
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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Benyhe János rövid előszavában sokat el-
mond az olvasónak, de sokat nem mondhat 
el a helyszűke miat t . E néhány írás elem-
zésével, Garcia Lorca életművének mélta-
tásával sokszor hét odalt lehetne megtölteni. 

Garcia Lorca könyve vallomás a művészi 
alkotásról, erről a csodálatos „éjszakai 
vadászkalandról" , a művészet és művész 
kapcsolatáról, a művészet társadalmi szere-
péről. 

írásait a válogatás három fő csoportba 
sorolja, t émájuk szerint. 

A Tanulmányok, Előadások a filológust, 
az Impressziók és tájak a természet és a tár-
sadalom jelenségeire érzékenyen reagáló 
művészt, a Felszólalások, Nyilatkozatok, a 
politikust, az irodalom feladatáról valló, 
sa já t szerepét meghatározó és tudatosan 
vállaló művészt áll í t ják elénk Garcia Lorca 
legnagyobb ereje előadásmódjának közvet-
lenségében rejlik. Első szavával elragad s 
hatása alat t t a r t mindaddig, amíg fekete betű 
van fehér papíron. Legszigorúbban tudo-
mányos igényű értekezéseiben is az élőszó 
egyszerűségével szólal meg. Nem bújik 
ködös teóriák mögé; állít, cáfol világosan, 
közérthetően. Stílusát, gyenge műszóval, 
közös stílusnak is nevezhetnénk, mert a társa-
dalom minden rétege számára egyformán 
érthető és sokatmondó. Bármiről beszél, 
szavai újdonság erejével hatnak. 

Gongora tanulmányában merészen szembe-
helyezkedik a spanyol irodalomtörténet szok-
ványos Gongora képével, leoldja róla az 
érthetetlenség, zavarosság erőszakkal rá-
vetet t köntösét. Költészetének nagyságát 
éppen képeinek szemléletességében, meta-
foráinak erejében lát ja . A sorok közé beszövi 
a költői műalkotás örökérvényű tételét; 
egyszerűség, közérthetőség. „A látás nem 
engedi meg, hogy homály tegye zavarossá 
a kirajzolódó kép körvonalai t ." ma jd : „A köl-
tőnek az öt testi érzék professzorának kell 
lennie. Az öt testi érzéké, ebben a sorrend-
ben: látás, tapintás , hallás, szaglás és ízlés." 

Szép tanulmányt szentel a „dueden"-nek, 
amit magyarra talán művészi átélésnek for-
dí thatnánk. „Dueden" , a művészi alkotás 
lelke, nélküle kápráz ta tha t a gyémánt hideg 
csillogásával, de nem hevíthet "a tűz melegé-
vel. Ady „életes" verset ju tnak eszembe, s 
talán mindkét szó ugyanazt re j t i magában, 
az örökérvényű alkotás lényegét. 

Garcia Lorca népi hangvételű l írájának 
gyökereire bukkanunk prózai írásai között. 
A spanyol népi vers és dallamvilág ku ta tó ja 
és alapos ismerője. A népdalok szomorkás 
melódiái csendülnek fel l í rájában. 

„A népdal mindig az egyszerű emberek 
érzés és gondolatvilágának tük re" — han-
goztat ja a spanyol bölcsődalokról írt tanul-
mányában. A spanyol bölcsődal melankóli-

kus zenéje szorosan összefügg azok mondani-
valójával. Alapos elemzéssel muta t j a ki, hogy 
azok igazi célja nem a gyermek elaltatása, 
hanem alkalom az anya sorsának elpana-
szolására. A gyermeknek azért kell aludnia, 
hogy a kenyérért folyó küzdelemben ne 
hátráltassa szüleit. 

„Aludj , a ludj fiam 
mert sok még a dolgom, 
ruhád ki kell mosnom, 
meg is kell foltoznom." 

Az európai bölcsődalt élesen elhatárolja 
a spanyoltól, — szerinte ezek nem szolgál-
nak egyéb célt, mint a gyermek elaltatását. 
Érzésem szerint József Attila „Altató-"-
jának végső kicsengése is az elfáradt szülő 
aludnivágyása : 

„Látod elalszik anyuka, 
Aludj el szépen kis Balázs." 

Garcia Lorca elhatárolásában lehet némi 
igazság, de nem véletlen az sem, hogy a 
nép sorsát nagyon is magáénak érző ma-
gyar költő hasonló hangulatot teremt 
„Altató"-jában. 

Az Impressziók és tájak villanatnyi képei 
a költő hazaszeretetéről, a szülőföld alapos 
ismeretéről tanúskodnak. Nem önmagukért 
vászonra kívánkozó képek ezek. Minden soruk 
állásfoglalás az emberi haladás mellett. Képei 
hát terében minduntalan felvillan a fasizmus 
karjaiba rohanó Spanyolország tragédiája. 
A spanyol nép lelke legmélyén tele van a 
babona, álhiedelem, rontás ördögeivel. Gra-
nada utcáin szabadon kóborolnak világos 
nappal a kísértetek. 

Ebben a kísértetes, végzete felé rohanó 
országban, hangtalan sírással panaszkodnak 
a társadalmi nyomor szótlanságra kárhoz-
t a to t t áldozatai. A galíciai gyermekmenhely 
képét néhány ecsetvonással veti papírra, 
de ez is elegendő, hogy te t t re szólítva lázítson. 

,,Részvétet kelt ez a kapu, ahol már annyi 
szerencsétlen fordult meg. Bizonyára t u d j a 
mi a rendeltetése és szeretne meghalni bána-
tában , azért olyan korhadt , mocskos, szúette. 
Talán egy napon annyira megszánja az éhes 
gyermekeket és a szörnyű társadalmi igaz-
ságtalanságot, hogy teljes súlyával ráömlik 
valamelyik városi jótékonysági bizottságra, 
amelyekben olyan sok a szalonkabátos ban-
dita, és palacsintává lapít ja őket. Hiszen 
annyi palacsintára volna szükség Spanyol-
országban! Szörnyű ez a lakatlanság hangu-
latát árasztó menhely és ez az angolkóros, 
szenvedő gyermeksereg. A szívbe roppant 
sírnivágyás tóiul, és valami szörnyű sóvárgás 
az egyenlőség u tán . " (Galíciai gyermekmen-
hely.)" 
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Rövidlélegzetű írásaiban a toll kiváló 
i merőjének bizonyul. A három testvér 
művészet adománya egyesül benne: az ecseté, 
a hangé és a szóé. E három hangulati elem 
keveredése színessé, elevenné, érzékletessé 
teszi mondanivalóját . 

„Akkoriban az egész város olyan volt, 
mint egy lassan forgó körhinta, amint elő-
előbukkan a meghökkentő szépségű templo-
mok közöt t ." (Nagyhét Granadában.) 

„Az első hangja" panaszkodó volt , éneklő 
és úgy vibrált, akár egy harang tündöklően 
mély kondulása. Megismétlődött andante 
maestosóban, aztán szünetet ta r to t t . Majd el-
ismételte ugyanazt a témát , már halkabban, 
végül, mint aki elszánja magát, torokhangon; 
lágyan zengett a hang, majd rikoltva na-
gyon magasra emelkedett, hogy aztán lan-
kadtan ereszkedjen vissza a kezdeti hang-
hoz. Úgy zengett az elhaló kiáltás, akár 
egy nagy wagneri kürtszólam." — muta t j a 
be a kisváros házaló batyusát . (Kiáltás a 
délutánban.) 

Legszemélyesebb hangját a Felszólalások, 
Nyilatkozatok-bó\ halljuk. Lorca világosan 
felismeri a papok, apácák, szalonkabátos 
urak Spanyolországának ellentmondásait. 
Amilyen világosak és logikusak felismerései 
ugyanolyan világossággal lát ja a művészetek, 
az irodalom feladatát . Az irodalom nem 
egyéb, mint az osztályharc egyik hatékony 
formája a társadalmi haladás szolgálatában, 
— hirdeti. Elveti az önmagáért való művé-
szet társadalomellenes teóriáját . 

„Az emberivé váló költészet" nem más, 
mint az ember életének költészete, a való-
ság kendőzetlen ábrázolása. „Most ú j szín-
darabon dolgozom . . . " kezdi keresetlen 
egyszerűséggel. Ezt a darabot maga az élet 
í r ja , az írónak nincs hozzátennivalója. 
Társadalmi ellentétek korszakában élünk, 
s addig hiábavaló lenne általánosan emberi-
ről, egységesen jóról vagy rosszról beszélni, 
amíg az osztályok közötti különbség meg 
nem szűnik. 

„Két férfi megy a folyóparton. Az egyik 
szegény, a másik gazdag. Az egyiknek tele 
van a hasa, a másik ásításával piszkítja a 
levegőt. Akkor a gazdag így szól: „Ó, milyen 
gyönyörű ez a vizén ringatózó csónak ! 
Nézze, nézze a parton virágzó liliomot!" 
A szegény meg csak imádkozik: „Éhes vagyok 
nagyon éhes." Ez természetes. Azon a napon, 
amikor az éhség eltűnik, bekövetkezik a 
világon az ember által ismert legnagyobb 
szellemi robbanás. Az emberek el sem tud-
ják soha képzelni azt az örömet, amely e 
nagy forradalom napján fog kirobbani belő-
lük." (Az emberivé váló költészet.) 

Érdeklődése mindenre kiterjed, az irodalmi 
élet sokféle problémája foglalkoztatja. 
A „Képzelet, ihlet, menekülés" c. felszóla-

lásában az irodalom és a valóság szoros kap-
csolatát fejtegeti. Néhány sorban beszámol 
New-Yorki élményeiről. A város a kapitaliz-
mus jelképévé nőt t , embertelenség, rideg-
ség jellemzik. 

Garcia Lorca nem kommunista , elméle-
teit sokszor át meg átszövik a szellemtörté-
neti örökség finom pókhálói, de a leglénye-
gesebb kérdésekben egyértelműen a haladás 
mellett foglal állást. Elítéli a más nemzeteket 
lebecsülő nacionalizmust. A hazafiság és 
nemzetköziség együttélésének lehetőségét és 
egyedüli helyességét hirdeti. Spanyolnak 
t a r t j a magát , de tiltakozik a bekötött szem 
politikája ellen. Bagaria karikaturistával 
folytatot t beszélgetése emberi és művészi hit-
vallás. Végrendeletnek is tek in the t jük , alig 
pár hónapra rá a megdühödött fasizmus egyik 
első áldozata lesz. „Az emberek nem akar-
nak árnyékok lenni" hirdeti tiltakozva a 
közelgő dikta túra ellen. „A jó kínai közelebb 
áll hozzám, mint a rossz spanyol . . . " 
„Spanyolországot éneklem, és csontom velejé-
ben is'Spanyolországot érzem. De mindenek-
előtt az egész világ embere vagyok, mindenki 
testvére." 

A demokrácia és a fasizmus párviadalában 
szükség volt erre a hitvallásra. Meg kellett 
világosan fogalmaznia hovatartozását és 
meg kellett halnia is, hogy élete és halála 
egyaránt figyelmeztetés legyen a bukásába 
rohanó kontinensnek. 

A legvészterhesebb időben sem feledkezik 
meg az irodalom számtalan, apróbb, a poli-
tika vihara mellett látszólag eltörpülő kér-
déséről. AGallo banke t t j éna lokálpatriotizmus 
veszélyére figyelmeztet, ami csak szürke-
séget, banálitást eredményezhet. Prózáját is 
a tághorizontú líra melege fűt i á t , tudatosság 
és szenvedély. 

Garcia Lorca életműve ismételten bizo-
nyí t ja a két oly sokszor hangoztatot t felis-
merést: 

Igazán nagyot alkotni csak a népért és a 
néppel lehet. 

Az alkotóművészet szabadsága a politikai 
szabadság függvénye. 

Garcia Lorca az uralomrajutó fasizmus 
áldozata lett. Nekünk először Radnóti szólt 
róla, talán már a hasonló sors t i tkos elő-
érzetével. Életük és haláluk jelképes. Jel-
képezi a fasizmus embertelenségét, amely 
vérben született és vért ontva pusztult el. 
De jelképezi az ember örök hitét is a szabad-
ságban, emberségben. A fasizmus és minden 
ant ihumánus társadalmi formát , születésétől 
haláláig az Ember tiltakozása kíséri. Tilta-
kozás az emberség nevében, ha kell halálon-
túli hittel is. Strázsák sorsa ez, akik nem 
engedik feledni „Az ember szépbe-szőtt 
h i té t . " 

dal/ai Károly 
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