
Emlékezés egy proletár költőre  
Húszegynéhány évvel ezel ő tt feltűnt a jugoszláviai magyar iroda-

Іomban egy er ő shangú költő, foglalkozásár. nézve munkásember, aki  
verseiben a dolgozó tömegek érdekeiért harcolt. Somogyi Pál volt ez a 
proletárkölt ő , akinek versei leginkábba szakszervezet lapjában, a Szer -
vezett Munkásban jelentek meg. A magyar irodalom akkor még kialaku-
latlan volta Vajdaságban, — a proletárdiktatúra még inkább. A szakszer-
vezeteknek minden városban és nagyobb falúban kultúrotthonai voltak,  

,gyakran rendeztek m űsoros esteket is. amely гken S оmogvi Pál versei 
állandó műsorszámként szerepeltek. Talán csak az ő  versei szóltak őszin-
tén a dolgozókhoz, hiszen a müsor többi • része. er ősen polgári íz ű  volt, 
kivénhedt népszínm űvek részleteiből, kávéházi kuplékból és m ű dalokból 
állt. A dalgoz(k többségét akkor még kispolgári ízlés és igény jellemezte, 
abban az id őben még Ady is ismeretlen volt ezen a tájon. az emigráció  
forradalminak kikiáltott irodalma pedig a m indenáron való modernség  
vitustáncában annyira zavaros volt, hogy nem találhatott utat a dolgozók  
-szívéhez.  

somogyi Pál ki tudta magát vonni e formai modernek hatása alól,  
illetve inkább annak a szocialista költészetnek volt itteni képvisel ő je,  

-amely az első  világháború el ő tt a Népszava í drill kialakult. l:z a költé-
szet, bár harcos igéivel a forradalmat sürgette, szemléletében nem volt 
.mentes bizonуо s érzelg ő sségt ő l s ez olykor megnyilvánill Somogyi PáI 

, verseiben is. Mégis egyszer ű  volt és érthet ő  és a proletárokhoz szólt.  Igy: 

Köztetek vagyok.  
Olyan egyszer űen,  
mint Föld, Nap és kenyér,  
testvérként, mint test és vér,  
teremt ő  nyomorgók harcos Bitével,  
gyermeki szeretettel,  
mintha kalácsot gyúrnék tinéktek  
fájóéhű  családom: Dolgozók!  

Körüibelül öt-hat esztendeig jelentek meg versei a уaidaságban,  
.)Аtok-áldott t űz« címen egy kötetét .is kiadta s néhány realista elbeszé-
lései kívül egy egész estét betölt ő  drámát is írt, Amelynek »A díj« volt  
а  címe és számos proletár kult б rkörben el őadták.  

I)rárnájának egyszer ű  kis történetén sokat könnyeztek akkoriban,  
mert a polgári színdarabok mellett mégis új volt, munkásokról. elnyomot -
takról szólt. De 1929 január 6. után mán nem lehetett el őadni. a cenzúra 
'betiltotta. Aztán már versei is csak a Vajdasági Irás cím ű  talyóíratban, 
az amerikai Uj El ő rében és a moszkvai Uj Márciusban jelennek meg. A 
-munkássajtó betiltása után sem dolgozik a vajdasági magyar napiiapok-
'ba,' nemcsak azért, mert nem hívják, hanem mert ezt nem tartja össze-
egyeztethet őnek harcos hitével. 
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Kitépném a szívem, ha csilingel ő ,  bűbájos verseket szülne azoknak..  
kik vád iármával rontanak rám. 
Cirógatni cinikus, pöffedt arcukat. 
kik arcomba bikacsökkel csapdosnak. 
édes csemegét dús asztalukra. 
kik könny eš éhségem könnyezve nevetik. 
Kitépném a szívem, 
ha mélysége gyémántját ёnekvk teremné. 
A diktatúra beállta után sokat zaklatja a rend ő rség, munkájából el-

bocsájtják, nyomorral, betegséggel küzködik szelvényes noviszádi lakó-
sán. A forradalmi hаng, mintha rezignációba csapna át, a der űs bizako-
dást felváltja benne a szomerúsá.g. Ez id őbő l való versei tele vannak a. 
nehéz é1 ,et sikolyaival: 

S оkа t gondolok a tüd őbajosokra. 
mert ólomsúlyú nálunk a köd, 
lucskos fert ő  itt az utca, 
nehezebbik a gondmázsák 
és jaj. a külvárosban tÚlsok most 
a temetés .. . 

Végül ezerkilencszázharmincegyben a rend ő rség kiútasí.totta. Bécsbe 
ment s néhány hónap után sikerült kijutnia álmai országába, a Szovjet-
unióba. 

De itt Bácskában élt és írta legnehezebb id őkben nagy családjának, 
a dolgozóknak: illik megemlékeznünk róla, a magyar munkáskultúra el ő-
futárfáról, s talán nem lenni anakronizmus összegy ű jteni és kiadni írásait..  

NERCFу  .IÁN0S  

SZEMLE  
»KULTURNI ZSIVOT«  

Szerbia :kultúregyesületeinek szü-
netsége »Kurturni Zsivot« (Kultúrélet)  
címen falyói ~ ra,tot indított, amelynek  
első  száma márciusban jelent meg.  
A »Kultwrni Zsivot« a zágrábi »Kul-
nlrni Radnik« és a lyublyanai »Ob-
zornik« mellett a harmadik fody б 'ха t, 
amely-et a kultúregyesületet. köztár-
sasági szövetségei indítottak meg 
azért, hogy még élénkebben és köz-
vetlenebbül hathassanak kultúrális  
és közmíívelődési munkánk helyes  
irányítására. Makedónmában »Kultu-
ren Zgivot« címen adnak ki havonta  
megjelen ő  folyб iratot,, a korábban  
kultúrális-tájékoztató lapként megje-
lenő  szarajevói »Odjek« pedig ma  
nyár Bosznia és Hercegovina kultúr- 

egyetiületei szövetségének k ö zlö н ye..  
Ezzel a kultúregyesületek valaineny  
nyi szövetségének — Crnagarát ki-
véve — megvan a. maga folyó i rata  
vagy fapia .  Ezek közvetlenül támo-
ga t.iák a szövetségeket mindazoknak  
a feladatoknak megoldásában, ame-
ly éket a szövetségek a Népfront  k ь l-
túráli ~s munkájának átvállalásával és 
a z összes tömegszervezetek (AFZs,  
ifА ság, szakszervezetek) kultúrális  
tevékenységének egyesítésével ma-
g нkra, vállaltak.  

Dobrica Csószics vezércikke  a 
»Kulturni Zsivot« els ő  számában vi-
lágcsap k .ijelöl,i ezeket a feladatukat.  

szövetség els ő  és alapvet ő  felada-
ta -- hangsúlyozza a vezércikk —
kultúregvesületek létesítése .azokban  
a falvakban, amelyekben eddig nem  


