nak szörnyű sivatagában...
A föld életérzésem légmélyén lapul — ősök lábnyomával sárban, porban, szántóföld
barázda.
hantjain. Ez az életérzés adja hitem és
biztonságérzetem ... Ennek az életérzésnek hangot adni: annyit jelent számomra,
mint
élni..."
A szülőföld, paraszti múlt, emlékektől terhes jelen íródik meg ezekben a
versekben, nem nagyon tág horizontokkal, talán monotonnak tűnő, kisszámú
témával, de az intenzitásban és a hang
szelíd szépségében kárpótolja az olvasót.
Valószínű, hogy egész költői pályafutása
alatt nem is tért le erről az útról; ha
régibb kötetcímeit nézzük, ezt igazolják: Jobbágyok unokái (1953.), Álom a
dűlőutakon
(1956.), övig a
földbeásva
(1959.) stb. Valami csodálkozás és varázslatosság jellemzi költői szemléletét,
legszomorúbb képei is (sokszor temetői
képek) megemelődnek a szépség és harmónia! felé, de nem old föl soha annak
megszenvedésétől, amelyet a versbe foglalt élmény önmagának is okozott.
Az Esővárók-ban az emlékektől terhes
jelen hangulata domináló. Kisvárosok és
messzi faluk alakjainak keserves és fájó
sorsáról olvashatunk itt, minden verse
egy-egy sötét tónusú fametszet, amelyeken ott borong a nosztalgia: a szürkeségből a fényre lépni. Ezek a versek
többnyire egy-egy alak rajzát vagy élethelyzet hangulatoktól telített képét adják, Kosztolányi és Juhász Gyula rokonaként tüntetik föl Fehér Ferencet. Mindenütt, ahol látszólag harmónia és nyugalom van, megtalálja azt, ami f á j a
szemlélőnek és az átélőnek. De nem
„fájvirág" költő, nem a mesterségesen
csiholt érzések termékei ezek a versek.
A maga is> megszenvedte élet szemlélete
és a még benneélők iránti szeretet érzése szól hozzánk belőlük. Régi csoportfényképen mereng el, de egy ügyes költői ötlettel éjszakánként kioldja őket a
megmerevült időből, hogy ú j r a éljenek
ä kedves, ismerős alakok; a vidéki tanítónő sorsában a szomorúságot intonálja (mennyire Juhász Gyulá-s és mégis
mennyire Fehér Ferencé ez a verse is!),
de végül megszépíti és fölemeli őt: „Postára indul egy-egy levéllel; ahová vágyott, fán már nem ér el, arcán megfészkel mégis egy mosoly: átfut
minden
út a végtelenbe!...
Apáczait sejti válla

NÉMETH

ISTVA

Németh István a jugoszláviai magyar
irodalomnak már nem csupán ígéretes
tehetsége. Rövid lélegzetű, látványos fordulatoktól mentes írásaiban, lírai jegy494*

terhe, amint a táblához zarándokol."
A.
vidéki szálloda magányában „fáj
minden mozdulat?'; a falusi plébános a g y e r mek utáni vágyon meditál; a magányos
őrház gyermekemberének „bánata
nem
fér a csillagok alatt"; a vidéki kisváros
unt vasárnap délutánját idézi; a vásárra vitt mén önmagát zúzva meneküL
az alkuszok karmai közül; a dolgozatok
fölé hajló fiatal fiúk és lányok sajgón
érzik a tavasz híradását stb. Milyen p r ó zai ez a fölsorolás így! Talán e témák,
konvencionálisnak is tűnnek. De Fehér
Ferenc verseiben mind, mind érzésektőL
és szép hangulatoktól terhes.
A honnanjöttség gondolatának v a r i á lása vonul végig a köteten, az ősök e m lékeihez való ragaszkodás, és a hang tónusa is ehhez idomul. Van verseiben egy
könnyen érzékelhető folkloros jegy, deami ennél mélyebb: a verstémáknak a
költő hanggal való rokonsága, bizonyosmitikus, babonás-varázsos költői látásmód, a páratlanul erős természeti közelség, amelyben a t á j soha sem idegenül
el, hanem mindig a vele való azonosulás jegyeit m u t a t j a föl a vers. Minden
írása kötődés ehhez a földhöz, amelyről jött. A címadó vers őrzi leghívebben
ezt: „befog ez a szemöldök-sátras
tetőzet, melynek tejfényű ablakán úgy borong át az örökegy remény és
testvérszorongás, amint csak ember
hurcolhatja
gondját; s a homlokukról alácsigázó rácsok föltérképezik
a gazdátlan világot r
— Csak innen közelíthetsz,
innen, hazádhoz!" De ugyanerről írt abban
az
1960-as nyilatkozatában is: „A költő társadalmi szerepe, művészi hitvallása
bennem nem válhat soha pusztán
esztétikaifilozófiai meghatározássá
vagy
tendenciává, mintahogy a föld sem jelent egyet
apámnak és nekem, de Petőfinek és József Attilának
sem jelenthetett
egyet.
Ha
költő
vagyok,
életérzésem
tett
azzá ..."
Mit írhatunk még? Hét kötete után,,
éppen a hetedik olvastán, azon csodálkozhatunk el, hogy Fehér Ferenc milyen,
közel is van hozzánk és mégis milyen
későn jutottunk írásaihoz. Költő, aki a
szépségről szól elhivatottsággal és tehetséggel, és nagy mulasztás lenne erős figyelem nélkül elmenni költészete mellett. (Fórum Könyvkiadó, Novi Sad, 1964.)<
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zeteiben klasszikus fegyelem van, mely
rangot ad mostani kötetének, és alapot
nyújt a további fejlődéshez.
A novelláiban feltáruló életanyag még

viszonylag szűk. Témáit a parasztság
életéből, néha gyermekkorából
meríti.
Nem lép fel a teljesség igényével, nem
fest széles társadalmi tablót — egy-egy
jellemző mozzanat jóérzékű kiválasztásával tűnik ki. A kiválasztott valóságdarabot nem szélesíti, hanem finom eszközökkel mélyíti. A költői képalkotás
módszereire emlékeztető asszociációkkal
képes megvilágítani egy pillanatnyi élmény, hangulat mélyebb rétegeit. Pszichológizálás nélkül igaz pszichológiát
nyújt. (Pl.: Déli verőfény) Más esetekben egy groteszk fordulatot tud finom
eszközökkel megeleveníteni. (Ilyen a Fehér ördög c. novella.) A gyermekpszichológia kis mesterműve Az ötödik mondat, melyben Dita csak négy mondatot
tud írni kikapós édesanyjáról, holott a
házi feladat öt mondat lenne.
A kötetnek azok az írásai a legtelítettebbek, melyek korunk egyik legdrámaibb változását, a parasztság életformájának átalakulását ábrázolják. Legszebb közülük a Megvesszőzött ló. A gazda, akinek életében először van saját
lova, „Csillag"-ra akarja átkeresztelni.
De a ló csak a „Kulák" névre hallgat.
Minden didaktikus magyarázat nélkül,
drámai erővel festi az író a lovát megvesszőző paraszt indulatát, amit nem
érthetnek meg a kívülállóak.
Nagy lehetőséget rejtő, de lényegében
elvetélt írás a Lent a gödörben. Az író
itt nem tud mit kezdeni a két paraszt

találkozásával, akik sok évvel azelőtt, a
beszolgáltatások idején, ellenségként álltak egymással szemben ugyanabban az
udvarban. Hasonló környezetben játszódik a Gyöngy József második halála. A
falusi kommunisták nehéz útját rajzolja
meg, a kornak sokszor a családon belül
is kirobbanó konfliktusait sűríti. A novella kegyetlen humanitásában, őszinteségében Németh István egyik legérettebb,
legigazibb alkotása. Drámai szerkeztettsége, magas hőfoka, emberi és művészi
igazsága az a vonal, amit az írónak továbbra is folytatnia kell.
A kötet tartalmaz gyengébb írásokat
is, melyek megmutatják, hogy milyen
veszélyekkel járnak együtt a szerző erényei. Jól átgondolt és megértett életanyagot hordozó novelláiban a kisepika
hagyományos módszereihez ragaszkodva
is, fegyelmezettségével, higgadtságával
modern prózát tud teremteni, de az
olyan írásokban, mint az Egy kislány
tiltakozik vagy az Aranka, szimplificizmusba fullad. Ez a kiegyensúlyozatlanság mutat arra, hogy bár jelentős eredményeket képes felmutatni, tehetségének teljes valóraváltásában, az írásművészet meghódításában Németh
István
még nem vívta meg teljesen a harcát.
E küzdelemben ígérjük neki a magyarországi olvasó rokonszenvét és további
figyelmét. (Fórum Könyvkiadó, Novi Sad„
1964.)
KELEMEN JÁNOS
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