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Thurzó Lajos 
emlékezete



Szülővárosom öreg lábainál  
már régen öleltem a Tiszát. 
Vizén a szőke jényeke t  
régen itta már a szemem, 
s intett  a bánáti hát

rajzos, kedves képeket  nekem:  
falutornyot,  karcsút, 
hol ég alá szalad a nyári út, 
borzas fákat, kiserdőt,  
lapuló tanyákat.

Most itt vagyok kicsit megint,  
s hallgatok a Tiszánál. . .

Tíz éve, hogy körülálltuk a sírját azon az elborult 
tavaszon. Ide téri meg, ahonnan útjára indult, ahol szocia
listává, emberré s ami ezzel egy: költővé emelkedett. Itt élte 
át a prrolet ár gyerek örömtelen életét, az ifjúmunkás harca’t, 
a küzdés, az önképzés éveit, s itt tetté m ég első bizonytalan 
lépéseit a költészet felé. A fél emberöltőből, a harmincöt 
évből, amit megélt, harminc év  a küszíködő szegénységé, a 
megrekedt, kopott életét napról napra foltozgató proletáré, 
s csak öt évet élt meg abban a világban, amelynek bontakozó 
nagy távlatait olyan derűs uijongással dicséri rövid élete 
egyetlen verskötetében, a Napos oldalban.

Ezen az évfordulón nem a háború utáni reprezentáns 
versekből kibontakozó költői arcképet rajzoljuk meg (hisz 
talán már készül is az a pályakép éls méltatás, amely első
sorban az érett Thurzó-versek nyomán jelöli ki majd helyét 
a magyar szó vajdasági m ívesei közt) hanem a pályakezdő 
költő nyomát keressük, a háború előtti nyomasztó valóság
gal dacosan szembeforduló, s a munkásmozgalmak hevében  
érlelődő költő hangját.

1933-tól tartjuk számon a Thurzó-verse két, a szabadkai 
Őrtűz hozza első próbálkozásait. Korábbi keltezéssel csak né
hány — kéziratban kallódó — verséről tudunk. Ebben az idő
ben (1932-től 1934-ig) Thurzó egy alvégi mellényszabónál ta
nulja a mesterséget az elemi iskola négy osztályának bizo
nyítványával a zsebében. Itt valahol, m ég a gyermekkor 
határán döbben rá társadalmi helyzetéinek kilátástalanságára, 
amely az eszmélkedő ifjúból kettős verses megnyilatkozást
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vált ki: mz elégikus panaszt és a tehetetlen keserűséget. Egy 
tizenhét éves korából ránkmaradt zsengéjében olvassuk:

Letűntél , oh víg gyermekkor,
Veled letűnt édes álmom.
Vak sötétben botorkálva  
A nagy utat félve járom.
Apró remegések ülnek 
Szivem alján, muzsikálnak.
Szemem előtt bús, nagy éjen 
Ijedt, sápadt arcok állnak.
Üvegszemmel rámmerednek,
Ajkukon ül néma bánat, 
addig ott künn a zord éjben 
Szél cibálgat ereszt, házat.
El innen ti furcsa rémek!
Mily borzasztó rátok néznem;
N em  bírom tovább az utat,
Még itt kezdetben elvérzem.

Ez a versikisérlel jellegzetesen ifjúkori 1 elkiállapotrak a 
kifejezője: a kialakulatlan érzések, az erőszakolt képek, a 
keresett rímek, a vers tartalmának tanúsága szerint dekadens 
életérzést szólaltatnak meg, a fáradt lemondást. Jellegzetes 
ifjúkori vonás az a m egnevezetten fájdalom is, ami a versben 
bujkál. Mindez arra mutat, hogy a fiatal költő a m egélt é l
m ényhez még nem találta meg a kifejezés egyéni hangjai. 
Tekinthetnénk ezt a verset valam ely századvégi dekadens 
költő viszfoangjának, vagy egy Tóth Árpád-vers gyenge 
utánérzésének, amibe egy-két sorával Ady is bele muzsikál, 
az élm ényt mégis eredetinek kell tekintenünk. Hiszen a próza 
világosabb nyelvén is ezt írja az Őszi írás c. cikk-vázlatában: 

»A jövőt  nem tudni előre, csak sejteni lehet, de a sej
tések is sokszor beteges képzelődésekben merülnek k i . .. A 
bizonyosság, a jelen azonban már itt van. . . Itt vagyunk most  
újra az őszben azzal a tudattal , hogy gondjaink évről évre 
szaporodnak, hogy kétségbeesésünk egyre nagyobb, mert  kö
rülöttünk egyre határozottabb formában domborodnak ki a 
nagy emberi nyomorúság éles ko nt úr ja i . . .  Valami ellenáll-
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hatatlan kényszer űz bennünket a pesszimizmus sötét mélye  
felé ezekben a tunya, sáros, őszi napokban. Ügy érezzük, 
mintha szivünket  vasmarokkal szorítaná össze a holnap fé
lelme. Óriási kérdőjelek táncolnak el izzó szemünk előtt,  
ret tegünk a munkanélküliségtől,  a fűtetlen szobától, a kenyér-  
telenségtől, mindentől.  . . ”

A harmincas évek világgazdasági kríziséről van itten  
szó, ami a fiatal költő tudatában az Őszi írással tükröződik, 
így már érthető előttünk a versben felvett magatartás, m eg
értjük a tizenhété vés ifjúmunkás m egrettenését a ,,nagy út” 
előtt, ahogy versében aposztrofálja az életet. Csakhogy az ez- 
időből származó verseiben még nem érezzük hitelesnek a 
versből áradó bút és letörte éget, csak a konkretebb próza 
szomszédságában érthető ez a lírai magatartás. A fogyatékos 
művészi eszközök folytán érezzük a fiatal Thurzó elégikus 
panaszát elvtelen, kisszerű panaszkodásnak. Pedig az nem  
más, mint a kdsemmizettség tiltakozása egy passzív s csak 
félig tudatos visszautasítás formájában. Hogy menyire nem  
tudja még a valóságemléket, az átélt élm ényt költészetté 
váltani, s hogy a vers még milyen távolról követi a közvetlen  
ihletforrást, s az eszmeiség m ilyen hibrid módon vegyül lí
rájának egyéb elem eivel, mi sem bizonyítja jobban, m int az 
a verstoredók, amit az Országos Földmunkás Szövetség egyik  
levelének hátlapjára írt. A tizennyolcéves Thurzó ugyanis az 
1933^ban alakult földmunkás szakcsoport titkára lett, annak 
a szervezetnek, amelynek fel ügyel őbizottságában ott találjuk  
a munkásmozgalom mártírját, Molnár Pétert is. Ebben az 
időben a Munkáskamara vezetői a szociáldemokraták sora
iból kerültek ki, s Molnár Péteré, Thurzó. Lajosé az érdem, 
hogy ez a mukás csoportosulás nem lépett a megalkuvás út
já ra .— 1934 májusában kapja kézhez a Földmunkás Szövet
ség fölhívását a kerületi konferencia megszervezéséről, a röp- 
cédulák szétszórásáról. Ennek a hátlapján találjuk a verset. 
A keltezésből ítélve a 1 evél közvetlen ihletésére keletkezhetett:
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Érzem lángoló tizenkilenc évem tavaszos lázát, 
s elégnek bennem apró remegések.
Mikor először csillant meg szememben a látás,
hittem a csalóka délibábok csillogó színes csodájában.
Hit tem a nagy szürkület hazug ígéretét
és vár tam . . .  Vártam a diadalmas nagy Bete l jesülés t . .
Lélekadó üde pirosságban bíztam,
és sápadt, egyre sápadt az arcom, szomorú arcom.

Nemcsak a .^Lángoló tizenkilenc é v ” és a ,,szomorú arc 
ellentmondásossága teszi ezt a szabadsorsos verstöredéket a 
kialakulatlan gondolati és érzelmi világ jegyévé, hanem a 
vers keletkezéséinek körülm ényei is. Élmény és vers, ihlet* 
forrás és költészet közt, amint látjuk, m ég nincs meg az egyen
súly a fiatal Tlhiurzónál, a munkásmozgalomban való bekap
csolódása még nem  tud egyenletes költői ihletet nyújtani 
neki. De ezt a versből kácsendülő letörtséget is megmagya
rázza az ugyanebből az évből való titkári beszámolójának 
néhány sora: „A nép mind anyagilag, mind fizikailag és szel
lem ileg kimerült, a munkások olyan helyzetbe jutottak, hogy 
kenyerük nincs biztosítva . . .  (ezért a helyzetért) a nép csak 
annyiban felelős, hogy fél a fenyegetéstől és hagyja, hogy 
az állami élet szabadságát kizsákmányoló csoportok diktató
rikus rezsimje váltsa f e l . .

A tényekkel, a realitással való állandó érintkezése foly
tán új elemek merülnek föl költészetében. A félszeg visszahú
zódás, az erőtlen panasz, a fáradt meditálás és csüggeteg 
mélabú passzív lírájába belevegyül a mozgalmi költészet 
együk szab vány témája, a nyomor festése. Költői erőben ezek 
a versek sem emelkednek sokkal a korábbi versek korlátai 
fölé, de sokat nyernek konikrétségében, életszerűségében: a 
szétfolyó képek, homályos sejtések és bizonytalan vágyak 
helyét pontosabb környezetrajz, tárgyszerűség foglalja el.

Itt van az 1934^bol való Apám c. verse, amelyben a szen
vedő proletárgyerek emlékei kisértenek:
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Apám, fülembe még most is 
tébolyítón csengnek
a vérrel  felbuggyant pokoli hörgések . . .
Gyűszűnyi  tüdővel  
porig görnyedve ,
mikor az éltető kenyeret  izzadtad,  
a nyomor emésztő tüzében,  
hányszor , de hányszor szorult  
ökölbe
bosszúvágytól remegő  
gyermeki  kezem.

Az r.éltető kenyeret izzadtad" expresszionista szóhaszná
lata, a ,,bosszú vágytól remegő gyermeki kéz” póza s a ,,té
bolyítón csengő pokoli hörgés” képzetei kissé idegenek a ké
sőbbi Thurzó fegyelm ezett hangjától, de a tüdőbaj, a kín rajza 
már nem azonos a korábbi testetlen fájdalom költői tükrö
ződésével Éppen a munkásmozgalom hoz való csatlakozása 
döbbenti rá apja példáján arra, hogy fájl-almainak konkrét 
okad vannak. Egy-két évvel ezelőtt csak ,,üvegszemű rém- 
arcok” képében próbálta költői-lég realizálni fájdalma okát. 
most már egész sora következik a „helyzettudatosító” versek
nek.

Nem értékelés: emlékezés és felidézés volt a célunk. 
Idézni kívántuk az eszmélni, s az eszmélkedést költeménybe 
foglalni kezdő költőt, az első korszak verses tanulságait. Ami 

' ez után jött: a Híd-mozgalomba való kapcsolódás, feltűnése a 
hazad és külföldi lapok irodalmi rovatában, már második 
korszakába tartozik, hogy a felszabadulás után az utolsó 
évek érett verseivel lépjen elénk.
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Thurzó Lajos 
életrajzi adatai



1915 július 19-én született.

1931-ben teremti meg kapcsolatait a munkás mozgalommal.

1932-től 1934-ig szabóipa-rchs tanomé Zen tán.

1933-ban a munkásmozgalom Zentán új lendületet kap. A 
födmunkás szakcsoport titkára a 18 eves Thurzó 
Lajos.

1933-tól jelennek meg írásai a helyi és a vidéki sajtóban

1935-től a HlD zentai terjesztője és munkatársa.

1935-töl a mukásotthon könyvtárosa.

1941-től 1944-ig a megszálló hatóságok többször zaklatják és
két ízben testileg is bántalmazták. Sokáig állás nél
kül van, végül segédtisztviseloi álláshoz jut.

1944-ben a felszabadulás után a Népbizottság tisztviselője, 
majd. a Népfelszabadító Hadseregbe lépve katonai 
tisztviselő lesz. Rövidesen régi. szívbaja miatt lesze
relik.

1945- tavaszán aktív kultúrmunkás Zentán, megszervezi
a Kultúrkört.

1945- augusztusában a Magyar Szó (Szabad Vajdaság) 
szerkesztőségébe kerül és Újvidékre költözik.

március 15-től a JKP tagja.

1949-ben jelenik meg verseskötete, a Napos oldal.

1950- április jB-án halt meg az újvidéki Tartományi
Kórházban.
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Két ismeretlen 
Thurzó-vers



W o , d á n

Már vásott in/askoróimban 
m egszerettem a mozit nagyon.
Vasárnap délután eljártam m indig az Orientbe.
A jegyért nem kellett vagyon,
pár sovány pénzdarab csak,
mi borravaló címén hullt a tény erembe . ..

Egyik pajtásom egyszer az ingét is eladta,
mert. nem volt egy árva pénze,
a mester is megverte és meg keltett,
hogy nézze.
mint vágtat sebesen
lován a cowboy-legény,
prériik vad lovagja.

Látni kellett, mint alszik ki 
nagy tusában a pisla fény 
a legény egyetlen lövése nyomán  
fent a kocsma füstös m enyezetén . . .

S ó, mily nagy gyönyörűség volt nézni, 
mint üldözi egy sereg marcona, 
pisztoly o-s férfi
a „Hőst”, ki ablakból ugrott át lovára
s férgéteg járt nyomába,
meg szállt egy lányka lepke sóhaja:
„Ö, szerelem, vadnyugat dicső fia . . .!”

Ezt kaptuk akkor olcsón,
csurgóit a vászonról lázas agyunkra minden:
vad izgalom, bírok kéje,
banditák szerelme, vészes szenvedélye.
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Mint ragadós, nyúlós mákcxny,
úgy pergett akkor a vásznon
való életünk hamis mása:
olcsó mesék három néma felvonása . . .

Erre gondolok most, hogy moziba vígan belépek 
s míg balkonra jegyet kérek, 
zsebemben nevet a pénz és táncol 
s köröttem száz gyerek viháncol.
Inasok ok is, mint voltam egykor én, 
a korom is ott ül az orruk hegyén.—

Majd vékony csengő riaszt, 
ki ezt löki, ki azt..
Föl boldog izgalommal a kaíkasülőre!
Itt jobb mint lent a szűk széksorokban...

A Napos o ld a lb a n  megje lent Moziban c. vers kötetben nem közölt  
első része
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Fák levelén, arany szalmán 
Hűs szél suhan finom nesszel. 
Szivemre hullt szép hangulat  
Megfogott  és nem ereszt el.

Könnyű bilincs csörren rajtam,  
Szabad vagyok  — láncra verten., 
Aranyával  nap hinti be 
Szemem, szám és szivem lelkem.

Rámnevetnek sor bokorból  
Bab, borsó meg krumpli,  lencse. 
Fonál nyúlik, mint napsugár,  
Végén pók csüng: jó szerencse.

Feszülő kék égi tájon 
Gólya libeg lomha körrel.
Remegő kék bokor alján 
Libánk motoz piros csőrrel.

Eső esett. Fa levelén 
Nap sugara meg-megcsil lan ,
Hulló csöndben fürgén, puhán 
Fecskék acél teste illan.

Föl az égre bár szállhatnék 
Sok csodától lelkesülve 
Csókot dobnék e világra 
Felhő csipkés szélén ülve

Zengő kedvve l rádobolnék 
Kéklő égi ablakokra,
S vidám szívvel  ráköszönnék 
A kifestő csillagokra.

A Napos oldal kézirati anyagából.
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Thurzé  -  emlékünnep 
Zentán



1960

ápr. 22^én 20 óraikor Irodalmi est az Irodalom és M űvészet- 
barátok Klubjában

ápr. 23-^n 9 ómkor a diákok megemlékezése a „Thurzó L a
jos” elemi iskolában

ápr. 23-án 18 órakor a „Thurzó Lajos” elem i iskola tantestü
letének és iskolabizottságnak díszülése.

ápr. 24-én 10 órakor a községi Kultúrtanács díszülése a Köz- 
séghá :■ a n agy termiében.
Az emlékbeszódéit Herceg János iró mondja. 
Utána
Thurzó Lajos sírjának megkoszorúzása.

ápr. 24-én 16 ó r a k o r  a „Thurzó Lajos” elemi iskola diákköre- 
neik emlékülése a Szövetkezeti Otthon nagyter
mében.
A gyűlésen Thurzó Lajosról m egem lékezik Saffer 
Pál, az újvidéki -rádió munkatársa.

ápr. 24-én a Posta főigazgatóság 09-2376/1 — 1960 sz. enge
délye alapján a zentai posta emlékibélyegzőt 
használ.
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