
A MUNKA ASSZONYA  
Markovics János elbeszélő  költeménye  

Néhány arliegrázóan фeh~tlség+ea tralbarveuhssel jelenitkeze гtrC iгaclalrruurrkban iM.ar... 
kavvcs J,á;nas, а  »1d« 1947 éмil ver lyázatána& 	 Јakiar+ek díjnyert ~ s 
kd'rbeményét —, k+nssé efш ésetten —, mvosjt 	enteflJk  meg  a  kóиállalllat. 

»Jugoszláviában boldogok a hegyek« — írta dachaui versében —,  »valahol  
Szlovéniában, egy szikla-iatáldá, mélyén . ., partizán férfiak, nak, proletár pás~ -  
tunak közö,tt •, új пnegvált ringat ,a vörös jászol,« 

Ne~gycхd,fiéil г  eszbend ő  tгelt e1  aizóita, h0ay 1Vlarkoм iгcs Jánю s, é Іletiében Italán ,ei'. ő - 
вг&жп, áelemelt fieijjd teljies érték ű  гemrfYуerként гrruІ 	enlheteltt egy иј ,  egу  emjуeri 
tiársadWomћаai. Szidlus fantiázщa mle'gilátlta: az új srгímiekelh, t•anúlni, v;g 	aka- 
rafta 	nre+rikedгtt и ј  Esaneneitkeil — a számiána talám ákkpr •  +mé.g иј  di gцe- 
d'üгlva'láarr értie!17rres ér ►beilenшnen. So1klat tlaniu гlt. AmmYilt, hagy е  t ёЈ1ќ 	e!gy esz- 
tendŐs vers+ét  ra  'тáт  csak,  n7hmlt feјlliőШésének •egy1 ►k á111отdiа•át 	tié,kelhetjü'.<_. 
A bínál,at szeгp+antjla гiib+ál »A mu*a assziany+a= ,ma unár alúg időszerű , 

Annak idején а  bíráló hizo гt+tsá гg agá1111aiptítottla, hogy  »az első  díjjal jutrг t-  
mazott elbeszéló költemény feliilemelkedik az atlagon s nem csupcćn a jugoszlú-  
viai magyar irodalom számára jelentSs alkatás.:< iЕgy másik, tа1án nem egész  tj. 
átgondolt bírálalti meg?á41а1пнј~, hagy » ЛTarkovich ✓dnost a m,egszallás és Da.cha~г  
е'lményei hajtották halalá gondolkodásba és irodalomba. Színes а  képzelete,  
anuzsikás a szava  talán túlságosan Is.  . .« Nem egléšzem, v;aagy 1 иаláт  Іgészében 
rum  .egyerгünk e b.írálatita!1 ra  — дé а  ipiálbyáza ~t éš а  csak most-  kё1- 
tiemémy ги?tjálr,oz hozzátarttoziik .az rг.(kikоri bírálait  ггSl. 

»A munka asszonya« nagytealjede111mű  evъ~szélő-kы.teдnény. Az  a+s,szxnnyt 
ér_eklit, a+k i új Jugaszláиiánklban felsz Ibadiшlt; egyszenre szabclult fel a asal,ád 
és а  kіаllпtializmus — di Imёg ezenfelwl »Ia anaг111t,« сФој éЛiнгек , а  tudatlanság 
ralb+ságáьóil.  Persze ez avem jclenitY  azt,  hogy Jugaszláмiia valamerLny>i a гsszanycі  
má,ris tudiatában иоllп ;а  áannaik, hogy sziaibal, 11rlo гgy eunlb+ermé v гálto гtcták 	fasflzrnus 
elkuni 	mcban h&п  hаilállit +ha11t srг&ezneik. Tanán пгеип  tпuda indnd1  de.  mцiruclainy-  
nyiдwk számráma mléaris Szalbad 1ettlt az ígt; Ia, +feгjCiadlés, а  мillágio гs+ság, az emlrerré- 
иáФа .q  útja.  

Ezt az assz ~cмryt; а  fer ~Szaгbadtlt гsгsrгanyt  vezet  гvlégig а  kaltő  Qnult+o és 
harcon, s a rnіцmikás, aholl »szöuvőgгép dia11o1 és +a »námar kanoaniels őlt1 zwd+ít &e1y -  
mves ha~'ána,« »fejsz.é$e •s гuh+arnиa  szeli a f  egёt s а »szeгme( nuwn(kaltervek, íra- 
+bоk tömegén +pl?hen . . . 

Ez +иaltái, eizzé lettl és ez  lehitsz --- unu.ubatja а  kö1?t 	z új iasszomymalk, a 
фrak,tarvezetőnleQ,,  a  Фат ítónlak, a tudósnak, az 	asinak, az ón,ak,  la  unűvészn.k, 
а  vasйté~ítőчvek éа  иégгщ  legszebb, aliegildöllt'ói;  soraiban  — ~az anyának •  

Ma+rkoи iгcs J ános I  ményének nagy ёr+dle гrrre, hоgy a v  а +1' Іо  s ~а  g а  t mu- 
tatijla„  azt a. va1'о•s+ágo гt, amiely ar,ó mesizlletiilbem. va1lóar~ínűYeg геg nњasett,  vagy  
)<егаг11á1>lыs nincsen m+ég nrwndenü*, die гamle1ly  1 eh  it,s• é g е  s. t~ehált igaz :  1gen, 
»a мa,gyész+rnűhely niégy гiiiveglfialán n алуfёІny Сsanag« untár, és j ~ár a tónténel. ,rn. 
yQiáitikhaфa.tlanц+l a felhér фanitiememiben,« 

A  fсlszabadu!'1t a гssz~жry -- тuég иеагл  slzahadг  eg+éiszem, di csa гk azért, mert 
még  nem  ёurzi фeljess+égébem а  félszaп altrrlllási 1  е  n  у  ig lé t, mg  tú•Lságasian ;  elLfag- 
Iadjátik  a piac, kony+ha ёs гpelenka+gomdok és; nuuit unlég ra) liáril7ak egYтtésze is ne-- 
hezen 	7;e +annótll +а  gőigös,•  di mindvlégi ~g  hazug  gofndoІatmál, hogy ő  »la t°-  
т<tnз.tés, klo.rкrn.ája. VallóЈlá`ьaц  (függ~eltlen 	a'1:tó11,  hogy  vdllt,e » гterenrtés») ,m'kor 
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volt a ј 'oы ágy, a zsсllér, a. лapszámos, ,a mkam ►ká,s, ia ,klilsQlLиait(almiok, а  hívartal•-  
mгaki sorba ~ g^öгnyІвt anlérnёk, arv гos, ra Rdk Іфe~lerek ha.ráсsvágyát  kiszo►l►gá 
atortnrtaudós — a teвemr гtés karюniája-? Ez гt 	ји' örleg хleeePtюb asak azérlt rlu;ruzsb.l-  
ták а  f,ülünktк  mo~s5z mravok s tian^-löók!, hioigy a, agnІmQc nalbsъoClgavaltáltl 	árez-  
zük .anlnyira. A jrá~bágYasszony etgy fokkal nvég ie,1 ~,Peli~lb van, nInit а  jrobbágy  
—  örrüll;iön Itehát а  Jnlbbágy .а  darс.sen,, ih.ogy Qegialliálbb az »els ő  éjszakák« n.em 
пвérgezik a'le•kéty 9 ihagy a e ѕt+ét »meдп  ,árn Іllj,álk ]reánylр lacok.« 

ha e'lkaцit{a is га, fii!atal . krölWdt а< ivers і1юг d йјј1$e, s ha unláx а  valóstá.g' csú-  
csán ' látja is a teg•narp mg »uпols,óibeknгőik mvюlІebtgörlbi.áЛt« ,p ~rrd'ietáir.as~zony —  
rrвég mindig igazalbbi iigaza~l ír, mint гvolltak ,а. gmatpi hazIlJIg iilgarzs гá;gok.  

I-latárazattan vammak rtúl ~zásо  s Mr ґrlkolvic гs J ~ám ~as vemsiélban, ,s n~hal га  képei ~  

sem ег 11еg vil asiák; n~ho1 egyeares Іrп' .e ~rőlftelt!elttiek. ,Igy ~ in!e.hézQcesmlak s peп  ezlért 
nenn е1 ёggé rkí.fej`ez őmёk tarrt`juik az оllгуа  к.г~А lекег +и, mint: ö 
volt kábm>.гаваја «, vagy, hagy »і raktolrok, сs ~é гplögiétpek z orr i rá n c a cs гik4lag« (т   
nek a zamánic а  asápl г lglé'Pefn?), v~gy .аг  » fölllgywjltlábt anyatteз« pé1dánцl.  Rvm i 
srok esetben nam tZlták (dlöirög-li,ifъöriög, rtaтiítiva-allkafiv а-rámyítva, fián.akeкlol- 
gozbn.ak, stb.) s itt Aramy Jánasn nl'. гvartkюzhа lY,п áJnlc: 

» Megá• 11ј  :  mi - k г>'пnryű  ёs még is be гвгéР  
•Cadenti.ás vers az  ,;дгугеп  bersz~rd : 
»Etarátak --- lrcok; s і iгrtá4 ás allud,tál, 
Könnytő l — bre.sz гédt ő l; ajtómiál — 'sokalkln.ál, 
Kezére — 'tёt+eijére — гképze,térrle« 
1~: s m ég sok e:zer hгarsюmllió á ra, érr гe. « 

Külön keP'leme beszé!1,rrnünk а  köllteпnlémy 	tunikwsságtáirб l.. Marko'viios Járnas- 
nak l:atárх)zottan van ériéke 	riltmwshoz rés ezt b гölasődailálban meg is ;rrвulta~tja.  
De a k б'.temény nаgyгclbb résizében .а  lkёmlпyeгbb mvegoildás гt váya,srгitja, s akkar 
kapjuk az lyen, látszólag:os ritrni:kusságukban is ;  tr 	bállan sarnkat: 

Varrrlak: 
sпtlbát,  
sü гveget  
а  mezők fi'aniak, 
s cipöt, 
usi'zmrá t 
rrn:índem diollgazón гak. 

> А  ri ~tnlurš lа1у  láthаta:tUaтi иаlат ►i~, iMit n_nkálbib ё rizeni, mint ihaldrani« — marlid- 
л ~а  isrmért Arany 7ánоs. Talán a огцга1116 hđfbáj'а, де  a köl ~temény jelentős részében 
nem hallja, di nini is éirzi а  ~r1'vbmiwsгt. Éls — 1ha már .Arramynál vagyunk —, rnlég  
valamit: a köbemiény szerint a sulbdit'rés s ►ülvre;get a 1bö ►rgyáriban, vatr' гl~iák. »1✓s 
rl+incsen olyan rége, k ö p ö n у  ig, 'Milbal ne téln ~ék ergy hriltvány вгиплауу  —  
rncndla Arany ,  aki ve.1,ünk egytid гt úgY  hi'srzi, 'thogy a rsёnreg аеiпз, knvcs,mra,, és 
ezek szerint nem is ia мrgyámlдan. k ѕгzriill. 

Ezek  azonban nem nagy ihmbáik. Knlllöoöse гn ir.~ean akkor, am:lkar alrya аІ  gyö-  
nуöтíí sorok is vannak г  e költemény!ben, rr1t 	'kiгául, 

» — ,k+ernyer гelk Іапгу .ј ,а,  
Вас slk га«.  

vagy : » dlús g3гürrrnö4csfál  kontya  aLaitlt«, vagy : » Мá1Фцк  la .hegy, amN3k ra kő  . . .  
Basznr'!а  иáramdós . . . ! «  

Kfilönösen  nagy &d'ентІг  а  kd'.itemlénynek, hogy szintre rvégigrohan ig 1 s z 
Jugo~szlávшán és meg~r1eztieti, elllhnklerti ,azt га  vat"ló ~ságat, hagy Ihazánk ntindem  
egységes részéiben, minden  nlépiinik  
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»szlávok,  
mаgyдarlok,  
maunQaáasok,  
Qлaralwbok,  
¶gamюпcok.,  
diá;kak«  

egyfоrmйn harcolt, egyfarmtia szíп~l, ilenadiдlettё1, hrtted 	•ment » szíviikhe  
1',ёltözött а  testve.'ri épјtés nagy tiixe s a végtslenbe} vágott utakon világít  a Íö 
vő  filé.«  

A  ,gandalatsaraban ъeg7fialjetibaт  azit Qáif~ag~ásІгllhatná:nik, hо,gy a k, i✓ i~ta külќјnvá- 
,laszbja. a tan,ancort а  dlktál. Uagy iénez.zliik, ahagy ia'itfanan+c Is banwl és diák  Is — 
kár voilnа  elvái'laaszaban őket egy!mlálsbál. 

Relfagásában derűs;  .о(piti7n;ista a kölibeгnény és ez ,is érdeuтie. »Mknkcíbain- 
dulók boldog kacagását issza а  reggel« s a »bölcső  mélyén пецено  szemwkkel 
ébred n gyerrnek . . .« ~z®, eagészsiéges garudalat, hogy a I ьöI ics m,е lllatt  »tervet 
ringat« az атуа . 

A  mai Markoм i,сs Jáno ~st nean 1elhe,t s neam is kaarj ~ik e kaöleem ~ényNböd m ~e,-  
i!bélrui: Teáhrllikábаn, twdá~ban a гzlóba ,lgiem, solkia~t fejilőсю>1t — е!1-  
gelndoФásai éчв  gondolaaiea ~i <1~edii,g aruár aakkor Is széipaeüz vdlltak,. .  aim+ilko,r a» Mu гnka  
asszonyá`t« lirta. Az 4j ,Mlaarkov сs. JІá юs ií:gy ' éпегkІе ~1: 

» E s z m e! Gyü j tas rrlagadlba rnllnad оn árlva néipet, 
;s egy színibe kaviá ~csol' ј  fekebéx, fehé.ret... !« 

;Már 'а. »Munka аlsszonya« megírásánaá;l Is ez ґvIt Miаr.kavlоs Jánas vezé+rlí;  
goandоlaba s ezért а  goindoiva±áért ёndeпnies élnl:,, írni„ harcolni, itan>ullrvi és гtian3гta,nil  

A  könyv fedöliap;j ~a, I-Iiangya Anadnás Ітшие , sгkerült és kifiej Іező  Nem ancirvd-  
hatja.>k wgyanezt a m űvёsz з11u~szbrád róll, aanelyekkbcn érez ~hebő  a egysÉlges  
sie;ml,élUet és а  bг'izфonsá,g hiánya. Ismlélt az iaz •ér.zésii.ink, hagy пangya Andirás 
sokkal biztosabb vomalaklkiail érzi a m лzileat, лІ iизl a ,jiellen~t — ;a .j ,irv'óit І ed;ig nem 
látj,av A naagyaon t;ehetséges an űvés~tbil sokk111 Itaölhb I bcnsiágolt ak:k.al 1 ti јb ~h opti-
mizmust várunk.  

A könyv - ,a »Jngoaszlláviaii Magyar I.rók«-sоrazait &rk kilnyve — zu ь ~

o-  ticán kés чzi:~t, a Mi;neгva-nyoand:á!ьan. Nyo гmкlai kiáill ~íabásá aniég sok kíиá~núvalót 
halgy  maga  u,tán.  

Gcíl László 


