszélt is.
Nem egy táborlakó versét ültette át mesterien anyanyelvünkre. Azóta
mások szólnak bele az írótábor irányításába, és nem tudok szabadulni
a gondolattól, hogy nálunk minden összetartozik: politika és kontraszelekció, egyletvezetés és alakoskodás Az jutott eszembe, amikor a
koporsójánál álltam, hogy mindig ilyen magányos volt, sohasem tartozott irodalmi klikkhez, sohasem vállalt tányérhordozást senki udvartartásában, és ezért „egy átmeneti, rosszul értelmezett, provinciálisan
siralmas avantgárd mozgalom idejétmúltnak, maradinak bélyegezte"
(Herceg János).
Pedig ő t csak ezek a gyökerek, ezek a források, ezek a d űlőutak
éltették. Gyerekkora óta foglalkoztatta családjának története, valamint
a vele összefonódó identitáskeresés. Levéltárakban kutatott, és a dokumentumok alátámasztották a családi szájhagyományt, amely szerint ő sei 1750 körül költöztek délre Észak-Magyarországról. A kutatás
aztán kiterjedt egy egész vidék történetére, és a táj félmúltja az emberek sorsával együtt megelevenedett, sajátosan lírai világot alkotott
a versekben. Err ől vallott hirtelen jött betegsége el őtt is. Két általános
iskolába, Kupuszinára és Szilágyira hívtak meg bennünket. Záporoztak a kérdések. Nem afféle tanár nénik által konstruált faggatózás
volt, hanem őszinte, érdekl ődő kommunikáció, hiszen Fehér Ferencet
is érdekelte, mit mondanak a gyerekek. A találkozókon mintegy kétszázötven könyvet dedikáltunk, ő a Vállalt világot, én a Drávaszögi
kereszteket. Ujjaink mintha nem is a tintától kékültek volna meg.
Fehér Ferenc fáradhatatlan volt akkor is, egy-egy mondatot hagyott
emlékül. Nincs az az író, aki ne írna szívesen a saját könyvébe; a
dedikált könyvet valami megvédi a korai elkallódástól, mondta, mert
a kézjegy áldás a papíron, őrzi, az író és olvasója kimondatlan egyezségét, kapcsolatát. Több kötetén is saját kérésére szerepel a kézírása.
A kézvönás a test melegét, a lélek közelségét őrzi; a kézzel írt szövegnek más 'az ereje, mondta. 'Bizonyára ezért őrzött meg mindent: az
els ő verseit egy megsárgult füzetben, kisiskolás korából, és megannyi
versének vázlatát is. Félretette a publikált szövegeket is. ,,Meg őrzöm,
mert ez mind én vagyok, mint minden, amit tettem és mondtam." A
megőrzés lehetne egyik kulcsszava. 'Erre asszociál válogatott verseinek
közeljövőben megjelenő gyűjteménye is, melynek címét Fehér Ferenc
adta: Akác és márvány. . A márvány jelentheti esetünken a sokszor
megverselt végességet is, de a tartós meg őrzést Is. Az akác pedig
Szenteleky Kornél óta a jugoszláviai magyarság egyik legjellemz őbb
szimbóluma.
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Legutolsó találkozásunkkor, Kupuszináról jövet mesélte, hogy egy
ideje regényén dolgozik, melynek f őhőse egyes szám els ő személyben
vall családjáról és faluja sorsáról. Nem önéletrajzi munkának szánta,
mégsem tagadta, hogy egy ilyen regény elbeszél ője egy kicsit a saját
alteregója is. Tíz évvel ezel ő tt vett házat Doroszlón, Herceg János
baráti közvetítésével. Nosztalgia és menekülés játszhatott szerepet elhatározásában: maga mögött hagyni a féltékenykedést ől és intrikáktól
hangos Újvidéket, hiszen költ őként sem az urbánus lét foglalkoztatta,
hanem a maga mögött hagyott gyerekkor és a paraszti életforma. Mivel utunk Doroszló felé vitt, betértünk ottani házába. Igy, utólag az
ember mindig mást, talán többet is „belelát" a tegnapi epizódokba
mindenesetre úgy t űnik, hogy nemcsak azért jártuk végig másik két
útitársunkkal együtt a házat, a kertet, hogy nekünk megmutassa, hanem hogy elbúcsúzzon t őle. Olyan szeretettel beszélt a házáról, mintha
élne, mintha családtag lenne, akit meglátogatni kötelesség, ahova
vissza kell térni. Akit ől utoljára búcsút kell venni. A rusztikus épület
a megőrzés autentikuma volt. Mögötte hatalmas malomk ő volt az
asztal. A veranda faragott fából, Kórógyról hozta. Kézi festés ű cserépedények, régen elfeledett rendeltetés ű használati tárgyak. A stelázsi a Drávaszögb ől való. Még a hatvanas években a Magyar Szó
újságírójaként járt 'a hegyháton, egy bodolai emberr ől írt. Körüljárták
a telket, és a szín alatt, kidobva, rozsdás szerszámok között hevert a
helyi motívumokkal díszített edénytároló. Itt mindennek története van,
ezek nem kiállítási tárgyak. Ézek beszélni tudtak, ha Fehér Ferenc
megszólaltatta őket. A jugoszláviai magyarság népéletének legértékesebb emlékeit csodálhattuk meg a h űvös szobákban. A költ ő megőrzött
kincseit. A tárgyak kiválasztásán és elrendezésén látszott, hogy ez
nem múzeum jellegű, lelketlen tárlat, hiszen az egyes darabokhoz sorsok kötődtek, a költ ő életének részévé váltak. A kincsei közé tartozott
a pálinkásüveg is, melyb ől a stampedlikbe töltögetett. Doroszlói házába csak a legjobb barátait vezette el, olyan hely volt, ahol bízvást bárki
otthon érezhette magát. Elmondta, hogy a szomszédságában lakó 'Herceg János vezettette be hozzá nemrégiben a telefont.
Néztük egy élet felbecsülhetetlen érték ű gyűjteményét. Amit
megőrzött nekünk. Megelevenedtek a képek a fehérre meszelt falakon, a népélet borongós visszapillantó tükrei. Az iskolában is a megőrzésről beszélt, naplójából olvasta fel többek között a következ ő részletet: „Nem el őször fordul el ő vajdasági utaimon, hogy iskolában,
művelő dési otthonban, helyi hivatalok zugaiban :a környezet néprajzi
tárgyi emlékeinek egész garmadáját mutatják, s a maguk világát
megbecsülő emberek örömteli dicsekvésébe aggály, értetlenség és indulat vegyül: mindežt eddig meg őrizték valahol, de most, a gy űjtés
után, tönkremegy majd, mert senki sem tör ődik vele, nem áldoznak
ilyesmire egy dinárt sem ....Tájház vagy helyi múzeum létesítése megoldhatatlan ábránd falvainkban. A háború után épült szövetkezeti otthonokban, művel ődési rendeltetéssel épült házakban el őbb kapnak
helyet a jövedelmet lés forgalmat biztosító kocsmák. A tárgyak sorsa,
emberek. sorsa.
Megő rizzük, amit örökül hagyott. A magyar irodalom egyik legjelentősebb költ őegyénišégét temettük 1989. augusztus 2-án az újvidéki temet ő ben. Nálam kompetensebbek mondják majd el, hogy óriás
volt. „'Nagyobb elismeréssel kellett volna megbecsülnünk, hiszen ő az
életét tette fel erre a szegény kis irodalomra, amelynek most — nem
tudok szabadulni ett ől a kísértést ől — áldozatául esett", mondta róla
Herceg János a megrendülés pillanataiban. A „jobbágyak unokája"
immár soha többé nem mozdulhat, örökre velünk marad.
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TOLNAI OTTÓ

FEHÉR FERENC EGY SORA
Fehér Ferenc verseit olvastam, egy motívumra összpontosítva, egy
motívum után kutatva, nyomozva az egész életm űben, egy motívum
után, amelyben akárha a lét =- ittlétünk végs ő kérdései mutatkoztak
volna nekem. Olvastam — értelmeztem tehát, afféle m űelemzői pózban. És akkor egy — els ő pillantásra — egyszer ű , megszokott, gyakori Fehér Ferenc-i sor váratlanul megállított, kizökkentett, a szó
szoros értelmében rabul ejtett. Nem értettem, mi történt. Teljesen
védtelennek bizonyultam. Az emelkedett m űelemzői pózból hirtelen
gyerekkorom világában, az emlékez ő prózaíró természetes, boldog
állapotában találtam magam — jóllehet valami különös csapdában is:
a védtelenség, tehetetlenség, a tettenértség, megfogottság, s őt megszégyenülés állapotában.'
Már azon a nyáron, amikor hét-nyolc évesen el őször úsztam át
a Tiszát, komoly feladatokat kaptam: a bánáti görögdinnye- és a tyúklopásokban is. Egy ilyen feladat végrehajtása közben történt velem az
az eset, amely Fehér Ferenc sorával olyan váratlanul ;idéz ődött meg,
izzott fel bennem.
A töltésről kiszemelt tanyához lopóztam kisgatyában, bottal a
kezemben, hogy a gyanútlanul kaparászó, káráló tyúkok közül elcsípjek egyet. A tyúk kirúgta magát a kezemb ől, inasabb, er ősebb
volt, mint gondoltam. Nagy zajt csapva menekült a közeli gabonatáblába. Villámgyorsan utána vetettem magam, ugyanis láttam, a tábla
sűrű közegében nem tudott messzire jutni, elt űnni. Valóban a pillanat
mű ve volt az egész, ugyanis tudtam, a tyúk . eszeveszett csérogására,
azon nyomban meg fog jelenni valaki a delel ő tanya udvarán.
Az aratás el ő tti napok egyike volt až, de az is meglehet, pont az
utolsó aratás el ő tti dél. Csak azt 'éšzleltem, hogy a tábla egy árnyalattal s űrű bb és egy 'árnyalattal sötétebb az általam addig ismert —
megtapasztalt — búza-, köles- vagy zabtábláknál.
A tyúk öt-hat méterre hatolt be a s űrű növényzetbe. Nekem
viszont, akármilyen nagy lendülettel is vetettem utána magam, csak
két-három méterre sikerült jutnom. Éppen csak hogy elérhéttem botom végével.
Megfogott a muhar. Ahogy belém kapaszkodott ezeregy karmával, abban a pillanatban már tudtam is, hogy mir ől van szó, noha
mint mondottam — azel ő tt sosem találkoztam a ragadós muhar ilyen
tömegével. Naponta téptem le egyet-egyet a nadrágomról, de sosem
gondoltam arra, hogy •á tapadásnak az gaz észbontó csökönyössége
ennyire megsokszorozódhat, szinte halálossá válhat.
Megfogott a muhar. A tyúk mind élesebben vertyogott. A nap
egyetlen nagy aranyszöget ütött kopasz fejembe, egyetlen hatalmas
ütéssel szögezett oda, ahol már különben is meg voltam fogva. A lopás állapotába.
A fuldokló érezheti csak ilyen intenzíven a víz, a forró él őhomok
közegét, tömegét. Abszolút felsebz ődtem a muharba való vágódás
pillanatában, sírni is kezdtem azonnal tehetetlenségemben, szégyenemben. Ám valamiféleképpen mégicsak ölelés volt az. Valami pozitívum
is. Az otthoni, bácskai part homokjában égetve magam sosem éreztem ezt az erejét a földnek, a világnak, pedig hát ott is kaptam nemegyszer napszúrást. Mert muharb éli állapotomra is ez a legpontosabb
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kifejezés: +a napszúrás. Azzal a különbséggel, hogy ez a' napszúrás
egyetlen pillanat m űve volt, egyetlen szúrás — annak a hatalmas
aranyszögnek az egyetlen könyörtelen ütése.
És mégis, a megfogottság, a megszégyenülés, a csapdába esés és
a gazda megjelenése között volt még egy id ősáv, amely egyértelm űen
pozitívnak mondható. Életem tán egyik legpozitívabb pillanatának.
Az ég kéksége, a tábla porzó óaranya. Minden egyes buga a robbanás
előtti, szinte sisterg ő állapotban.
Valami észbontó aranycsapda.
Amikor a tanyáról, kezében vasvillával kirohant a gazda, barátaim is megjelentek a töltésen. Egyikük lerohánt értem és szinte ki=
tépett a muharból, elrántott a gazda villája el ől, átpenderített a töltésen, egyenesen bele a Tiszába. Csak a h űs vízben éreztem, hogy azok
a kis aranykarmok minden egyes pórusomat felhasogatták, akárha a
gazda villája...
4 minap, negyven év után, találkoztam az akció egyik résztve=
vőjével, irányítójával. Csodálkozva hallgattam, amikor azt mondta,
gyerekkoromban hajlamos voltam a hasonló ájulásokra .. .
Van Gogh művészetével foglalkozva ösztönszer űen vonzódtam
az_ aratást, .a nyarat, a Delet ábrázoló képekhez. Azok el őtt 'éreztem
ismét a gyerekkor nyarának észbontó intenzitását: Idézzünk néhány
mondatot bátyjának írt leveleib ől — csak most, hogy újraolvastam
őket, értettem meg, mennyit is segített nekem az az egykori muhartábla, az a sisterg ő óarany közeg Van Gogh anyagának megértésében:
„Az utolsó kép valamennyit agyonüti ... Önkéntelenül is Cezanne-ra emlékeztet, az aratásképre, amelyet Portiernál láttunk. A
nyers és durva Provence-ot festette meg benne. Most egészen más a helyzet, mint tavasszal. De bizony nem kevésbé szeretem a természetet, amely csaknem perzsel.
Régi arany van most benne, bronz, vörösréz — mondhatnók —
és a kék zöld azúrjával, mindez fehér izzásig hevítve, csudálatos, rendkívüli harmonikus színt ad, 'Delacroix-szer ű tört tónusokkal.
Ha Gaugin el talál jönni, azt hiszem, nagy lépést teszünk el őre.
Határozottan, mint a Dél felfedez ői lépünk fel .."
„Ó milyen nagyszer ű nyári napsütés van itt. Ez csak úgy t űz le a
fejre és éppen nem kételkedem benne, hogy meghibban t őle az ember."
„Igy festettem a búzaföldet is, amely a legnagyobb fokú h őséget
ábrázolja."
Fehér Ferenc tájszemlélete — els ő pillantásra ismét csak (és ezzel
az első pillantással volt azonos fiatalkori olvasatom is) - gyengédebb,
érzelmesebb-érzelg ősebb, elégikusabb a nyers, durva, brutális Van
Gogh-i tájszemléletnél. Am, erre csak nemrég döbbentem rá, csak els ő
pillantásra, illetve csak els ő korszakában. Valójában (különösen a 70-es
években írt verseiben) hašonlóan intenzív, nyers és tragikus:
„Úgy hordom itt már napok óta a tájat,
Mint bensejét a fölhasított állat"
írja 74-es Félúton című versében.
Már pontot tettem írásom végére, amikor felfogtam, 'a jelzett,
emlegetett sort nem 7s másoltam ide, jóllehet mást sem szándékoztam.
Miért? — tűnődtem zavartan. Mi lehet ennek az oka? Tán mert még
ennyi körítés, mellébeszélés után is túl er ő s nekem, immár mindig
is éppen most történ ő.
Az Egy kiskirály kutyhójából című vers második részében rejt őző sor így hangzik: „A muhar éppen akkor lángolt!"
617

MÁK FERENC

FEHÉR FERENC CSILLAGAI
Most utólag különösnek tetszik: Fehér Ferenc m űvei közül naplóival, a
Hazavezérl ő csillagok című kötetével találkoztam el őször. Persze szavaltuk kisiskolásként mi is a verseit, többnyire zászlós felvonulásokon:
„Elöl az ács jött, szálfatesttel, / és utána mind-mind a többiek —", de
ez valahogy kötelez ő volt, s ezért nem is hagyott nyomot bennünk.
De a Hazavezérl ő csillagok szíven ütött. Olyan volt, mint a Gondviselés figyelmeztetése: valahová tartozni kell, forduljon bárhogy is az
élet — az élet, amelyr ő l a kamaszkor elmúltával, akkor kezdtük sejteni, hogy mit is jelent —, alakuljon bárhogy is a sorsunk, a legfontosabb, hogy hazataláljunk, s ha ebben már senki sem segít, hát még
mindig megmaradnak felettünk a csillagok. Nem fakuló ragyogással
intenek: tartozol valahová, s tartozol valakikhez. József Attila nyomán
már sejtettem valamit a Titok lényegér ől, verssorok visszhangoztak
bennem, mint: ,Tudod, hogy nincs bocsánat ..." és hogy: „Azt hittem, annyi az ének, / ,amennyi a magány üvegének / vastag tábláin átszüremlik". Az ég és a csillagok persze felt űnnek ott is, csak éppen
a magányt, a kirekesztettséget, a szomorúságot és az egyedüllétet hangsúlyozva, s mindenen túl a világ megmásíthatatlanságának, szigorú,
törvényes és törvénytelen rendjének a félelme üzent:
És fölnéztem az est alól
az egek fogaskerekére —
csilló véletlen szálaiitól
törvényt sz őtt a mult szöv őszéke
és megint fölnéztem az égre
álmaim gőzei alól
s láttam, a törvény szövedéke
mindig fölfeslik valahol.
Bennem motoszkál persze a „m űvelhető csillagok" reménye is, s
talán már akkor megkérdeztem magam is a költ ő nyomán: „Miben
hisztek ti, makacs égitestek?", mert hát olyan jó lett volna itt a földön
is hinni valamiben. Sok mindent jelentettek nekem akkoriban az égbolt és a csillagok — még több dolgot ruháztam rájuk —, azt azonban
Fehér Ferenc könyvéb ől tudtam meg, hogy a távoli fényességek hazavezérl ők is lehetnek. Talán akkor támadt az els ő sejtésem: kell lennie
valaminek, ami mindennél többet jelent, ami az ember számára maga
a Mindenség, ami megment a kárhozattól, s ami elhozza a közösség
élményét, a szolgálat örömét. Mások voltak tehát Fehér Ferenc csillagai, tétovák ugyan, de makacsok is, remeg ők ugyan, de biztatók. -A
Fehér Ferenc megmutatta csillagok a mindenségb ől hoztak haza, meglelni tájat és otthont, meglelni az életet. Az életet a maga kicsinységében és esend őségében, megannyi emlékében, ami e kicsinységére
figyelmeztet. Azóta tudom, mit jelent a vers:
.
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Csaltak. már csúcsokra a messzi fenyvesek,
s ittfogott egy-egy dús lombú k đris,
hogy rám peregtessék mindazt, mi elveszett.
Minden levél egy-egy mennyboltot őriz...
S a fényl ő fejsze, az id ő, ha törzsükbe vág,
talpon várják azt is, testvéreim, a fák!
.

A Hazavezérl ő csillagok után Vállalt világ címmel gyűjtötte egybe naplójegyzeteit, a táj töretlen szeretetér ől tanúskodó feljegyzéseit.
Emlékezetben a középkori Baranyát és a .Szerémséget is megidézi,
Vörösmart művelt polgárait és Újlak elesett jobbágyait. S az író úgy
hívja meg a múltat valódi, történelmi súlyával együtt, hogy abban —
ha kell végső elkeseredettségében is benne rejlik az örökség kényszerítő hatalmának megszólító ereje. Nagyapáti Kukac Péter festményeinek hangulatában felfedezi a barbizoni csodák távoli üzenetét,
ugyanakkor azt is tudja, sa művész mégiscsak a d űlőutak, a kanyargó mezsgyék világában él, s ebben akár el ődjének is tekintheti őt.
Ha a kötete címében nem hangsúlyozná, akkor is egyértelm űen kitűnne, Fehér Ferenc egy vállalható világ értékeit keresi olykor talán
a kertté álmodott szülđföld csodás igézetében.
Baranyai Júliára, a tudós tanárn őre emlékezve az író idézi egyik
levelét: „Nem bujdosunk-e mindnyájan egy kissé magányosan és dideregve most is?" Bujdosunk 'évszázadokon át, emlékeinkben botladozva, keresve azt a csodálatos kertet, mely még m űvelhető, s ígéreteiben gazdag. Kertjeink ugyan régen elpusztultak, egyre bizonytalanabbak a mezsgyék is, de a csillagok ... a csillagok azok örökké változatlanok. Olyanok, amilyeneknek Fehér Ferenc látta és láttatta velünk, a hangjára figyelőkkel. Elhozta nekünk a magunk — látható és
láthatatlan — csillagait, álmodott fényükhöz csodás kerteket, ahová
íme, most csendben elbujdosott. Utána mintha valóban halkabban
járna a szél, a csillagok finom porával hintve be évszázados magányunkat.
.

A harmadikos polgárista (1943)
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FEHÉR FERENC, A M ŰFORDÍTŐ
„Ablaktalan szobába zárva
egyetlen nyelv sem élhet sokáig."
(Oskar Davičo)

Személyében nemcsak egy költ ő , egy publicista távozott közülünk,
hanem kétségtelenül a jugoszláviai költészet egyik legtermékenyebb
magyar nyelv ű tolmácsolója.
,Tizenhárom éves, magányos, falusi kisdiákként ízleltem meg az
átültetés, .az újramondás gyötrelmes izgalmát: a két háború közti, s
akkor csak csupán szerb tannyelv ű topolyai polgári iskola diákkönyvtárából 1941 tavaszán nálam maradt Ivan Cank'ar-novelláskötetet
böngészgettem apám dinnyeföldjének nyári cs őszeként, s inkább a
megfejtés izgatottságával, semmint a biztos elmondás szándékával,
uzsonnás papírzacskóra, tömpe ceruzácskával jegyeztem le a szlovén
realista elbeszél ő novelláját a megbántott édesanyai szívr ől. Magyarul.
A megsejtés, a hozzáérzés már-már alkotói lázával" — írja Fehér Ferenc A madarak árnyéka című, harminc év versfordításaiból összeállított kötetének elő szavában. 138 jugoszláv költő több mint 370 versének fordítását tartalmazza ez a könyv. Szerb, horvát, szlovén, macedón és a Jugoszláviában él ő szlovák, román, albán, ruszin és olasz
nemzetiségi költ ők magyarra fordított verseib ől készült ez a válogatás
Branko Radi čevi ćtől Ismet Bekriáig id őrendi sorrendben.
„Tehát nem irodalomtörténeti rangsorolás, még csak nem is
egyéni ízlés teljes tükre ez a válogatás. Nem a madár — csupán az
árnyéka" — ezzel fejezi be a fordító a már említett Előszót.
Nem teljes gyűjtemény, hiszen e válogatást megel őzően, 1963-bar
jelent meg Felhőjáték című jugoszláv versantológiája, legutóbb pedig
'egy, els ősorban gyermekeknek, fiataloknak készült válogatás Vándorfelh ő k (1985) címmel.
Fehér Ferenc versfordításaival ugyanakkor •több önálló fordításkötetben is találkozunk, pl. Vasko Popa Kéreg (1963) s Tin Ujević Szelek játékszere (19811) című kötetben is vagy Oskar Davi čo Versek
című , az újvidéki Forum és a belgrádi Nolit kiadásában megjelent kétnyelvű kötetében:
A műfordítás műhelytitkaiba pillanthatunk be Az egyazon ég
alatt (1984) című , esszéket és jegyzeteket tartalmazó kötetének néhány
darabjában. Konkrét fordítási problémák (pl. a fekete szín fordítása,
vagy hogyan őrizhető k meg a népi jegyek eredetiségükben egy macedón vers magyar fordításában) említésén kívül egy-egy költ ő (pl.
Jovan Jovanović Zmaj) műveinek fordításairól, egy m ű (Ivan Goran
Kova čić : Jama) több fordításáról és még sok, általában fordítással
kapcsolatos kérdésr ől olvashatunk ebben az esszékötetben. Vállalt világ (1988) címen kiadott naplójegyzeteinek egyik témája úgyszintén a
fordítás.
E nagyon rövid összefoglalót Fehér Ferenc m űfordítói tevékenységér ől a legtalálóbban a költő-műfordító Az eredetinek „égi mása"
(Egyazon ég alatt, 1984) című esszéjének egy mondatával fejezhetjük
ze: „Arról pedig már csak álmodozhatik, ábrándozhatik a fordító, hogy
vállalkozásait tudományos szint ű elemzések rakják majd helyére;
egybevetéses min ősítéseket kap, s ért ő kritika fogadja munkáját mindkét nyelvterületen!"
Fehér Ferenc m űfordításainak elemzése is még várat magára.
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Édesanyja, Pálinkás Margit (1915)

Édesapja, Fehér Simon (1941)

A zágrábi kiskatona (19,

A hatvanas években

Az újvidéki Munkásotthon el őtt Pap Józseffel és Ács Károllyal
(1958. május 25.)

4
ti

A Híd-díj átvétele után Milan Keraccal (1967)

A Július 4-e Díj kitüntetettjei között (1979)

Négyen a Vuk-díjasok közül (1984)

Interjú Illyés Gyulával 1964 júniusában Bledben

Gál Laszló szerz ői estjén (1969. január 13.)

Majtényi Mihállyal (1970)

A tizenöt éves Életjel jubileumi estjén feleségével és költ ő barátjával,
Miroslav Antiétyal (1972. december 7.)

A muzslyai kisdiákok körében (1973. június 7.)

Irodalmi esten Németh Istvánnal Kopácson 1974 decemberében

Készül a portréfilm (1976)

Meghitt beszélgetés vendégével, Gion Nándorral (1977. március 10.)

A Szenteleky-díjat odaítél ő bizottság tagjaival:
Bori Imrével, Borbély Jánossal és Bányai Jánossal (1979. december 4.)

Baráti és családi körben
(Kovács Endre, Tóth Ferencné, Tóth Ferenc, Fehér Ferenc, Fehér Ferencné,
Fehér Mandi, 1980. szeptember 7.)

A 28-as nemzédéket köszönt ő Életjel-rendezvényen
(Kalapis Zoltán, Fehér Ferenc, Kalmár Ferenc, Vukovics Géza,
Kopeczky László, Dér Zoltán, Juhász Géza, 1988. június 15.)

Újv:délci otthonában (1978. február 28.)

DorOSZlói dolgozószobája

HÖZSA £VA

TANTEREMAJTÓK SZÁRNYCSAPÁSA
FEHÉR FERENC-VERSEK A KÖZÉPISKOLAI
IRO.DALQMTANÍTASBAN

íróink többsége már a tananyaggá válás lehet őségétől is irtózik, pedig
a „Légy tananyag!" fenyeget ő parancsa mindig ott kísért a legnagyobbak nyomában.
Fehér Ferenc költészete aránylag korán tananyaggá vált, de ő
abban különbözött költ ő társaitól, hogy elfogadta ezt a tényt, mert az
iskola világa „vállalt világ" volt számára, feln őttként is csodálható
„soktükrű, szép mesepalota", ahova költ őként visszatért. Juhász Géza
a hatvanéves Fehér Ferenc köszöntésekor 1258 író-olvasó találkozójára hivatkozott: „1258 találkozás az olvasóval, a szép vers kedvel őivel, felnőttekkel, gyermekekkel. Csak számadat? Több annál. Annak
bizonyítéka, hogy országszerte tudnak róla, hívják, várják, ő pedig
megy, mert érdekli, hogy értik-e, jól csinálja-e, amit csinál."
Fehér Ferenc tehát közvetlen kapcsolatban állt .a tanulókkal, emberként is kiizél férk ő zött hozzájuk. Mi, tanárok Fis őrizzük egy-egy
találkozó emlékét, de utalhatunk szerz őnk ars poeticájára is: „A költ ő
is ember, s amíg ezt eléri, / indáznak álmai, verssorai."
Diákjaink már az általános iskolában megismerkednek Fehér Ferenc verseivel, jugoszláviai magyar költ őink közül őt ismerik legtöbben. Ez a megállapítás a szerbhorvát tannyelv ű tagozatokra is érvényes. Hadd hivatkozzam csupán két adatra! Környezetnyelvb ől az év
elején végzett felmérésben szerepelt a következ ő feladat: Sorold fel néhány magyar költő , író nevét! A jugoszláviai magyar szerz ők közül
csupán Fehér Ferenc nevét említették meg, s őt Pet őfit követően gyakorisági szempotból a második helyre került. Az egyik els ő osztályban
a diákok 81,82, a harmadik osztályban viszont a tanulók 68,75 százaléka, nevezte meg költ ő nket. A vizsgált harmadik osztály rosszabb
eredményét az egyébként is gyengébb el őképzéssel és tudásszinttel
magyarázhatjuk. Figyelmet érdemel a név írásmódja is. Mind Fehér
Ferenc, mind Ferenc Fehér néven említik, tehát tanyanyelvi órákon,
;illetve újságokban, kötetekben is alkalmuk volt megismerni őt, főként ;a műfordítót.
Fehér Ferenc verseivel eddig is a középiskola harmadik osztályában foglalkoztunk, a tanügyi tagozat tanulói pedig a negyedik osztályban elemezték költeményeit. A szakirányú oktatás és nevelés harmadik osztályának irodalomkönyve a következ ő Fehér Ferenc-verseket
tartalmazza: Bácskai tájkép, Lakodalmi fénykép, Gyertyaláng. Tanári
tapasztalatom azt bizonyítja, hogy az _ irodalomkedvel ő tanulók a
Gyertyaláng című költeményt elemezték a legszívesebben, talán mert
a költő új arcával ismerkedhettek meg, a modern költ ővel. A költői
képek asszociációs megközelítése élményt jelentett a diákok számára,
a gyertya motívumá, pedig már az els ő szövegtől, Déry novellájától
jelen van a tankönyvben, és tanulóink örömmel ismerik fel újra az
irodalmi toposzt. Új tantervünkben ismét szerepel ez a vers, de most
a Bácskai szimfónia és a Nyelv és varázs körében. Diákjaim szívesen
vették más Fehér Ferenc-versek becsempészését is, különösen a
Pannón nirvána és a Tévénéz ők című szonetteket. A prózaíró Fehér
Ferencrő l kevés szó esik a középiskolában, költészete el őtérbe kerül.
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A magyar nyelvet környezetnyelvként tanuló diákok szintén a
harmadik osztályban ismerkedhettek meg Fehér Ferenccel. Az olvasókönyv a Bácskai tájkép című művet tartalmazza. A tankönyv Szomszédság—közösség című fejezete viszont még két költeményt közöl, az
Utam és a Fáradt ének egy parasztszobából címűt. A művek érdekessége, hogy mellettük áll Miroslav Anti ć műfordítása is, mert a verseket a Színek és szavak című kétnyelvű közös verseskötetb ől válogatta
a tankönyv szerz ője. Antić két versét viszont Fehér Ferenc fordításábári olvashatjuk.
Az új tanterv a negyedik osztályban a Tévénéz ők című Fehérszonett feldolgozását is el őírja, de a műfordító gondolatairól is hallhatnak _tanulóink.
Adataink tehát azt bizonyítják, hogy tanulóink körében népszer ű,
ismert költő Fehér Ferenc. Mi lehet akkor a középiskolai tanár feladata? Talán . rá kellene mutatnunk a költőn pálya sokszínűségére, gazdagságára, a modern képalkotás szépségére, iskolai szavalóversenyeinken ugyanis még mindig csupán az Apám citerája és A. füttyös
fiú története című verseket választják tanulóink, ismeretanyaguk tehát még mindig kevés. Az esszéíró Fehér Ferencet sem ismerjük eléggé, pedig az utóbbi id őben prózai művekét adott ki. Maradt még tennivalónk bőven. Maga a költ ő vallotta, hogy az iskola ajtaja sóhasem
zárul, de nemcsak új nemzedékeket fogad be, hanem új eredmények
elérésére is törekszik.

A hatodikos gimnazista (1946)
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MAGYAR LÁSZLÓ

ADALÉKOK FEHÉR FERENC SZABADKAI ŐSEIHEZ
EGY ABBAMARADT CSALÁDREGÉNY EMLÉKÉRE

Fehér Ferenc kit űnő írásaival először az 1950-es évek közepén .Szabadkán, a gimnáziumi diákévek során találkoztam; vele személyesen
csak 15évvel kés őbb futólagosan ismerkedhettem meg a bácssz őlősi
általános iskola tanári szobájában. Attól kezdve feszült figyelemmel
kísértem szépirodalmi tevékenységét, a helytörténet, illetve a szül őföld iránti mély szeretetét. S amikor 1985. április .23-án az id őközben
levéltárossá „átvedlett" tanárnak levelet írt, csak azért t űnt szokatlan eseménynek, mert addig íróember genealógiai kutatási szándékkal
nem fordult hozzám.
Hadd idézzünk most Fehér Ferenc leveléb ől: „ ...-:Közös barátunk
(Dévavári Z.) biztatására, Önhöz fordulok egy személyes természet ű,
apai elő deim személyi adataira vonatkozó kérésemmel. Emberi és írói
érdeklő dés késztet arra, hogy többet megtudjak apai ágú el ődeimről,
s talán kés ő bb családregényem vázához is felhasználhassam mindezt,
amit keresek. 'Szeretném, ha felvilágosítana: hova, melyik hivatalhoz
forduljak, illetve, van-e rá reményem, hogy esetleg Ön személyesen
segítene az ősök adatszer ű felkutatásában. Ok ugyanis, tudtommal,
mind szabadkaiak voltak, bár meglehet, hogy másfelé is elvezetnek
majd a szálak .. .
!Fehér Ferenc ezután, hogy megkönnyítse a kutatást, több adatot
közöl, anyakönyvi kivonatokból idéz „elindító fonalul". !Majd többek
között ezt írja: „ ... illetlen dolog ez, hogy így belehevültem a dologba; mentségemre szolgáljon, hogy diákkorom, szabadkai diákkorom
óta furdalja az oldalamat a kíváncsiság, hogy a ködös múltba elvezet ő
családfa, végs őnek megismerhet ő hajtásai kiket is jelölnek őseim közül ... Ehhez járul még sok-sok családi krónika, szájhagyomány .. .
Én mindenképpen elutazom Szabadkára, hogyha majd annak idején
az első lépést meg tudja tenni az , én ügyemben, s már kíváncsiságból
is ott szeretnék lenni a régi »fóliánsok« lapozgatásánál ..."
E sorok írója már addig is foglalkozott családkutatással, e rendkívül !izgalmas• ugyanakkor csöppet sem könny ű kutatási területtel, s a költ ő felkérését megtiszteltetésnek vehette. Friss élmények
birtokában a kezdet kecsegtet ő kutatási eredményeket hozott. Fehér
Ferenc rövid idő múlva megjelenhetett a szabadkai levéltárban, az
egykori börtöncella régi irományokkal zsúfolt szobájában ...
Gyerekes rajongással mesélt nekem két órán át őseir ől, a régi
topolyai képeslapgy űjteményéről és arról, miként hiúsult meg egy
réges-régi :Bács-.Bodrog megyei eredeti térkép vásárlása .... Megfigyelhettem úgyszintén, bizony a vastag fóliánsok sorainak bet űzgetése
számára némely pillanatban nem kis nehézséget okozott (ami a levéltáros részére nem jelentett újdonságot). Ez szokatlan nyugtalanságot, már-már zavartságot váltott ki bel őle, hogy azután mindezt —
az ősökről vallott cikornyás sorok sikeres megfejtése után — egyszerre
váltsa fel a feloldódás és a megnyugvás kellemes érzése. író barátom
ezúttal is meggy őz ődhetett arról, hogy egy alaposabb levértári családfakutatás, a sikerélmények mellett, sok-sok buktatót rejt magában.
Ami egyben persze gyönyört is nyújt a megszállottaknak. Fehér Fe623

renc talán éppen ezért — mint annyi mást — különösen megbecsülte
az efféle szellemi munkát.
'Hosszasan faggattam szándéka fel ől, de érdekl ődésének középpontjában kétségkívül a Bilkovits István apai dédapja körül kialakult
szájhagyomány állt, a családfa szabadkai ága foglalkoztatta leginkább.
Hadd szolgáljon bizonyítékul a költ ő másik levelének hosszabb és igen
érdekes részlete: ,,... Apámnak, Fehér Simonnak (1892. X. 15•-1953.
III. 24.) az el ődei ugyanis csakugyan szabadkaiak voltak, illetve a várostól északabbra éltek, a már említett helységek, illetve puszták és uradalmak lakosaiként. A »délre vonulás« apám házasodásának idején
(1918), illetve valamivel korábban következett be: n őül vette Pálinkás Margitot, ádesanyánkat, aki a zobnaticai uradalom parádéskocsisának egyik legszebb lánya volt . . En már »félúton«, 'Szabadka és
Topolya közén; Nagyfénypusztán születtem, egy cselédtanyán <1928.
aug. 3.) ; valami Bajié Joco bunyevác gazdánál volt uradalmi kocsis
azédesapám ... Valójában örökké sajnálom, hogy ilyen z űrzavar van
a születési helyem megjelölése körül: hivatalosan IŽednik van beírva
az ottani anyakönyvbe (mert ott jelentettek be), s mivel Topolyán
nő ttem fel (9 hónapos korom óta ott éltem egész addig, míg 1949-ben
Újvidékre nem költöztem), az is gyakran el őfordul, hogy Topolyát
említik szülőhelyemként :(s ez igaz is kellene hogy legyen, hiszen
nagyfényi, illetve nagyfénypusztai emlékeim nem is létezhetnek) ...
A nekem megküldött sok érdekes és értékes adat után engem els ősorban az 1863. okt. :13-án született, s a Szent György-templomban
megkeresztelt Fehér Simon nagyapámnak az apja, tehát Fehér István
érdekel! Megmondom, miért: a családi szájhagyomány szerint, a még
korábbi apai el ődök talán Bilkovicsok voltak! S Fehér úgy lett belő lük, hogy az 1863-as ínség évében ez a Bilkovics István nev ű ős
Fehér név alatt jelentette be újszülött fiát is, saját magát is, mert
azokban a napokban ő már másodszor jelentkezett szükségmunkára a
városnál, s másodszor már Fehér néven — tehát félt, hogy rájönnek
a szegényemberi turpisságra ... A szájhagyomány motívuma elég naiv,
de ezt hallottam kisgyerekként a családi mesélgetések idején ... A
mesét még meg is toldották apámék, azzal, hogy a Fehér nevet
»visszacsinálhatták« volna az ősök eredeti Bilkovicsra, de az jókora
összegbe került volna, s arra nem tellett ... Persze mégsem la mese
. »igazolását« várom én azzal, hogy többet megtudjak a szabadkai Fehér elődökrő l. Az volna az igazi izgalom: megtudni, ki volt ez az
István nevű apai dédapám, s még tovább — az ő elődei ... Majd szép
lassan talán mindenr ő l lehull a múlt szegényemberi életének a leple.
További kusza jegyzetek helyett, elküldöm Lászlónak mindazt a f öljegyzést, amivel rendelkezem. Arra kérem, (fériy)másoltassa le magának ..."
Mit tehetett mást e sorok írója, mint hogy az apai ágú el ődöket
még nagyobb körültekintéssel derítse fel. Illetve a száznál is több Gömöri, Kő szegi, Neszvitsky <kés ő bb: Neszvecskó), Korsós, Gazsúr, Fehér
stb. családnév felkutatása mellé odakívánkozott immár a költ őnk emlékeiben rejtélyesen megbújó Bilkovits István kiléte is!
Miután úgy éreztem, hogy a leend ő családregényben nem kis
szerep jut az apai dédapának és általában a szabadkai Bilkovits
családnak, szilárdan eltökéltem, hogy mindenáron végigjárom a göröngyös utat.
Akii foglalkozott már genealógiával, tisztában van azzal, hogy
korántsem elegendő csak az anyakönyvi hivatalra támaszkodni. Hisz
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a családi fészek felkutatásához feltétlenül szükségesek még a levéltári,
a kataszteri és telekkönyvi hivatalok adatai is.
Csakhamar kitudódott, hogy a Bilkovits családnév valóban létezett és írónk ősei egykor a város V. körében, az ún. Bajai kapu környékén laktak. Így azután arra is fény derült, hogy a szájhagyomány
valós alapón nyugszik, mert a Bilkovits István nev ű dédapa nem kitalált
személy! Perdönt ő bizonyítékként szolgalnak a szabadkai Szent Teréztemplom esketési anyakönyvének adatai: 1862. november 26-án Bilkovits :István.(Péter és .Gazsúr Teréz fia) házasságot köt Korsós Lucával (Antal és Kiss Erzsébet lányával). Viszont arról már író barátunknak is volt adata, hogy apaiöregapja, id. Fehér Simon (Fehér
István és Korsós Luca fia) 1863. október 13-án született .(Szent Györgytemplom kereszteltek anyakönyve). Azonnal szembet űnő tehát, hogy
az '1862-ben házasságot kötött Bilkovits Istvánnak és az 1863-ban megnevezett 'Fehér Istvánnak nejét szintén Korsós Lucaként tünteti fel
az anyagkönyv, ami id őben is összeegyeztethet ő a szájhagyomány
motívumával!
Nyomban telefonon értesítettem Fehér Ferencet, jaki kitör ő lelkesedéssel fogadta a hírt: „2s valóbanigaz a szájhagyomány? Fantasztikus! Ez fantasztikus !" — kiáltott fel többször is önfeledten.
„Már magam el őtt látom a regényt" — tette hozzá elégedetten.
'Ezután hozzáláttam az író valamennyi Bilkovits (legtöbbször ts
végző déssel található a dokumentumokban) rokona kiderítéséhez, ami
valóban hoszan tartó és szívós munkát igényelt. Mert nemcsak az iratokban található adatok után nyomoztam, hanem a helyszínen, a már
említett Bajaii kapu környékén id ő s személyeket szólaltattam meg, s
értesülhettem számos érdekes eseményr ől, személyekr ől, egy letűnt
kor (békebeli id ők?) sajátos szabadkai világáról...
A ,Szabadkai Történelmi Levéltár és a már említett hivatalok
segítségével időközben újabb fontos eredmények láttak napvilágot.
Megtudtam, hogy Korsós Luca )(az író apai dédanyja) 1845. december
13-án született és 1925. január 11-én halt meg végelgyengülésben
(anyákönyvi szám: 57). Férje, Bilkovics István földm űves (Fehér Ferenc apai dédapja) Szabadkán halt meg 11917. június 9-én 81 éves korában (a haláleset okát nem tünteti fel az 1279-es számú anyakönyvi
szám). Az elhalálozás helye: V. 782 (azel őtt: 783. M. L. megjegyzése).
Gyermekei: 1. Bilkovics Simon, 52 éves; 2. Bilkovics Teréz, férjezett
Zemkó Antalné; 3. Bilkovics Katalin, férjezett )Szala Tamásné; 4. Bilkovics Mária, férjezett K őszegi ,Pálné; 5. Róza, 30 éves; 6. Viktória,
férjezett K őszegi Vincéné. A halott vagyoni viszonya: vagyontalan.
(Az :anyakönyvben „es" áll a családnév végén, de a rokonok jelölésénél
másutt ritkábban Békovics vagy Békovits is el őfordul, ami külön
megnehezítette a kutatást.)
A fentiekkel kapcsolatban még egy fontos észrevétel: az 1863-ban
született Fehér Simont (írónk apai öregapját) itt érdekes módon Bilkovics családnévvel jelöli az anyakönyv (és 'életkorát is pontatlanul
hozza). Tudjuk viszont,' hogy ekkortájt !a többi gyerek nem vette fel a
Fehér vezetéknevet, habár itt-ott Bilkovics—Fehér névpárral felbukkannak a dokumentumokban a rokonság egyes tagjai.
A számos családi adat mellett kezdetben biztató eredménynek
számított, hogy el ő került a helyszínrajz az egykori Vermes-féle házról és telekr ől, az V. kör 782. <másutt: 783.) szám alatti ingatlanról,
ahol Bilkovits István és családja hosszú id ő n át lakott. A Bajai kapu
és a Bilkovits 'Istvánék közötti nagy térségen egy szélmalmot , (való.
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színűleg a Vermes család tulajdona) tüntet fel az 1878. évi kataszteri
térkép. A dokumentumok tanúsága szerint Bilkovits István és neje
már 1870-ben az V. körben laktak.
Számos újabb adat birtokában „szimatolhattam" tehát ezután a
Bajai kapu környékén több alkalommal. Könny ű volt megállapítani,
hogy ma már Bilkovits István háza (most Klénó-félé házként ismert)
nem eredeti állapotában található a Május 15. utca 65. szám alatt,
ennek ellenére — a környék id ős lakosai szerint — a legrégibb épületnek tekinthet ő . A telekkönyvi hivatal adatai szerint Klénó János
és neje 1943-ban vásárolták meg a házat,
;Jegyzetfüzetem megörökítette (1985 májusában) a 86 éves Mészáros Lujzával, a 81 éves Hanák Erzsébettel, a 80 felé haladó Benkovics Józseffel és a 80-on felüli Ciger Etellel folytatott hosszabb beszélgetésemet, hiszen ő k állandóan, vagy már sok évtizede a Bajai
kapu közelében laknak. Valamennyien vallják, hogy Bilkovicsék háza
(átalakított voltától eltekintve) valóban a környék legrégibb épülete.
Mészáros Lujza még emlékszik az egykori „két kicsi ablakos, nyitott
kéményes és konyhás, egyszobás, nádfedeles budárház"-ra. Határozottan állítja, hogy e ház a Vermes-f éle telken állt. Miután némi képet
szerezhettünk az író dédszüleinek, Bilkovits Istvánnak és Lucának
hajlékáról, meglepetésem akkor érte el tet őf okát, amikor egy-két
beszélget őtársam mesélni kezdett a ház régi lakóiról. Hanák Erzsi néni
így emlékezett Bilkovits Lucára: „Boszorkánynak mondta a nép Luca
nénit, ezért mi gyerekek nagyon féltünk t őle. Közepes termet ű asszony
volt, kellemetlen, magas boszorkányhanggal... Jól bírt menni, nem
sántított. A bunyevác asszonyokhoz hasonlóan hosszú szoknyában járt,
amely azonban mégsem volt olyan b ő ; hosszú blúza és köténye is volt.
Gyakran üldögélt a ház el őtt, de bottal is járt Luca néni ..." — Itt
fűzzük hozzá, hogy a szabadkai levéltár egyik irata is meg őrizte Luca
néni emlékét: mivel őt megmarta a veszett kutya, 1893. február végén
a budapesti Pasteur Intézetbe szállították.
,Benkovics József inkább ,Bilkovits Istvánról mesél el őszeretettel.
Még, tízéves sem volt talán, amikor Pista. bácsi szomszédjuk meghalt,
de még mindig élénken él emlékezetében: „Bilkovits István er ősebb
termetű ember volt, rossz menés ű és bottal járó ... Hosszú bajszú
földművesernber volt, parasztos öltözet ű Pörge kalapban, csizmában , és csizmanadrágban, rövidebb kabátban járt-kelt. Szerette megviccelni a gyerekeket, szeretett bolondozni. Az italt is kedvelte, de
nem volt részeges. A közeli boltba sokszor bevásárolni küldött, én
voltam a küldönce ... Luca néni nyugodtabb természet ű volt és sohasem veszekedett férjével. Parasztos, b ő, bunyevác szoknyában járt.
Pista bácsiék a ház környékén krumplit, kukoricát, zöldségfélét és
dinnyét termeltek. A verem mélyéb ől sokszor hoztam fel nekik egyetmást és cukorkára valót, 1 krajcárt kaptam t őlük. Luca néni gyakran sütött a kemencében kenyeret, lepényt. Különben egy kis budárházuk volt ..."
Mészáros Lujza néni elmondta ezután, hogy valamikor a Bajai
kapu környéke nagyon forgalmas volt, hosszú sorok álltak a sorompó
előtt. Errefelé jöttek a vásárba , Csikériáról, Almásról, Kunbajáról stb.
Lujza néni emlékszik még Irsai József, majd a kés őbbi Fodor János
„kapusok"-ra, akik f őleg az állatok után szedték az adót. A kaputól
feljebb állt valamikor egy magas szép kápolna, melynek térségében
szeptember 8-án nagy búcsút tartottak. Még a pap is kijárt ide misézni, a' fiatalság szórakozni. Mesélték, hogy kés őbb a kápolna bontásakor
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rézkoporsókra bukkantak ... Egyesek Vermes- és !Szerezlay-, mások
(ki tudja, miért) Bilkovits-kápolnáról beszélnek még m,a is.
Időközben kutatásom minden részletér ől részletesen, többször
20-30 oldalas levélben tájékoztatóam Fehér Ferencet, aki egyebek között így válaszolt: „Meg tudom-e írni majd a m űben összefoglalható
régi világot, amelynek nagyon sok értékes vonását derítette fel —
tüneményes érzékkel ... S ezek a felderített epizódok nem is csupán
egy író szegény emberi ő seire nézve érdekesek, hiszen mindenütt a
régi Szabadka világáról van szó, a maga dokumentumszer ű részleteivel együtt ... nekem már ez a felderített anyag elegend ő is lesz a
munkához: Ha valami még jönne hozzá, az kétszeres ajándék lesz számomra ... A ... hosszú adalékok, a személyes beszélgetések arra késztetnek, hogy - egy alkalommal magam is ellátogassak a szóban forgó
környezetbe.Mintha már jártam, éltem volna, ott. Bilkov.ics István és
Luca néni (dédszüleim) látomásosan megelevenedó alakjai, tudom,
mindaddig fogva tartanak, amíg meg nem írom róluk a'bennein kialakuló legendát — az el őttünk járók, az el ődök lábfa, nyomát kutató
utód révületét, áhítatát."
Fehér Ferenc érdekl ő dése minden körülményre kitért. Tapintatosan tudakozódott t őlem a 1Bilkovits név eredetér ől ... A Bajai kapu
közelében lakó Benkovics József határozottan állította, hogy — akárcsak az övé a Bilkovits is szlovák eredet ű. Amit — szerinte - az
is bizonyít, hogy régente errefelé több szlovák család élt. Kés őbb pozsonyi levéltári kutatásaim során véletlenül belekukkantottam a város
telefonkönyvébe. Volt mit látnom: nyolc-tíz Bilkovits vezetéknev ű
személyt találtam benne. De pozsonyi levéltáros barátom elszlovákosodott horvát eredet ű névként könyveli el a Bilkovitsokat, mert adatokkal bizonyítható, hogy a török el ől menekülő , horvátok egészen a
mai szlovákiai területekre is eljutottak.
Író barátom címére, bár ritkábban, továbbra is küldtem néhány
adatot, s halála el őtt néhány hónappal (április 17-én) így válaszolt:
„ ... végtelenül lekötelez ő és kedves T őled, hogy az én passzivitásomat fel-feloldod rám gondoltásoddal ... Bármikor is merülök majd
el a családregény megírásában, ezek az adatszer űségek <közvetve is)
jó szolgálatot tesznek majd. A regény eddig nem volt m űfajom; a rövid
prózát is úgy írom, mint a verset: lassan, abba-abbahagyva, újrakezdve. Ezzel igazolhatom csupán magamat."
Lassan született tehát a családregény váza, de mindjobban érlelődött a gondolat. Készül ő munkájáról 1985 májusában így vallott nekem: „Reális alapra akarom az egészet helyezni. Bennem s űrűsödött
össze el ődeim sorsa ... Életcélom a regény megírása, hiszen már nagyon régen készülök rá. Ha nyugdíjba megyek, sok id őm ebbe ölöm...
Én nem kimondottan családregényt szeretnék, hanem ő seimen keresztül bemutatni Szabadkát és környékét, a cselédvilágot, hiszen őseim
nagybirtokra járók voltak valahányan, kevés kivétellel ..."
Felfoghatatlan; hogy Feri itthagyott bennünket!
,
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FEHÉR FERENC

ŐSEIMRŐL
FELJEGYZÉSEK EGY CSALÁDREGÉNYHEZ

Fehér Ferenc családfájáról szóló feljegyzéseit 11985 áprilisában tekinthettem
meg, miután író barátom egy kis jegyzetfüzet átnyújtásával igyekezett
segíteni munkámban, a szabadkai apai ágú el ődjeinek alaposabb felkutatásában. Az író engedélyével lemásoltattam a vázlatfüzetet a Szabadkai
Történelmi Levéltár részére, majd az eredeti kéziratot visszajuttattam szerző je címére. E helyen is köszönetet - mondunk az író özvegyének, Fehér
Magdának, hogy támogatta a családi feljegyzések megjelentetését.
Fehér Ferenc géppel írt kéziratának szövegét — kisebb kiigazításoktól eltekintve — bet űhíven közöljük, s csak annyiban csonkítottuk meg,
hogy kihagytuk az újságokból és más forrásokból merített utalásokat, a
mellékelt fényképdokumentumokat >(Chagall; Lenin; az els ő budapesti autó
1095-ben; moszkvai tüntetés i19 .17 .márciusában; Pechán József Tél ('1+919)
című festménye; 1389-.ben alakult a Topolyai Ipartestület; 1890-ben Újvidék lakossága 24 71,7 lélek; 101'3. szül. iSteinitz Tibor Topolyán; 1918. jan.
15-én Topolyára jön Radó Béla társulata; 1923 decemberében helyezik
Hoffmann Károly tanítót Csantavérr ő l Topolyára; 1024. márt. 7-én alakult
a topolyai Iparosdalárda -Hoffmann Károly vezetésével; 1925. december
27-én a Közművel ő dési Egylet megalakítása Topolyán), mert nem vonatkoznak közvetlenül az író családtagjaira. Viszont Fehér Ferenc munkamódszerének vizsgálata szempontjából ezek mégiscsak fontos mozzanatról
árulkodnak, mert tükrözik részben azokat a történeti korszakokat, amelyekben az elődök éltek. Tehát, mintegy keretként, apropóként szerepelnek,
amelyeket az író m űvelő déstörténeti jártasságával beleágyazott volna a
leendő családregény szövegébe.
Kés ő bb e sorok írója is ilyen hozzáállással igyekezett felkutatni Fehér Ferenc apai el ő djeinek szabadkai személyi adatait.

Magyar László

■ 1830-as években születhetett apai dédapám, akit még állítólag
Bilkovics Istvánnak neveztek. Róla írta nekem apai nagybályám, Fehér Ferenc, volt malommunkás, 1976 márciusának derekán, a következőket:
„Bilkovics István életrajza. Szabadkán született, bejárt egy úri
házhoz fát vágni és egyéb munkák elvégzésére. Szegény ember volt,
minden munkát elvállalt, amiért pénzt kapott. 1863-ban nagyon sz űk
termés volt ;és a városhoz mentek dolgozni. Egyik napon 100 ember
ásta az árkot, másik napon másik ;100 ember ezeket az árkokat betemette. Aki laz els ő napon dolgozott, az a másik nap nem dolgozhatott.
Öregapának volt egy rafinált kollégája és ez fölbiztatta öregapót, hogy
más nevet mondanak be, hogy másnap is dolgozhassanak, ezert kaptak 20 krajcárt egy napra. Ezen a másnapon született öregapó, a mi
apánk [id. Fehér Simon], de mivel ezen a másik napon nem Bilkovics
néven szerepelt, hanem Fehér István volt, így hát a fiát mint Fehér
Simont jelentette be. Amikor n ősülni akart a mi apánk, mint Bilkovics
István fia, Fehér Simon néven szerepelt. 100 koronába került volna
akkor visszavezetni Bilkovics névre, de mivel ez sok pénz volt akkor,
megmaradt Fehér Simonnak. A többi testvérei, akik utána születtek,
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mindnyájan a Fehér nevet viselték. (Lásd ennek feldolgozását: Levelek családfám ágairól. 7 Nap,1953. jan. 11.)
1830-as években születhetett apai dédanyám, Korsós Luca (Szabadkán?). Róla írta levélben apai nagybátyám, Fehér Ferenc volt
maloinmunkás, 1976 márc. derekán, -a következ őket:
„Öreganyánk 55 éven keresztül egy dúsgazdag családhoz járt be,
mosni, az úgynevezett Vermes Gáborékhoz. Ez Matt az id ő alatt történt, amikor egy kora hajnali órában ment a munkára, egy nagy
pénztárcát talált a járdán. Fel is vette, de bántotta a lelkiismeret,
hogy kié lehetett ez a nagy összeg. 148 000 forint volt a pénztárcában.
Pár perc után jött vele szembéri egy úriember forma. Öreganyó megkérdezte t ő le, hogy nem az övé ez a pénz? Dehogy nem, szülém, éppen
ezt keresem! és kivett a zsebéb ől egy négykrajcáros búgert és azt
mondta az öreganyónak, itt van, szülém, ha kinyitnak a boltok, vegyen
zsineget a nyakáru . ; . Harmadnapon hirdétték, hogy egy bécsi nagykereskedő é volt a pénz, aki a megtalálónak 10 000 forintot ígért, de
az öreganyó nem merte mondani, hogy ő találta meg, mert odaadta
valami zsidónak. Ez az összeg 20 lánc földnek az ára volt abban az
idő ben, amit öreganyó eljátszott."

+Id Fehér István. Apai dédöregapám.
A családi szájhagyomány szerint valójában .Bilkovics volt, s a
véletlen folytán maradt rajta a Fehér név. [Itt az el őbbi feljegyzésben
olvasható levél szövege következik.]

Fehér Istvánné, szül. Korsós Luca. Apai dédöreganyám.
Ötvenöt éven keresztül járt mosni a dúsgazdag Vérmes Gáborékhoz Szabadkán. {„Ez id ő alatt történt, amikor egy kora hajnali órában
ment a munkára: egy nagy pénztárcát talált a járdán, föl is vette, de
bántotta a lelkiismeret, hogy kié lehet ez a nagy összeg. Száznegyvennyolcezer forint volt a pénztárcában. Pár perc mulya szembé jött
vele egy úriember forma. Öreganyó megkérdezte t őle, hogy nem az
övé-e ez a pénz. Dehogy nem, szülém,' éppen ezt keresem. És kivett a
zsebébő l egy négykrajcáros búgert és azt mondta ,az öreganyónak: itt
van, szülém, ha kinyitnak a boltók, vegyen zsineget a nyakára. Harmadnapón hirdették, hogy egy bécsi nagykeresked ő é volt a pénz, aki
a megtalálónak tizezer forintot ígért, de öreganyó nem merte mondani,
hogy ő találta meg, mert odaadta valami zsidónak. Ez az összeg húsz
lánc földnek :az ára volt abban az id őben, amit öreganyó eljátszott.”
Fehér Ferenc, vagyis Fercsi bátyám levélbeli közlése 1976. márciusában.)
*
■ 1860. aug. 10. E napon született anyai nagyapám, 'Pálinkás Imre
(Pálinkás Ádám és Majoros Krisztina fia). Mivel apja korán meghalt,
őt Kiss Imre János és Örzse nevelték, kicsi korától fogva. Örökbe
fogadták. Aztán a gróg Zichynéhez került szolgálni, a Karkatúrba, Topolya mellett. Kocsis, cs ődörös. Onnan bejön a kastélyudvarba, Topolyára, parádés kocsisnak. A grófnénál 18 évig szolgált. Innen tovább
került, vett két és fél lánc földet, fiákert, két lovat. Mindezt azonban
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lassanként elkártyázta, f őképp a Barna-féle kocsmában (a H őnig-féle
gőzmalom utcájában), meg az öreg Krizsánnál és a Prokecznál. Rabocska Borcsához járogatott el harminc esztend őn keresztül. Evés
közben nem szólt semmit, csak fölnézett, s ez önmagában elcsöndesítette a népes családot. Kevés beszéd ű volt, csak akkor eredt el a szava, ha ivott. .A gazdákkal szembeszállt. Szerette a jószágot, különösen
a lovat. Miután eladta a fiákerját, házát, elment dolgozni Szeibert
Jakabhoz, a verbászi pusztára. Onnan egy feketicsi bárószállásra. Az
intéz őt oldalba vágta egy kocsirúddal, mert az nem akart lovat, kocsit
adni nagyanyám szülésekor. Feketicsre kerültek, házbérbe. Innen a
kúlai földre, Lelbach (,;Lelpak") Péterhez. Az úr bent lakott Cservenkán. Öreg legény volt. Itt négy évig .éltek. Innen Sándorpusztára kerültek. Ez is (Lelbach Péteré volt, a Kalmárné szállása mellett húzódott a föld. Itt egy évigéltek. Innen báró Tiszta Pista tanyájára szegödtek el. (A moravicai úton, ,a négyest ől nem messze.) Anyám, ekkor
15-16 éves. Innen a Kalmárné szállására (Lelbachhoz). Itt voltak hat
évig. Itt ismerkedtek össze apámmal. Egykonyhán éltek. Közös konyhán. A Kalmárnétól bejöttek öregapámék Topolyára, s a Zöld Marciféle házban laktak <a Hajtmann nyomdája mögött húzódó utcában.)
(Édesanyám közlése 1962-ben. Akkor 64 éves.)

•

~•

Id. Pálinkás Imre. Anyai öregapám. Pálinkás Ádám és Majoros
Krisztina fia.
Topolyán született, 1860. aug. 10-én. Itt vezették be a plébániai
anyakönyvbe, 241-es folyószám alatt.
1882. május 30-án egybekelt a nálánál négy évvel fiatalabb, 18
éves Halász ,Máriával; Halász Ferenc és 'Blazsek Ilona leányával. A
topolyai templomban eskette őket Babits Károly plébános Kisimre
János és Morvai János tanúk el őtt. Háromszor . hirdették ki őket.
Mivel nagyon korán árvaságra jutott, valójában ez a Kisimre volt
a nevelőapja, gyámja. Erről még édesanyám mesélt.
Tudtommal egy testvére . volt: Borbála. Topolyán halt meg öregapó, alighanem 1939. január 6-án, Vízkeresztkor, talán fél évre azután,
hogy élettársa, a szüle kikerült a topolyai temet őbe...
Meggyfaszárü cseréppipát szívott, ménk ű rossz dohányokat, s a
pipájának rézkupakja is volt. Hallgatag, kevés beszéd ű ember volt.
Hamar elérzékenyült, s ilyenkor könnybe szaladt a szeme. Igy láttam
még őt én is, ahogy egy vasárnap delel őtt, mise után, ült ott nálunk a
deszkapadon és beszélgetett édesapámmal .. .
iKisimre János és Örzse nevelték .kicsi korától. Aztán a gróf Zichynéhez került szolgálni, a Karkatúrba. Kocsis, cs ődörös. Onnan bejön
a topolyai kastélyudvarba (kés őbb parókai) parádés kocsisnak. A grófnénál 18 évig szolgált. Ebben a kastélyudvari lakásukban született
édesanyám is. Innen elkerült öregapám, vett két és fél lánc földet,
fiákert, lovakat. (Mindezt azonban elkártyázgatta, f őleg a Barna-féle
kocsmában <a Honig-féle topolyai g őzmalom utcájában volt). Meg az
öreg ,Krizsánnál és Prokecnál. Rabocska Borcsához 30 éven keresztül
eljárogatott: Evés közben nem szólt semmit, csak fölnézett. Kevés
beszédű volt, csak ha ivott, akkor eredt el a szava. A gazdákkal szembeszállt. ■ Szerette a jószágot, különösen a lovat. Miután eladta fiákerját, házát, mindenét, elment dolgozni Szeifert Jakabhoz, a verbászi
földekre. Onnan egy feketicsi báró-szállásra. Az intéz ő t oldalba vágta
a kocsirúddal, mert nem akart lovat, kocsit adni, amikor szállította
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volna Topolyára a szülés el ő tt álló asszonyát. Elcsapták. Feketicsre
kerültek házbérbe. Nagyon szegények voltak, err ől a nehéz id őrő l
édesanyám mesélt. Innen a kúlai földre, Lelbach Péterhez szeg ődtek
el. Az úr bent lakott Cservenkán. öreg legény volt. .Itt négy évig
éltek. Innen ;Sándorpusztára kerültek. Ez is a Lelbach Péteré volt; a
Kalmárné mellett húzódott a föld. Itt egy évig éltek. Innen báró Tisza
Pista tanyájára kerültek (a moravicai úton, a négyest ől" nem meszsze). Itt dolgoztak két évig. Édesanyám ekkor 15-16 éves volt. Ekkortájt készülhetett Szabadkán az a lánykori fényképe, a magavarrta
hosszú ruhában, ami itt áll az íróasztalom közelében. A bárószállásról
a Kalmárnéhoz kerültek (Lelbach). +Itt voltak hat évig. Itt ismerkedtek
meg édesapámmal. Egykonyhás laktak. Pálinkás szüleim is itt éltek.
A Kalmárné szállásáról bejöttek öregapámék Topolyára, a Zöld Marci-f éle házba.

Id. Pálinkás Imréné, született Halász Mária. Anyai nagyanyám. A
topolyai szüle. Halász Ferenc és Blazsek Ilona lánya.
Topolyán született, '1862. okt. 20-án. Anyakönyvi folyószáma: 387.
Gyermekei: Júlia <I), Rozália, István, ,Imre, Mária, Vera, Margit,
Józsika, Júlia !gI). Húszévesen, 1882. május 30-án esküdött h űséget
Pálinkás Imre nagyapámnak a topolyai kis templomban, amelynek
fényképe ott van gy űjteményemben.
Édesanyám mesélte róla, hogy korán kezdte elveszíteni a látását,
s anyámat már úgy „tanította" bet űre, hogy az, kislányként kérdezgette t őle: melyik betű hogy néz ki; az „é-nak van-e lába?" (Imre
bátyjának az olvasókönyvét használta ilyenkor, amelyikben egy képen
„kútba néz a róka", s a tanítójuk Major Jóska bácsi — a szállási vándortanító, a szocialista ...)
Kisgyerekként minden vasárnap elmentünk szüléékhez a Szent
György utcába, második ház fönt a parton; ráláttak a templomra ...
Kávé meg cirmos alma várt bennünket az almáriumon, s a bútorokban, az ágyon a subában mindenfelé öregapó meggyfaszárú cseréppipájának a szaga ... A naj sosem sütött be hozzájuk, mert olyan
volt a konyhájuk elhelyezkedése. Ez a képzeletet felajzó félhomály,
ott, szülééknél s a hosszú kert, ahova szabad volt kimenni, ez maradt
meg bennem ezekb ő l .a látogatásokból. „Kislajcsi", Julcsa néném fia,
a Fiszter Lajcsi náluk nevelkedett, miután édesanyja korán meghalt,
apja pedig korhellyé vált. Julcsa néném, szép aszonyként emlegették;
đ volt az én keresztanyám; ő vitt be ölében, a Baics gazda kocsiján,
keresztelni, a nagyfényi pusztáról Topolyára. Őt emlegetem a Jobbágyok unokái bevezet őjében.
Szülét említem több versemben és írásomban. (Egy sírnál; a Jobbágyok unokáiban stb.) Van róla egy fénykép Tóth Józsefnénál, Bera
Mariskánál, els ő unokatestvéremnél Topolyán: a Szent György utcai
ház udvarán készült a harmincas évek legelején: ő sámlin ül, mellette
Kislajcsi játszik ...
Talán 1938 tavaszán halt meg. Topolyán. ,Marka néni" volt a
szomszédai számára. Anyám nagyon-nagyon és fájdalmas . titkoltsággal
szerette ő ket. Ha csak tehette, valamit küldött nekik: lisztet, egypár
dinárt.
Valószínűleg 1938 márciusában vagy áprilisában halt meg. A topolyai Vajhegyen laktak, balról a második házban a mai , Gorica nev ű
pionírotthon mögötti akácos utcában; abban, amelyikben édesanyámék
.
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is laktak kés őbb Szentesi tatával, s ahol Pálinkás Imre élt. Ide járogattunk el mi vasárnaponként — gyerekek.
11863. szül. Szabadkán id. Fehér Simon, apai nagyapám (Fehér
István és Korsós Luca fia).
Szabadkán <(Bosutska 1.) él ő nagybátyám, Fehér Ferenc (1902)
írta róla levélben a következ ő emlékeit (1976 márciusának derekán):
„Öreganyánk (Korsós Luca!) pedig 55 éven keresztül egy dúsgazdag családhoz járt be mosni, úgynevezett Vermes •Gáborékhoz ..."
„.. • ugyanennél a Vermes családnál volt a mi apánk 13 éves
korától 21 éves koráig mint szobainas ... (1876-1884 !)"
„ ... akkor elment katonának (1884!) .., "
„ ... mikor hazajött, akkor kezdett el szolgálni az uraságoknál és más gazdáknál ..."
„1888-ban szolgált .Ludaspusztán a Vermes .Károlynál..."
-- , Ott (Vermes Károlynál) született Ludaspusztán Annus nénéd
1890-ben ..."
„ ... és édes apád 1892-ben ..."
„Ott jártak a vörös iskolába Annus nénéddel, Kamaráson ..."
„Azután 10 évig volt parádés kocsis Bácsalmáson Magyar Balázsnál." (1899-1909!)
„1909-ben elmentünk Puszta Mérgesre, ott volt ennek a 'Magyar Balázsnak 50 lánc földje, ide helyezett el bennünket, itt laktunk
1913-ig."
„1913-ban eljöttünk .Kelebiára sz őlőmunkásnak, ekkor rukkolt
be apátok katonának, így töltött 5 évet mint katona az els ő világháborúban 1918-ig .. .
— „Tehát Annus nénéd és édesapád ott született 'Kamaráson a
Vermes Károly szállásán ..."
„Vitus nénéd szül. '1895-ben Csikérián, itt az apánk sz őlőmunkával foglalkozott."
„1897-ben szül. .a ,Treszka nénéd szintén Ludason a Vermes-szálláson.”
„1899-ben szül. Erzsike néném szintén Kamaráson, aki 1902-ben
meghalt."
„1902-ben születtem én Ludason."
„Tehát több alkalommal is szolgált a mi édesapánk ennél a
Vermes Károlynál, hogy pontosan melyik 'években és meddig, azt nem
tudom."
„A fiatalabb éveiben szolgált még valami ,Kalner Jánosnál és
Farkas Mihálynál, ami most 'Horvátski Major, de .hogy mellik években, azt pontosan nem tudom, 'mert ezt csak úgy hallottam a szüleimtől."
„1914-t ő l Vámteleken szolgáltunk a Vojnics Gyulánál, ott már
én is szolgáltam mint félkommenciós 1916-ig."
„11917-ben .a Kalmárné szállására jöttünk, ott is mind a ketten
béresek voltunk."
„1918-tól 1922-ig az Oti-szálláson szolgáltunk már mind a hároman, édesapádék is ott szolgáltak velünk. Ett ől kezdve nem bírt
már dolgozni az apánk, mert megrokkant a lábaira és ezek után már
mink gyermekei tartogattuk őket halálukig."
;

~ --

,

—

Én azt hallottam róla gyerekként, hogy vasúton is dolgozott, s
egyszer tolatás közben összenyomta a mellét két ütköz ő. Megrokkant,
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hajlottan járt. Egyszer a nyarat nálunk töltötte, • ő csőszködött a becsei úti árendált dinnyeföldön, .a kunyhónál. Éjjel, otthon, rosszul lett,
levitték a Brandisz doktorhoz, s az beutalta a szabadkai kórházba.
Útközben a taxiban halt meg, édesapám karjai közt. (1933?) Szabadkán
temették el.
Édesapjáról, Fehér Istvánról maradt fönt a családi szájhagyomány,
hogy ő még B'ilkovics volt. (Lásd err ő l szóló írásomat a 7 NAP-ban.
„Levelek családfám ágairól". <1953: I. 11.)
Apai nagyapám felesége Neszvecskó Erzsébet '(1867-1948. júl. 21.).
Házasságkötésük :1887. okt. 19., Szabadkán.

•

,Id. Fehér Simon. Apai öregapám. Fehér István és Korsós Luca fia.
Szabadkán született, 1863. okt. 13-án (Szt.. György-t.). Vermes
Gáboréknál, a dúsgazdag szabadkai családnál volt 13 éves korától 21
éves koráig szobainas, tehát kb. 1876-tól 1884-ig. Akkor elment katonának és amikor hazajött, akkor kezdett el szolgálni az uraságoknál
és más gazdáknál. 1887. okt. 19-én n ő ül vette Neszvecskó Erzsébetet
i(Neszvecskó Márton és 'Gömöri Viktória 20 éves leányát). A Szent
Teréz-templomban eskette őket Csilics Bálint káplán — Vermes Károly és Latyák Ignác tanúk el őtt. Lakóhelyük: Szabadka I.
1888-ban Ludaspusztán szolgált a Vermes Károlynál. Itt született
els ő lányuk, Anna (1890), majd Simon fiuk (édesapám) 1892-ben., Itt
jártak mindketten a Vörös-iskolába. Fehér Simon nagyapám ezután
tíz évig volt parádés kocsis •Bácsalmáson, Magyar Balázsnál — 1909ben elmentek Pusztamérgesre; ott volt ennek a Magyar Balázsnak 50
lánc földje; ide helyezte el a családot, s itt laktak 1913-ig.
Ekkor (1913) eljöttek .Kelebiára sz őlőmunkásnak, innen rukkolt
be édesapám katonának. Vitus 1895-ben született Csikérián, ahol öregapó ekkor szőlő munkával foglalkozott. 1897-ben született Treszka,
szintén Ludason a Vermes-szálláson.
1899-ben született Erzsike lányuk, szintén Kamaráson, s 1902-ben
meghalt. Ugyanebben az évben született Ludason Fercsi bátyám. Több
alkalommal is szolgált Fehér öregapó ennél a Vermes Károlynál; hogy
pontosan melyik években és meddig, arra F. bátyám sem tudott választ adni. Fiatalabb éveiben szolgált még valami .Kalner Jánosnál és
Farkas Mihálynál, ami most Horvátski major ... Ezt a szül őkt ől hallotta F. bátyám.
1914-től Vámteleken szolgáltak a Vojnics Gyulánál; ott már F.
bályám is félkommenciós volt, 1916-ig.
1917-ben a zobnaticai Kalmárné-szállásra jöttek, s itt már mind
a• hárman szolgáltak. Attól kezdve „már nem bírt dolgozni az apánk,
mert megrokkant a lábaira és ezek után már mink gyermekei támogattuk őket halálukig". Fehér öregapám csendes, jóságos, béket űrő
és békeszerető ember volt. Igy emlékeztek rá a családban. Én halványan őrzöm magamban árnyalakját; egy délel őtt bevet ődik topolyai
szobánkba a napsugár és ő mosolyogva mutatja, hogy s mint kell az
ecetes hagymás salátát elkészíteni (tudhatta, hiszen inas volt) ... Azon
a nyáron, amikor meghalt, apámnak a becsei úton volt árendás dinnyeföldje; ott kint lett rosszul öregapó; hazahozták, s még azon az éjszakán a szomszéd Matatics Jóska bácsi, a topolyai taxis (!), a Franciaországból rossz kocsijával hazakeveredett szomszéd bevitte Brandesz
doktorhoz, utána rögtön Szabadkára. Apám karjában halt meg, Topolya és Szabadka között, azon a nyáréjszakán. Semmi fénykép, sem633

mi emlék róla. Talán 1933-ban halhatott meg. '.Még ezt sém tudom.
Szabadkán temették el, nyilván a Bajai úti temet őben. Feresi bátyámmal ellentétben én úgy tudom, hogy vasúton dolgozott, amikor a tolató mozdony összenyomta ;a mellkasát, s úgy rokkant meg.

1863. A nagy szárazságot követ ő ínség enyhítésére, Topolyán 821
családf ő (3966 családtag) íriségListáját állítják össze. E listán •a követ• kező anyai ági elő dök is ott vannak:
218.

s.sz.

486.
502.
514,
515.
568.
694.. 1041.

Pálinkás Ádám

(4 cs. tag)

1Blazsek Mihály
Majoros József, tislér
Halász József
Halász János
Blazsek Mátyás
Blazsek Ferenc
Majoros István

<3 „
)
`(3, „
)
5 cs.• tag
6
5 ,,
6 „
4

,

„

„

'10 és f. pozsonyi
mérő gab.
3
6
12
16 és f.
14 és f.
16 és f.
9
„

„

„

„

1867. nov. 7. szül. a „szabadkai szüle", apai nagyanyám, Neszvecskó Erzsébet (Neszvecskó Márton és Gömöri Viktória leánya).
Férjhez ment id. Fehér Simonhoz: 1.887. okt. 1,9-én Szabadkán.
Keresztszülei: Takács Anna és Dusnoki Andrásné. A Szt. Teriéz-templomban keresztelték. Meghalt . Szabadkán, a budárházban: 1948. július 20-án.
Kosztos diákja voltam a sz őlőkben. Régi gyermekjátékokat jegyeztem le t őle a negyvenes évek derekán. Szívós, kemény asszony
volt. 'Egy időben huszonnyolc aratóra f őzött és sütötte nekik a kenyeret. Vonatot sokáig nem látott életében. Írástudatlan volt. ügy tudom, Csikérián, a sz őlőkben nevelkedett. Vagy Kunbaján, Madarason,
mert e helységeket is sokszor emlegette. Rokonai maradtak odaát.
.

id. Fehér Simonné, született Neszvecskó Erzsébet. Apai nagyanyám. A „szabadkai szüle". Édesapja Neszvecskó Márton. Édesanyja
Gömöri Viktória. .•
Szabadkán született, 1867. november 7 én. A szabadkai Szt. Teréz-templomban keresztelték s anyakönyvének folyószáma 1053. Ekkori lakóhelye szüleinek: Szabadka 1•19. A keresztszül ők: Takács Anna
és Dusnoki András. A keresztel ő ,Probojcsevics Fülöp káplán. Gyerekkoromban a nyarakat nálunk töltötte Topolyán. Ősszel is ellátogatott
hozzánk, s ilyenkor egypár hétig is ott maradt. írástudatlan volt. Sokat mesélt nehéz gyerekkoráról, majd arról, hogy húsz-huszonöt kaszásnak is sütötte a kenyeret valamikor.
Kislánykorával kapcsolatosan Csikériát emlegette emlékezéseim
szerint, és talán Kelebiát, Madarast.
Mikor először láttak vonatot, megijedtek t őle. 1945 és 1948 között
többször is, huzamosan voltam az ő kosztos diákja a szabadkai sz ő-
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lő kben, ahonnan a gimnáziumba jártam. Ott lakott ő is Annus nénémnél, Kövesdi Antalnénál. Sokszor ketten osztoztunk az egyik fehérre
meszelt kis budárszóbán. F ő képp télen, ha az én diákszobámban nagyon hideg volt. Pontos, serény, szavatartó, szívós és makacs természet ű asszony volt, Szeretteit mindennél el ő bbre tartotta, különösen
édesapámat szerette. Engem is. Féltett a sok tanulástól. „Hogy tudsz,
gyerekem, olyan sokáig egy helyre nézni?" ámuldozott, sopánkodott,
amikor hosszú olvasgatásaim közben mögém állt. Alacsonynak nevezhető , csoritos, szikár kis asszony volt. Öreg napjaira ujjait meggör
bítette a csúz, a köszvény, de még ekkor is hajlított derékkal szedte a
krumplit, anélkül, hogy lekuksolt volna.

-

1876-1884.: A szabadkai. Vermes Gábóréknál „volt a mi apánk
(id. Fehér Simon, +1863-1933) 13 éves korától 21 éves koráig mint
szobainas ..." (Fehér Ferenc, sz. 1902. közlése levélben, 1976. márc.
derekán.)

11882.: Anyai nagyapám, Pálinkás Imre a karkatúri birtokon
szolgál, a gróf Zichy parádés kocsisa, cs ődöröse.
►

~

1882. május 30-án iTopolyán anyai nagyszüleim, Pálinkás Imre
(22 éves) és Halász Mária (19 éves) házasságot kötöttek.
Pálinkás Imre szülei: Pálinkás Adám és Majoros Krisztina. Halász Mária szülei: Halász Ferenc és Blazsek Ilona.
Eskető : Babits Károly topolyai plébános. Pálinkás Imre és Halász Mária 56 évet éltek együtt,. s kilenc gyermekük született: A gyerekek — anyám emlékezése szerint, és sorrendben: Júlia (1 3 év),
Rozália, István (j- 12 évesen), Imre, Mária, Verona (j' 3 évesen), M a rg t, s József (ikerként született anyámmal, s meghalt még aznap),
végül Júlia.

11884. Apai nagyapám, id. Fehér Sámon, ekkor vonulhatott be
katonának, Fehér Ferenc nagybátyám <sz. 1902) közlése álapján.

1884. Valószínűleg ebben az évben szül.. anyai nagynéném, „a
Rozi nénje", vagyis 'Pálinkás Rozália, később Szabó Józsefné, majd
Ivanics Griska (volt orosz hadifogóly) élettársa. Ipacs József nagyanyja. Édesanyám n ővére.
Baromfikeresked ő volt, a ,Hartman és Cohnen szabadkai cégnek
vásárolt. Eléggé fukar . asszony hírében állt. (Róla írok a Jobbágyok
unokái bevezet ő részében.) Els ő férje,' Szabó József — anyám emlékezése szerint — szervezett munkás volt, talán szobafest ő, tiltott munkásdalokat énekelt gyakran, az I. vil. háborúban esett el.
Rozi néném az orosz hadifogolyhoz, az ukrán Ivanics Griskához
ment feleségül, mert két-három kislányát fel akarta nevelni. Rozi
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néném leányai: Szabó Mária, Szabó Ilona, Szabó Rozália. (Ez utóbbi
sz. 1913. aug. 15.)
A legidősebb unokanővér,. Mária els ő férje: Ipacs József, a, Második: Pivarcsik Sándor bajsori borbély, a harmadik Palusek János
topolyai sofőr. Az első házasságából származik {Ipiacs József. A középs ő unokanővér,Ilona els ő férje: .Balog István, második: Kihut Lajos. Végül Rozika néném férje: Üveges Mihály gazdálkodó (Sz. 1905.
szept. 21, -- megh. 1970. márc. 25.). Rozi néném talán 1949-ben halt
meg .Top. Az ezüstpénzt kis zsákokban őrizte. Gyerekként láttam azt,
mikor pénzért mentem hozzá, ,a másnapi piacoláshoz:

11887. okt. 19-én kötött házasságot Szabadkán a Szt. Teréz-templomban id. Fehér Simon és.Neszvecskó Erzsébet. Nagyapám ekkor 24,
nagyanyám pedig 20 éves:
Negyvenöt évig éltek együtt, öregapám haláláig.
Gyermekeik: Anna {1890), Simon (1892), Viktória (1895), Teréz
(1897), Erzsébet !(1899) és Ferenc (1902).{
Esküvői tanúik: Vermes Károly (akkori gazdájuk!) és Latyák
Ignác.
1888-11889: Apai nagyapám, id. Fehér Simon (1863-1933) ezekben az években Ludaspusztán szolgált Vermes Károly földbirtokosnál. [Apai nagybátyám, Fehér Ferenc (1902) írásos közlése alapján.)]

1890-ben szül. Annus néném, vagyis K őműves Antalné, szül. Fehér Anna, apai nagynéném. Id. Fehér Simon '(1863---1933) és Neszvecskó Erzsébet (1867. nov. 7.-1948. júl. 20.) leánya, ,Szabadkán,
vagyis Ludaspusztán, a Vermes Károly-féle uradalmon, ahol szülei
akkor cselédeskedtek.
Rajongva szerette öccsét, édesapámat. Gyermekei : István és Erzsébet.
Annus nénéméknél voltam kosztos gimnazista, a háborút követ ő
első esztend őkben, a napnyugati ugarokban lév ő budárhábukban: Zapadni vinogradi 526.
„Ott járt Annus nénéd meg apád a Vörös-iskolába, Kamaráson ..." (Fehér F. nagybátyám közlése.)

1890. ápr. 24-én szül. Topolyán anyai nagybátyám, Pálinkás Imre — id. Pálinkás Imrének és Halász Máriának kilenc gyermeke közül
a negyedik. Topolyán 1975. febr. 7-ién, anyám jelenlétében, beszélgettem vele régi emlékekr ől. Ennek jegyzete a következ ő :
„Apám, miután eljött a bárónétól, a kastélyból, fiákeros lett.
Egy-két évig volt fiákeros, akkor eladta lovát, fiákerét s elment verbászi földre, egy német paraszthoz dolgozni. Cseléd volt. Akkor én is
kendergyárba jártam, hordtuk a pozderját. 14-15 éves lehettem.
Apámék elmentek a Kriszábal i(Krishaber) zsidó szállására, én meg
kanásznak. Másfél éviig ott voltak. Onnan a Lelpak (Lelbach) Péterhez, béresnek. Hat évig lehettünk ott. Én meg kocsis voltam az inté636

ző nél. Onnan apám elment a másik Lelpakhoz (Lelbachhoz), Sándorra.
Én is vele mentem, mint béres. Akkor én bevonultam katonának.
Tartalékos katona voltam, nem vonultam be mindjárt. Onnan eljöttünk a bárószállásra. Ott szintén együtt szolgáltunk. Mikor én bevonultam katonának, a Margit, vagyis anyád dolgozott helyettem, disznókat etetett a Vojnács Pistánál. Mikor hazajöttem, megn ősültem,
apáméktól elmentem át a másik szállásra, a Lendvai Léniához. 1913ban kerültünk össze (Julcsa ángyommal, Pivarcsik Júlia bajsai szlovák lánnyal, vagy elvált asszonnyal? — F. F. megj.), tizennégyben
mindjárt katonának mentem. Az orosz fronton voltam. Tizenhétben
átmentünk a talijánokhoz. Onnan Csehszlovákiába, Prágába, ott voltam négy hónapig, csendfönntartáson. Bécsben kiütött a forradalom.
Apám 1936. jan. 6-án halt meg, háromkiralyokkor. Anyám kilenc
hónappal előtte, úgy 1938. márciusában vagy áprilisában [talán 1935ben?] Apámnak nem köllött már az utolsó napokban a dohány, lerakta a pipát így pénteken, s vasárnap éjszaka 11 óra tájban meghalt. Anyámnak az apja Halász Ferenc volt, az anyja meg Lazik (!)
Ilona. ,Öregapám pedig Pálinkás Ádám, öreganyám Majorecz (!) Krisztina. Öreganyám 93 éves korában halt meg.
A bárószállásról rukkoltam be. Apám még rukkolás el őtt is fölpofozott. Anyámmal mentünk ki az állomásra. A kaszárnyába egy
kényes zugsführer mindjárt fölrúgta a katonaládámat, kiborult bel őle
minden. Tán meg ríttam is elkeseredésemben. Egyszer apám elment
a lovakkal Feketicsre, vásárolni valami vasakat. Késve ért haza, ittasan. Az intéz ő már várta az istállóajtóban. Szóváltás közben az ajtóról
levett vaskapoccsal az intez ő rávágott apám karjára. Kihívta a csendőröket is. Tollasok jöttek ki. Mi csak rítunk. Apámnak menni köllött.
Bementünk Feketicsre, házbérbe. Nem volt egy f őzet zsírunk. Emlékszem, ahogy anyám mondta: »A szomszédban kértem egy kanál lisztet a rántáshoz«. Aztán egy falábú koldus jött. Nekünk nincsen, mondtam. öt-hat éves lehettem. Apám föl akarta gyújtani az egész tanyát,
azért hívták a csend őrséget. Gyerekek voltunk, ingben jártunk még,
nem nadrágban. A kastélyudvarból kijártunk a szélmalomhoz. A többiek belekapaszkodtak a vitorlába, hát én is. Nem mertem elengedni.
Fölvitt, leestem, megütöttem magam. Este a kastélyudvarban épp vacsoráztak apámék, szokás szerint földre terített pokrócon, Mert apám
úgy szerette .... Maga alá gy űrte a kabátját, s azon ült. Megvert.
Amikor öreganyám meghalt, én megmondtam el őre, hogy meghal valaki. Mert ahogy hengereltem, egy kismadár kétszer is odarepült a
henger alá, de kirepült alúla. Mindtam is: anyám, meglássa , meghal
valaki. Meg is halt a szüle az aggok házában, Topolyán. A Dinerszállásról gyalog jöttünk be a halál hírére. A grófné temettette el,
mert dajkája volt a grófnénak. Te a Bájics Jószónál születtél. Ez volt
az öreg Bájics szállása. Volt egy fia, a Bájics Miska. Elég közel lakott.
;Nincs már meg 'az a szállás." —Pálinkás Imre és ,P:ivaresik Júlia
gyermekei: 'Pálinkás 'Mária (Jáger Péterné, ... Dezs őné) és Pálinkás
Júlia '(Herr Miklósné).
.

1892. okt. 15-én szül. Szabadkán, pontosabban Ludaspusztán, a
Vermes 'Károly-féle uradalom cselédlakásán, édesapám, Fehér Simon.
Az édesapja, id. Fehér Simon ekkor itt szolgált, s 29 éves; anyja pedig,
Neszvecskó Erzsébet 25 éves ekkor.
(A szű kebb lakóhely, ill. szül. hely megjelölése Fehér Ferencé,
nagybátyámé).
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Kronológia
A szül ő k
1892. október 15-én született Szabadkán :(pontosabban Ludaspusztán,
a Vermes Károly-féle uradalom cselédházában Fehér Simon. Az
apja, id. Fehér Simon x(1863-1933), az édesanyja Neszvecskó
Erzsébet (1867-1948).
1898. március 4-én született Topolyán Pálinkás Margit. Az apja Pálinkás Imre (1860-1939), az édesanyja Halász Mária (18621938).
1918. július 15-én kötött házasságot Fehér Simon és 'Pálinkás Margit
Topolyán.

Fehér Ferenc
1928. augusztus 3-án született Zedniken (Nagyfény) a szül ők ötödik
gyermekeként (Margit, József, István, Lajos).

;1895. szül. Vitus néném, vagyis özv. Tóth Jánosné, szül. Fehér
Viktória, .Csikérián, ahol apai nagyapám ekkor sz őlőmunkával foglalkozott. (Fehér Ferenc, sz. 1902. közlése.) Vitus néném Pacséron élt
(Blatna ul. 1.), valamelyik vallási szektához tartozik. Szelíd, jóságos
asszony.

:1897. szül. ,Treszka néném, vagyis Cseszkó Antalné, szül. Fehér
Terézia — Ludaspusztán, Vermes-féle szálláson. (Fehér Ferenc, sz.
1902. közlése.) Róla keveset tudok. Rossz házaséletük volt, a harmincas években halt meg valahol.

1898. márc. 4-én szül. édesanyám, Pálinkás Margit — Pálinkás
Imre (1860. aug. 10.-1939. jan. 6.) és Halász Mária (1862. okt. 20.1938. márc.) kilenc gyermeke közül a hetedik. Ikertestvére, Józsika
aznap meghalt. Reggel negyed hétkor született anyám. Édesapja ekkor
38, édesanyja pedig 36 éves <és nem 34, ahogyan nyilván tévesen bejegyezték ekkor az anyakönyvbe.). Öregapám ekkor urasági kocsis.
A grófi kastély udvarán volt a cselédlakásuk ekkor.
Édesanyám 1918..júl. 15-én esküdött h űséget apámnak, Topolyán.
1960-ban, hétévi özvegység után feleségül ment Szentesi Istvánhoz. Ennek halála óta az özv. Szentesi Istvánné nevet viseli.

1899-ben szül. Erzsike, édesapám egyik húga, vagyis Fehér Erzsébet, aki meghalt már hároméves korában, 1902-ben.
(Fehér Ferenc, sz. 1902. közlése.) Erzsike is Kamaráson szül.
.

1899. aug. 10-én szül. Szabadkán id. Szentesi István, édesanyám
második férje. Jóindulatú, írástudatlan ember volt, sokáig béres, cse638

léd, majd öregségében a topolyai épít ővállalat éjjeli őre. Legénykorukban ismerték egymást apámmal. Topolyaz címük ez volt: Gen. Markosa 23. (A régi [Szt. György utca.)

1899-1909.: Apai nagyapám, id. Fehér Simon (1863-1933) e tíz
évben parádés kocsis volt Bácsalmáson, Magyar Balázs birtokán.
<Fehér Ferenc, sz. 1902. közlése.) .(Apám ekkor 7-17 éves.)

1908. nov. 30-án állították ki Szabadkán édesapám, F. Simon
szolgálati cselédkönyvét. Száma: A-18'58526. A személyleírás (apám
ekkor 16 éves) : n őtlen, termete növésben, arca hosszúkás, szeme sz őke,
szemöldöke sz őke, orra rendes, haja sz őke, fogai épek, róm. kath.,
szabadkai lakos.
A cselédkönyvi bejegyzések között csak ez szerepel: ,Nagyságos
Vojnich István földbirtokos úr, 1919. ápril 24.-1920. ápril 20-ig. Zemko Antal gazda". Az ő aláírása s bejegyzése.

11909-1913: Apai nagyapámék, 7d. Fehér Simon (1863-1933)
Pusztamérgesen laktak. Itt volt Magyar Balázsnak 50 lánc földje, ide
helyezte a cselédcsaládot Bácsalmásról.
(Fehér Ferenc. sz. 1902. közlése.) (Apám ekkor '17-21 éves).

1913: Apámék, ill. apai nagyapámék ekkor jöttek el Pusztamérgesr ől (a Magyar Balázstól) [Kelebiára, sz őlőmunkásnak.
Ebben az évben vonult be apám katonának, a 86-os gyalogezredhez. 21éves.
(Fehér Ferenc, sz. 1902, közlése.)

[1914-1917:.Apai nagyapámék (Fehér Simon, 1863-1933) e négy
évben Vámteleken szolgálnak, Vojnich Gyula birtokán. Itt már Fercsi
bátyám is félkommenciós cseléd.
Apám ekkor a fronton harcol.

1917-ben a (Kalmárné szállására szeg ődnek el apai nagyapámék
(Fehér Simon, 1863-1933). Itt már Fercsi bátyám is béres. Apám a
harctéren.

11917. okt. 24. Apám '(két év és egypár hónapi szenvedés, frontszolgálat után) bekerül a prágai kórházba. Három hét múltán szabadságot kap. Öt hét helyett öt hónapra állították ki a szabadságlevelét,
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tévesen. (Apám ceruzaírásos följegyzéseib ől — 1953 márciusa, halálos
ágyán, Topolyán.)

■ 1917. októberében megismerkedik apám és anyám a Topolya közeli .Kalmárné-féle szálláson, ahol a Fehér, illetve a Pálinkás család
közös cselédlakásban, illetve közös cselédkonyhán él. Apám (25 éves)
ekkor épp Prágából jött haza, betegszabadságra. Anyám 19 éves.
k

1917. nov. 15-ike körül apám .a prágai kórházból szabadságra
megy (nősülési szándékkal). <Apám ceruzaírásos följegyzése, 1953 márciusában, halálos ágyán, Topolyán.)

1917. dec. 20-án, ill. ebben a tájban apámat a tévesen kiállított
szabadságlevél miatt, hamisítás gyanújával, katonai fogságba helyezik
Szabadkán. (Apám feljegyzése, 1953 márciusában, Topolyán.)
1918. jan. '5. Apám els ővilágháborús levelei közül az els ő megmaradt levél. Anyámnak írta, a szabadkai fogházból, nyilván Topolyára,
vagyis a Kalmárné-féle szállásra.
„Még nem voltam kihallgatáson, itt vagyok, ahol voltatok nálam ... frni ne írjál, mert nem kapom meg a levelet."

1918. febr. 7. Édesapám második megmaradt levele anyámhoz.
Még mindig a szabadkai fogházból: „Ma voltam kihallgatáson, de még
nem tudom, hogy meg leszek-e büntetve ... Az írást várják Prágából.
Én úgysem vállalok semmit . .." (t. i. azt, hogy ő maga írta át azt az
öt hét szabadságot öt hónapra a szabadságlevélben.)

11918. febr. 11. Édesapám harmadik levele anyámhoz. A szabadkai
fogházból — a 'Kalmárné szállására. „Ma akartam menni kihallgatásra, de ... Az Imrének (anyám testvérbátyja) is írtam, a választ ide
kértem Gézára ... hogyha én akkor nem leszek otthon ... Az orosszal
megvan a béke. Imre is az orosz fronton van, A háború nem tart
sokáig."

.1918. márc. 28. Édesapám negyedik megmaradt levele nyámhoz.
A dombóvári vasútállomásról írta, a tiroli hegyek felé tartott velük a
vonat. „Mindig előttem vagy, amint láttalak, mikor a zsebkend őt lengettem feléd a vonatból ... Boldog húsvéti ünnepeket ..."
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,1918. márc. 30. Vonaton, Ausztria területén. Édesapám ötödik
megmaradt levele anyámhoz. „N,agy hegyek között vagyunk ..." A levél végén morzéjeles titkos üzenet a kedveshez: bizonyos-e már afelől, hogy leend ő gyermeküket hordja a szíve alatt.

1918. márc. 31. A nagy havas hegyek között. Édesapám hatodik
megmaradt levele anyámhoz. „Most az olasz frontra megyünk ..."

41918. ápr. 3. Az olasz frontról. Édesapám hetedik megmaradt levele anyámhoz. „Még itt vagyok .a századnál ... a lábaim nagyon fájnak. Ez a címem: 'Káplár Fehér Simon D.A.G. XVI. II/86. XXXVIII.
Mars-komp. Feldpost No 392."
:x

1918. ápr. 5. Az olasz frontról. Édesapám nyolcadik megmaradt
levele anyámhoz. „Ma voltam századraporton, szabadságot kértem az
esküvésre, de még nem értem el semmi eredményt."

1918. ápr. 7. Az olasz frontról. Édesapám kilencedik megmaradt
levele anyámhoz. Ma megy kihallgatásra a zászlóalj-parancsnokságra,
szabadsága ügyében.

■ 1918. ápr. 11. Édesapám tizedik megmaradt levele anyámhoz. Az
olasz harctérről.

1918. ápr. 25. Az olasz frontról. Édesapám tizenegyedik megmaradt levele anyámhoz. „A 119-én írt leveled megkaptam. Megértettem,
hogy a kertbe jártok dolgozni. Te minden nap írsz ... iItt küldök egy
pár szál ibolyát ..." (Ma Is megvannak.)

1918. ápr. 29. Az olasz frontról. Édesapám tizenkettedik megmaradt levele 'anyámhoz. „Nyolc-kilenc napra kapod meg a leveleim. Én
is tíz-tizenkét napra. Faluban vagyunk, de fényképész nincs ... Az
Imre is eljött erre a frontra. Nagyon megrekviráltak otthon mindent ... apámnak is be kellett adni 5 metér kukoricát és 4 kiló zsírt ...
Onnan elviszik az urak részére ... csakis az urak 'élik el mindazt."

1918. Az olasz frontról. Édesapám levele Halász Máriához. „Margitot nem vigasztalja más, csak maguk ..." 1918. ápr. 30.
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X1918. május 2. Az olasz frontról. Édesapám tizenharmadik megmaradt levele anyámhoz. „Apám (Pálinkás nagyapám — F.) legtöbbször megvigasztal téged ..."

1918. május 5. Az olasz frontról. Édesapám tizennegyedik megmaradt levele anyámhoz. ,Azért, hogy mások annyit tudnak mesélni,
ne félj, mert én a szavam megtartom ..."

1918. május 7. Az olasz frontról. Édesapám tizenötödik megmaradt levele anyámhoz. „Imre írja, hogy volt otthon. Akarsz kukoricaföldet árendálni vagy felib ől fogni. Hagyjanak félbe azzal a sok beszéddel."

1918. május 9. Az olasz frontról. Édesapám tizenhatodik megmaradt levele anyámhoz. „Kaptam a Rozitól (Pálinkás Rozália — F.) is
levelet."

1918. május 10. Az olasz frontról. Édesapám tizenhetedik megmaradt levele anyámhoz. „Treszka (Fehér Terézia, apám húga — F.) ..." ;
Imre még otthon van. ĆO és a Józsi sógor ,(Bera József, 'Mári nénémnek
késő bb háborúban meghalt férje) írt már nekem." „Ho čyha ne lettek
volna azok a rosszakaróink ..."

,1918. május 14. Az olasz frontról. Édesapám tizennyolcadik megmaradt levele anyámhoz. „A szabadságosok elmentek haza és visszaindulnak jövő hó 9-én. Egy topolyai a vásártéren lakik, Magó Pál a
neve, és van egy másik, aki Györgyén Pusztán lakik, közel az állomáshoz. Sevárecz Antal a neve. Tudom, hogy most nagy dologid ő van
otthon."

1918. május 16. Az olasz frontról. Apám tizenkilencedik megmaradt levele anyámhoz. „Juliska levelét (Pálinkás Júlia, kés őbb Fiszterné, aki a harmincas években halt meg; az 1947-es Józsi c. novellám
hősének az édesanyja) megkaptam ... A Vituséktól is ma kaptam."

11918. május 17. Az olasz frontról. Apám huszadik megmaradt
levele anyámhoz.
,;Imre is már 12-én jött vissza. Máritól is kaptam egy lapot"
(Pálinkás Márna, Eera. Józsefné, anyám n ővére — akinek szépségér ő l
sokat beszéltek a családban. Hamarosan meghal spanyolnáthában).
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1918. május 18. Az olasz frontról. Apám huszonegyedik megmaradt levele anyámhoz. „Ilyen kedves feliratú lapok ..."

1918. május 22. Az olasz frontról. Apám huszonkettedik megmaradt levele anyámhoz.

1918. május 31. Az olasz frontról. Apám huszonharmadik megmaradt levele anyámhoz. ,Kaptál kukoricaföldet. Én küldök annyi
pénzt .. .

1918. jún. 12. Az olasz frontról. Apám huszonnegyedik megmaradt leve !anyámhoz. „Kaptam Imrét ől levelet. Szeretné, ha gén is odakerülnék az ezredhez."

1918. jún. 46., Bácstopolyai Hírlap: Az országos hír ű Donáth család művészestélye lesz. Topolyán rokonuk van. (313—VIII.)

1918. jún. 29. Az olasz frontról. Apám huszonötödik megmaradt
levele anyámhoz. „Nem sok id ő múlva a kórházban is leszek. Most
már rövid id őn belül otthon leszek ... Várhatod mindennap. Ha másképp nem, onnan eltévesztem gaz utat és Szabadkán jelentkezek. A
Bosnyák Tamás ..."

11918. jún. 29. este 9 óra. Az olasz frontról. Apám huszonhatodik
megmaradt levele anyámhoz. „Holnap, 30-án elmegyünk innen. Prágába, »csendfeltartásra« ..."

.

11918. július 15-én volt Topolyán a szüleim esküv ője. Apám ekkor
26, anyám 20 éves. Tanúik: Szatmári Pál és Halász Ferenc. Az el őbbi
alighanem katonatárs, Halász Ferenc pedig édesanyám anyai nagyapja !(?)• (Az utóbbi két hétben drámai események zajlottak le: emlékezésem szerint apám valójában hazaszökött, hogy édesanyám ne
lányfejjel szülje meg gyermeküket — Margitkát. Az esküv ő előtt elfogta apámat a katonai jár őr a nagyfényi határban, s csak katonai
meg férfi becsületszóra engedték meg, hogy el őbb lebonyolítsák az
esküvő t. Anyámék minderr ől semmit sem tudtak. Apám az esküv ő
után rögtön jelentkezett a két jár őrnek és ment vissza a frontra. Ez
az elbeszélés él bennem gyerekkoromból. Anyám err ől mindig szűk
szavúan beszélt. Vagy már nem emlékszik rá?)

-

*
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1918 ő szén hazakerül apám a frontról négyévi szenvedés után.
Kétszer sebesült. Káplár. Károly kereszt és Ezüst Vitézségi Érem.
Legényeinek az utolsó morzsa kenyeret a tenyerével porciózta.

1918. őszén <okt. vagy nov. ?) születik Margitka, sosem látott
nővérem. Miatta küldte 25 éves apám a morzérejtjeles üzeneteket
Banyámnak a tiroli hegyekb ől. Anyám emlékezése szerint kéthetes
korában halt meg, a spanyolnáthajárványkor, Topolyán. Egészen kicsi, talán négyéves gyerekként, még voltam kékre festett, de már
korhadó kis fejfás sírjánál ;a topolyai nyugati temet őben, mindenszentekkor. A közelében, egészen a bajsai kövesút mentén, ott volt az
ötévesen neghalt Józsika sírja is.

11918 őszén, amikor apám hazakerül végleg a harctérr ől, anyám
emlékezése szerint a Fehér nagyapámék a ,Zobnatica környéki ‘Gábrics
Pista-féle szálláson laktak.
~

1918-1922: apai nagyapámék, s valójában ekkor már édesapámék is, az , Oti-szálláson cselédeskednek. Ett ől kezdve már nem tudott
dolgozni öregapám, mert megrokkant a lábaira, s „ett ől kezdve már
mink gyerekei tartogattuk őket halálukig" (Fehér Ferenc, sz. 1902.
közlése).

11919-ben, anyám emlékezése szerint, szüleim beköltöznek a zobnaticai Gábrics Pista-szállásról Topolyára, anyai nagyapámékhoz, Pálinkás Imréékhez, a Zöld Marci-féle házba. (A volt Hajtmann-nyomda
tájékán, a templom mögött.) Itt laktak 3 évig, tehát kb. 1922-ig. Apám
ezalatt kapált, aratott, kijárt a Jurity-tanyára dolgozni.

1919-1922-ig apámék Topolyán laktak, anyai nagyapáméknál,
a Zöld Marci-féle házban. Apám ezalatt kapált, kaszált, kijárt a Jurity-tanyára dolgozni.
x

~

1920-ban született Józsika, Fehér Simon és Pálinkás Margit els ő
gyermeke, vagyis els ő fiúgyermeke — Zobnaticán, a Gábrics-féle szálláson. Göndör fürt ű , szép kisfiú volt. Meghalt 1925. febr. 16-án Felső -Rogaticán, az Antunovics Lajos-féle szálláson, agyhártyagyulladásban. Apám nem viselhette már a szenved ő Józsika kínjait és az udvar
közepére kiállva, megátkozta fönt az Istent.
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1922-ben apámék kimentek Angyalbandira, a Lelbach Toncsi szállására (Telecska, Gyulafalva vicinális megállóval). Itt született harmadik gyermekük, István, 1923. május 5-én. Innen elkerültek házbérbe, az Antunovics Lajoshoz, Gornja Rogaticára. Mindez anyám emlékezései szerint.

1923. május 5-én született +István — Fehér Simon és Pálinkás
Margit harmadik gyermeke, Telecskán, vagyis Gyulafalván, a Lelbach
Toncsi-féle szálláson. Bejegyezve az anyakönyvbe Ómorovicán (Stara
Moravica). Apám ekkor 31, anyám 25 éves.
<Anyám emlékezései szerint.)
Pista csak az elemit végezte el, földm űves lett apám oldalán.
Később mezőgazdasági birtokon munkás, raktáros, majd trafikban
elárusító.

11923-26 között apámék Fels ő-Rogaticán, Antunovics Lajosnál laktak házbérben. Itt született negyedik gyermekük, Lajos, 1925. szept.
18-án. Apám ekkor 33, anyám 27 éves. Itt halt meg második gyermekük, Józsika, 1925. febr. :16-án. Apám itt 3 évig napszámosként dolgozott. Innen elmentek Szabadkára, a Bajai sz őlőkbe, budárnak, a Berkeshez. (Anyám visszaemlékezései -szerint.)

1925. szept. 18-án szül. Lajcsi, apámék negyedik gyermeke, Fels őRogaticán, az Antunovics Lajos szállásán, ahol apámék akkor házbérben laktak, s apám napszámos volt. .Születését Topolyán jegyeztek be.

1926-ban, anyám emlékezése szerint, a család Fels ő-Rogaticáról,
Antunovics Lajostól, három év utánSzabadkára költözik, a Bajai sz őlő kbe, budárnak, Berkeshez, ,aki a szabadkai bankban volt pénztáros.
Egy évig maradtak itt.

11927-ben apámék, anyám emlékezése szerint, a Bajai sz őlőkből,
Berkestő l beköltöznek (egy év múltán) Topolyára, a Vajhegyre, vagyis
a Szt. György utcába, anyai nagyapámék házába. Fél évig maradnak itt.

1928 tavaszán a család ismét hurcolkodni kénytelen. Kilenc esztend ő leforgása ialatt immár ki tudná, hanyadszor kapja őket szárnyára aa cselédsors csapzott pusztai madara ... (1919: a Gábrics-szállásról Topolyára, a Zöld Marci-féle házba. 1922: Topolyáról Angyalbandira, a Lelbach Toncsi szállására. 11923: Angyalbandiról Fels ő-Rogati645

.tára,' házbérbe, az Antunov.ics Lajoshoz. 1926: Fels ő -Rogaticáról Sza. hadkára, a bajai sz őlő kbe, Berkes banktisztvisel ő höz, budárnak. 1927:
a szabadkai Bajai sz őlőkbő l Topolyára, a Vajhegyre, a Szent György
utcai öregszülők házába.)
Ezúttal, 1928 tavaszán (már velem, akit anyám hordott) a topolyai Vajhegy .Szt. György utcai, nagyszül ői hajlékból elszegő dnek cselédnek a nagyfényi pusztákra, az öreg .Bájics Jócó szállására. Pista
ekkor 5, Lajcsi 3 éves. Apám 36, anyám 30.

11928. Ez év tavaszán szüleim a topolyai Vajhegy Szent György u.
4. szám alól , (Pálinkás Imre nagyapámék házából) elszeg ődnek cselédnek, kommenciós béresnek a nagyfényi pusztákra,. Bájics .Jócó szállására. Id ő sebbik bátyám, Pista ekkor öt-, Lajcsi pedig hároméves. (Margitka az 1918-ban született els ő gyermekük még csecsem ő korában,
spanyolnáthában meghalt; Józsika, az 1920-ban született második
gyermekük, 1925. febr. 16-án halt meg Gornja .Rogaticán, az Antunovics Lajos-féle szálláson — fert őző agyhártyagyulladásban.) Apám világháborút megjárt ember, ekkor harminchat, anyám pedig harmincéves.
Aug. 3-án születtem Nagyfényen (Žednik). Az említett cselédtanyán.

X1928. aug. 3-án, pénteki napon születtem Nagyfényen •(Žednik),
pontosabban a falutól egypár km-re nyugatra lev ő akkori Bájics Jócó
tanyán, annak egyik cselédlakásán. (A cselédlakást még magam is
láttam, életemben el őször és utoljára 1945 májusában, kukoricát kapáló n:apszámosgyerekként.) Anyám emlékezése szerint villámlott, dörgött azon a reggelen, ítéletid ő vonult át a tájon, s ekkor vitte le a vihar a nagyfényi templom tornyát is. Burokban születtem, vagyis
méhlepénnyel arcomon, fejemen. Anyám sokáig őrizgette is egy darabkáját ennek, mert a néphit szerint katonát megvédelmez, szerencsét hoz. Apám a gazda kocsiján vágtatott be bábáért Topolyára.
Anyám ezen a nyárón még markot szedett velem, szülés el őtt.
Topolyán jelentettek be s kereszteltek meg a róm. kat. templomban, aug. 6-án. Julcsa néném, anyám fiatal húga volt a keresztanyám.
A születésemmel kapcsolatos dolgokat megírtam a Jobbágyok
unokái bevezet ő strófáiban, 1950 májusában, júniusában, az újvidéki
fő iskolai években, a .Szkerlics utca egyik diákszobájában, ahol Ágoston Mihállyal laktam.
~

1929 áprilisában a család a nagyfényi Bájics Jócó szállásról (alig
egyévi itt-tartózkodás, cselédeskedes után) beköltözik a topolyai Szt.
György utcába, a Vajhegyre, anyai nagyszüleimhez, azzal, hogy ott
lesznek, amíg a házuk föl nem épül a Vágóhídsoron vásárolt telken.
A házat takarékpénztári kölcsönnel kezdte el építeni apám, s húsz
év múltán fizette ki az utolsó törlesztést. Ez a huszonkilences nyár
énfölöttem egy udvari nyári konyha mennyezet nélküli tet ő cserepei
alatt telt el, izzó kánikulai h ő ségben. Zöldre festett bölcs őm volt. Va646

lamikor megvolt még kés őbb is, a padláson, de odaadták valakinek.
Énutánam már nem ringattak benne testvérkét, mert az ötödik, s
utolsó gyerekük voltam. Annak a topolyai Vajhegynek hasonlíthatatlan hangultata talán ott kezd ődött belém ivódni, az eszmélet nélküli
csecsemőkor misztikumában. Kés őbb, négy-hat éves gyerekként, s kisiskolás éveim kezdetén is, egészen ;a szüle, majd öregapám haláláig,
vasárnaponként el-eljárogattunk ide két bátyámmal, s mindig tejeskávé meg kerti cirmos alma várt bennünket a szüle sötétbarna almáriumának tetején. Öregapám cseréppipájának szortyogására, szagára
is emlékszem, meg a subáj ának a szagára. Nagyon régi itteni disznótorok rokonsággal és gyerekkel népes, izgalmas, szenvedélyes hangulatai is bennem élnek e házból. Itt láttam, vonzó nagylányként öltözködni Bera Mariskát, az unokan ő vért; emlékszem vonásaira, szappanának illatára, mindarra, amit csak fiútestvérekkel körülvett kisgyerek észlelhet érzékenyen. :
~

1929 novemberében elkészült, úgy-hogy, a családi ház a Vágóhídsor 1807/12 sz. alatt. Döngölt vert falú falusi parasztház, az utcai
„frontja" évekig csupaszon állt, tapasztás nélkül, vakablakokkal.
Apámék ekkor beköltöznek, eljönnek a Szt. György utcai nagyszülőim házából. Apám súlyosan megbetegszik, hetekig fekszik tüd ő gyulladással, magas lázban.
A családi ház egyszoba-konyhás, oszlopos folyosóval, „ganggal",
deszkázott t űzfallal, elég tágas udvarral és gyümölcsfás kerttel. Az
északra néz ő kis ablakból a vágóhidra, s azon túl a temet őre láttam,
de a közbees ő s nyáron színekkel, virágzással tobzódó kertek ellensúlyozták e nézöszög balladás hangulatát.
bben a házban kezd ődött életre eszmélésem, ennen indultam
óvodába az apácákhoz, majd iskolába, kés őbb utazgató diákként Szabadkára, a gimnáziumba, s valójában 21 éves koromig, 1949 nyaráig
hajlékom, fészkem maradt.
A Horthy-korszakban a címünk : Bercsényi u. 2687. Ma: Milan
Stani ć u. 10.
Ebben a házban, illetve udvarán, a szalmakazal tövében meghúzódva írtam els ő versemet 1942. , aug. 23-án, egy vasárnap délután,
amikor a nyugatra vándorló fehér gomolyfelh ők egy életre szóló elvágyakozás kínjait hintették el bennem apám marasztaló kerti fáinak
csöndjében.
,Itt olvastam Arany János Toldiiját nyolc- vagy kilencévesen. Itt
méláztam a szomszédos utcai akácok lombsuhogásos ünnepi tisztaságában, elérhetetlenségében — titkokról meg sejtelmekr ől; itt éltem
át félelmet és mesét, örömet és gyermeki szenvedéseket, csalódásokat,
megbocsátásokat, gyógyulásokat
A kiskapuk esti, nyári gyerekközösségének melege itt gazdagított életre szóló tartalmakkal, emlékekkel. Itt írtam az Egy reggel otthon c. versemet 1946. november 30-án, amikor a család kikísérte Lajcsit, a regrutát az állomásra, s a hajnali szobában rám súlyosodott a
megszólalás, a valamit-elmondás megnevezhetetlen kényszere.
. .
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