
S Z E M L E 

LUKÁCS GYULA 
HÁBORÚS KÖNYVÉRŐL 

Az első világháború után jóné-
hány esztendő telt el, mire megje
lent a háború borzalmainak irodal
ma. Mintha az íróknak nyugodtabb, 
emberibb légkörre, nagyobb távlatra 
lett volna szükségük élményeik u i r a -
éléséhez, elrendezéséhez és feldolgo
zásához. A háború után nem változott 
Európában sem a politikai, sem a tár
sadalmi helyzet, a légkör sem lett 
sukkal emberibb. Már pedig az írók
nak, — ha nem csupán feljegyzést 
akartak adni — felelniök kellett vol-

- na olyan nyomasztó kérdésekre is, 
• melyeket a háború minden koroknál 
határozottabban vetett fel. A kon
zekvenciákat kellett volna levonni-ok. 
De az írók hallgattak a háborúról. 
Helyettük a kor beszélt, a háború 
utójátéka nyomorult szereplőivel, 
mint egy borzalmas grand-gignol: a 
vakok és mankós koldusok, akiknek 
mellén vaskereszt és vitézségi érem 
csörgött, de alamizsnáért könyörög
tek; a tőzsdések és lánckereskedők, 
a nyomorúság e vámszedői s azok, 
akik a háttérben már egy újabb há
ború terveit szőtték. Az írók helyett 
a forradalmak beszéltek Berlinben, 
Bécsben és Budapesten, a szörnyű 
nyomor és munkanélküliség. 

Volt ugyan egy iró, akit nem ej
tettek zavarba a polgári társadalom 
ellentmondásai, — Henri Barbüsse! 
— aki még a háború alatt mondta el 
kész Ítélettel élményeit. Neki nem 
volt időre, távlatra szüksége, hogy 
megfejtse a nagy hazugságokat, h i 
szen régen ellensége volt a tőkés 

rendszernek, amely fejlődési törvé
nyei szerint jut el az imperializmus
hoz, a; háborúihoz, A háborús iroda
lom mégis jóval később* született 
meg. Az új műfajt, a háborús él
mény-regényt Remarque teremtette 

meg milliós példányszámban, a világ 
minden nyelvére lefordított könyvé
vel, melynek a Höffer-jelentések egy 
állandóan visszatérő s szállóigévé 
vált mondatát ad'a etaül': »Nyxtga-
ton a helyzet változatlan*. Ezután 
gombamódra szaporodnak a háborús 
élmény-regények. A kispolgár akkor 
már szívesen olvas a háborúról, 
amelyben mély sajnálkozások formá
jában a maga hősiességét is megün-
iiepelihet' egy tócsit, sót mintha a. 
zsákutcába tévedt polgári politikai 
sem nézné rossz szemmel ezt az ár
talmatlan ipacifizmust. -A forradalma
kat is leverték, a háborús rokkan
tak is eltünedeztek lassan, — meg
haltak vagy müszeimiet kaptak — a 
nagyhercegek felcsaptak sofőrnek, s 
azok a költők, akik »csak a formá-
ban« kerestek forradalmat, kezdték 

lassan újra alkalmazni a nagybetűk 
és írásjelek használatát, melyeket 
oly forradalmi hévvel vétettek volt 
el maguktól. Azidőben szerzett egy 
Woronoíf nevü világcsaló milliókat 
azzal, hogy hosszú életet és teljes 
erőlétet ígért a kivénhedt bárlova
goknak, akkoriban fogták ki a mo
tort Paris utcáin a lolkes ifjak Joseí'n-
Baker gépkocsijából, s akkoriban nép
szerűsítették Európában a muzeumo
kat járó angol hölgyek a jojót. S 
Hu-rópa börtöneiben 11 íind, több és több 
lesz a polit kai fogoly, a mélyenélő 
milliók újra áhítják a forradalmakat, 
a porosz sö: csarnokokban pedig esy 



sápadt ember fisztulás hangon szó
nokol és újabb háborút sürget. 

Akkoriban árasztották el Remar-
que hatása alatt a könyvespolcokat 
Londontól Vairséiig a' háborús élmény
regények. Csak magyar nyeiven va
lami harminchat író írta meg hábo
rús élményeit, de ahogyan a világ
irodalomban ebben a műfajban csak 
Barbusse, Ludwig Remi és Dorgeles 
tudtak maradandó igaz müvet és mű
vészi alkotást adni, úgy magyar 

nyelven talán csak Kunez Aladár. 

Érdekes, hogy a mostani háiború-
nól a Szovjet Szövetségiben egymás
után (jelennek meg. könyvek, mig 
Nyuigatról alig hoznak áilyesmiiiről 
hírit Vajjjon Nyugaton méig nincsen 
»:ávl!atiij!v« .az íróknak borzalmas él
ményeikhez!, vagy (túlságosan riasz
tóan hatnának'? - . . 

íme, már a vajidasági! magyar íiro-
daloimnak .is megvan a maga háborús 
riportregénye. Lukács Gyula írta, aki 
a mostani háboirú után tette liismerltté 
nevét a vajdasági irodalomban éppen 
napié jegyzeteivel. Lukács Gyula mun
kás, ezt a társadatai helyzetet azon
ban a v:!llá.gf;rodalom már régen nem 
veszi figyelembe. .Senkinek sem ju
tott eszébe Gorkijt azért diieséirmi, 
mert pékinas volt és dokkmunkás. 
Viszont a munkás éppen osztályhely
zeténél fogva, tisztábban kel'1, hogy 
lásson, hiszen a bőrén érezte az'ural
kodó osztály igazságtalanságait. Hely
zetiénél fogva öntuidatosaibb kel l , hogy 
legyen. S Lukács Gyula nem mint 
íiró csatlakozott az osztáTyhairfclhoz, 
hanem imiint öntudatos munkás. Elöl
járóban ezt kellett leszögezni Lukács 
Gymlia könyvéről szóliva. 

A Sárga háizit(ól a csendes Donig 
című könyv szerzőjét 1941-ben halál
ra dffiéltéik. Tizenöt társát, Köztük 

édes öccsét is. szeme'áttára fel
akasztották, ö néhányad magával ke
gyelmet kapo;tj, ilíeJ.ve bümtietósét t i 
zenöt esztendei fegyházra változtat
ták. Ezt egy (romantikus szabadkai 
utca leírása után mondja el, mlind-
já'rt a könyv elején a szerző. Ezután 
kezdődik a regény, vagy ahoigyan a 
könyv címlapja mondja, a naplójegy
zet. 

S lehetetlen i t t meg nem ál'ni egy 
pillanatra. A Sárga háznál, amelyből 
annyi/ vollt a Bácskában, liehetétlen 
szégyen éi lelik'jfurdaiiiis nélkül meg-
taigadroi a felelősségvállalást annak, 
aki csak -ebiből a könyviből szerez 
majd! tudomást a sárgaházak ml s a 
bennük ellkövietett gaztettekről, a bi ;-
tófákiróV, melyeket a »szegiedi gon-
dolat« jegyiében állítottak fel a há
rom és fél esztendő alatt Bácsika 
mindlen részében. Lectoni salutem! — 
köszöntötte a középkori szerző olva
sóját, Lukácsi Gyula pedig tizenöt 
vértanú társa emllékémek áldoz mi 
előtt rátérne a maga kálváriájára. Ne 
beszéljünk hát íré és olvasó viszo
nyáról, ne beszeljünk kodalomról, 
mert túlságosan ösztövér ez a szó 
Lukács Gyula könyvével kapcsolat
ban. 

A szabadkai Sárga házból a Mar-
git-tklörúti katonai fogházba vitték a 
kegyeknet kapott halálraitélliteket, a 
hatalmas szürke kOJpüie.be a -zén i -
tér közelében, közvetlenül ia kis 
zsindelyes Törökbástya melilié, ahol 
az óriás Emili pengette esténként ci
teráján az érzelmes dalokat s a fes
tett, tulipános, kopjafás boxokban 
szerelmes párok szorongatták egy
más kezet. Ott á'IMak a bitófák a 
szomszédos udvairon, harsoigtaik a 
kürtök és roppantjak -a csigolyák, 
kínozták, aka szították, deresre húz
ták, gtuzsba kötötték az embereket, a 
»hűtleneket«, míg odakint csilingelt 
a vii:r.aT.os. a 4-es nyikorogva szállí
totta vidám utasait a Jánoshegy fe
lé. A szürke házban embereket mé
szároltak s k in t jókedvűemi folyt az 
élet! Micsoda szömyűsiéig! M i ehhez 

http://ie.be


K 
a cáiri Oroszország kegyetlensége. 
Raszko'inikov Szibériája. rn;L ehhez a 
Holtak háza, amely bein egy másik 
halálraítélt jeigyezte élményeit!? 0<tt 
legalább a környezet is résztvevője 
volt a 'szerencsétlenek szenvedéré
nek ! 

Lukács Gyula nem szörnyülködik-
ö igyekszik 'tángylagos maradni, ke 
meny kézzel formálja meg a halálra 
botozott Vuko'vics Matkó alakját s 
eiérzékenyedés nélkül beszél a fe
gyencek további szenvedéséről. Az 
író hideg fejjel dolgozik, J Z olvasót 
viszont annál nagyobb9 erővel ru^a.!-
ja magával -a borzalmas események 
izgalma. Már megyünk F® toivább, Bu
dáról Vácra, s onnan a frontra. lány 
'Gusztáv tábornok második hadsere
géinek egyik büntető századaként. 

A könyv fele a frontról! szól, -a 
büntető század viszontagságairól, az 
állandó halálos veszedelemről, s itt 
a különbség, — nem tudom, érzi-e 
majd minden olvasó? — a rég1!' há
borús regények és Lukács Gyu'a 
könyve között íRemarque és ifcársai 
vélbtleniül kerültek a frowtra, vagy 
talán lelkesedtek :s az öntudatlan 
milliókkal együtt s a front szenve
dései) formálták őket pacifistákká. 
Könyveikben is nregm aradnak haza-
szerető .polgároknak, nem 'látják, 
vagy nem is akarják meglátni a há
ború i|gazi okozóit. Ezért tétováztak 
oly sokáig, hogy megírj ák-e egyál
talán, a m t láttak -és átéltek. 

Lukács Gyula a rendszer ellensé
geként került ,a bitófa- alá s a front
ra is. Odakint már felszabiadluitabb 
lett, a halál már nemcsak ,reá és 
társaira leselkjedeitlt. hanem üldözőik
re is. így aztán sok taktikára, böl
csességre és talán ravaszkodíásra 
volt szükség, die mindezt csak bátor, 
önituidiatos emlber tud;a cs'nálni. Inpo
ri ál ó fegyelmezettségük, szervezett
ségük még az ellenségből is elisme
rést vált k i . Sőt a imásodik hadsereg: 
felmorzsolódása után már a pibéksk 
is diörgölődznek hozzájuk, hogy al'i-
bit biztosítsanak maguknak. 

Nem, nem íregény ez, ilyen hatal
mas nyersanyagot nem is lehet re

gényben feldolgozni, me>rt szétvetné 
a reigany kérelmeit Lukács Gyula nsui 
is pályázott irodalmi babérokra, ha
nem kordokumentumot akart adnü. A 
kompozíciót ennélfogva elhagyja, a 
bírósági tárgyalást például egy oH-
dialon intézi el, míg jelentékteleneib > 
részekre sokkal több időt pazarol. A 
borzalmakat oly híven, annyi termé
szetességgel írja fe. hogy iaz szinte 
már cinizmusnak tetszik, pedr)g Lu
kács Gyula lérző, melegszívű emiber. 
Nem róható fel neki. hogy Vukovücs 
Matkót kivéve iinkább azok az ala
kok jelennek meg hús-vér alakjuk
ban, .akiknek talán néMlözri \ck kel
leme 'ezeket az •emlbari külsőségeket 
a könyvben, Ezek soikjkai élesebben 
vannak megrajzölivai. mint a könyv 
szenvedő hősei. Jungmann főhad
nagy, Vujkoviiicis hadnagy, a váci 
fegyőrök valialhogy; jidblban benne áll
nak az életben, mint a munkaszolgá
latosok, a kommunisták vagy a z s -
dick. Az 'üldlöziöt'tek passzív, tehetet
len, szinte állati szenvedése majd
nem ellenszenves. Csaknem elikéipzeflí-
hetetlen, hogy emiberek ennyire k i 
vetkőzhetnek emberségükből. Nem a 
keretlegények a gyilkosok, hanem a 
szenvedők, akikből kóveszett a láza
dás legparányibb része is. Szörnyű! 
Cseh Károly,, az adai 'tan!tó. atóoíy 
sokan (ismertünk, itt a forrad a'már 
kJssé sztereót! a> jel élivel miozo:-; Be
szél, levelet ír, az lUidivarcin k t ;uk sé
tálni, szabadkai harcos tár~d UUM 
érdeklődik, mégsem látjuk magunk 
e'őtt. 

A könyvet az események uralják, 
nem a helyzetek. Ezt a szerző :s ér
zi, aztán hamar el is időz egyes je
leneteknél, de sajnos, nem a legfon-
tosabbaknál. Ného1 kevesli az iro
dalmi eszközöket s iákkor megpróbál 
költői hangot használni Persze. 
i : yenkor 'taümészetellenessé válik, s 
amit mond, keresettnek tűnik. Pél
dául: » A z úttest szürke ibaza'ltklövei 
között sokszor lopta magát életbe a 
fű.« Vagy: »Egy perc múlva i von ág
iik a fehíérarcúak során.« 

Nem akarok kicsinyes lenini, za
varos körmondlatiokat 'idézni, modo-
rosságokait megjegyezni. amelyek 



minden imás könyvben báut-'óan hat
nának. Megállapítottuk, hogy ez a 
könyv nem tartozik az egykori há
borús regények miífa.'ába, célja is 
merőben imás, de más a megjelenés 
hellyé, ideje, légköre, s ami a legfon
tosabb főleg a szerző különbözik 
nagyban a rég : pacifista emlékiratok 
szerzőitől >Czért kap nagy jelentősé
get a könyv, inert harcos ember ír
ta ,a harcról, küzdő társairól, embe
rek bukásánál és szabadulásáról 

Nyomasztó könyv! Olvasását le
li etétlen abbahagyni, viszont ha be
fejezte az ember, igyekszik elfelejte
ni . elnyomni1 emlékezetében azokat a 
szörnyűségeket, amelyeket a hitleri 
támadó háború művelt. Az örült me
neteléseket, a minden képzeletet túl
szárnyaló éhezést, s az ütlegeket-
Az első részben un ég biztatóan, bá-
torrjóan hatnak a szervezett akciók, 
()k tcíber évfordu ló j ának e?. y sége s 
megünneplése, a folyóirat-terv a 

fegyházban, érezhe.ő az ellenállás 
legalább lié ékben, de a második rész
ben, a fronton csak a pokoli szenve
dés, mely körűi a szerző cptiimizimu-
sa sem tud előretörni, általánossá te
szi a kétségbeesett hangulatiot. 

Kár hogy a szabadulást nem írta 
meg Lukácsi Gyula; annyi kilátásta
lan szörnyűség után a vigasztalást. 
Fzzel nem .szabad adósnak marad
nia. 

Végezetül: köszönet a könyvért, 
melynek az öntudatlan tömegek át-
nevelésében bizonyára nagy szerepe 
lesz s hála a szocialista mozgalom 
hős e.5üi ek á 1 dez ax>ss á g rké r t, kö z tű-* 
Lukács Gyulának, ak-;: nem ezzel a 
könyvvel alkotta meg élete főművét, 
hanem azzal, hogy résztvett-a har
cos mozgalomban. A könyv csak bi
zonyíték, de m n t ilyen a történelem^ 
súlyától terhes-

Herceg János. 


