
Lőrinc Péter 

A PLAMENACI ADY-KÉP 

Erőim fogytán egyre inkább válok ú j ra lirikussá. 
Most is, engedjék meg, hogy Zarko Plamenac és Ady egymásközti 

viszonyáról beszéljek — a lehető tárgyilagossággal. Ir t Plamenac több 
magyar íróról is, szerb nyelven, egyebek között Móricz Zsigmondról is, 
tekintve hogy céljai megegyeztek Lőrinc Péter céljaival. Míg Lőrinc 
Péter egyes szerb-horvát-macedón írókat ismertetett a magyar közön-
séggel és fordított magyar nyelvre, főleg, ha azok társadalmi problé-
mákat is fej tegettek vagy énekeltek meg a maguk nyelvén — Zarko 
Plamenac, amellett, hogy a szerb-horvát-macedón írókat szerbhorvát 
nyelven ismertette egyúttal egyes magyar írókat is igyekezett népszerű-
síteni — ismertetések és fordítások ú t ján — a szerbhorvát közönséggel. 
A nemzetközi testvériség síkjáról szemlélve a dolgokat, mindezt szent 
feladatának tekintette. 

Adyval Plamenac főleg két ízben foglalkozott. Mint az Ifjúsági 
(gazdasági és kulturális) Mozgalom (OMPOK) résztvevőjét és a Nas 
Zivot (Életünk) munkatársát , 1937-ben felkérték őt is: vegyen részt a 
Becskereken megtartandó Vajdasági Kultúra Napján (Dan vojvodanske 
kulture) és ismertesse a főleg vajdasági szerb közönség előtt a magyar 
írókat és azok esetleges hatását a jugoszláv népekre és írókra. 

Tekintve, hogy a politikai-társadalmi költészet érdekelte mindig 
és kiváltképpen és Petőfit, Adyt is inkább úgy ismerte és szerette mint 
a „szabadság-szerelem" és mint a „politika és szerelem" költőit, te rmé-
szetesen r á juk esett Plamenac választása, annál is inkább, mert hiszen 
a magyar és az európai irodalom óriásai voltak ők és mert úgy érezte, 
hogy még mindig — 1937-ben is — aktuálisak és még egyre ha tnak a 
jugoszláv nemzetekre és írókra is Veljkótól, Leskováctól, Manojlovic-
tól — Krlezáig! 

A Petőfi és Ady hatásáról szóló Plamenac-beszámoló megjelent 
nyomtatásban is a Vojvodanski Zbornik (Vajdasági Gyűjtemény, 1938) 
lapjain s ez látható az Ady és Jugoszlávia elnevezésű kiállításon is 
(1977), így nem szükséges ezt a bemutatót itt különösebben ismertet-
nem, annál kevésbé, mert már több ízben volt róla szó. Azt bizony-
gatta benne Plamenac leginkább, hogy a magyar meg a jugoszláv t á r -
sadalmi szerkezet és politikai helyzet jórészt fedték egymást; i rodalmuk-
költészetük sem igen különbözött egymástól — így természetes, hogy 
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hatot tak és ha tha t t t ak egymásra, hogy a két költőben — Petőf iben és 
Adyban — szinte a maga költőit ismerte fel a jugoszláv népek közön-
sége. Természetesen helyeselte a népek együttműködését , közös harcá t 
— különösen a kelő fasizmus idején, amely ellen egyként lesznek vagy 
talán már vannak is érdekelve. Tekintve, hogy egyes régen égető nem-
zeti és társadalmi problémák 1937-ben is még megoldatlanok voltak és 
ezzel még egyre aktuálisak is — Ady még egyre ha tha to t t mind oda-
haza mind pedig Jugoszláviában. 

Erről többet tehát nem is mondanék itt. Csak felemlí teném még 
e beszámoló egy érdekes és értékelendő mel lékhaj tását . Hadrovics egy 
füzetet írt a magyar nemzet és a jugoszláv nemzetek együt tműködésé-
ről, amely akkor jelent meg, amikor Magyarországot is megszállta Hit ler 
(1944) és ily helyzetben is bá t ran idézte oldalszám Hadrovics P lamenac 
1937-es beszámolóját, bizonyítva azt, hogy a szép szó, bará t i szó sohasem 
hangzik el hiába és nyomtalanul , előbb-utóbb támad annak visszhangja! 
Meg kell ezt emlí tenem annál is inkább, mer t mindez: Plamenac szerb 
és Hadrovics magyar szava is a r ra rímel, hogy: 

Dunának Oltnak egy a hangja, 

már pedig itt éppen a százéves Adyról van szó. 
A másik alkalomról valamivel többet kell mondanom. Ady-verseket 

fordí tot t éppen az idő előtt nyugdí jazot t Plamenac szerbhorvát nyelvre, 
amikor egy i f j ú köl tő-bará t ja (Slavko Njagulj) könyvesboltot nyi tot t 
a célból, hogy az üzlet jövedelmét haladó könyvek kiadásába fektesse. 
Egy előszóval ellátott vagy 50 Ady-verset tar ta lmazó füzetet kér t P l a -
menactól, mer t Adyt első könyvei között k ívánta kiadni. Sajnos, 
1940-ben éppen pénz h í j j án szűkölködött még, 1941-re pedig bent vol tak 
már Pancsován is Hitler csapatai. A füzet így sohasem jelent meg. 
A szarajevói Pregled egy verset közölt az 50 közül, a zágrábi Knjizevnik 
pedig, ha jól emlékszem (mert a folyóirat vonatkozó száma nincs előt-
tem) 22 verset. 

Ennek a nem-létező kötetnek, soha meg nem jelent előszavát k ívá-
nom itt most ismertetni . A kiállításon is csupán a javítgatott , ceruzával 
írt, 40-éves elmosódó írású első fogalmazvány foglalhatott helyet — 
melyet véletlenül fedeztünk fel nemrégiben — így az tel jesen ismeret-
len, mer t szinte olvashatat lan példányát sikerült csak, mint mondom, 
Csáky Piroskával felfedeznem „Plamenac hagyatékában". 

Zarko Plamenac 1940-ben körülbelül ezeket í r ta : Elég gyakran 
ismertették, fordí tot ták szerbhorvát költök Ady Endrét , nem igen 
nyú j tva a teljes Adyt, az optimista, a harcos Adyt, sokkal inkább a 
„dekadens" szimbolistát, a pesszimista, szubjektív lírikust, a t ragikus 
Hunnia költőjét mint az új , a függet len és népi Magyarország harcosát! 
Holott éppen mint ilyen volt ő aktuális még 1940-ben is mind a magya-
rok mind a jugoszlávok előtt. Ezt a kevésbé ismert Adyt kell bemuta t -
nom — írta Plamenac —, habár úgy érzem, ő sem nyú j to t t a a tel jes 
Adyt, nem muta t t a be eléggé Ady kivételes, rendkívül i egyéniségét is, 
amely azonos volt a rendkívül i korral . 
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Plamenac vázolta a magyarországi viszonyokat, amelyekből Ady 
eredt, megemlékezve arról is, hogy a nemzeti függetlenségért vívott 
harcok mindig egybeestek e földön a társadalmi for radalomér t vívott 
csatákkal, tekintve, hogy a hódítók mindenkor a magyar reakció erőire 
támaszkodtak a haladó erők ellenében. Ez a közös — együttes nemzeti 
és társadalmi, osztályharc adta a magyar irodalom színe-javát, ott a 
kuruc-daloktól kezdve, Petőf i t ugyanúgy mint Adyt is. E költők sze-
mében-szívében a nép mindig a dolgozó nép volt, sohasem egyúttal a 
reakció is, de mindig a nem-magyar dolgozó is, amint ez a valóságban: 
Dózsa körül, Esze Tamás körül, Péró körül s a munkásmozgalomban is. 
I r t P lamenac a lassú polgári fejlődésről is, az első felfelé törekvő pol-
gári fej lődés —: For tunatus Imre, Bakócz, Fuggerék, Thúrzó u táni idők-
ben, habár a kereskedelmi és uzsoratőke mellet t a 48 előtti időkben 
Kossuthék, Sináék, Széchényiék igyekeztek hozzájárulni az ipari tőke 
fej lődésének meggyorsításához is és Berzeviczy Gergely m á r a napoleóni 
időkben megalapítot ta a magyar polgári politikai gazdaságtant mint 
tudományt . Az 1848—1918-as években mégis az ipari tőke még kezdet-
leges, még tovább kíván fej lődni (egyidejűleg a f inánsztőke kifej lődé-
sével) s úgy érezte: 1) együtt a parasztokkal és munkásokkal gyorsabban 
ha ladhat és 2) e közös harccal meg is fékezheti a szociális forradalom 
kitörését. így kerül t sor egy olyan osztályközi és népközi együt tműkö-
désre, amely egyrészt az 1918-as „őszi-rózsás" forradalmat , másrészt 
pedig Adyt adta. így válnak érthetővé Ady prole tár - és parasztversei 
ugyanúgy mint a Magyar jakobinus dala is, hogy: Dunának Oltnak egy 
a hangja . 

* * * 

így fej lődött ki az az ú j magyar kul túra , amely megpróbálkozott 
a régi leváltásával, hiszen a hűbér i rendszer már a XVIII. században 
is képtelen volt kul túra- teremtésre . így kerü l t sor a század végén 
Batsányi, Csokonai, Berzeviczy, Martinovics, Hajnóczy ú j ku l tú rá já ra , 
amely i t t-ott már nem csupán polgári, de népi elemeket is tar ta lmazott . 
Megteremtet te a maga ú j ku l tú rá j á t a 48-előtti reformkorszak is, amely 
pl. Petőfiékben, Vasváriékban, Táncsicsékban szintén egyesítette a pol-
gárt, a parasztot, a munkást . A forradalom elbukott s így kerülhete t t 
sor arra, hogy Petőf i t is meghamisítsák, mint tet ték ezt a XX. század-
ban Adyval is. Ezért nem érvényesülhetet t a maga korában Kom-
já thy sem: 

Ki fény vagyok — homályban éltem ... 

Ady sem: 

Fülembe forró ólmot öntsetek 
Legyek az új az énekes Vazul, 

ahogy a nép fülébe is beleöntötték a forró ólmot! 
Ezért azonosíthatta magát Ady mind Dózsával és Esze Tamással, 

mind a korabeli munkással — paraszttal sőt haladó polgárral is és ami-
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kor rádöbbent a népek közös harcának szükségességére és szükségszerű-
ségére, a Dunának-Ol tnak egy a hangjá- ra , akkor kapcsolta ezt a nem-
zetközi-népközi harcot az osztályharccal a maga talán furcsa, de akkor 
korszerű fogalmazásában: 

Árpád hazájában jaj annak 
aki nem úr és nem bitang — és tovább: 

Mikor fogunk már összefogni 
mi elnyomottak, összetörtek, 
magyarok és nem magyarok . . . 

Ö az igazi magyar , ha Hunnia nem is ismeri el magyarságát , ő te-
remtet te meg az igazi magyar irodalmi és népi tradíciót, az ú j irodal-
mat, költészetet az aszott hún földön. így válik s ezért kihívóvá, da-
cossá, Titánná, fo r rada lmár rá és harcossá, harcosává az ú j hazának, a 
régi ingoványos ugaron, a láp világában. 

* * * 

Egyéni, lelki harcai így azonosultak társadalmi harcaival; lelki 
problémái és küzdőtere a társadalmi problémákkal és harctérrel . Harcol 
egyéni aff i rmációjáér t is, de egyúttal s ugyanakkor népe-nemzete győ-
zelméért is. így válik kora szimbólumává, zászlajává, hiszen személye-
sen ma jd ugyanúgy meghatározott , mint világnézetében is. A VÉR és 
ARANY szimbóluma ugyanúgy Ady belső-külső harcainak szimbóluma 
mint a koré is, a haladó köröké is egyúttal — a finánsztőke és az első 
vi lágháború előtt vagy idején. Számtalanszor fordul arccal Nyugat felé, 
de Párizsban mégis idegennek, keletinek érzi magát, önmagát is! Mégis 
azonosul a Zola, az Analole Francé Párizsával a Dreyfuss-pör idején 
vagy után, mélyen megélve Párizsban is há t a vér és arany emberi d rá -
májá t . Nem lát különbséget sa já t sorsa és a dolgozók sorsa, a maga 
magyar sorsa és a sok-nemzetiségű Dunamedence sorsa között. így már 
első, önmagát megéneklő verseiben is kifejezésre jut népének és a Du-
namedence népeinek sorsa, aminthogy e problémakör kifejezésre ju t a 
Huszadik Században, a Szocializmusban, Szabadgondolatban, a Nyugat-
ban, a Galilei-Körban vagy a Társadalomtudományi Társaságban is — 
Szabó Ervintói Lukács Györgyig. E kor zászlaja Ady Endre, aki személyi 
— egyéni problémáin át fejezi ki és tükrözi korának és népének—né-
peinek problémáit is. Ugyanolyan éhes volt ő maga is mint népe, mer t 

Éhe kenyérnek, éhe a Szónak 
Éhe a Szépnek hajt titeket. . . 

Nem, Ady nem volt dekadens és versei sem voltak homályosak, ha 
az ú j embert megfelelő ú j nyelven, ú j stílusban és ú j szótárral énekli 
is meg. Ű j nyelvet teremtet t , ú j szimbólumokat, ú j korszerű mitológiát, 
ú j kifejező eszközöket, ú j expressziót, ahogy azt egyetemi előadásaiban 
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bará t ja , Babits Mihály — 1919-ben, Ady halála u tán fogalmazta meg 
— mint az egyszeri, de csakis egyszeri, odaillő, de csakis oda illő, 
expresszív szavak kifejező eszközét. 

* * * 

Sa já t fordításairól ezeket mondta Zarko Plamenac: Ady 1906-tól 
1910-ig, ma jd a háború alat t í r t verseit fordí tot ta főleg. Akadnak kö-
zöttük gyöngébb versek is talán, de az akkori Európa l í rá jának legkü-
lönb remekei is, Igyekezett a legerőteljesebb verseket kiválasztani, de 
úgy, hogy lehetőleg a teljes Adyt nyúj tsa : főleg program-versei t , ha r -
cos verseit, de személyi l í rá ja legjellegzetesebb költeményeit is, amelyek 
akkoriban szenzációt kel tet tek honában. Válogatás közben tekintetbe 
vette jórészt Ady azon verseit is, amelyekről Ady maga mondta, hogy 
mint költőt főleg a politika és szerelem érdekelte. Mégis úgy gondolta 
Plamenac: Ady szerelmi l í rá já t jócskán fordí tot ták már előtte is és sok-
kal inkább mint a nagy harcos verseket. Ezért a szerelmi költészetre 
kevesebb súlyt helyezett. Ennyit a válogatás elveiről, kr i tér iumáról . 

Fordításai minőségéről nem sok jó szava volt P lamenacnak! Azon 
volt, hogy ismertesse a harcos és még ismeretlen verseket, azon belül 
pedig azon, hogy megőrizze az eredeti formát , eredeti r i tmust , főleg 
persze az eredeti légkört. Mégis kijelentette, hogy ő maga nincs meg-
elégedve velük — távol áll a fordítás az eredetitől. Habár elismeri, a 
fordító elé gördülő nagy nehézségeket, mer t nehéz r ábukkann i az új , 
expresszív mitológia addig soha nem használt szavaira egy ú j nyelven, 
megtalálni az adekvátot, az odaillő és csakis oda illő kifejezéseket szerb-
horvát nyelven. Nem pretenzióm, mondta, hogy a megfelelő és egyen-
ér tékű Adyt nyúj t sam. Nehéz a kellő, megfelelő, odaillő és csakis oda 
illő szavakat annak is megtalálni, aki anyanyelvére fordít , há t még 
annak, aki Adyt anyanyelvéről oly nyelvre fordí t ja , amelyet fe lnőt t 
korában saját í tot t el. Az olvasót a fordítás nem fogja szuggerálni mint 
teszi ezt az eredeti vers. Meg leszek elégedve, — írta P lamenac — ha 
a művészi szuggesztió illúzióját nyú j tha tom legalább. Ha az olvasó 
legalább Ady eszméit befogadja szívébe — úgy fe lmenthe tem már m a -
gamat, lelkiismeretem törvényszéke előtt, akkor talán már nem követ-
tem el bűnt a művészet ellen. 

Így ír t Plamenac 1940-ben, tudva azt, hogy első sorban a harcos 
verseket kívánta elültetni az ú j szívekbe. 

A versek maguk jelenleg nincsenek előttem és így még címeiben 
sem tudom itt az 50 verset megjelölni. 
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