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L�rincz Nikolett

Lélekkel és tehetséggel
Simara Gyula Puzsarov magyarországi horvát költ�

A mai Magyarország területén él� hor-

vát írók közül az egyik legismertebb 

Dráva menti költ� a Baranya megyei 

Fels�szentmárton szülötte, Simara 

Gyula volt, aki élete jelent�s részét itt 

töltötte.

Bár nem adatott neki hosszú élet, 

ez alatt a rövid id� alatt mégis jelen-

t�s pályam�vet hagyott maga után. 

Két verseskötete még élete folyamán 

megjelent – Stojim pred vama (El�tte-

tek állok) és Djeci, a ne samo… (Nem 

csak gyerekeknek…) –, további kett� 

pedig halála után látott napvilágot 

Još uvijek snivam (Még mindig ál-

modom) és a San o majci (Anyámról 

álmodom).

Verseit magyarul és horvátul egy-

aránt megírta. Kéziratait a budapesti 

Narodne novine és a Narodni kalendar 

jelentette meg, s  ezek a versek ké-

s�bb bekerültek a Gde nestaje glas? 

(Hol t�nik el a hang?) cím� antoló-

giába.

Alkotói munkásságára nagy hatás-

sal volt Ady Endre, József Attila és Gu-

lyás József költészete, ezek közül is a 

legnagyobb hatást honfi társa, Gulyás 

József gyakorolta rá, akinek m�veit 

magyarra is lefordította.

Simara Gyula nem volt irodalmár, 

versei mégis kortalanok, aktuálisak. 

Kivételes költ�i tehetség, saját verseit 

maga fordította le magyarra, egyes 

verseit pedig meg is zenésítették.

Még gyerekként két súlyos tragé-

diát élt át, anyja korai halála és a gyer-

mekkorában átélt súlyos betegség és 

annak szöv�dményei nagymértékben 

meghatározták kés�bbi költészetét. 

„A barátaim gyakran odavetik nekem, 

hogy a verseim tele vannak pesz-

szimizmussal. Ez valamilyen szinten 

igaz is. De meg kell érteni és szem 

el�tt kell tartani, hogy sokat szenved-

tem a betegségt�l, és többek között 

talán éppen ezért is nyúltam vissza 

életem nehéz perceihez, amelyek fe-

kete képeket hagytak bennem.”1

Ez a két élmény állandó motívuma 

lett verseinek, ezért azok tele vannak 

érzelemmel, szomorúsággal, szere-

tettel, csalódottsággal és megannyi 

más érzéssel.

Költészete szubjektív, verseiben 

meghatározó szerepet játszanak a 

szerelmi csalódások, az intim érzel-

mek és az élethez f�z�d� sajátos ref-

lexiók, mindemellett azonban kihang-

súlyozza azt a fájdalmat is, melyet 

anyja korai halála miatt érzett, s amely 

egy életen át elkísérte. Éppen ezért 

legszebb költeményei azok, amelye-

ket korán elvesztett édesanyjának írt. 

Azok a versek, amelyek róla, róluk 

szólnak, általában bibliai motívumok-

kal átsz�ttek, ennek az az oka, hogy 

a költ� a vallásban talál menedéket a 

fájdalom el�l.

Anyjához írt verseiben Simara 

egyik legjelent�sebb és visszatér� 

motívuma az ablak. A költ�nek ugyan-

1 San o majci [szerk.: Đuro Franković], Croa-

tica Nonprofi t Kft., Budapest–Pécs, 2009, 

Barics Ern�, Beszélgetés Gyula S. Pužarov-

val, Narodne novine, 52. sz., Budapest, 23. 

december, 1971
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is az ablak jelképezi a kett�jüket elvá-

lasztó világot. Ez egy keserédes tárgy, 

amelyen keresztül látja a mamát, de 

nem érintheti meg, nem lehet vele.

Verseit a szabad forma és költ�i 

képek tengere jellemzi. Ezek segítsé-

gével igyekszik kifejezni saját lelkiál-

lapotát, bánatát, szenvedését, átko-

zódását az elmúlt boldogság miatt. 

Mindezek ellenére azonban versei ve-

l�sek, érthet�ek, és kifejezik mindazt, 

amit érez.

Költészete két szegmensre oszt-

ható. Az els�ben önmagát mutatja be 

mint lelkileg sérült embert, az � privát 

drámáját, az embert, aki élete folya-

mán elmondhatatlanul sokat szenve-

dett. A második szegmenst az intimi-

tás határozza meg. Számára fontos a 

származása, a  szül�földje, és ebb�l 

adódóan a Dráva menti horvát mitikus 

hitvilág is, melyek visszaköszönnek 

verseiben.

M�veiben gyakoriak a bibliai motí-

vumok és az elveszett boldogság miatt 

érzett fájdalom. Az olvasó rendkívül 

könnyen képes azonosulni a költ�vel. 

M�vei külön külön és egységként is 

olvashatóak. Ha egységként olvassuk 

�ket, a  költ� élete teljes egészében 

megelevenedik az olvasó szeme el�tt, 

a verseknek napló jellege van. Minden 

vers olyan, mint egy naplóbejegyzés. 

Bennük a költ� meggyónja b�neit, 

�szintén beszél érzéseir�l, és beenge-

di az olvasót lelkének legféltettebb és 

legmélyebb zugaiba.

Verseiben az olvasót els� szám 

els� személyben szólítja meg, így az 

olvasó és a költ� között már az els� 

perct�l fogva egy barátságos és feltét-

len bizalmi viszony alakul ki.

Ennek tükrében a költ� gyakran 

fi gyelmezteti az olvasót olyan emberi 

értékekre, mint a szeretet, a  szere-

lem, az élet. Szeretné elérni a fi -

gyelmeztetésekkel, hogy az emberek 

megbecsüljék mindazt, amijük van, és 

értékeljék, amíg nem kés�.

Simara versei negatív és melanko-

likus hangulatúak. Költészetére, bár 

melodrámaiság jellemzi, mégis úgy 

tekint, mint egy terápiára, amely se-

gítségével sikerül túltennie magát az 

�t ért csapásokon és fájdalmakon. 

Versein keresztül megmutatja, hogy 

az emberi élet nem más, mint a 

boldogság hajszolása, küzdelem egy 

életen át.

Az élet olyan, mint egy boksz-

meccs, amely során az ember renge-

teg és hatalmas pofonokat kap, mégis 

fel kell állnia és meg kell próbálnia 

bevinni a következ� ütést.

Ez az életen át tartó bokszmeccs 

azonban mindenkinek valahogy más-

hogy alakul. Van, akinek gyönyör� és 

tartalmas lesz, van, akinek szenvedés, 

az viszont biztos, hogy mindig az 

ember veszít, hiszen az utolsó ütést a 

halál viszi be. Ám ett�l függetlenül az 

embernek optimistának kell marad-

nia, így tesz a költ� is.

Akit már ért életében fájdalmas 

tragédia, nagy csapás, az a versek 

olvasása közben saját tragédiáját látja 

viszont.

Költészetében bemutatja a feln�t-

té válást, annak nehézségeit, és az 

élet körforgását, a gyermekkor gond-

talanságától a halál pillanatáig.

Ezt a folyamatot igyekezett bemu-

tatni a gyermekeknek szánt verseskö-

tetében is. Még ha Simara Gyulát nem 

is tartják kifejezetten gyermekversek 

költ�jének, a Nem csak gyerekeknek 

c. verseskötetete els�sorban a gyere-

keknek szól, másodsorban feln�ttek-

nek. Célja az volt, hogy felébressze a 

feln�ttekben rejl� gyermeket, továbbá 

felkészítse a gyermekeket a feln�tt-

korra. Sikerült bemutatnia a gyermek-
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kor lényegét, a felh�tlen boldogságot, 

a természet szépsége iránti rajongást, 

a  gondtalan életet. Annak ellenére, 

hogy verseskötetét gyermekeknek cí-

mezte, a  benne lév� versek melan-

kolikusak. Erre utalnak a visszatér� 

motívumok is, pl.: anyakép, elmúlás. 

Olvasásuk közben érezhet�, hogy a 

költ� idejekorán kénytelen volt feln�-

ni, amit soha nem tudott feldolgozni.

Simara Gyula m�fordítóként is is-

mert. Magyarországon él� horvát köl-

t�k verseit fordította horvátról magyar-

ra. Jó költ�nek, m�fordítónak tartot-

ták, a  versek fordítása során ugyanis 

igyekezett megragadni és megtartani 

a költemények valós mondanivalóját. 

Els�dleges célként tekintett a versek 

ideológiai tartalmának pontos átvite-

lére, és törekedett arra, hogy minél ki-

sebb legyen az eltérés az eredeti és a 

lefordított vers között. Amennyire csak 

lehetett, szó szerint fordított, ügyelvén 

arra, hogy a vers lényege ne vesszen 

el. A fordítás során a költ� igyekezett 

a versek eredeti, írott formáját és 

mondanivalóját meg�rizni.

A  fordítások többsége eredeth�. 

Minimális különbség van az eredeti és 

a fordított versek között, ezért is te-

kintik kivételes m�fordítónak Simara 

Gyula Puzsarovot. A költ�nek sikerült 

a verseket szó szerint lefordítania úgy, 

hogy a versek mondanivalója sértet-

lenül átjöjjön az olvasónak. Munkája 

során nagy szókincsr�l tett tanúbi-

zonyságot.

A fordítások során se nem vett el, 

se nem adott a vershez sorokat, ezzel 

is törekedvén az eredeti alkotás for-

májának és jellegének meg�rzésére.

Verseit a horvát irodalmi nyel-

ven írtak mellett Dráva-menti horvát 

tájszólásban is írta, amelyet nehéz 

és csaknem lehetetlen magyarra át-

ültetni. 
  nem is törekedett erre, 

nem akarta a tájszólásban írt sza-

vakat magyar tájszavakra fordítani, 

hisz a magyarban, nem úgy, mint a 

horvát nyelvben, nem léteznek nagy 

és lényeges különbségek, eltérések. 

Azoknak a verseknek a szépségét, 

melyek ilyen szavakat tartalmaznak, 

csak eredeti olvasatban lehet élvezni 

teljes mértékig. Az ilyen szavakat a 

m�fordító-költ� irodalmi nyelvre for-

dította le, nincs bennük tájszólás.

A  fordítások hiányossága abban 

rejlik azonban, hogy bármennyire is jó 

m�fordító valaki, mégis képtelenség 

egy verset teljes valójában visszaadni 

fordításban.

A  m�fordító célja a versek ma-

gyarra fordításával nyitás a magyar 

olvasóközönség felé. Puzsarov kö-

zelebb kívánta hozni a horvát irodal-

mi életet a magyar olvasókhoz. Azt 

szerette volna elérni, hogy a magyar 

lakosság megismerje az itt lakó hor-

vát közösséget, az � munkásságukat, 

szokásaikat, kultúrájukat és irodalmi 

életüket.

Lehet�vé és elérhet�vé tette a 

magyar olvasók számára a Magyaror-

szágon él�, illetve élt és alkotó köl-

t�k munkásságának megismerését. 

Er�feszítései új perspektívát nyitottak 

meg. Rajta kívül kevesen vállalkoztak 

erre a feladatra.

Sajnálatos módon Simara Gyula 

mint m�fordító nem vált elismertté. 

Versei azért nem jelentek meg ma-

gyarul, mert a hazai horvát könyv-

kiadó nem ad ki magyar nyelv� mun-

kákat, így sajnos nem tudhatjuk meg, 

mennyire sikeres és elismert író lehe-

tett volna a magyar olvasóközönség 

köreiben.

Még ha saját m�vein kívül más 

Magyarországon él� és alkotó költ�k 

m�veit is lefordította, saját magát � 

soha nem tekintette se irodalmárnak, 

se költ�nek, se m�fordítónak.
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A költ� fordításaiból
Hófútta Dráva mente

Fehér holdvilág
Egy pohár borban

(Josip Gujaš Đuretin: 
Zavejana Podravina)

Gyertya

Ég a gyertya
látszik az árnyékom

Nagyobb fény kellene
már igazabb lennék

(Đuro Franković: 
Gori svijeća)

Saját verssorait bármikor, bármi-

lyen körülmények között el tudta sza-

valni akár horvátul, akár magyarul, 

kérés és igény szerint. Fejb�l ismerte 

összes m�vét.

Bár nem lehet tudni, melyik nyel-

ven születtek meg a m�vei, vajon 

magyarul vagy horvátul írta le el�-

ször azokat, tehetsége vitathatatlan. 

Könnyen, mindenféle nehézség nélkül 

alkotta verseit. Költeményei üdít�en 

hatottak az �t hallgatókra még akkor 

is, ha éppen saját testi fogyatékossá-

gáról szavalt.

Mint költ� bebizonyította, hogy bár 

semmilyen irodalommal kapcsolatos 

végzettsége nem volt, meg volt áld-

va tehetséggel és kitartással, amivel 

mindent el lehet érni.

Költészetével a legismertebb hor-

vát költ�k közé emelkedett ország-

határon belül és kívül. Sikerei ellenére 

sohase felejtette el barátait, azt, hogy 

honnan is jött, ki is � valójában. Sa-

ját származására élete végéig büszke 

volt. Szerény emberként élt egész éle-

tében, hatalmas lélekkel és hihetetlen 

tehetséggel megáldva.

Bunyevác parasztasszonyok


