
Amikor eszméléséből levonja a következtetést , 
elhatározza: ha gyermeke életben marad 
megpróbálja az „ ú j u t a t " . Csak az nem 
derül ki ebbó'l az érzelmes-romantikus gesz-
tusból , hogy merre indulna és meggyőződé-
sünk, hogy az író sem tudja . Az „önálló, 
következetes cselekvés" elve ugyanis ön-
magában indifferens, nem mond semmit, 
sem az egyén, sem a világ számára. Az viszont 
kétségtelen, hogy beleillik Hernádi ta la j ta-
lan, aggályosan moralizáló, a világgal, ki-
alakuló ú j társadalmi rendünkkel, céljaink-
kal, embereszményünkkel szemben tanács-
talanul álló, dekadens szemléletmódjába. 

Hiába az ügyes helyzetteremtés, a gazda-
ságos szerkesztés, a jól kimért ritmusú (bár 
képeiben gyakran mesterkélten elbicsakló) 
stílus; az író „modern" befeléfordulása, a 
sérült és sérülékeny lelkű „hős" előtérbe 
tolásával, morális absztrakciókkal leplezett 
sivár eszménytelensége riaszt és kiábrándít . 
Az író önmagával szemben támasztot t 
igénye nem támaszkodik a valóságos emberi 
értékekben való hitre, az ember iránti biza-
lomra, korunk és világunk lényegének meg-
értésére. 

Nacsúdy József 

BRUNO JASIENSKI: JAKUB SZELÁ1 

Jasienski műve a lengyel forradalmi költé-
szet kiemelkedő alkotása. Költői ereje, mű-
vészi hitvallása, útkeresése Majakovszkij és 
József Attila életútjával muta t rokonságot. 
Sa já t hazájában szinte az utóbbi évekig mél-
ta t lan mellőzésben részesült. Neve a Lengyel 
költők antológiája című kötetből (Bp. 1951.) 
is kimaradt . Annál többet foglalkoznak vele 
miután mintegy új ra felfedezték a lengyel 
költészet szocialista-realista irányának hagyo-
mányaként . A fiatalon (1901—1939) tragikus 
körülmények között elhalt költő, ha késve is, 
megkapta az életművéhez méltó elismerést, 
erkölcsi és költői nagyságának megnyugtató 
értékelését. 

A fiatal költők ama kisebb részéhez tar to-
zott , amely a két világháború közti deka-
dencia és izmusok útvesztőin keresztül is el 
tudot t jutni a költői mondanivaló és a kifeje-
zési eszközök forradalmi újításáig. Voltak, 
akik a polgári liberalizmus és a pacifizmus 
oldaláról törtek uta t az antifasiszta prog-
ramig, mint Antoni Slonimski, míg mások a 
népi-nemzeti érdekektől eltávolodva a forma-
lizmus zsákutcájában kötöttek ki. Kortársa 
Jul ian Tuwim a magányos intellektuális köl-
tő alaphelyzetéből a polgári értelmiség csaló-
dását és útkeresését tükrözi gazdag költői 
skálájával. Leopold Staff mély humanizmusá-
val és a klasszikus formákkal védekezett a 
dekadencia szélsőségeivel szemben. 

A történelmi útra a forradalmi költők 
csoportja érkezett el a legkisebb kerülővel, 
a forradalmi proletár költészet ú j művészi 
programjával, melynek legkiválóbb kép-
viselője Wladislaw Broniewski. Ehhez a 
maghoz tar tozot t Bruno Jasienski, aki a 
Dal az éhségről című versében (1922) az 

* Budapes t Európa 1957. 86 I. Ford . Pákozdy 
Ferenc. Bev. Kovács Endre . 
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októberi forradalom győzelmét elsőként hir-
dette a lengyel költők közül. Jasienski alkotó 
módon lábolt ki az öncélú formabontás káo-
szából, s formailag is új utakon járó költésze-
te t teremtet t a J akub Szeláról írott elbeszélő 
művében. 

A költő a 20-as évek után Franciaországi 
emigrációba kényszerült, majd haláláig a 
Szovjetunióban élt és dolgozott. A 30-as 
években tag ja volt a Forradalmi írók Nem-
zetközi Szövetsége vezetőségének, s jól ismerte 
a moszkvai magyar proletár írók munká já t 
is. Költői alkotásai mellett nagy figyelmet 
keltett Európa történetének drámai eszten-
dejéről az 1934-es évekről írott korrajza, 
melyet a Közönyösök összeesküvése címen 
a Magyar Helikon is közreadott . (1958.) 
Regényében a francia kommunista párt nép-
front politikája programjának az ú t j á t egyen-
geti, á t törni a közöny falait , felkelteni az 
emberek történelmi felelősségérzetét. Jasi-
enski írásai az emberiség jövője, a saját népe 
iránti felelősségtudat jegyében születtek. 

Elbeszélő költeménye 1926-ban Párizsban 
jelent meg. írói fejlődésének fontos állomása 
volt az 1923-ban lezajlott krakkói felkelés 
megrázó élménye, amely nagylélegzetű köl-
teményének közvetlen ihletőjévé vált . A köl-
temény J a k u b Szela a lakjá t a kudarcba ful-
ladt 1846-ik évi krakkói nemesi felkelés 
eseményeivel kapcsolatban mu ta t j a be, hite-
lesen ábrázolva a bécsi udvart is támogató 
szerepének hát teré t , majd szembefordulását 
és az elnyomó lengyel földesúri-habsburg 
rendszer ellen a paraszti érdekekért folyta-
t o t t harcának történetét . Témaválasztása 
szándékosan irányul a társadalmi igazság-
talanságok bemutatására , művészi állásr 
foglalásának egyenes megvallására. Erőteljes 
hangja , egyszerű nyelvezete, gazdag ritmi-
kája egy helyes irányba törő művészi kísérlet 
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természetes eszközei. Képei elevenségét a 
fordítás is híven érzékelteti. 

Szoba, pitvar táncba fog — 
Ha szegény vagy, házasodj! 
Lóval — csöbrök, nővel — vödrök. 
Isten t ud j a , honnan jöt tök. 

Húr és vonó táncba fu t , 
s éjszín erdőn hószín út . 
Fűzfa-lábát ahogy tud j a , 
kidugja az országútra. 

A népdal egyszerűségére emlékeztető jelene-
tek színesek, hatásosak, megnövelik az alakot 
a költő szándéka szerint. 

Felhő mögé bújt-e a Nap, 
mint harkály a fán túl, 
hogy a fényes napvilágra 
ilyen éjszín á rny hull? 

Ó, nem felleg, nem is felhő 
szakad, ömlik éppen — 
J a k u b Szela áll előtted, 
szérű közepében. 

Maryna és Szela balladai komorsággal végződő 
jelenete után a második rész kezdő verssorai-
nak hangulata a „Foj t a sorsunk kozmás 
keserve" már a jobbágyvilág megdöbbentő 
szimbólumát vetíti elénk: 

Kastély — üvegszemű pók — állt ki, 
mezők hálóján lesni prédát . 

Hogy milyen világ ez, ahol a kévék fáradt 
fejüket a pórok vállára, szőttesére ha j t j ák? 
Ahol a föld áfonya könnye hull, a tücsök 
panaszkodik, ösvényszálakon vergődnek 
gyönge legyekként a falusi porták — a költői 
nyelvi eszközök sokféleségével ír ja le meg-
ragadó jellemző erővel és sokat sejtetően: 

J ő a sarló, szárakon szisszen, 
buggyanó nedvek csappá fagynak. 
Rozskalászok fúlnak el i t ten 
sok aranyló cseppjén a magnak. 

Néhány vonás és a jobbágy-paraszti világ 
szomorú sora rajzolódik ki "apától fiúig, a 
leányig. 

Jobbágylányok vére, 
jókor pezsdül az már, 
amit az úr elkezd, 
bevégzi a kasznár. 

Isten a pórt áldja 
földjét békén túrni — 
paraszt volt az apja, 
egy-egy fia úrfi. 

Szeiát, a sok „konok parasz t ja" követét a 
helytartó városában Lwówban, a puskával 
védet t úri élet jellegzetes képe fogadja, há jas 
kupecek, pipiskedő dámák, csendőrök, papok, 
ülepükkel portörlő hivatalnokok. Annál éle-
sebben rajzolódnak ki a társadalmi igazság-
talanságok, mikor a költő az érem másik 
oldalát is bemuta t ja . 

Ott , hol garmadában étel, 
paraszt inség jár-kel éjjel, 
téglát pöccint, hogyan koppan, 
nézi magát ablakokban. 

Kora hajnal minden gyárból 
za j dől, mintha asszony száz szól, 
házak mentén hangyaboly van, 
Lwów városban, szép városban. 

A földesúri elnyomás keserve lázadó, elfoj-
to t t indulatok forrásává sűrűsödik s ott lük-
tet a jelen követelése — a föld! 

Nem jutsz égbe káromló imákkal! 
Más, tanul t imádság kell ide! 
Póri tetves ja jnak kell iszákkal 
mindig csak világgá mennie. 

Minek sekrestyékben nyitni, ríni, 
földhöz verni fejed, mint a nád? 
Telked, mely nem tiéd s nadrágszíjnvi, 
szántsd-vesd, összeszorítva szád. 

A helytartótól visszatérő Szeiát a földes-
urak elfogják, és intő például bilincsbe verve, 
megalázva viszik magukkal az újévi misére. 
A nép azonban nem hagyja vezérét aki „lán-
caival visszacsöngött a két minisztránsnak"; 
fellángolnak az urasági szérűk, erdőkiildte 
szélvész támad a határra . A Habsburg-hata-
lom ellen felkelést szító nemesség, melynek 
haladó csoportja a parasztság teljes felszaba-
dítását követelte, a korábbi mély osztály-
ellentétek és a bécsi udvar által becsapott 
parasztság saját uraik ellen való fellázadása 
következtében, a „galíciai vérengzés" áldo-
zata lett. Kovács Endre r ámuta t arra , hogy 
a történetírás J a k u b Szelában sokáig a bécsi 
udvar vak eszközét lá t ta , Zeromski is így 
ír róla. Jasienski alkotása a történeti ku ta t á s 
később igazolta hűségében állít ja elénk a 
parasztvezér a lakjá t , aki már a felkelés előtt 
is vezette a parasztok harcát , s szembefor-
dult Béccsel is, amikor lá t ta , hogy ki ját-
szották. 

Egy-egy odavetett alak nyomában képze-
letünkben felsorakoznak a tragikus tör té-
nelmi pillanat harcosai. 

Ott volt Walus pásztor, 
mezétláb jár t télen, 
kaszájára támaszkodot t , 
balta az övében. 
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Az úr és pór véres táncához a költő megmá-
morosodva halmozza a pórokat biztató kur-
jan tása i t : 

Kur jan t s ! Uraid szórd kifele! 
Voltak — elfolytak, vigye fene! 
Földre, előre, eszedet használd, 
fogd be az ispánt, törd be a kasznárt! 
Tyuhaj la ! ha j rá! hóha! a h a j t ! 
Kocsid jószággal tanyára h a j t ! 
Arany kilincset hordd njind rakásra! 
Nyitva a zárak — a föld ki tárva! 
R-r-r-r-aj t ! 

A császári hadak megjelenése után döbben 
rá a pór a „császári egyezség" hamisságára, 
a nemes urak és a császár összejátszására. 
Az elfogott Szelát sírva kíséri a falu népe, s 
az erdőtől, övéitől búcsúzó rab szavaiból 
sokatmondóan csendül ki a költő alig re j te t t 
metaforá ja : 

„Vörösfenyő, vörös 
föstött jó apóka, 
rád hagyom én ezt az erdőt , 
őrizd nekem óva." 

. A befejezés tartalmazza azt a történelmi 
tanulságot, hogy a parasztság egymagában 

nem tudja megvívni harcát . A „más tanul t 
imádság" és a vörös fenyő szimbóluma a 
költő politikai eszméit is félreérthetetlenül 
tükrözik. A költemény igazolja a mai lengyel 
marxista kritika értékelését, amely jelen-
tősnek t a r t j a Jasíenski művészi teljesítmé-
nyét a szocialista költészet realista hagyo-
mányai szempontjából. A forradalmi maga-
ta r tás a realisztikus népi hangban talált 
megfelelő kifejezési formát , ú j stílt, s olvadt 
bele egyéni színeivel a 30-as évek tisztuló 
proletárirodalmának nemzetközileg is jelen-
tős áramába. A helyenkénti harsány hango-
kat feloldják a parasztháború tömegjelenetei, 
s így nem ront ják a természetes kifejezés 
hatását . Ebben a vonatkozásban stílusa 
éret tebb, mint útkereső francia kortársai-
nak, például Aragonnak a 30-as években 
írt verseiben, pl. a Front rouge-ban. amelyben 
túlságosan is érezhető harsány hangvétele. 
A költő forradalmi művészetének eme remek-
művét az olvasók örömmel veszik kezükbe, 
elismeréssel adózva a lengyel irodalmi kritika 
ú j eredményeiért, a műfordítói teljesítmény-
ért , a bevezető írójának és a kiadónak szín-
vonalas munkájáér t . 

Hopp Lajos 

FEDERICO GARCIA LORCA VÁLOGAT! 

(Gondolat Kiadó 1959.) 

Maholnap távoli égitestek világáról többet 
tudunk , mint a szomszédos, mégis távoli 
Hispániáról. Európa katasztrófáit mély-
ségben is, időben is sokszorosan élte és éli 
á t , mégis valahogy vadhús maradt a testen, 
fá jdalmai idegenek tőlünk. Reakciós poli-
t ika i rendszere nemkívánatos múltra emlé-
keztet , s visszahatolva távoli időkbe is, tör-
ténelmében fekete foltok tömegére buk- -
kan tunk . 

A köztudatban talán csak Cervantes a lakja 
s Lope de Vega élnek a régmúlt időkből. 
Don J u a n nemzetközivé lett a lakja, (aki 
nevén kívül alig hord ma már egyéb spanyolt 
magán), s a bikaviadalok hazug romant ikája . 
Bizet közismert Carmenje franciásított spa-
nyolságával vagy spanyolosított franciás-
ságával remeke ugyan az operairodalom-
nak, de a spanyol nép életéről, lelki világá-
ról keveset árul el. 

A század harmincas éveiben Hispánia 
egyszer az európai érdeklődés középpontjába 
kerül, de inkább politikai élete; a második 
világháború előjátékaként lezajlott polgár-
háború. 

Ebbe a félhomályos, hazug romantikával 
á tszőt t csendbe lobbant fel Garcia Lorca 

ÍRÁSAI 

művészete. A spanyol föld, a spanyol nép 
életét t á r j a elénk. "Mondatai nyomán meg-
elevenednek Granada festői szépségű tá ja i , 
ránknehezedik az ország mérges gázokkal 
robbanásig telt levegője. Testi közelséget 
érzünk Bernarda Alba házának képmuta tó , 
foj tot t rettenetével. Lírá jának csodálatos 
finomsága, mélysége, formai tökéletessége 
iskolát teremtet t . Garcia Lorca szerves része 
lett a világirodalomnak. Azt hi t tük ismerj ük, 
és most eddig nem lá tot t arcát mu ta t j a 
felénk. Művészetének ú j termei tárulnak fel, 
pazar szépségű szobák; szavak, hitek, vallo-
mások lángoló rubinjaival díszítve. Garcia 
Lorca a filológus, aki a tudós alaposságán túl 
szívével is gondolkozik, mindig és minden-
nek a lelkét keresve. Tá jak hangulatát festő, 
mindenre érzékenyen reagáló művész, akinek 
minden sorában ott bujkál a spanyolok 
játékos „dueden"-je , amely nélkül nem 
születhet igazi műalkotás," s amelynek 
lényegét megragadó tanulmányában fejte-
geti az író. 

A válogatás érdeme, hogy, ez a kis köny-
vecske teljessé teszi Garcia Lorcáról, az 
emberről alkotott képünket . Egyszerre sok-
oldalú, igényes, lényeget adó. 
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